
Dato: 1. november 2022 

 

Sags ID: SAG-2022-04660 

Dok. ID: 3267737 

 

E-mail:    

Direkte:    

 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

2300 København S 

 

www.kl.dk 

Side 1 af 4 

 

Miljøministeriet 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

 

Sendt til: mim@mim.dk 

Kopi til: srajo@mim.dk og aslvj@mim.dk  

KL's høringssvar til høring over udkast til bekendtgørelse om 

godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 

 

KL takker for muligheden for at kommentere på høring over udkast til be-

kendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. Ændrin-

gerne i udkastet til bekendtgørelse skal bl.a. understøtte initiativer i Aftale 

om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021. 

 

Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af hø-

ringssvaret inden for høringsfristen. Derfor tages der forbehold for den ef-

terfølgende politiske behandling af høringssvaret. 

 

Generelle bemærkninger 

KL hilser velkommen, at der som følge af Aftale om grøn omstilling af 

dansk landbrug foretages en ny afgrænsning af § 3 i naturbeskyttelseslo-

ven i forhold til lavbundsarealer, som udtages med henblik på reduktion 

af klimagasser. Den ændrede afgrænsning kan være med til at under-

støtte en hurtig og effektiv udtagningsindsats.  

 

Udkastet til bekendtgørelse lægger op til indførelse af en undtagelse fra 

beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen således, at 

der ifm. ansøgninger om miljøgodkendelse til husdyrbrug ikke skal vurde-

res på, om det ansøgte medfører en tilstandsændring af natur, som følge 

af ammoniakdeposition inden for et lavbundsprojekt.  

 

Det er imidlertid vanskeligt at vurdere hvilke konsekvenser implemente-

ring af et ændret beskyttelsesniveau for kategori 2- og kategori 3-natur vil 

have, når der ikke samtidig er fremsendt et udkast til formulering af natur-

typebekendtgørelsen. Dermed er det ikke muligt for kommunerne at vur-

dere hvilke konsekvenser tiltaget reelt får i forhold til husdyrgodkendel-

serne, herunder hvordan det skal administreres. 

 

Udkastet til bekendtgørelse lægger op til, at der indføres hyppig udslus-

ning som et generelt krav i forhold til svinebedrifter. KL er enig i, at hyp-

pig udslusning kan og bør indføres som generelle krav på grund af klima-

effekten. Umiddelbart forekommer de foreslåede ændringer i bekendtgø-

relsen dog unødigt komplicerede og administrativt tunge i en tilsynssitua-

tion. Det foreslås derfor, at ejeren af husdyrbruget fremsender vurdering 

til kommunen af, hvorvidt det kan lade sig gøre at etablere hyppig udslus-

ning i stalden, fx i form af en erklæring fra en konsulent. 
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Det fremgår af høringsmaterialet, at der indføres en ændring af definitio-

nen af produktionsareal for fritgående æglæggende høns. Dette er en 

nødvendig tilpasning i forhold til de faktiske forhold på ejendommene, 

som KL bakker op om, men derudover ikke har bemærkninger til. 

 

Specifikke bemærkninger 

Vedr. undtagelse i forhold til natur 

Det fremgår af høringsmaterialet, at der vil blive tilføjet undtagelser i hus-

dyrgodkendelsesbekendtgørelsens definitioner af kategori 2 og 3-natur, 

med en henvisning til naturtypebekendtgørelsen. 

  

Der indføres en ny afgrænsning af § 3 i naturbeskyttelsesloven med en 

ny tilføjelse § 3a i naturtypebekendtgørelsen begrundet med etablering af 

lavbundsprojekter til reduktion af drivhusgasser. Herefter vil nogle søer, 

moser og lignende, heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge 

og biologiske overdrev, i særlige tilfælde, som er reguleret i den nye § 3 

a, bliver undtaget fra naturbeskyttelseslovens § 3, for så vidt angår til-

standsændringer som følge af ammoniakdeposition fra husdyrbrug . 

  

Så vidt KL er orienteret, er der ikke i forbindelse med denne høring frem-

lagt en konkret formulering af undtagelsen i naturtypebekendtgørelsen, 

herunder hvordan en undtagelse i godkendelsesbekendtgørelsen skal ad-

ministreres i forhold til påvirkning af kategori 2- og 3-natur samt hvordan 

sagsbehandling og registrering af områder, der er undtaget skal forløbe 

fremadrettet. Det nævnes i høringsbrevet, at naturtyper som søer og fer-

ske enge også vil være undtaget fra kategori 2 og 3. Disse typer er imid-

lertid ikke omfattet af de to kategorier, men reguleres udelukkende af § 3 

i naturbeskyttelsesloven, hvor påvirkningen af søer og ferske enge un-

dergår i dag en konkret vurdering. Det bemærkes i den forbindelse, at det 

for de våde naturtyper, kan være vanskeligt at afgøre, om naturtypen er 

påvirket af kvælstof fra luften eller fra overfladevand. Så vidt KL kan se, 

er der i høringsmaterialet ikke redegjort for, hvorfor kravet indføres i god-

kendelsesbekendtgørelsen. Ville det ikke være mere hensigtsmæssigt, at 

samle reguleringen af undtagelser i naturbeskyttelsesloven og naturtype-

bekendtgørelsen, som det fx er gjort for genopdyrkningsret i naturtypebe-

kendtgørelsens § 2 og for minivådområder i § 3? 

   

Lavbundsprojekter kan allerede ved anlæggelsen omfatte registrerede 

beskyttede naturtyper. Det gælder både den del, der vådlægges og den 

del, der grænser op til det vådlagte. En del af disse naturtyper vil kunne 

opnå en forbedret naturkvalitet, når projekterne realiseres alene fordi, 

kvælstofpåvirkning fra arealdriften fjernes. Andre områder inden for pro-

jektafgrænsningen vil kunne udvikle sig til ny natur, som ikke findes på 

udførselstidspunktet. For at håndtere dette kunne man i naturtypebe-

kendtgørelsen undtage hele den del af projektarealet, som ved opstart af 

projektrealiseringen ikke er registreret som § 3 beskyttet natur, fra be-

stemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3. Dette vil være en parallel til 

formuleringen i naturtypebekendtgørelsens § 3 vedr. minivådområder.  

 

Når områderne inden for projektarealet ikke kan udvikle sig til § 3 beskyt-

tet natur, så vil de heller ikke blive omfattet af kategori 2- og 3-natur i 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.   
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Hvis undtagelsen indføres i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, vil der 

forud for etablering af alle vådområde- og lavbundsprojekter skulle fore-

tages en gennemgang af naturtilstanden på arealerne i projektområdet 

(ikke kun de registrerede § 3 områder), så man kan kortlægge den aktu-

elle naturtilstand på arealerne, for senere at kunne vurdere, om der er 

sket ændringer af naturtilstanden i projektområdet. 

  

Vedr. hyppig udslusning 

Den forslåede implementering af kravene om hyppig udslusning forekom-

mer kompliceret og svær at administrere i en tilsynssituation. Det gælder 

fx for smågrise, hvor det foreslåede krav om hyppig udslusning afhænger 

af smågrisenes alder og gulvtypen. Kompleksiteten har medført, at der er 

foreslået indført undtagelser fra det generelle krav. Det bærende princip 

for undtagelserne har været, at hyppigere udslusning hver syvende dag 

ikke vil være muligt på grund af manglende gyllemængder i visse perio-

der. I stedet for at basere kravet på grisenes alder, kunne man basere 

det på baggrunden for kravet nemlig, at det er muligt at sluse ud, når der 

er 10 cm gylle i kanalerne. Dette vil kunne kontrolleres fysisk ved tilsyn , 

og der vil ikke være behov for undtagelser fra det generelle krav. 

  

Ovenstående vil også kunne løse udfordringen med FRATS-stalde, hvor 

hyppig udslusning vil være problematisk.      

  

Det bør overvejes, om det giver mening at stille et generelt krav om en 

manuel logbog, som kun skal indeholde en dato. Man kunne i stedet 

overveje at indføre et generelt krav om etablering af en datalogger - med 

mindre særlige forhold gør sig gældende fx, at en fagperson vurderer, at 

det vil koste over x kr. pr kg reduceret metan, svarende til det der i dag 

anvendes i forhold til BAT og ammoniak. Såfremt der efterfølgende und-

tagelsesvis anvendes en manuel logbog, kunne der være krav om måling 

og notering af gyllestanden i kanalerne samt oplysning om dyrenes alder 

i de relevante staldafsnit. Dette ville efterfølgende fysisk kunne kontrolle-

res ved tilsyn.  

 

Som supplement til logbog kunne afhentningsrapport fra biogas også an-

vendes (biogasanlæg afhenter oftest hver 7. dag). 

  

Der er nogle praktiske forhold omkring de dispensationer som kommu-

nerne skal meddele, der er vanskelige, da kommunernes tilsynsførende 

ikke er i besiddelse af de nødvendige data eller har den nødvendige erfa-

ring indenfor f.eks. vurdering af arbejdsmiljø. Der bør her fastlægges 

nogle objektive kriterier for, hvornår en dispensation bør gives i sådanne 

tilfælde, da dette normalt ikke indgår i en vurdering i forhold til miljøbe-

skyttelsen. 

  

Udkastet til bekendtgørelse lægger op til, at vurderingen af, om det kan 

lade sig gøre at etablere hyppig udslusning placeres hos kommunerne. 

KL opfordrer til, at det indføjes, at ejeren af husdyrbruget skal fremsende 

vurdering til kommunen af, hvorvidt det kan lade sig gøre at etablere hyp-

pig udslusning i stalden, fx i form af en erklæring fra en konsulent. 

Med udgangspunkt i dette kunne § 37 i stedet formuleres som følger:  
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”Når udslusning efter reglerne, jævnfør §§ 34 og 35, ikke er teknisk mu-

ligt, eller der vil være uforholdsmæssigt store omkostninger til ombygning 

af eksisterende staldsystem forbundet hermed, kan husdyrbruget mod at 

der indsendes en konsulenterklæring undlade at foretage hyppig udslus-

ning. Erklæringen skal fremvises på forlangende.” 

 

I udkastet til bekendtgørelse er der indarbejdet undtagelser fra krav om 

hyppig udslusning for stalde, der anvender forsuring eller drives økolo-

gisk, da der fra disse stalde enten er en lavere metanproduktion eller en 

lavere temperatur i staldene. Der er dog ikke nævnt, at der tænkes ind-

ført et tilsvarende krav for stalde der anvender gyllekøling. Her må det 

forventes at temperaturen også vil være lavere. Gyllekøling er et hyppigt 

anvendt virkemiddel i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyr-

brug.     

  

Økonomiske konsekvenser 

Der kan være øgede udgifter til kortlægning af den aktuelle naturtilstand i 

områder, som ligger nær et husdyrbrug således, at den aktuelle naturtil-

stand kendes forud for gennemførelse af et lavbundsprojekt. 

  

De foreslåede ændringer i udkastet til bekendtgørelse vil medføre admi-

nistrative omkostninger for kommunerne i forhold til at indsamle, vurdere 

og meddele dispensationer fra det generelle krav om udslusning. Der vil 

ligeledes være et merforbrug af tid i forbindelse med gennemførelse af 

miljøtilsynene. Merforbruget vil afhænge af, hvordan reglerne formuleres, 

men vurderes at kunne være betydelige. KL beder derfor om at få be-

kendtgørelsen i økonomisk høring. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Gunilla D. Ørbech 

Konsulent 
 


