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NOTAT

Høringssvar over udkast til ændret 
husdyrgødningsbekendtgørelse

KL takker for invitationen til at kommentere bekendtgørelsesudkastet.

KL finder det positivt, at Landbrugsstyrelsen fører kontrol med 
fosforarealkravet. Set ud fra et brugerperspektiv kunne indberetninger i den 
forbindelse måske samtænkes med kommunernes kontrol med de 
resterende krav i bioaskebekendtgørelsen.

KL foreslår, at Miljø- og Fødevareministeriet danner én definition af 
begreber, som indgår i flere bekendtgørelser. Det gælder eksempelvis 
"Affald til jord-bekendtgørelsen" og "Husdyrgødningsbekendtgørelsen", hvor 
forståelsen af begrebet affald kan afføde misforståelser og forskellige 
fortolkninger. 

Om Anvendelsesområdet for HGB (§ 2 stk. 5):
Det fremgår af høringsbrevet, at ”Ministeriet vil … overveje, om det bør 
tydeliggøres i husdyrgødningsbekendtgørelsen, at gødning fra f.eks. insekter 
følger bekendtgørelsens regler for affald og ikke bekendtgørelsens regler for 
husdyrgødning”. KL anbefaler en tydeliggørelse, som gør det klart, at 
gødning fra andre dyrearter end fugle og pattedyr omfattes af 
husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for affald.

Om Definitioner (§ 4)
Definition er ikke medtaget for ”Ikke fast placerede husdyranlæg” og 
"Løbegårde og lignende arealer" (står skrevet bl.a. i § 9, stk. 1 hhv i §10). 
Det vil være hensigtsmæssigt for at forebygge misforståelser og forskellige 
fortolkninger.

Definition nr. 25 er ændret, så der ikke længere henvises til 
lovbekendtgørelse med nr. og år. Hvordan påtænker ministeriet i forhold til 
senere lovændringer at sikre enkel administration? Det kan blive svært at 
finde den rigtige paragraf efterfølgende.

Om Hunde (§ 5, stk. 3 og § 6)
Hundepensioner er ikke omfattet af dispensationsmuligheden i § 5 stk. 6. 
Skulle der opstå ønske derom, vil det være nyttigt at fastsætte afstand i 
forhold til hundepensioner i stil med det som står om folde i § 7, stk. 1. Så er 
det tydeligt, om afstanden måles fra kanten af løbegården eller andet. 

Om Bedrifter, som ikke er jordbrugsvirksomheder (§ 36)
KL efterspørger vejledning om, hvordan kommunen får mulighed for at 
kontrollere, om de indsendte oplysninger om harmoniareal er korrekte.
 
KL foreslår det præciseres i brugerbetalingsbekendtgørelsen, at tilsyn efter § 
36 er omfattet af brugerbetaling. Det ser KL som en forbedring af dialogen 
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med en stor del af de små husdyrbrug. Fx mange hesteejendomme, som 
ikke fører gødningsregnskab, men som er omfattet af 
Husdyrgødningsbekendtgørelsen, da de har et erhvervsmæssigt dyrehold. 

Venlig hilsen

Niels Philip Jensen
konsulent
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