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Anmeldelse af Skift mellem dyretyper
Vi meddeler hermed, at I kan udføre skift mellem dyretyper på ejendommen Hedegårdsvej 15,
6261 Bredebro, uden tilladelse eller godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller b husdyrloven1.
Afgørelsen er meddelt i medfør af § 15 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2.
Projektbeskrivelse
I har anmeldt et skift i dyretype på jeres ejendom. Anmeldelsen består af et udfyldt anmeldeskema i husdyrgodkendelse.dk (skema 211201).
Eksisterende og ansøgt dyrehold
Eksisterende dyrehold
Specifikation
Dyr pr. DE
110 malkekøer, tung race ( 9.517 EKM mælk)
0,75
130 opdræt, tung race (6-26 mdr.
2,1
70 småkalve, st. race (0-6 mdr.)
3,7
55 tyre, tung race (40-60 kg)
38
I alt

Antal DE
146,7
60,9
18,9
1,4
227,9

DE beregnet ud fra bilag 1H i husdyrgødningsbekendtgørelsen 2015

Ansøgt dyrehold
Specifikation
250 moderfår med lam
23 ammekøer uden opdræt, under 400-600 kg
28 opdræt, jersey race (0-25 mdr.)
8 tyre, jersey race (25-145 kg)
2 avlstyre, jersey
4 heste 500-700 kg
I alt

Dyr pr. DE
7,0
1,6
2,8
11,5
2,4
2,3

Antal DE
35,7
14,4
10,0
0,7
0,8
1,7
33,3

DE beregnet ud fra bilag 1H i husdyrgødningsbekendtgørelsen 2015

Betingelser
Ved skift fra malkekøer til ammekøer, får og heste skal DE reduceres med 50 %. Ved ændringen af dyretyperne betyder det at malkekøerne inkl. opdræt maksimalt kan ændres til 227,5 X
50 % = 113,95 DE. Da dyreholdet ændres til 33,3 DE overholder det kriterierne for anmeldeordningen.
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Miljøgodkendelsen fra april 2015 gælder stadig, da anden etape skal være påbegyndt senest
april 2020. De dertilhørende vilkår vil stadig være gældende. Med de ændringer der er anmeldt, betyder det at dyrene skal opstaldes som anført på tegningen.

Afstandskrav
Der sker ikke bygningsmæssige ændringer, det er derfor ikke relevant at kontrollere om afstandskravene i husdyrlovens § 8 er overholdt. Afstandskravene i § 6 er ikke relevante, da
kravene til skift mellem dyretyper sikre, at der ikke sker en øget forurening.
Vilkår i godkendelse
Der er ingen vilkår i den eksisterende gældende godkendelse som forhindrer, at det anmeldte
kan gennemføres.
Naboorientering
Vi har undladt at orientere dine naboer, fordi vi vurderer, at det anmeldte har underordnet betydning for dem.
Udnyttelsesfrist
Afgørelsen gælder i 6 år fra den er meddelt. Afgørelsen er udnyttet, når der er en produktion
på mindst 25 % af det tilladte.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk,
ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr.
som virksomhed eller organisation (2016-niveau).
Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som
udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om,
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Klagen skal være modtaget senest torsdag den 26. september 2019
Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6
måneder fra den dag afgørelsen er meddelt.
Venlig hilsen
Elisabeth Holst Knudsen
Miljømedarbejder
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