Anmeldeordning for husdyrbrug
§ 37. Økologi
Gælder for ændring af konventionel produktion af søer, smågrise eller slagtesvin til autoriseret økologisk produktion af søer, smågrise
eller slagtesvin. Ønskes et anmeldt dyrehold efterfølgende omlagt til ikke-økologisk drift med mere end 15 dyreenheder, forudsætter det
tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelsesloven.

Navn

Adresse og evt. e-post

Telefonnr.

Adresse

CVR-nr.

Matrikel nr. og ejerlav

Anmelder:
Ejer/ejere:
CHR-nr.

Husdyrbruget
hvor dyrehold
udvides:
Evt. Konsulent
Navn og e-post
Husdyrproduktion
Dyretype
Nuværende
produktion

Antal dyr

Vægtgrænser/
aldersgrænser

Dyreenheder (DE)

Anmeldt
økologisk
produktion
(Søer, smågrise
eller slagtesvin)

JA
1.
2.

3.

NEJ

Husdyrbrugets dyrehold er efter anmeldelsen under grænserne i § 12 i
husdyrgodkendelsesloven.
Det bekræftes at dyreholdets størrelse og sammensætning ikke ændres jf. dog
spørgsmål 4 og 7.
Nærmeste staldanlæg (undtaget mobile hytter) for det økologiske svinehold
overholder følgende afstande jf. dog spørgsmål 4:
1) Ved en produktion på 15-75 dyreenheder:
a) 300 meter til naturområder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1, i husdyrgodkendelsesloven.
b) 100 meter til områder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2, i husdyrgodkendelsesloven
2) Ved produktion på over 75 dyreenheder:
a) 900 meter til naturområder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 1, i husdyrgodkendelses
loven.
b) 300 meter til områder omfattet af § 7, stk. 1, nr. 2, i husdyrgodkendelsesloven
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4.
5.
6.
7.

8.

Afstandskrav jf. spørgsmål 3 overholdes ved at antallet af dyreenheder med søer,
smågrise eller slagtesvin over 32 kg på husdyrbruget halveres i forhold til
produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning.
Afstanden fra nærmeste folds kant til ammoniakfølsom natur omfattet § 7, stk. 1, i
husdyrgodkendelsesloven er mindst 50 meter jf. dog spørgsmål 7.
Afstanden fra nærmeste mobile hytte til til ammoniakfølsom natur omfattet § 7, stk. 1, i
husdyrgodkendelsesloven er mindst 100 meter jf. dog spørgsmål 7.
Afstandskrav jf. spørgsmål 5 og 6 overholdes ved at antallet af dyreenheder med
søer, smågrise eller slagtesvin over 32 kg på husdyrbruget halveres i forhold til
produktionen før anvendelse af denne anmeldeordning.
Bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, og de bedrifter, der afsættes husdyrgødning
til, overholder
enten:
a) Der udbringes maksimalt gødning fra 0,6 dyreenheder pr. ha pr. planperiode på
bedriftens arealer. Der må ikke anvendes andre organiske gødninger på bedriften
eller

b) Der udbringes ikke husdyrgødning på arealer omfattet af fosforklasse 1-3, jf. bilag
3, punkt C i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, eller på arealer, der kan omfattes af fosforklasse 1-3 ifølge bilag 4, nr.1, punkt A og B i samme bekendtgørelse.
Hele husdyrproduktionen på husdyrbruget overholder efter ændringen
9. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelses niveauet for lugt som angivet i
bilag 3, punkt B.
10. Skal der ske etablering, udvidelse eller ændring af staldanlægget (eks. mobile hytter).
(Ved ja besvar spørgsmål 11-23. Ved nej gå til spørgsmål 24).

Det bekræftes at der kun bygges i det omfang det er nødvendigt i forhold til
11. omlægning til økologisk drift af det anmeldte dyrehold, og byggeriet må ikke indebære
renovering af eksisterende staldanlæg.
Kan ændring eller udvidelse af staldanlæg ske uden væsentlige ændringer i
12.
eksisterende terræn.
Fremstår ændringen eller udvidelsen i samme byggestil som det eksisterende
13.
staldanlæg, herunder ydre byggematerialer, farver og taghældning.
Tilbygning eller nyt staldanlæg udføres så bredden ikke bliver større end eksisterende
14.
staldanlægs bredde + 5 %, dog maksimalt 2 meter.
Bygningshøjde, herunder taghøjde, bliver maximalt 1,5 meter højere end det
15.
eksisterende staldanlægs højde.
Er den korteste afstand fra det anlæg, der påtænkes ændret eller udvidet til
16. nabobeboelse større end 100 meter.
(Hvis nej skal tilbygningen eller ændringen udføres i modsat retning af nabobeboelse.)

17. Er korteste afstand fra staldanlæg til enkelt vandindvindingsanlæg større end 25 meter
Er korteste afstand fra staldanlæg til almene vandindvindingsanlæg større end 50
meter
19. Er korteste afstand fra staldanlæg til vandløb (herunder dræn) større end 15 meter
18.

Er korteste afstand fra staldanlæg til offentlig vej og privat fællesvej større end 15
meter
21. Er korteste afstand fra staldanlæg til levnedsmiddelvirksomhed større end 25 meter
20.

22. Er korteste afstand fra staldanlæg til naboskel større end 30 meter
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Er korteste afstand fra staldanlæg til beboelse på samme ejendom større end 15
meter
24. Skal der opføres mobile hytter.
23.

(Ved ja besvar spørgsmål 25-31. Ved nej gå videre til ansøgers bemærkninger)

Hytterne fremstår i sædvanlige byggematerialer og med jordfarvede, ikkereflekterende overflader.
26. Højden på hytterne bliver højest 2,5 meter.
25.

27.
28.
29.
30.

Ansøgers bemærkninger

31.

Grundarealet på hytter, der kun indeholder en stiplads til søer eller slagtesvin, bliver
højest 10 m2.
Det samlede grundareal bliver højest 40 m2, når hytterne indeholder flere stipladser,
bygges sammen eller opstilles samlet.
Hytterne har samme udformning og placeres i enkle mønstre. Dog kan det fraviges i
det omfang hensynet til en hensigtsmæssig fordeling af gødningen gør det
nødvendigt.
Indretning og drift sker i overensstemmelse med det af Miljøstyrelsen godkendte
byggeblad for indretning og drift af udendørs sohold.
De mobile hytter fjernes, når produktionen med brug af hytter ophører
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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. Til- og frakørselsforhold til det anmeldte.
3. Tegninger af anlægget med angivelse af bygningshøjder, grundmål og kapacitet.
4. Kort med indtegning af nærmeste folds kant i forhold til ammoniakfølsom natur.
5. Beregning til dokumentation af den nødvendige ændring eller udvidelse af staldanlæg
De nødvendige bilag indsendes

Elektronisk:

Der indsendes samtidig ansøgning i husdyrgodkendelse.dk (type fiktiv)
til dokumentation for at krav til lugt overholdt jf. spørgsmål 9.
Ovennævnte ansøgning har skema:

Byggeansøgning

Anmeldelsen

Ligger ventilationsafkast mere end 300 meter fra Naturområder omfattet
af lovens § 7, stk. 1

Ja:

Papir:

Nej:

nr:___________

Ja:

Nej:

Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget
for internationale naturbeskyttelsesområder
Ja:

Nej:

Heder, moser og overdrev som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 Ja:

Nej:

Ammoniakfølsom skov

Ja:

Nej:

Overholder mobile hytter følgende betingelser:
Hytterne fremstår i sædvanlige byggematerialer med jordfarvede, ikke
reflekterende overflader.

Ja:

Nej:

Højden på hytterne er højest 2,5 meter

Ja:

Nej:

Grundarealet i enkelthytter er maksimalt 10 m2

Ja:

Nej:

Det samlede grundareal i hytter, der opstilles samlet eller areal i fælleshytter
er maks. 40 m2.
Ja:

Nej:

Hytterne har samme udformning og placeres i enkle mønstre (medmindre
hensynet til hensigtsmæssig. fordeling af gødningen forhindrer dette)

Ja:

Nej:

Indretning og drift sker i overensstemmelse med Miljøstyrelsens byggeblad
for udendørs sohold
Ja:

Nej:

Kommunen kan samtidig behandle din byggeansøgning for anlægget.
Ønskes velfærdsændringen byggesagsbehandlet:
Ja:
Hvis ja, skal følgende bilag indsendes samtidigt:
1. Anlægsplan i mål 1:200
2. Fornødne konstruktionstegninger
De nødvendige bilag indsendes
Elektronisk:

Nej:

Papir:
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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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