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Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr, ændringer af
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (J.nr. 201 9-3772)

Miljø- og Fødevareministeriet har den 4. april 2019 sendt udkast til

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i høring. Landbrug & Fødevarer har følgende
bemærkninger til de foreslåede ændringer.

Indledende bemærkninger

Som det fremgår af høringsbrevet, vedrører de konkrete ændringsforslag målepunkt for
beregning af ammoniakdeposition, præcisering af beregning af BAT-krav og
overgangsbestemmelser.

Det fremgår endvidere af høringsbrevet, at der vil blive udsendt et opdateret vejledende
kort over afgrænsning af amoniakfølsom skov, og at der samtidig vil ske en opdatering
af vejledningen på området.

Kortet kan nu tilgås via Miljøgis. Desuden er vejledningen til kortene, som anvendes i
husdyrreguleringen, herunder kortet over potentiel ammoniakfølsom skov, allerede
opdateret på Miljøstyrelsens hjemmeside.
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I den forbindelse skal Landbrug & Fødevarer påpege, at vi finder det yderst
uhensigtsmæsssigt, at vejledningen opdateres uden en forudgående inddragelse af
relevante interessenter. Ikke mindst fordi erhvervets ønske om forudsigelighed og

ensartet sagsbehandling i kommunerne i tilladelses- og godkendelsessager, hvor
hensyn til potentiel ammoniakfølsom skov indgår, er stærkt afhængigt af et grundigt
gennemarbejdet vejledningsmateriale. Det er i øvrigt normal procedure, at vejledninger
eller ændringer i elektroniske vejledninger på miljøområdet altid sendes i høring. Vi skal
derfor opfordre til, at ministeriet hurtigst muligt indleder en dialog med erhvervet om
vejledningen, særligt vejledningens afsnit om potentiel ammoniakfølsom skov.
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Ammoniakfølsom skov

I forbindelse med det opdaterede vejledende kort over ammoniakfølsom skov er det —

som bemærket ovenfor— helt afgørende at kort ledsages af en vejledningstekst, der
tydeUggør intentionen med det opdaterede kort.

Som det fremgår af høringsbrevet, er det hensigtsen, at kommunerne i meget høj grad
skal kunne basere deres sagsbehandling på kortet, således at der kun helt
undtagelsesvist vil være ikke-kodlagte områder, som kan indgå i godkendelsessager.
Dette bør fremgå helt tydeligt at en kommende vejledningstekst, således at det sikres, at
det nye kort både er med til at lette kommunernes admistration på området og sikre
odsejer størst mulig forudsigelighed i forhold til udfaldet af godkendelsessager.

Det skal samtidig fremgå af vejledningen, at de kortlagte arealer er medtaget på kortet ud
fra en GIS-analyse foretaget af Københavns Universitet. Dette betyder, at kortet i høj
grad bygger på en sandsynlighed for, at et areal er ammoniakfølsomt og ikke en konkret
vurdering af samme.

Det skal således fremgå at vejledningen, at kommunen i den konkrete sag skal sikre sig,
at et kortlagt areal reelt lever op til at definitionen i bekendtgørelsens § 2. pkt. 3, d) og at
arealet reelt er ammoniakfølsomt.

Dette underbygges af den faglige rapport fra Københavns Universitet, der gennemgår
principperne for kortlægningen. (Ammoniakf&somme skove — kortlægning og vejledning.
/ Gundersen, Per Johannsen. Vivian Kvist. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Københavns Universitet 2016).

Heraf fremgår blandt andet:
GIS-analysen reulterer jet kort over skove, der med stor sandsynlighed er
ammoniakfølsomme, og som kommunerne kan bruge som gwndlag for en identifikation
af de skove, der skal gennemgå en vurdering af mulig påvirkning af øget ammoniak.

Der vil også i en kommende vejledning være behov for en klar beskrivelse af, hvordan
kommunerne skal forhold sig til de tre kriterier i § 2, pkt. 3, d) — ikke mindst i forhold til
hvordan listen med naturskovindikerende arter eller gammelskovsarter skal anvendes.

I forbindelse med den allerede publicerede vejledningstekst, som kan findes på
Miljøstyrelsens hjemmeside, finder Landbrug & Fødevarer det yderst uhensigtsmæssigt,
at der henvises til, at kommunerne kan finde vejledning til vurdering af, om et areal er
ammoniakfølsomt i ovennævnte rapport fra Københavns Universitet.

Det er vores klare opfattelse, at vejledning til kommunerne bør være udarbejdet af
ministeriet i dialog med relevante interssenter — og med evt. inddragelse af relevant faglig
ekspertise, men at der ikke bør henvises direkte til den faglige rapport i vejledningen.

Landbrug & Fødevarer skal således opfordre til, at der snarest muligt indledes en dialog
om vejledningen, således at den nuværende vejledningstekst på Miljøstyrelsens
hjemmeside opdateres.
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øvrige specifikke kommentarer til ændringsforslagene i horingsudkastet
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MåleQunkt for beregning af ammoniakdeposition
Landbrug & Fødevarer hilser ændringen velkommen. Ændringen at målepunktet fra den
del af anlægget, der er tættest på naturområdet til anlæggets midtpunkt, er miljøfagligt

det mest korrekte, og ændringen styrker derfor fagligheden i reguleringen af husdyrbrug.

Præcisering af beregning af BAT-krav

Der er tale om en præcisering, som vi ikke har yderligere kommentarer til.

Overgangsbestemmelser

Det fremgår af høringsbrevet, at de ovenfornævnte ændringer i forhold til målepunkt for
ammoniak og præcisering at BAT-krav også får virkning i forhold til verserende sager i 1.
instansen og klagesager.

Landbrug & Fødevarer finder dette postivt, og skal opfodre til, at dette evt, beskrives

tyddeligt i vejledning til kommunerne.

I forbindelse med de nye bestemmelser i bekendtgørelsen er det dog afgørende, at ingen
ansøgere med verserende sager eller ikke afgjorte klagesager vil kunne risikere at blive

stillet ringere efter de foreslåede ændringer end efter de hidtidige bestemmelser. Dette vil

vi gerne have ministeriet til at bekræfte.

Supplerende bemærkning

Der er i det udsendte bekendtgørelsesudkast ikke lagt op til ændringer i
kontinuitetsbrudsbestemmelserne i § 49, men vi tillader os alligevel at komme med
følgende bemærkning:

Det er uklart, hvilke kontinuitetsbrudsregler der gælder for et husdyrhold, som har en
produktionstilladelse fra før 1. januar 2007, og som efter 1. januar 2007 har fået en
afgørelse om anmeldelse.

I henhold til Miljøstyrelsens helpdesksvar bortfalder en VVM-screeningsafgørelse, hvis
den ikke er udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Kontinuitetsbrudsreglerne for en anmeldeordning jf. § 48, stk. 3 fremgår at § 49, stk.2.
Det tilladte bortfalder helt eller delvist, hvis det ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Udnyttelse anses for at foreligge, når der har været en produktion svarende til mindst 25
pct. af det tilladte eller godkendte.

Stk. 3 giver ikke mening, med mindre der er tale om en anmeldelse om skift i dyretype
eller en udvidelse af smågrise eller slagtesvin i eksisterende stalde. Det bør derfor

overvejes, om der ikke i lighed med bestemmelsen i § 48, stk. 3 tilføjes en bemærkning i

§ 49 stk. 3 om, at det drejer sig om anmeldelser, som giver mulighed for udvidelse eller
ændring af selve dyreholdet.

•1
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Nogle kommuner læser § 49, stk. 3 sådan, at en afgørelse om anmeldelse af f.eks. en
gyllebeholder efter bek. nr. 211 af 28. februar 2017 eller tidligere bekendtgørelser om
tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug, betyder, at kontinuitetsbrudsreglerne for
husdyrholdet bliver omfattet af kontinuitetsbrudsreglerne beskrevet i § 49, stk. 2, også
selv om husdyrholdets produktionstilladelse er fastlagt i en WM-screeningsafgørelse fra
før 1januar2007.

Vi forventer, at der kan ske en afklaring af disse forhold — evt, i forbindelse med revision
af vejledningen.

Landbrug & Fødevarer står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse at ovenstående.

Med venlig hilsen

Karen Post Henrik Bang Jensen
Chefkonsuient Chefkonsulent
Vand & Natur Miljø, Klima & Bæredygtighed

D +45 3339 4652 D +45 3339 4452
M +45 2299 8483 M +45 4037 2632
E KPo@lf.dk E HBJ@lf.dk
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Vedr, boring af ændringer i husdyrgodkendelsesbekendtgorelse
Miljø- og Fødevareministeriet har den 4. april 2019 udsendt udkast til Bekendtgørelse om god
kendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) i høring (J. nr.
2019-3772).

Foreningen Biogasbranchen har ikke specifikke bemærkninger til de fremlagte ændringsforslag,
men skal til gengæld understrege, at det er stærkt uheldigt i forhold til den grønne omstilling og
muligheden for at optimere miljø- og klimaindsatsen, at Ministeriet ikke afhjælper den miljø- og
klimamæssige suboptimering, der er en følge af de nye RAT-krav, der blev indført i 2018. Disse
fører til, at der kun er to muligheder for nybyggeri og renovering af kvægstalde. Den ene er fast
drænet gulv, som fører til brug af sand. Den anden er forsuring.

Begge staldtyper er uforenelige med nyttiggørelse afkvæggyllen i biogasanlæg og dermed mu
ligheden for at reducere udslippet af drivhusgasser i såvel landbruget som transportsektoren og
energisektoren, samt mindske udvaskningen af kvælstof gennem afgasning afhusdyrgødningen.

Det vil endvidere begrænse muligheden for optimale løsninger i forhold til realisering af Mini
steriets og EU’s målsætninger om cirkulær økonomi og optimal recirkulering og genanvendelse
afenergipotentialet og næringsstofindholdet i organiske restprodukter via biogasanlæg, hvor
organiske restprodukter afgasses sammen med husdyrgødningen, økologisk kløvergræs m.v.

Det er erfaringen, at sand kan udgøre op til 10 pct. afgyllen fra stalde med sand. Det betyder, at
biogasanlægget tilføres 4 ton sand pr. læs kvæggylle med efterfølgende store udfordringer i form
afbundfældning i reaktorer og slidtage, samt driftstab når reaktorerne skal tømmes for sand.
Endvidere kan forsuret gylle kun udgøre en meget begrænset andel afbiomassegrundlaget, da
det inhiberer biogasproduktionen med deraf følgende driftstab.

Kvæggylle udgør en meget vigtig del afbiomassegrundlaget i danske biogasanlæg, og er en me
get vigtig forudsætning for at sikre stabil drift af biogasanlæg, som recirkulerer organiske rest-
produkter fra det øvrige samfund. Derfor er disse RAT-krav en meget alvorlig hindring for mu
ligheden for at gøre det danske samfund uafhængigt af fossil energi — og for at sikre en klima-
venlig fødevareproduktion.

Som påpeget i høringssvar i 2018 vil de indførte krav kun medføre en bagatelagtig reduktion af
den samlede danske ammoniakudledning.



Biogasbranchen skal derfor opfordre til, at de skærpede BAY krav stilles i bero indtil der er op
nået bedre vidensgrundlag — og samtidig opfordre til, at der i stedet fokuseres på tiltag, som kan
mindske husdyrbrugets klimapåvirkning, herunder specielt gennem hurtig udslusning afgyllen.

Med venlig hilsen

Bruno Sander Nielsen

C.c.: jubra@mfvm.dk og amads@mfvm.dk
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Høringssvar til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
— i. nr. 2019-3772

§ 1 stk. 2 bør udvides til også at gælde hobbydyrehold på produktionseiendom såfremt dyretypen ikke spe
cifikt fremgår af husdyrgodkendelse.dk

- I en konkret sag er omdrejningspunktet blevet to kælekaniner og et lille dueslag, som
skal indregnes. Friholdes kæledyr ikke vil det i princippet kræve en anmeldelse at købe et
fuglebur eller hamsterbur. Derudover er belastningen pr. m2 stiareal ikke at sammen
ligne med produktionsdyr

Derudover er der nogle få produktionsdyregrupper som ikke fremgår at husdyrgodkendelse.dk herunder
chinchilla. Der er ingen dyretyper som tilnærmelsesvis ligner chinchilla i systemet. Derfor bør der kunne la
ves en supplerende liste, hvor man kan vælge en dyretype fra husdyrgodkendelse.dk og omregne den til de
dyregrupper som ikke er defineret i systemet, så det giver et retvisende billede.

§ 26 stk. 2 nr 5 blev strammet ved stipladsmodellen, hvilket ellers ikke var fremsat som intention.

Efter at vi har anvendt den nye model kan man se at der er sket en væsentlig opstramning i denne paragraf,
hvilket dermed er i strid med den forudsætning at loven netop ikke skulle stramme lovgivningen på områ
det yderligere.

I henhold til § 26 stk 2 nr 5 skal husdyrbrug over 5.000 kg N indenfor 1.000 til 2.500 meter af naturpunktet
indgå i kumulation. På denne anstand har de brug en belastning på 0,0 kg N på naturpunktet. I den tidligere
husdyrlov var § 26 stk 2 nr 5 defineret som husdyrbrug over 500 DE med en belastning på over 0,3 kg
N/ha/år på naturpunktet (jf nedenstående uddrag).

Denne stramning har betydet, at flere husdyrbrug som i den tidligere husdyrlov kun skulle kumuleres med

et husdyrbrug, nu har to husdyrbrug eller flere brug som skal indgå i kumulation. Hvilket igen betyder, at

kravet til det pågældende husdyrbrug er strammet fra en totalbelastning på 0,4 til 0,2 kg N/ha/år.

PARINERI Agri Nord, Aalborg Agri Nord, Aars Agri Nord, Hobro
II_BR. Hobrovej 437 Markedsvej 6 Horsavej 11

9200 Aalborg SV 9600 Aars 9500 Hobro

info@aqrinord.dk 9635 1111 www.agrinord.dk

fJ Følg os på Facebook Besøg os på Twitter Besøg os på Unkedln Følg os på Instagram
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Uddrag fra tidligere lovgivning:
I l• I

) antallet af husdyrbnig ud over det aisogte opgøres på fol;ende måde (kainLdabonsmodd):

antal husdyrbrug over 15 DE indenfor 200 meter +

antal husdyrbrug over 45 DE Indenfor 200-300 meter +

antal husdyrbrug over 75 DE indenfor 300-500 meter +

antal husdyrbrug over 150 DE indenfor 500—1.000 meter +

antal husdyrbrug over 50D DE, som påvirker med over 0,3 kg N/be udover de 1.000 meter.

I forhold bl de fastsatte grænser i bnùabonsrnoddlen angivet i antal DE skal pelsdyr og alagtekJmger medregnes sNede,, at antal

0€ pelsdyr på det pågældende brug skat forøges med en faldot 5 og antal 0€ slagSrvlingn på det pågældende trug skal forciges

med en faktor]

#Fstanden miles I forhold til det mest kritiske natijrpunkt, I henhold bl det fastlagte beskyttdsesniveau I de ammonlatfolsomme

nabortyper I Nahira 2000-området Det mest kritiske nahirpunkt vil typisk være kanten af naturområdet nænnest de storste

staldanlæg, idet ammoniakbdastningen her mä antages at være størst, Der kan dog være tilfælde, hvor påvirkningen fra andre

husdyibrup på grund af ovenstående kumulabonsregel bevirker, at det mest kritiske naborpunkt er placeret andre steder, herunder

også inde I selve naturområdet.

Under bilag 3 afsnit 2.1.2 Eksisterende staldafsnit
BAT for smågrisestalde i eksisterende og nye staldafsnit er i nugældende lov identisk med en
toklima smågrisestalde på delvis fast gulv. I den forhenværende lovgivning ville en ny smågri
sestald ansøgt inden år 2011 blive påtvunget aktive løsninger til ammoniakreduktion i henhold
til SAT.

Det betyder at man nu ser smågrisestalde hvor krav til ammoniakreduktion skal videreføres på
trods af at man ved en totalrenovering kunne slippe for disse krav. Det bor således være mu
ligt at kunne vælge at anvende BAT-krav som nyt anlæg uanset om man totalrenoverer eller
ej -

Med venlig hilsen

Tina Madsen
Faglig leder Miljø - mink og svin

Direkte +45 9635 1194
E-mail tim@agrinord.dk
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