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kan du læse tidligere numre af nyhedsbrevet og ændre i din tilmeldingsstatus. 

 



 

 

Send ikke afgørelser til Miljøstyrelsen  

I nyhedsbrev nr. 19 bragte vi en meddelelse om, at afgørelser om tilla-
delse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven samt afgørelser 
af anmeldesager skal sendes til Naturstyrelsens hovedpostkasse, 
nst@nst.dk. Miljøstyrelsen modtager dog stadig mange af disse afgørel-
ser, hvilket måske blot skyldes at vores adresse stadig står på maillister i 
nogle kommuner. 
 
Vi vil bede om, at afgørelserne kun sendes til Naturstyrelsen, så vi und-
går at skulle håndtere modtagelse og journalisering af afgørelserne to 
steder i Miljøministeriet. 

Regionale møder med kommuner og konsulenter 

Miljøstyrelsen holdt den 27. og 28. oktober tre regionale møder med 
kommunerne. Den 31. oktober deltog styrelsen i et møde arrangeret af 
konsulentfirmaet Orbicon for konsulenter uden for Dansk Landbrugsråd-
givning (DLBR), og den 1. november deltog styrelsen i DLBR’s årlige kur-
sus for miljøkonsulenter. 
 
Møderne var velbesøgte med deltagelse fra i alt 57 kommuner. På Orbi-
cons møde deltog der konsulenter fra 9 firmaer, og ca. 55 konsulenter 
fra forskellige landbrugscentre deltog i DLBR’s kursus. 
 
Der er links til præsentationer fra møderne sidst i denne artikel. Indhol-
det af Miljøstyrelsens oplæg var så vidt muligt det samme på møderne 
med kommunerne og med konsulenterne. På møderne med kommunerne 
deltog også Natur- og Miljøklagenævnet. Nævnet var ikke med sammen 
med konsulenterne, men efter aftale med nævnet indgik præsentation af 
nævnets praksis i Miljøstyrelsens præsentation om aktuelle emner. 
 
På møderne lovede vi at følge op på en række spørgsmål og ønsker. En 
del af opfølgningen sker ved udsendelsen af dette nyhedsbrev. Det meste 
af det lovede kommer imidlertid til at tage længere tid, men for oversku-
elighedens skyld er der her en liste over de kommende opfølgninger. 
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Kommende opfølgninger på møderne 
 
Wiki-vejledning  

Opdatering med vejledning om nye ammoniakregler snart. 
Opdatering med mere udførlig vejledning om alternativ til brug af konse-
kvensområdet for lugt iht § 55, stk. 4. 
Offentliggøre/linke til ny DMU-rapport, som ligger til grund for de nye 
depositionsberegninger i husdyrgodkendelse.dk. 
 
Bemærkninger om NMKN-afgørelser 

Komme med bemærkninger om kontinuitet, jf afgørelse fra NMKN, snart. 
Komme med udmelding umiddelbart efter offentliggørelse af NMKN-
afgørelse om vurdering af overfladevand, herunder muligheden for at 
skærpe i forhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4 vs. at 
give afslag. 
Svar på hvor en habitatvurdering skal fremgå, når der ikke kræves skulle 
§ 16-godkendelse, jf. NMKN’s afgørelse om, at der altid skal foretages en 
habitatvurdering af aftalearealer. 
 
Husdyrhelpdesken 

Prioritere spørgsmål om gyllebarrierer højt. 
Genoverveje vores svar på spørgsmål om ændring af vilkår i godkendelse 
som følge af anmeldelse. 
Definere hvad der menes med "afvikling" i reglerne om gyllebarrierer 
mm. 
Udmelding om hvordan/om det er muligt at beregne BAT-niveau i IT-
ansøgningsskemaet. 
 
Andet 

En artikel fra Kammeradvokaten om EU-domstolen og den europæiske 
hamster til erstatning for det aflyste oplæg. 
Kurser eller workshops i sagsbehandlermodulet, når IT- systemet på 
husdyrgodkendelse.dk er blevet stabilt. 
 
Præsentationer fra møderne 
Aktuelt på husdyrområdet
Anmeldeordninger
NMKN-praksis og andre aktuelle emner
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http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/434B288D-401C-4E39-919F-889DCA5A9AAE/0/Aktueltp%C3%A5husdyromr%C3%A5det.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/EDE4B7F2-3E74-4DFF-B579-F6B1B4029166/0/Anmeldeordninger.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/FA884C7E-9D9B-4D7B-A5A7-B40E79E79147/0/NMKNpraksisogandreaktuelleemner.pdf


 

 

Vilkårsbank 

I sagsbehandlermodulet, som blev tilføjet på husdyrgodkendelse.dk i 
april 2011, er en af funktionerne en vilkårsbank. Når en godkendelse 
skrives i IT-systemet, har sagsbehandleren med vilkårsbanken adgang til 
en lang række standardtekster for vilkår, som kan tilføjes godkendelsen 
efter behov. Standardteksterne er ledsaget af hjælpetekster, som forkla-
rer hvordan vilkårene bruges. 

Vilkårsteksterne kan ses samlet i denne oversigt over vilkårsbanken. 

Vi vil gøre særligt opmærksom på standardteksterne til vilkår om nitrat-
udvaskning, fordi der her er udarbejdet tekster til vilkår, der målretter 
beskyttelsen mod bestemte områder, også når der ikke bruges grund-
vandssædskifte. Tidligere har Miljøstyrelsen meldt ud, at vilkår kun burde 
fastsættes på bedriftsniveau af hensyn til tilsyn med vilkårene. 

Rapport om energiforbrug 

Energi Midt har lavet en rapport for Miljøstyrelsen om energisparemulig-
heder i landbrugsproduktionen. Som supplement til rapporten er der tilli-
ge lavet et benchmarking-regneark, som kommunerne kan bruge som en 
form for screeningsværktøj. 

Se Energi Midts rapport her og se også det supplerende benchmarking-
regneark. 

Feedback ønskes 

Som det blev nævnt på de regionale møder, så ønsker Miljøstyrelsen 
feedback fra kommunerne om, hvad der kan gøre sagsbehandlermodulet 
på husdyrgodkendelse.dk attraktivt at bruge. Vi vil også gerne have 
overvejelser om digitalisering af anmeldeordningerne, så anmeldelse kan 
ske gennem husdyrgodkendelse.dk. 
 

 
 4 
 

Nyhedsbrev nr. 20 – 10. november 2011 
 
”Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse” udgives af Miljøstyrelsen med information om husdyrgodkendelsesområdet. 
På www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/Nyhedsbrevet+husdyrgodkendelse/ 
kan du læse tidligere numre af nyhedsbrevet og ændre i din tilmeldingsstatus. 

 

http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/7C89BBCE-0171-49DD-8392-F70C75DE3690/0/Vilk%C3%A5rsbanksomihusdyrgodkendelsedk10112011.xls
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/A7E1BD0E-A637-4D8D-8955-81D58338D3B8/0/Notatomfokusomr%C3%A5deforreduktionafenergiforbrugiudvalgtehusdyrproduktioner_final.pdf
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/AB7144D9-ECCE-44FC-BF1B-2B069C0B57BB/0/Normenergiforbrugp%C3%A5landbrugBenchmarking.xls
http://cms.mim.dk/NR/rdonlyres/AB7144D9-ECCE-44FC-BF1B-2B069C0B57BB/0/Normenergiforbrugp%C3%A5landbrugBenchmarking.xls


 

Hvis du har forslag eller bare overvejelser om dette, så giv besked til et 
af følgende medlemmer af brugergruppen for IT-ansøgningssystemet, 
som så kan viderebringe det til Miljøstyrelsen. 
 
Anne Samsøe-Petersen, anne.samsoee-petersen@hjoerring.dk 
Anne-Marie Svendsen, anne-marie.svendsen@rksk.dk 
Asger Jensen, asjen@ikast-brande.dk 
Else Heinriette Libak Hansen, ehha@sonderborg.dk 
Eva Folke, ef@toender.dk 
Hanne Lise Koed, HanneLise.Koed@silkeborg.dk 
Helle Kousholt, hko@horsens.dk 
Irene Paulsen, irene.paulsen@skanderborg.dk 
Karin Larsen, klars@frederikssund.dk 
Klaus Kristensen, teksk@middelfart.dk 
Lise Groth, lgrot@gribskov.dk 
Tinne Stougaard, tist@frederikshavn.dk 

Opbevaring af fiberfraktionen fra gylleseparering 

Miljøstyrelsen har offentliggjort vejledende svar på spørgsmål om, hvor-
dan fiberfraktionen fra gylleseparering skal opbevares, så reglerne i hus-
dyrgødningsbekendtgørelsen overholdes. Svarene findes under 
"Fortolkningsspørgsmål vedrørende husdyrgødningsbekendtgørelsen" på 
vores hjemmeside, men gengives også nedenfor. 

Hvor må fiberfraktionen placeres?  
Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen er fiberfraktionen defineret som 
fast gødning, idet det fremgår af §3 stk. 1 nr. 2, at ”fast gødning” er fa-
ste ekskrementer og strøelse samt fraktioner fra forarbejdningsanlæg 
med en tørstofprocent over eller lig med 12. Opbevaring af ”fast gød-
ning” skal ifølge § 8 følge reglerne i §10-11 og således bl.a. opbevares 
på befæstet areal med afløb eller opbevares som flydende husdyrgødning 
i en tæt beholder jf. reglerne i kapitel 6.  

”Fast gødning” og dermed også fiberfraktionen fra separationsanlæg kan 
ikke opbevares i markstak ifølge reglerne i § 9. Muligheden omfatter kun 
”kompost”. Kompost er defineret i § 3 stk. 1 nr. 14 som ”dybstrøelse”, 
som er omsat i stalden eller på en møddingsplads. Dybstrøelse vurderes 
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http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgoedning/Fortolkning/


 

kompostlignende, hvis det har henligget i en stald 3-4 måneder i gen-
nemsnit, dog 1-2 måneder for fjerkrægødning. Dybstrøelse er i § 3 stk. 1 
nr. 13 defineret som fast gødning, hvor udskilt urin og vandspild opsuges 
af gødningen, ved at der løbende tilføres halm eller andet tørstof.  

Ved en intensiv separation eller hvis fiberfraktionen forarbejdes yderlige-
re, vil der evt. kunne produceres fraktioner, som uden miljømæssige 
problemer ville kunne placeres i markstak. Dette kan f.eks. have den er-
hvervsmæssige og miljømæssige fordel, at fiberfraktionen blev mere at-
traktiv for planteavlere, således næringsstoffer som f.eks. fosfor kunne 
udnyttes bedre. Dette er med de nuværende regler kun muligt såfremt 
der udarbejdes et byggeblad efter reglerne i § 35 for den pågældende 
praksis. 

Byggebladet kan kun godkendes af Miljøstyrelsen, hvis der foreligger til-
strækkelig dokumentation for, at den beskrevne praksis ikke medfører 
uacceptable miljømæssige risici. Byggebladet giver også mulighed for at 
dispensere fra kravet om 30 % tørstof, såfremt det kan dokumenteres, 
at der ikke er miljømæssige problemer f.eks. gennem udvaskning fra 
stakken.  

Skal fiberfraktionen altid overdækkes?  

Ifølge § 10 stk. 2 skal lagre af fast gødning uden daglig tilførsel over-
dækkes med kompostdug eller lufttæt materiale straks efter udlægning. 
Begrebet daglig tilførsel er indføjet i bestemmelsen i forhold til traditio-
nelle staldanlæg baseret på staldgødning og ajle, hvor gødningskeglen 
ifølge daglig udmugningspraksis tilføjes ny gødning, og hvor en over-
dækning ikke er praktisk mulig. Ved gylleseparation er det muligt at til-
rettelægge praksis, så større partier forarbejdes indenfor kort tid. De for-
arbejdede partier skal efter endt forarbejdning overdækkes straks. Det er 
således ikke muligt at undlade en overdækning ved at henholde sig til en 
praksis, hvor der dagligt separeres og tilføjes fiber til gødningsstakken. 
En hurtig overdækning er af afgørende betydning for at imødegå uaccep-
table ammoniaktab.  

Kravet om overdækning gælder også selvom gødningen opbevares i et 
gødningshus eller lign. Alle almindelige bygninger på landbrug vil være 
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omfattet af dette. På større forarbejdningsanlæg med specialindrettede 
bygninger, hvor der f.eks. foretages en effektiv opsamling af ammoniak 
via luftrensere, kan kravet om overdækning bortfalde, såfremt ammo-
niaktabet ikke overstiger tabet fra opbevaring i en lukket container. Hus-
dyrgødningsbekendtgørelsen giver i § 8 stk. 1 mulighed for, at fast gød-
ning kan opbevares i lukket containere, hvor gødningen i sagens natur 
ikke kan eller skal overdækkes.  
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