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ANMELDEORDNINGEN
ETABLERING ELLER UDVIDELSE AF 
DYREHOLD TIL AFGRÆSNING AF NATUR

M
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Hvis du står for afgræsning af naturarealer og derfor har brug for 
at etablere et dyrehold eller udvide eller ændre dit bestående 
dyrehold, kan du i nogle tilfælde gøre det uden en miljøtilladelse 
eller en miljøgodkendelse efter husdyrgodkendelsesloven. 
 
Miljøministeriet har nemlig vedtaget to anmeldeordninger, der 
gør det muligt at etablere dyrehold til naturafgræsning uden for-
udgående miljøgodkendelse eller miljøtilladelse. Du skal indsende 
en anmeldelse af etableringen/udvidelsen til kommunen.

De to ordninger omfatter
• Naturafgræsning - Opstaldning en del af året.  

Afgræsningsdyrehold, der er opstaldet en del af året. I perio-
den fra 1. oktober til 30. april må dyreholdet maksimalt have 
en gødningsproduktion, der svarer til en årlig gødningspro-
duktion på 15 dyreenheder.

• Naturafgræsning - Udegående hele året. 
Afgræsningsdyrehold, der går ude hele året uden brug af 
staldanlæg, læskure eller lignende. Dyreholdet må højst svare 
til 250 dyreenheder.

Der er en lang række betingelser, der skal være opfyldt for, at 
projektet kan gennemføres uden tilladelse eller godkendelse efter 
husdyrgodkendelsesloven. Hvis betingelserne er opfyldt, kan 
kommunen ikke give afslag til projektet. Kommunen skal give dig 
besked senest 2 måneder efter, den har modtaget din anmeldelse.

Faktaark - Smag på Landskabet

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm
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FOTOGRAF: CARSTEN CRAMER

Krav til anmeldelsen 
Anmeldelsen til kommunen skal indeholde dokumentation for, at 
alle betingelserne er overholdt, herunder dyreholdets størrelse 
og art, evt. bygningstegninger og lugtberegning, kortbilag over 
afgræsningsarealer, dokumentation for overholdelse af afstands-
krav med videre. 

Det kan være sin sag på forhånd at vurdere, om det er muligt at 
leve op til de mange krav til afgræsningsareal, afstandskrav, dyre-
tryk og dyreholdet i øvrigt. Det kan derfor være gavnligt at være 
i dialog med myndighederne, f.eks. hvis du ikke kender naturud-
pegningerne i området helt præcist. 

Det kan også være rigtig godt at få en snak med en kvægbrugskon-
sulent eller lignende for at få hjælp til at vurdere, om arealerne 
er produktive nok og egner sig til det ønskede dyrehold under de 
krævede betingelser.

På næste side ser du nogle af de centrale krav. Se alle detaljer-
ne og de præcise krav til anmeldeordninger i miljøstyrelsens 
husdyrvejledning, klik på linket til ordningerne, og hent skema til 
anmeldelse, under fanebladet ”Anmeldelse”.

Anmeldeordning for husdyrbrug

§ 36. Naturafgræsning (250 DE)

Afgræsning med max. 250 DE ammekøer, okser, får, geder eller heste. 

Dyrene skal gå ude hele året uden brug af staldanlæg, læskure eller lignende
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1.
Det anmeldte dyrehold går ude hele året uden brug af staldanlæg, læskure eller 

lignende?

2.

Arealerne omfatter kun græsningsegnede arealer, der er fredede, omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3 eller udpeget som Natura 2000-områder samt øvrige 

arealer med permanent græs, hvor øvrige arealer højt udgør 50 % af det samlede 

areal.

3.

Det bekræftes, at dyreholdet eller dele heraf ikke flyttes til andre arealer end de 

anmeldte.

4.
Arealerne til naturafgræsning drives uden udbringning af organisk gødning eller 

handelsgødning.

5.

Hvis der indgår Natura 2000 arealer hvor jordrugende fugle indgår i 

udpegningsgrundlaget bekræftes det at disse ikke afgræsses i perioden fra 1. 

februar til 3
1.maj, og at der højest afgræsser et antal dyr, der svarer til 0

,85 

dyreenheder pr. ha i perioden fra 1. juni til 3
0. juni.

6.

I afgræsningsperioden tildeles dyreholdet mindre end 10 % af foderrationen som 

tilskudsfoder, og der er højest 0,5 dyreenheder pr. ha i perioden 1. september til 3
1. 

maj. 
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Anmeldeordning for husdyrbrug

§ 35. Naturafgræsning (15 DE)

Afgræsning af naturarealer med ammekøer (m. tilhørende opdræt og tyrekalve) okser, får, geder eller heste.

Gælder kun for et dyrehold til naturafgræsning på højst 15 dyreenheder, og opstaldningen må ikke medføre renovering af staldanlæg til 

andre dyr end det anmeldte. 

Navn

Adresse og e-post

Telefonnr.

Anmelder:Ejer/ejere:

Adresse

CVR-nr.

CHR-nr.
Matrikel nr. og ejerlav

Ejendommen 
hvor dyreholdet 

er lokaliseret:Evt. Konsulent
Navn og e-postHusdyrproduktion

Dyretype

Antal dyr

Vægtgrænser/
aldersgrænser Dyreenheder (DE)

Nuværendeproduktion

Produktion til 
naturafgræsning

(Ammekøer m 
opdræt, stude,

tyrekalve, tyre,
okser, får, geder og 

heste)

JA NEJ

1. Arealerne omfatter kun græsningsegnede arealer, der er fredede, omfattet af natur-

beskyttelseslovens § 3 eller udpeget som Natura 2000-områder samt øvrige arealer 

med permanent græs, hvor øvrige arealer højt udgør 50 % af det samlede areal.

2. Gødningsproduktionen fra det anmeldte dyrehold som opstaldes udgør i perioden 1. 

oktober til 30. april højest hvad der svarer til en årlig gødningsproduktion fra 15 DE.

3. Hele det anmeldte dyrehold afgræsser arealerne minimum i perioden 1. maj til 30. 

september jf. dog spørgsmål 4.

4. Hvis der indgår Natura 2000 arealer hvor jordrugende fugle indgår i 

udpegningsgrundlaget afgræsses disse arealer tidligst fra 1. juni og der er højst et 

antal dyr , der svarer til 0,85 dyreenheder i perioden 1. juni til 30. juni.

5. I afgræsningsperioden tildeles dyreholdet mindre end 10 % af foderrationen som 

tilskudsfoder. 
6. Arealerne til naturafgræsning drives uden udbringning af organisk gødning eller 

handelsgødning.
7. Overholder hele husdyrbruget efter udvidelsen husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens 

beskyttelsesniveau for lugt.  
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http://anmeldeordninger i miljøstyrelsens husdyrvejledning
http://anmeldeordninger i miljøstyrelsens husdyrvejledning
http://www2.mst.dk/wiki/GetFile.aspx?File=/Anmeldeordninger/36/36_Naturafgraesning_uden_opstaldning_Anmeldeskema_04.11.2013.docx
http://www2.mst.dk/wiki/GetFile.aspx?File=/Anmeldeordninger/35/35_Naturafgraesning_med_opstaldning_Anmeldeskema_04.11.2013.docx
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NATURAFGRÆSNING
OPSTALDNING EN DEL AF ÅRET

• I perioden fra 1. oktober til 30. april må det anmeldte 
dyrehold højst have en gødningsproduktion, der svarer 
til en årlig gødningsproduktion på 15 dyreenheder. 

• Dyreholdet må kun omfatte okser, får, geder, heste eller 
ammekøer med tilhørende opdræt, stude, tyrekalve og 
tyre.  

• Arealerne må kun omfatte græsningsegnede arealer, der 
er fredede, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller 
udpeget som Natura 2000-områder samt øvrige arealer 
med permanent græs. Arealerne må ikke gødskes. 

• Arealer med permanent græs, der ikke er fredede, ikke 
er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller ikke er 
Natura 2000-områder, må maksimalt udgøre halvdelen 
af det samlede areal. 

• Arealerne skal afgræsses af hele det anmeldte dyrehold 
som minimum i perioden fra 1. maj til 30. september. 

• Dyreholdet skal efter kommunens skøn netto fjerne flere 
næringsstoffer fra arealerne, end det tilfører. Se Fjernel-
se af næringsstoffer ved afgræsningen nedenfor. 

• Arealer med jordrugende ynglefugle, hvor disse yng-
lefugle indgår i udpegningsgrundlaget for et Natura 
2000-område, må ikke afgræsses i perioden fra 1. febru-
ar til 31. maj. Der må højst være et antal dyr, svarende til 
0,85 dyreenheder pr. ha i perioden fra 1. juni til 30. juni. 

• Hele husdyrproduktionen på husdyrbruget skal efter 
udvidelsen overholde beskyttelsesniveauet for lugt 
som angivet i bilag 3, punkt B i Husdyrgodkendelsesbe-
kendtgørelsen.

Opstaldning af dyreholdet kan ske i eksisterende eller 
nye stalde. Der stilles en række krav til udformning af nye 
staldanlæg og nye staldafsnit i tilknytning til eksisterende 
bygninger, samt afstandskrav til naboer og visse naturområ-
der. 

Ved nybyggeri er det muligt at bygge større end nødvendigt, 
så bygningerne kan anvendes til de forskellige andre dyrety-
per, der er omfattet af ordningen, og dermed kan benyttes 
over en længere årrække.

Det er ikke et krav, at eksisterende staldanlæg, der anvendes 
til opstaldning, opfylder betingelserne for nye staldanlæg. 

NATURAFGRÆSNING
UDEGÅENDE HELE ÅRET

• Dyreholdet, der går ude hele året uden brug af st-
aldanlæg, læskure eller lignende, må højst udgøre 250 
dyreenheder.

• Dyreholdet må kun omfatte okser, får, geder, heste eller 
ammekøer med tilhørende opdræt, stude, tyrekalve og 
tyre. Skift mellem dyrehold, der går ude hele året, må kun 
ske mellem de ovenfor nævnte dyretyper.

• Arealerne må kun omfatte græsningsegnede arealer, der 
er fredede, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller 
udpeget som Natura 2000-områder samt øvrige arealer 
med permanent græs. Arealerne må ikke gødskes. 

• Arealer med permanent græs, der ikke er fredede, ikke 
er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller ikke er 
Natura 2000-områder, må højest udgøre halvdelen af det 
samlede areal. 

• Dyreholdet skal efter kommunens skøn netto fjerne flere 
næringsstoffer fra arealerne, end det tilfører. Se “Fjernelse 
af næringsstoffer ved afgræsningen” på næste side.

• Der må højst være 0,5 dyreenhed pr. ha i perioden 1. 
september til 31. maj svarende til en årlig gødningspro-
duktion på 0,375 dyreenheder pr. ha. 

• Arealer med jordrugende ynglefugle, hvor disse yng-
lefugle indgår i udpegningsgrundlaget for et Natura 
2000-område, må ikke afgræsses i perioden fra 1. febru-
ar til 31. maj. Der må højst være et antal dyr, svarerende 
til 0,85 dyreenheder pr. ha i perioden fra 1. juni til 30. 
juni. 

CENTRALE KRAV FOR ANMELDELSEN

http://www2.mst.dk/wiki/GetFile.aspx?File=/Anmeldeordninger/35/35_Naturafgraesning_med_opstaldning_Anmeldeskema_04.11.2013.docx
http://www2.mst.dk/wiki/GetFile.aspx?File=/Anmeldeordninger/36/36_Naturafgraesning_uden_opstaldning_Anmeldeskema_04.11.2013.docx


KONTAKT 
Winnie Heltborg Brøndum, natur- og miljøkonsulent
Planter & Miljø
whb@seges.dk
+45 8740 5554 / +45 2374 3032

Fjernelse af næringsstoffer ved afgræsningen 
Det er kommunen, der konkret skal vurdere om der fjernes flere 
næringsstoffer end der tilføres. Miljøstyrelsen har vejledende 
angivet, at ca. 90% af plantevæksten ved afgræsning normalt 
bliver afleveret som gødning på arealet. De sidste 10% bliver 
optaget i dyret. Så længe mindre end 10% af foderrationen gives 
som tilskudsfoder, vil der netto blive fjernet kvælstof fra arealet. 
Det skal derfor sikres, at der ikke generelt tildeles foder til de 
afgræssende dyr, og at fodringen begrænses til et supplement i 
tørkeperioder. Dette gælder også, selvom arealet samtidigt bliver 
anvendt til slæt.  

Vær opmærksom på
Anmeldelsen friholder dig ikke fra at sikre, at de dyrevæld-
færdsmæssige regler er overholdt eller fra eventuelt at skulle 
søge dispensation efter naturbeskyttelsesloven. Husk at spørge 
kommunen, hvis du er i tvivl, om der kræves dispensation fra 
naturbeskyttelsesloven.

FOTOGRAF: HEIDI BUUR HOLBECK


