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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt § 7
Syddjurs Kommune har d. 4. januar 2019, modtaget en anmeldelse fra dig vedrørende
det eksisterende dyrehold på Auningvej 44, 8544 Mørke.
Beskrivelse af det ansøgte
På ejendommen Auningvej 44 foreligger tilladelse til et kvæg- og hestehold, der er omfattet af den husdyrlovgivning, der var gældende frem til 1. august 2017. I forbindelse med
tilsynsbesøget d. 14. december 2018, blev du oplyst om de nye regler, der trådte i kraft
den 1. august 2017, og den fleksibilitet de nye regler kan give.
Anmeldelsen omfatter det eksisterende kvæg- og hestehold med en dybstrøelsesstald i
maskinhuset samt 2 ældre staldafsnit på ejendommen. Hestene har adgang til maskinhuset, hvor der også går kvæg. I den gamle stald på ejendommen går der periodevist kvæg
i dybstrøelse. De anmeldte produktionsarealer er angivet nedenfor:
Dyretype
Kvæg/heste
Kvæg
I alt

Anlæg
Maskinhus - dybstrøelse
Den gamle stald – dybstrøelse (2 x 30 m2)

Størrelse
72 m2
60 m2
132 m2

Afgørelse
Det skal hermed meddeles jf. § 7, stk. 1, 2. pkt. i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1,
at det ansøgte produktionsareal på Auningvej 44, 8544 Mørke, ikke kræver tilladelse efter
husdyrbruglovens2 § 16b.

1
2

Bek.nr. 1467 af 6. december 2018 – om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
Lov. Nr. 1572 af 20. december 2006 – om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. – med senere ændringer

Landbrug
Lundbergsvej 2

Postadresse

8400 Ebeltoft
Lundbergsvej 2
Tlf.: 87 53 50 00
syddjurs@syddjurs.dk
www.syddjurs.dk

8400 Ebeltoft

Begrundelse for afgørelsen
Husdyrbrugloven indeholder krav om forudgående godkendelse og tilladelse til husdyrbrug. Ved et husdyrbrug forstås i hovedtræk; ”Ejendomme, hvor der er stalde m.v., der
tilsammen har et produktionsareal på mere end 100 m2.” Der fastlægges alene produktionsareal for fast placerede husdyranlæg, herunder stalde og permanente læskure. Med
til husdyrbruget regnes også gødningsopbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg og
andre driftsbygninger m.v. til brug for husdyrholdet, som ligger på ejendommen.
Der er dog undtagelser fra ovenstående krav om tilladelse eller godkendelse efter husdyrbrugloven. I henhold til § 7 stk. 1, 2. pkt. i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indtræder kravet om tilladelse til etablering af husdyrbrug efter § 16b i husdyrbrugloven først
ved 175 m2 produktionsareal, når der på produktionsarealet alene er opstaldet ammekøer
med tilhørende opdræt (kvier, stude, kalve (under 6 mdr.), slagtekalve (over 6 mdr.), tyre)
på dybstrøelse, heste, geder eller får.
Syddjurs Kommune har vurderet at det anmeldte kan drives på Auningvej 44 uden at
medføre en væsentlig virkning på miljøet og uden at være til gene for naboer.
De vurderinger, der ligger til grund herfor, fremgår herunder.
Lokalisering
Da dyreholdet er lovligt etableret og drives i eksisterende stalde, og græsser på tidligere
accepterede arealer, er der ikke lavet yderligere vurderinger (i forhold til § 5 og § 6 i husdyrgødningsbekendtgørelsen3, gener mm.).
Dyreholdet er omfattet af reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, og bekendtgørelsens regler skal til enhver tid overholdes, for så vidt angår afstandskrav, drift og indretning af stalde og lignende indretninger til dyr, krav til gødningsopbevaring (herunder dybstrøelse) samt krav til indretning af afløb mv..
Andre opmærksomhedspunkter
Da dit husdyrbrug er over grænsen for det, som loven definerer som ”erhvervsmæssigt”,
kan du blive omfattet af krav om udarbejdelse af en tilladelse, såfremt du på et senere
tidspunkt etablerer fast placerede læskure eller udvider dit staldareal, eller såfremt du
etablerer hold af andre dyr end kvæg og heste.
Dit dyrehold er ikke længere omfattet af regelmæssigt kommunalt tilsyn. Da du opbevarer
fast gødning i markstak, vil kommunen dog føre tilsyn med, om opbevaringen sker i overensstemmelse med de gældende regler (afstandskrav, overdækning, cirkulering).
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til mig på tlf. nr.: 87 53 60 36, eller du
kan sende en e-mail til: twj@syddjurs.dk
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Bek. Nr. 1076 af 28. august 2018 – om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
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Alle offentlige akter i denne sag kan ses på www.syddjurs.dk ved søgning på åben indsigt.
Høring
Afgørelsen har været 2 uger i høring hos ejer af ejendommen. Der indkom ingen bemærkninger. Der vurderes ikke at være andre end ejer, der har en væsentligt individuel
interesse i denne afgørelse.
Klage- og søgsmålsvejledning
Tilladelsen er truffet i henhold til husdyrbrugloven og kan i medfør af § 76 påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugloven, kan påklages til
Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger efter afgørelsen er meddelt, dvs. senest
den 21.2 2019.
En eventuel klage over denne afgørelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljøog Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 81 stk. 1 i husdyrbrugloven. Miljø- og
Fødevareklagenævnet kan ved sin behandling stadfæste, ændre eller ophæve tilladelsen.
En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som kan findes via et link på Miljø- og
Fødevareklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk eller direkte på www.borger.dk eller
www.virk.dk. På www.borger.dk eller www.virk.dk, skal der logges på, typisk med NEMID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Syddjurs Kommune. En klage er indgivet,
når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen.
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af Deres klage, at
der indbetales et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er for virksomheder
og organisationer fastsat til 1.800 kr. og for privatpersoner er klagegebyret fastsat til 900
kr. som indbetales med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis
1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2) Klageren får helt eller delvis medhold i sagen, eller
3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse
eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.
Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af
frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.
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Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du grundet særlige
omstændigheder ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Syddjurs Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes. For yderligere information se: http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/
Nærmere vejledning omkring brug af Klageportalen findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk samt på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagen
dvs. naboer og klageberettigede personer, organisationer og myndigheder i forskelligt
omfang. Såfremt afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbruglovens § 90. En
eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen.

Med venlig hilsen

Trine Jensen

Orientering om afgørelse sendes til:
 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedsøgade 20, 2100 Kbh. Ø, dnsyddjurs-sager@DN.dk
 Miljø- og Fødevareministeriet, Departementets Serviceenhed, Slotsholmsgade 12,
1216 Københanv K, mfvm@mfvm.dk
 Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4b, 2200 Kbh. N, husdyr@ecocouncil.dk
 Styrelsen for Patientsikkerhed; Enhed for Tilsyn og Rådgivning Nord, Falstersvej 10,
8940 Randers SV, senord@sst.dk
 Danmarks Sportsfiskeriforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
 Dansk Ornitologisk Forening, lokalgruppe Syddjurs v. Joy Klein, Kirkevænget 2,
8410 Rønde, syddjurs@dof.dk
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Bilag 1: Omtrentlig placering af produktionsarealer

Side 5 af 5

