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Miljøstyrelsen 

Strandgade 29 

1401 København K 

Att. mst@mst.dk 

Cc. amads@mst.dk 

 

Høringssvar til 6 bekendtgørelser vedrørende ny hus dyrregulering, j.nr. MST-1240-00710 

Hermed fremsendes Landbrug & Fødevarers kommentarer til de seks bekendtgørelser vedrørende 

ny husdyrregulering. Høringssvaret omfatter en række overordnede kommentarer samt bilag med 

mere uddybende konkrete og tekstnære bemærkninger til:  

 

• Husdyrgødningsbekendtgørelsen  (Bilag 1) 

• Affald til jord bekendtgørelsen  (bilag 2) 

• Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (bilag 3) 

• Miljøtilsynsbekendtgørelsen   (bilag 4) 

• Brugerbetalingsbekendtgørelsen  (bilag 5) 

 

Landbrug & Fødevarer har ingen kommentarer til Udkast til ændring af Miljøaktivitets-

bekendtgørelsen. 

 

Overordnede kommentarer 

Landbrug & Fødevarer skal indledningsvist anerkende det kæmpe arbejde, der ligger bag den nye 

husdyrregulering. Det er et stort og kompliceret område, som der er mange forventninger til i 

erhvervet. 

 

Landbrug & Fødevarer har således længe set frem til de nye regler for miljøgodkendelse af 

husdyrbrug, hvor miljøgodkendelsen fremadrettet udelukkende vedrører anlægget, mens arealerne 

reguleres via generelle regler. Helt overordnet er målet enkle og forståelige regler med fleksibilitet 

for den enkelte landmand. Det skal være muligt at tilpasse sin produktion gennem rummelige 

miljøgodkendelser baseret på emissioner. Det er samtidig forventningen, at der vil ske væsentlige 

administrative lettelser i både erhvervet og kommunerne, der vil medføre væsentlig kortere 

sagsbehandlingstider.  

 

Der er med den nye husdyrlov tale om et reelt regimeskift i forhold til tidligere, men der er stadig 

tale om et komplekst regelsæt både juridisk og teknisk ikke mindst som følge af de mange EU-

direktiver, der er spil. Det kan derfor forudses, at der vil opstå uhensigtsmæssigheder eller være 

forhold, hvor reglerne kan forenkles yderligere, når der er indhentet praktisk erfaring. 

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre til, at der foretages en evaluering af bekendtgørelserne 

fra 1. august 2017 til foråret 2018 - med henblik afklaring af tvivlsspørgsmål og muligheder for 

yderligere forenkling og rummelighed i godkendelserne. Samtidig bør mulighederne for indførelse 

af bagatelgrænser afsøges. 
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Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen 

 

Fleksibilitet, anmeldeordninger og bagatelgrænser 

Et grundlæggende formål med overgang til en emissionsorienteret regulering er, at langt de fleste 

tilpasninger uden en merpåvirkning til miljøet skal kunne rummes indenfor den enkelte tilladelse og 

godkendelse. I bilagene er der påpeget flere muligheder for øget fleksibilitet.  

 

Der er foreslået en række anmeldeordninger, der giver husdyrbrugeren mulighed for - under visse 

betingelser - at tilpasse produktionen idenfor rammerne af den konkrete tilladelse eller 

godkendelse. Det er en overordnet præmis, at emissionerne ikke øges. Som udgangspunkt finder 

Landbrug & Fødevarer, at langt de fleste tilpasninger - uden en merpåvirkning til miljøet - skal 

kunne rummes indenfor den enkelte tilladelse og godkendelse, og at det er vigtigt dette afspejles 

klart i den kommende vejledning. Fremadrettet vil der således kunne indarbejdes langt flere 

bagatelgrænser i det omfang, de kan holdes indenfor rammerne af det nye VVM-direktiv.  

 

Landbrug & Fødevarer finder, at anmeldeordningerne er et rigtig godt redskab til hurtigt og smidigt 

at kunne tilpasse sin produktion. Det er helt centralt, at de betingelser, der er knyttet til at kunne 

anvende en anmeldeordning ikke er så snævre, at anmeldeordningen reelt ikke har en værdi. Set i 

den kontekst er der behov for at justere flere af anmeldeordningerne, som nærmere beskrevet i 

bilag 3 om husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.  

 

Solidt fagligt grundlag og udvikling af emissionsfaktorer 

Hele den nye husdyrregulering skal stå på et solidt fagligt fundment, hvor de arealbaserede 

emissionsfaktorer danner grundlaget for vurderinger og fastsættelse af vilkår. For at reguleringen 

løbende tilpasses både nye produktionsformer, ny viden og udviklingen i miljøteknologi skal 

Landbrug & Fødevarer særligt henlede opmærksomheden på behovet for løbende udvikle nye 

normtal og emissionsfaktorer. Det er vigtigt, at der sikres sammenhæng mellem de normtal, der 

anvendes i gødningsregnskaber, og de arealbaserede emissionsfaktorer, og at det faglige grundlag 

for både normtal og emissionsfaktorer er klart beskrevet.   

 

Utilsigtede stramninger af reguleringen 

Under gennemgang af bekendtgørelsesudkastet, er Landbrug & Fødevarer blevet opmærksom på 

en række steder, hvor der sker stramninger i forhold til den nuværende regulering. Dette er udenfor 

præmissen for den nye husdyrregulering, og Landbrug & Fødevarer forventer derfor, at der rettes 

op på dette. Der henvises til nærmere beskrivelse i bilagene.  

 

Økologi 

Et særligt opmærksomhedspunkt er økologi. Den økologiske produktion er i vækst og udvikling, og 

mange økologiske husdyrproduktioner er stadig på et meget tidligt stadie som etableret produktion. 

Det betyder, at fastsættelse af normtal og emissionsfaktorer er særligt udfordrende for den 

økologiske produktion, hvor der for mange produktioner enten helt mangler normtal eller 

normtallene er fastsat på baggrund af meget foreløbige data. Det øger usikkerheden ved 

fastsættelse af de arealbaserede emissionsfaktorer og BAT krav.  

 

Nyt lugtgrundlag 

Emission af lugt og ammoniak er afgørende for mulighederne for etablering og udvidelse af 

husdyrbrug. Derfor er det vigtigt, at modellerne for lugtberegning er troværdige og hviler på et solidt 

fagligt grundlag. Landbrug & Fødevarer ser frem til, at det i lovbemærkningerne til husdyrloven 

nævnte nye og forbedrede reguleringsgrundlag kan gøre op med den nuværende irrationelle 

dobbeltregulering af lugtgener. I dag vurderes genegrænser for lugt efter både FMK metoden fra før 
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2007 og efter ”Den nye lugtvejledning fra 2007”, således, at det skrappeste af de to krav altid vil 

være gældende. For pelsdyr er der rent faktisk trippel-regulering, idet der derudover er nogle faste 

afstandskrav som træder i kraft, hvis de er skrappere end beregnet med de to andre modeller.  

 

Ammoniakfølsom natur 

Landbrug & Fødevarer er opmærksomme på, at det med husdyrloven desværre ikke er hensigten, 

at ændre på den meget skrappe danske specifikke ammoniakregulering. Vi går derfor ud fra, at det 

heller ikke har været hensigten at skærpe kravene. I godkendelsesbekendtgørelsen er flere steder 

tilføjet ordlyden ”[..]…og øvrige ammoniakfølsomme naturtyper”. Landbrug & Fødevarer er meget 

betænkelig ved denne tilføjelse, da det kan være udtryk for en skærpelse af ammoniakkravene. Vi 

skal derfor anmode om en nærmere begrundelse for denne tilføjelse og eventuel justering af 

bekendtgørelsen.  

 

Husdyrgødningsbekendtgørelsen 

 

Fosfor 

Et helt nyt element i husdyrreguleringen er indførelse af fosforlofter. I 

husdyrgødningsbekendtgørelsen indføres der i første omgang generelle fosforlofter for de enkelte 

produktionsgrene i 2018. Særlig mink, fjerkræ samt den økologiske produktion vil få behov for at 

finde yderligere arealer til udspredning af husdyrgødningen, hvorved de reelt vil opleve en 

skærpelse af harmonikravet.  

 

Landbrug & Fødevarer er meget bekymrede for de yderligere skærpelser, der påtænkes indført 

allerede fra 2018. Det er helt centralt, at der ikke er bedrifter, som rammes unødigt og helt urimeligt 

hårdt af de nye krav. Landbrug & Fødevarer skal kraftigt opfordre til, at de løbende og voldsomme 

stramninger i fosforreguleringen - som fremgår af loven - udelukkende indføres på et solidt fagligt 

grundlag, hvor der tages hensyn til de enkelte produktionsgrenes muligheder for tilpasse sig de nye 

krav (eksempelvis via fodring og teknologi). Det er ligeledes meget centralt, at der indføres rimelige 

og lange overgangsordninger for husdyrbrug, der kommer særlig i klemme.  

 

Krydsoverensstemmelse 

Landbrug & Fødevarer finder det ærgerligt, at Miljøstyrelsen mener, at affald også er indeholdt i 

nitratdirektivets definition af gødning, og at kravene dermed bliver KO-belagt.  Landbrug & 

Fødevarer ønsker imidlertid at sætte spørgsmålstegn ved, om tilføjelse af affald til bestemmelserne 

bør indeholdes i den nuværende ordlyd af nitratdirektivet. Det er helt afgørende for Landbrug & 

Fødevarer, at danske landmænd ikke risikerer træk i landbrugsstøtten, hvor EU-reglerne ikke 

kræver det, og skal derfor anmode om en nærmere dialog herom. 

 

Affald til jord bekendtgørelsen 

Helt overordnet ærgrer det Landbrug & Fødevarer, at der udelukkende er sket en tilpasning til 

husdyrgødningsbekendtgørelsens anvendelsesområde. Dette skal ses i lyset af, at der tilbage i 

august 2014 var et mere grundlæggende ændringsforslag til ATJ i høring, uden at det dog førte til 

en efterfølgende ændring af bekendtgørelsen. Der er i den grad behov for en tilpasning af hele den 

gældende ”slambekendtgørelse”, så der bl.a. kan skabes klarhed over sammenhængen til 

biproduktforordningen og virksomheder mv. kan undgå år på år at ansøge Miljøstyrelsen om 

dispensationer.  

 

For at sikre at de nødvendige ændringer ikke trækker yderligere ud, skal Landbrug & Fødevarer 

anmode Miljøstyrelsen om at udarbejde en tids- og procesplan for en større ændring af 

bekendtgørelsen med ikrafttrædelse senest 1. januar 2018. 
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Landbrug & Fødevarer uddyber naturligvis vores høringssvar og står til rådighed for yderligere 

uddybning. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ida ML Drejer Storm 
Seniorkonsulent 
 
D +45 3339 4228 
M +45 51671558 
E ims@lf.dk 

 

 

 

 

 

 
Anette Christiansen 
Miljøchef 
 
D +45 3339 4294 
M +45 2724 5765 
E anc@lf.dk 

 

 

 

 

 

 

 


