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DET VIL JEG SIGE NOGET OM

2..

Baggrund for ny måde at regulere husdyrbrug
Gammel regulering
Ny regulering
Er alle under ny regulering 1. august 2017?



BAGGRUND FOR NY REGULERING

3..



NY HUSDYRREGULERING - LANGT FORLØB
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•Ny husdyrlov (2007)
•Grøn vækst 1 (2009) og 2 (2010)
•Husdyrreguleringsudvalget (2011)
•Natur- og Landbrugskommissionen (2013)
•Aftale om Vækstplan for Fødevarer (april 2014)
•”Vækst og udvikling i hele Danmark” (nov. 2015)
•Fødevare- og landbrugspakke (dec. 2015)



TIDLIGERE REGULERING
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TIDLIGERE REGULERING
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• Jord til udbringning af husdyrgødning skal være til 
rådighed

• Bøvl og tidsforbrug ved tilpasning af arealer
• Generelt 2 års frist for udvidelse (mulighed for op til 5 år 

for fuld udnyttelse
• BAT og generel ammoniakkrav
• Stigende mælkeydelse flere Dyrenheder = udvidelse



NY REGULERING
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Vedtaget 23. februar
Bred opbakning

Bekendtgørelse i høring 
primo i april



ADSKILLE AREAL OG ANLÆG

9..

Nu:

Aug. 2017:

Samlet godkendelse

Godkendelse
af anlæg

Generelle regler
for arealerne



HVORFOR ÆNDRE
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- Forenkling
- Målrettet
- Fleksibilitet



HVAD ER NYT
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• Arealer ud af miljøgodkendelser
• Væk med dyreenhederne
• Generelt harmonikrav på 170 kg N/ha og 230 kg N/ha på undtagelsesbrug
• Enkle tilladelser for små og mellemstore
• Godkendelser følger EU-grænser (ca.)
• Generel ammoniakregulering: kun BAT ingen Generel Ammoniak Krav 
• Ingen produktionslofter 
• Udnyttelsesfrist for godkendelser på 6 år
• Lempede regler for delvis eller midlertidig nedsat produktionen (kontinuitet)
• Ansøge om ændring eller udvidelse for at komme over i det nye system





DER ER IKKE ÆNDRET I MILJØVURDERINGEN
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Beskyttelsesniveau det samme

Ammoniak (BAT-krav) 1:1 omregning fra dyr til m2

Ammoniak i forhold til sårbar natur 

Lugt, fluer, støj, lys, transport osv.

Landskab, kulturmiljø etc.



ER ALLE UNDER NY REGULERING 
1.AUGUST 2017?
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SKAL SØGE OM UDVIDELSE ÆNDRING FOR AT 
KOMME OVER I DET NYE SYSTEM

15..

• Arealkrav i gældende miljøgodkendelse ophæves
• Afløses af generelle krav (Leif Knudsen)
• Vilkår på anlægsdelen fortsætter uændret baseret på 

antal dyr, mælkeproduktion og dyreenheder 
(produktionsloft og kontinuitetsbrud)

• Revurdering som i dag
• Husdyrgodkendelse.dk har en version med ”gamle 

system”
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