Anmeldeordning for husdyrbrug
§ 35. Naturafgræsning (15 DE)
Afgræsning af naturarealer med ammekøer (m. tilhørende opdræt og tyrekalve) okser, får, geder eller heste.
Gælder kun for et dyrehold til naturafgræsning på højst 15 dyreenheder, og opstaldningen må ikke medføre renovering af staldanlæg til
andre dyr end det anmeldte.

Navn
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Dyreenheder (DE)

Produktion til
naturafgræsning
(Ammekøer m
opdræt, stude,
tyrekalve, tyre,
okser, får, geder og
heste)

JA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NEJ

Arealerne omfatter kun græsningsegnede arealer, der er fredede, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller udpeget som Natura 2000-områder samt øvrige arealer
med permanent græs, hvor øvrige arealer højt udgør 50 % af det samlede areal.
Gødningsproduktionen fra det anmeldte dyrehold som opstaldes udgør i perioden 1.
oktober til 30. april højest hvad der svarer til en årlig gødningsproduktion fra 15 DE.
Hele det anmeldte dyrehold afgræsser arealerne minimum i perioden 1. maj til 30.
september jf. dog spørgsmål 4.
Hvis der indgår Natura 2000 arealer hvor jordrugende fugle indgår i
udpegningsgrundlaget afgræsses disse arealer tidligst fra 1. juni og der er højst et
antal dyr , der svarer til 0,85 dyreenheder i perioden 1. juni til 30. juni.
I afgræsningsperioden tildeles dyreholdet mindre end 10 % af foderrationen som
tilskudsfoder.
Arealerne til naturafgræsning drives uden udbringning af organisk gødning eller
handelsgødning.
Overholder hele husdyrbruget efter udvidelsen husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens
beskyttelsesniveau for lugt.
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8.

Opføres der nyt staldanlæg i tilknytning til eksisterende staldanlæg eller opføres
tilbygning til eksisterende staldanlæg.
(Ved ja besvar spørgsmål 9-13. Ved nej gå til spørgsmål 14).

9.
10.
11.
12.
13.

Kan ændring eller udvidelse af staldanlæg ske uden væsentlige ændringer i
eksisterende terræn.
Fremstår ændringen eller udvidelsen i samme byggestil som det eksisterende
staldanlæg, herunder ydre byggematerialer, farver og taghældning.
Tilbygning eller nyt staldanlæg udføres så bredden ikke bliver større end eksisterende
staldanlægs bredde + 5 %, dog maksimalt 2 meter.
Bygningshøjde, herunder taghøjde, bliver maximalt 1,5 meter højere end det
eksisterende staldanlægs højde.
Er den korteste afstand fra det anlæg, der påtænkes ændret eller udvidet til
nabobeboelse større end 100 meter.
(Hvis nej skal tilbygningen eller ændringen udføres i modsat retning af nabobeboelse.)

Opføres der nyt staldanlæg uden tilknytning til ejendommens hidtidige
14. bebyggelsesarealer.
(Ved ja besvar spørgsmål 15-18. Ved nej gå til spørgsmål 19).

15. Byggeriets størrelse modsvarer det anmeldte dyrehold
16. Byggeriets højde bliver maksimalt 4,5 meter målt fra terræn til tagryg
17. Byggeriet udføres så det ikke medfører væsentlige ændringer i eksisterende terræn.
Fremstår byggeriet i sædvanlige byggematerialer og med jordfarvede, ikkereflekterende overflader
Hvis nyt staldanlæg jf. spørgsmål 14 er beliggende i områder der i kommuneplanen er
udpeget med landskabelige værdier, værdifulde kulturmiljøer eller nationale
geologiske interesseområder fjernes staldanlægget senest 3 år efter, at afgræsning er
19.
ophørt, eller hvis der tre på hinanden følgende år ikke sker afgræsning af arealet,
medmindre der forinden er søgt om godkendelse af byggeriet efter
husdyrgodkendelsesloven.
Ved ansøgning jf. punkt 19 fjernes byggeriet senest tre måneder efter at sagen er
20.
endelig afgjort med et afslag.
18.

(Ved ja til spørgsmål 8 eller 14 besvar spørgsmål 21-27).

21. Er korteste afstand fra staldanlæg til enkelt vandindvindingsanlæg større end 25 meter
Er korteste afstand fra staldanlæg til almene vandindvindingsanlæg større end 50
22.
meter
23. Er korteste afstand fra staldanlæg til vandløb (herunder dræn) større end 15 meter
Er korteste afstand fra staldanlæg til offentlig vej og privat fællesvej større end 15
meter
25. Er korteste afstand fra staldanlæg til levnedsmiddelvirksomhed større end 25 meter
24.

26. Er korteste afstand fra staldanlæg til naboskel større end 30 meter
27.

Er korteste afstand fra staldanlæg til beboelse på samme ejendom større end 15
meter

Ansøgers
bemærkninger
Anmeldelsen

Anmeldelsen skal vedlægges kort i maksimum målestok 1:10.000 med oplysninger om:
1. Placering af eksisterende bygninger og staldanlæg for det anmeldte dyrehold.
2. Kort over græsningsegnede arealer fordelt på:

•
•
•
•

Fredede arealer
§ 3 arealer
Natura 2000 arealer
Øvrige arealer med permanent græs (må max udgøre 50 % af samlet areal)

De nødvendige bilag indsendes

Elektronisk:

Der indsendes samtidig ansøgning i husdyrgodkendelse. dk (type fiktiv)
til dokumentation for at krav til lugt overholdt

Ja:

Papir:

Nej:

Indsendt af:
Dato

Navn

Du skal gemme denne pdf på din computer og sende den ind via email til landbrug@silkeborg.dk
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