
1 
 

Uddrag af regler vedr. afstandskrav for folde og hytter til grise                                                 2.5.18.                                                                                        

 

Uddrag af tekst fra Husdyrgødningsbekendtgørelsens (nr. 865 af 23.06.2017) Kapitel 3 omhandlende 

placering af anlæg m.v., §§ 5, 6, 7 og 8. Teksten for de enkelte paragraffer er gengivet i sin fulde ordlyd.   

Kun den med gult markerede tekst er vist på tegningerne.  

Tegningerne har fokus på udendørs svineproduktion og afstandskrav for henholdsvis: 

 

- Folde     - Fodertrug 

- Hytter (i teksten benævnt ”læskure/anlæg”) - Vandtrug 

 

Vær opmærksom på, at dette materiale IKKE viser hegningsregler! 

Hegningsregler er beskrevet i Bekendtgørelse om hold af svin på friland nr. 915 af 12/08/2014.  

 

§ 5 og § 6 omhandler afstandskrav for hytter 

§ 7            omhandler afstandskrav for folde 

§ 8            omhandler afstandskrav for hytter m.v.. Ved ”anlæg” forstås den individuelle hytte 

 

 

Vær opmærksom på, at der både er en bekendtgørelse om husdyrgødning og en om husdyrgodkendelse 

Kapitel 3  

Placering af anlæg m.v. 

§ 5. Etablering af husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v., gødningsopbevaringsanlæg og 
ensilageopbevaringsanlæg            samt udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt 

1) i et eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde, 
2) i et område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige 
formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende, 
3) i en afstand mindre end 50 m fra de i nr. 1 og 2 nævnte områder, eller 
4) i en afstand mindre end 50 m fra en nabobeboelse. 
 



 
 
Stk. 2. – 3 og 4 er udeladt her, da de ikke omhandler grise. 
 
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra afstandskravet til nabobeboelse i stk. 1, nr. 4, for så vidt angår læskure, 

hvis ejeren af den eller de pågældende nabobeboelser skriftligt samtykker hertil. 
 
Stk. 6. og 7 er udeladt her, da de ikke omhandler grise. 

 

§ 6. Etablering af husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v., gødningsopbevaringsanlæg og 
ensilageopbevaringsanlæg og -oplag samt udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt 
inden for følgende afstande: 

1) 25 m til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning. 
2) 50 m til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning. 
3) 15 m til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m², jf. dog stk. 2. 
4) 15 m til offentlig vej og privat fællesvej. 
5) 25 m til levnedsmiddelvirksomhed. 
6) 15 m til beboelse på samme ejendom. 
7) 30 m til naboskel. 
 



 
 
Stk. 2. – 3 og 4 er udeladt her, da de ikke omhandler grise. 
 
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra afstandskravene i stk. 1 og 2, hvis overholdelse ikke er mulig, jf. dog § 

9, stk. 3, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., for så vidt angår anlæg på husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen 
skal ved meddelelse af dispensation fastsætte vilkår til indretning og drift, som sikrer, at der ikke opstår nærliggende risiko 
for forurening eller væsentlige gener. 

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan påbyde, at anlægget eller oplaget placeres mere hensigtsmæssigt, hvis 
afstandskravene i stk. 1 og 2 ikke vil sikre tilstrækkeligt mod forurening eller væsentlige gener, jf. dog § 9, stk. 2, i lov om 
husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., for så vidt angår anlæg på husdyrbrug. 

 

§ 7. Folde med afgræssende dyr må ikke etableres, udvides eller ændres i de områder og inden for de afstande, der er 
nævnt i § 5, stk. 1, nr. 1-3. Ved etablering, udvidelse og ændring af folde til svin, hvor der er mere end 15 svin fra 35 kg pr. 
mark, skal der desuden være 100 m til de beboelser, der er nævnt i § 5, stk. 1, nr. 4, medmindre folden placeres således, 
at der er mere end 50 m til nærmeste naboskel. Afstandene måles fra foldens kant. 

Stk. 2. Fodertrug, vandtrug og lignende må ikke placeres inden for de i § 5, stk. 1, nr. 1-4, nævnte områder og afstande. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravene i stk. 1 og 2. For så vidt angår afstandskrav til nabobeboelse 

kan kommunalbestyrelsen kun dispensere, hvis den eller de pågældende naboer skriftligt samtykker hertil. 
 



 

§ 8. Husdyranlæg, der ikke er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i lov om husdyrbrug 
og anvendelse af gødning m.v. eller anmeldelse efter afsnit IV i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af 
husdyrbrug, herunder stalde, læskure, hytter m.v., må ikke etableres, udvides eller ændres i eller nærmere end 50 m fra 
kategori 1- og 2-natur, jf. § 2, nr. 1 og 2, i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, dog mindst 25 
m hvis anlægget er højst 25 m2 i grundplan. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra kravene i stk. 1, såfremt anlægget er nødvendigt for at sikre pleje af 
naturarealet og hensynet til pleje af naturarealet anses for vigtigere for naturens tilstand end hensynet til at begrænse 
ammoniakemissionen fra anlægget. 



 

 
 

For præcise oplysninger om naturområder henvises til http://naturdata.miljoeportal.dk/ 
Bekendtgørelse 1380 af 30/11/2017 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) 
Kategori 1 og 2 natur er beskrevet i bekendtgørelsens § 2: 
 

§ 2. I bekendtgørelsen forstås ved: 
1) Kategori 1-natur: De ammoniakfølsomme naturtyper, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i husdyrbrugloven, der fremgår af bilag 3, 
pkt. D, uanset størrelse, hvis de er beliggende inden for et Natura 2000-område og er omfattet af udpegningsgrundlaget 
og kortlagt, samt heder og overdrev i øvrigt, som er beliggende inden for et Natura 2000-område og omfattet af § 3 i 
lov om naturbeskyttelse. 
2) Kategori 2-natur: De ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Natura 2000-områder, jf. § 7, stk. 1, 
nr. 2, i husdyrbrugloven, i form af 

a) højmoser, 
b) lobeliesøer, 
c) heder, der i sig selv er større end 10 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og 
d) overdrev, der i sig selv er større end 2,5 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse 
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