
 

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse 

Nr. 18                        September 2011 

 
I dette nyhedsbrev kan du læse om regionale møder mellem Miljøstyrelsen og kommu-
nerne i oktober, aktuelt om husdyrgodkendelse.dk, klageadgang for foreninger i anmel-
desager og hvad Plantedirektoratets dispensation fra efterafgrødekrav betyder for vilkår i 
godkendelser af husdyrbrug. Desuden er der to artikler om regler i husdyrgødningsbe-
kendtgørelsen (§ 25 om udbringning af husdyrgødning og § 15 a om gyllebarrierer mm). 
 
God læselyst  

Miljøstyrelsen Erhverv

Nyhedsbrev nr. 11 – udsendt 9. juli 2010 
 

”Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse” udgives af Miljøstyrelsen med information om seneste nyt på husdyrgod-
kendelsesområdet. Gå ind på www.mst.dk/Landbrug/Husdyrgodkendelser hvis du har forslag til artikler eller 

emner, vi skal tage op. På denne side kan du også afmelde nyhedsbrevet.  
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Regionale møder i oktober 2011  

Miljøstyrelsen har hermed fornøjelsen af, at invitere til regionale dialog-
møder om opfølgning på den såkaldte Husdyraftale 2, som den 1. marts 
2011 er aftalt mellem Miljøministeriet og KL.  
 
Den primære målgruppe for møderne er kommunernes teknisk direktør, 
miljøchef og tekniske sagsbehandlere på husdyrområdet. Formålet med 
møderne er en dialog mellem kommunerne og Miljøstyrelsen om aktuelle 
udfordringer i behandling af sager om husdyrbrug. På mødet vil der være 
mulighed for at drøfte udfordringer med behandlingen af konkrete pro-
blemstillinger indenfor området helt aktuelt. For bedst muligt at kunne 
drøfte udfordringerne på området vil såvel Natur- og Miljøklagenævnet 
ved ankechef Ulrich Stigaard Jensen, samt Kammeradvokaten ved advo-
kat Jakob Kamby give oplæg på mødet.  
 
Der afholdes i alt 3 regionale dialogmøder, som vist nedenfor, der afhol-
des forskellige steder i landet for at sikre en rimelig afstand til møderne 
for flest muligt. 
 
Deltagelse i møderne er gratis. 
 
Den 27.10.2011 – kl. 09:00 – 11:30: Sørup Herregaard i Ringsted 
Den 27.10.2011 – kl. 14:00 – 16:30: Comwell Middelfart 
Den 28.10.2011 – kl. 09:00 – 11:30: Scandic Vest Århus 
 
Tilmelding til Ingrid Stougaard senest den 14. oktober 2011, e-
mail: insto@mst.dk 

Se detaljeret program for møderne her. 

Nyt om husdyrgodkendelse.dk 

Husdyrgodkendelse.dk blev sidst opdateret den 10. august, hvor der blev 
rettet en fejl i indtastningen af stipladser samt en fejl i FarmN køen der 
gjorde at der ikke kunne beregnes FarmN fra kommunesiden. Der arbej-
des i skrivende stund på den lidt større opdatering af systemet som in-
deholder flere ting. 

mailto:insto@mst.dk
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/C287CB3C-CCA2-4293-A893-E48329F6599C/0/ProgramRegionaleM%C3%B8der150911.pdf


Den største opgave i den kommende opdatering er at redesigne siden 
2.1 Dyrehold og management, så den kommer til at vise alle indtastnin-
gerne om de enkelte produktioner. Det er en løsning der betyder at 
kommunerne ikke længere behøver at lave scenarieberegninger for at se 
indtastninger om vægt, alder, fodring mv. 

Den anden del af den kommende opdatering er at løse alle de fejl der p.t. 
er omtalt på systemets nyhedsside. Størstedelen af fejlrettelserne samt 
den nye side om dyrehold og management er p.t. i testfasen, hvil-
ket betyder at vi snart er klar til at fastsætte en dato for hvornår opdate-
ringen sættes i drift. 

Klageadgang for foreninger i anmeldesager 

Landsdækkende organisationer og deres lokalforeninger har klageadgang 
i anmeldesager jf. husdyrgodkendelseslovens §§ 76 og 85-87 for afgørel-
ser truffet bl.a. med hjemmel husdyrgodkendelseslovens kapitel 3. Da 
anmeldeordningerne er udstedt med hjemmel i husdyrgodkendelseslo-
vens §17 stk. 3 i kapitel 3 vil der være adgang til at klage. 
 
Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2007 en FAQ, hvor det bl.a. blev oplyst, at 
der ikke er klageadgang for foreninger, men den vurdering har vi revide-
ret, og FAQ'en vil blive fjernet i forbindelse med udarbejdelse af vejled-
ning om anmeldeordningerne i wiki-husdyrvejledningen. Vi henviser des-
uden til Miljøklagenævnets afgørelse, MKN-130-00496, hvor nævnet har 
behandlet en klage fra en forening over en anmeldesag. 
 
Vi henviser desuden til ”Korte nyheder nr. 21” af 8. juli 2011”, hvor det 
er oplyst, at Danmarks Naturfredningsforening skal underrettes om afgø-
relser i anmeldesager, behandlet efter kapitel 7 i ”Bekendtgørelse om til-
ladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug”.  

Dispensation fra krav om efterafgrøder 

Plantedirektoratet har givet dispensation til de landmænd for hvem det 
ikke har været muligt at etablere 10 eller 14 % efterafgrøder. For miljø-
godkendelser af husdyrbrug betyder det, at vilkår om efterafgrøder, i det 
omfang de henviser til de generelle regler, også kan følge dispensationen 



 

i år. Specifikke krav til efterafgrøderne, f.eks. til årligt minimumsomfang 
på bestemte arealer, omfattes derimod ikke af dispensationen. 

Læs mere om dispensationen på Plantedirektoratets hjemmeside: 
http://pdir.fvm.dk/Default.aspx?ID=9992&PID=121993&NewsID=11289   

Flydende husdyrgødning efter høst 

Efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 stk. 1, strækkes perioden, 
hvor der må udbringes flydende husdyrgødning til også at omfatte perio-
den fra høst til 1. oktober på etablerede, overvintrende fodergræsarea-
ler. I vejledningen, som ses vha. nedenstående link, forklares hvordan 
man afgør, om der må udbringes flydende husdyrgødning på et græsare-
al i denne periode. Vejledningen drejer sig blandt andet om en særlig 
problemstilling ved efterslæt på frøgræsmarker. 

Vejledning om udbringning af flydende husdyrgødning efter høst 
 
Vejledning vedr. kravet om beholderbarrierer mv.  

Af husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om beholderbarriere mv. følger 
at, der inden den 1. januar 2012 skal etableres beholderbarriere ved 
gyllebeholdere beliggende på visse skrånende arealer og mindre end 100 
meter fra vandløb eller søer. Alternativt kan beholderen afvikles efter 
specifikke regler herfor. Skal en beholder afvikles skal landmanden inden 
den 1. oktober 2011, indsende en afviklingsplan til kommunen.   
 
Kommunerne skal være opmærksomme på, om der indenfor kommunen 
findes beholdere, der er omfattet af et eller flere af kravene, så ejere og 
brugere af sådanne beholdere kan adviseres herom.  
 
Miljøstyrelsen har som en hjælp for landmænd og kommuner identificeret 
en række beholdere, der vurderes at kunne være omfattet af krav om 
etablering af gyllebarrierer.  
 
Der er således på landsplan identificeret 61 beholdere, der ligger på 
skrånende areal og mindre end 100 meter fra sø eller vandløb, og derfor 
kan være omfattet af barrierekravet.  
 
Miljøstyrelsen har hhv. den 14. og 15. september 2011 udsendt brev til 
de berørte ejere af beholdere og de pågældende kommuner  
 

http://pdir.fvm.dk/Default.aspx?ID=9992&PID=121993&NewsID=11289
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/03DB2995-64CB-49E1-9D02-2EE2C13575EE/0/Udbringningafflydendehusdyrg%C3%B8dningefterh%C3%B8st.pdf


 

Miljøstyrelsen har den 12. september 2011 udsendt vejledning, der ud-
dyber bekendtgørelsens krav. Vejledningen kan hentes på nedenstående 
link. I vejledning findes desuden et vejledende skema, der kan anvendes 
som afviklingsplan.  
 
Læs mere om husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om beholderbarrie-
rer mv. i Miljøstyrelsen vejledning:  
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/43383429-6AA0-4AB3-9DDD-
3E85C13CEFA8/0/Vejledningbeholderbarriere.pdf 
 
Læs Miljøstyrelsens korte nyhed fra mandag den 12. september 2011  
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodken
del-
ser/Nyhedsbrevet+husdyrgodkendelse/Korte_nyheder/korte_nyheder_24
.htm  

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/43383429-6AA0-4AB3-9DDD-3E85C13CEFA8/0/Vejledningbeholderbarriere.pdf
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/43383429-6AA0-4AB3-9DDD-3E85C13CEFA8/0/Vejledningbeholderbarriere.pdf
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/Nyhedsbrevet+husdyrgodkendelse/Korte_nyheder/korte_nyheder_24.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/Nyhedsbrevet+husdyrgodkendelse/Korte_nyheder/korte_nyheder_24.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/Nyhedsbrevet+husdyrgodkendelse/Korte_nyheder/korte_nyheder_24.htm
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/Nyhedsbrevet+husdyrgodkendelse/Korte_nyheder/korte_nyheder_24.htm

