Anmeldelse af erhvervsmæssigt dyrehold
Bruges ved registrering, etablering, udvidelse eller ændring
Gælder for erhvervsmæssigt dyrehold, som ikke er omfattet af reglerne om godkendelse/tilladelse efter
husdyrbrugloven (vær opmærksom på at kategorien ”erhvervsmæssigt dyrehold” afhænger af størrelsen
på dyreholdet og ikke af, hvorvidt man har et CVR-nummer).
For fast placerede husdyranlæg (typisk stalde), som er etableret før 1. august 2017, skal der ske
anmeldelse første gang, at dyreholdet udvides eller ændres efter den 1. august 2017.
Der skal laves beskrivelse for både det eksisterende anlæg og eventuelle nye anlæg.
A.

Navn

Adresse

Telefon

Adresse

Telefon

Anmelder
Email:
Ejer (hvis forskellig
fra anmelder)

CVR-nr./P-nr. (evt.)
Produktionssted
Konsulent (evt.)
Navn og e-mail

Placering
B. Dyreholdet

Dyreart/Type

Antal dyr

(bygnings nr.
jf. BBR)

Nuværende
dyrehold

Ønsket dyrehold

C. Anlæg til dyr

Bygnings
nummer jf.
BBR

Produktions
areal [m²]

Staldsystem (Staldsystem er f.eks. spaltegulv,
fast gulv, dybstrøelse osv.)

Ændres i forhold
til nu?
JA

NEJ

Det ønskede
produktionsareal
skal indtegnes på
et kort og
vedlægges
Areal i alt [m²]

D. Anlæg til opbevaring af husdyrgødning og foder. Skal indtegnes på kort
Type (ensilage- og møddingsplads, fortanke, gyllebeholdere m.v.)

Størrelse
Rumfang [m³] el.
areal [m²]

Eksisterende?
JA

NEJ

E. Nedenstående punkter udfyldes så vidt muligt af ansøger.
Er produktionsanlæggets samlede areal mindre end:
1.

100 m2 – for alle typer af mindre dyrehold

2.

175 m2 – for besætninger af heste, ammekvæg, geder og/eller får på dybstrøelse

3.

200 m2 – for besætninger kun med heste

4.

JA

NEJ

300 m2 – for besætninger af heste, ammekvæg, geder og/eller får på dybstrøelse, hvis
der kun er vinteropstaldning (1/10 - 15/5)

Er der mere end 50 meter fra det anlæg, eller det dyrehold, der påtænkes etableret, udvidet eller ændret, til
følgende områder:
5.

Til et eksisterende eller fremtidigt byzone- eller sommerhusområde
Til et område i landzonen, der i lokalplanen er udlagt til boligformål, blandet bolig- og

6.

erhvervsområde eller til offentligt område med henblik på beboelse, institutioner,
rekreative formål og lignende

7.

Til nabobeboelse

8.

Kategori 1 – natur (ammoniakfølsom natur indenfor Natura 2000 områder)

9.

Kategori 2 – natur (ammoniakfølsom natur udenfor Natura 2000 områder)
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F. Nedenstående punkter udfyldes så vidt muligt af ansøger.
Er produktionsanlæggets samlede areal mindre end:

JA

NEJ

Er afstanden fra anlæg der påtænkes etableret udvidet eller ændret større end følgende:
10.

25 m til enkelt vandindvindingsanlæg

11.

50 m til almene vandindvindingsanlæg

12.

15 m til vandløb (herunder dræn) og søer over 100 m2

13.

15 m til offentlig vej og privat fællesvej

14.

25 m til levnedsmiddelvirksomhed

15.

25 m til beboelse på sammen ejendom

16.

15 m til beboelse på samme ejendom

17.

30 m til naboskel

Søges der om dispensation grundet manglende overholdelse af afstandskrav nævnt i pkt.

Bemærkninger (supplerende oplysninger)

10 – 17 (hvis ja, skal begrundelsen vedlægges anmeldelsen):

—
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Sammen med anmeldelsen skal der indsendes:
1.

Husk

2.
3.

Kort [maksimal målestok 1:10.000] der viser placering af eksisterende og planlagte bygninger og anlæg.
Anlæggene nummereres i overensstemmelse med BBR-oplysninger.
Kort der viser hvor i bygningerne det opmålte produktionsareal findes [m²].
Såfremt der ansøges om dispensation fra et afstandskrav, skal der vedlægges en begrundelse for,
hvorfor en dispensation kan meddeles.

Kortbilag kan evt. laves ved brug af kommunens digitale kortfunktion (NetGIS), som tilgås via hjemmesiden her.
Oplysninger om bygninger på ejendommen kan findes her: kort.bbr.dk
Ansøgning med bilag sendes på mail til: tms@gribskov.dk
Alternativt med post til Rådhusvej 3, 3200 Helsinge

Spørgsmål til udfyldelse af skemaet stiles til landbrugsteamet på mail tms@gribskov.dk eller tlf. 72 49 60 00.
SKEMAETS ANVENDELSE
Dette anmeldeskema kan anvendes til erhvervsmæssige husdyrbrug. Dvs. husdyrhold, som har flere dyr end
et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, og som samtidig ikke har et større produktionsareal end det, der er nævnt i
skemaet punkt E nr. 1 - 4.
Hvis dyreholdet er ikke-erhvervsmæssigt, reguleres det af miljøaktivitetsbekendtgørelsen og skal derfor overholde
de bestemmelser, der er i kapitel 4 i denne. Der er ikke krav om anmeldelse af dyreholdet, medmindre
bestemmelserne i miljøaktivitetsbekendtgørelsen ikke overholdes.

Vejledning

Hvis dyreholdets samlede produktionsareal er større end det der fremgår af skemaet punkt E nr. 1 - 4 skal der i
stedet indsendes en ansøgning gennem www.husdyrgodkendelse.dk.
RELEVANT LOVGIVNING
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.
Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter
Husdyrgødningsbekendtgørelsen.
Bekendtgørelse nr. 1076 af den 28. august 2018 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Bekendtgørelse nr. 1021 af 6. juli 2018 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
Husdyrbrugloven
Bekendtgørelse nr. 1020 af den 6. juli 2018 om lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
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DEFINITIONER
Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold jf. miljøaktivitetsbekendtgørelsen er et dyrehold, som er mindre end:
1) 30 høns og
2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
Samt
3) dyrehold med enten
a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),
b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),
d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),
e) 15 producerede slagtesvin,
f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),
g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),
h) andre dyretyper end nævnt i a - g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse

VEJLEDNING

dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
i) forskellige dyretyper sammensat efter punkterne a - h, hvis den forholdsmæssige andel af hver
dyretype efter a - h, samlet ikke er støre end 100%.
Vurderingen af antallet af hunde og høns foretages uden hensyn til det øvrige dyrehold, mens de øvrige dyretyper
vurderes samlet. Det er således muligt at have et dyrehold f.eks. bestående af dyr fra to eller tre af ovenstående
punkt 3, a - g, uden at det samlede dyrehold herved skal betragtes som erhvervsmæssigt.
Produktionsareal
Produktionsarealet er der i stalden, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning og ikke
kun har kortvarig adgang til. Definitionen findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Kategori 1-natur er de ammoniakfølsomme naturtyper, der fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens
bilag 3, pkt. D, hvis de er beliggende inden for et Natura 2000-område, uanset størrelse. Det er endvidere en
betingelse, at de er omfattet af udpegningsgrundlaget, og at de er kortlagt. Ligeledes er heder og overdrev i øvrigt
omfattet, såfremt de er beliggende inden for et Natura 2000-område og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse.
Definitionen findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Kategori 2-natur er følgende ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Natura 2000-områder
a) højmoser,
b) lobeliesøer,
c) heder, der i sig selv er større end 10 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og
d) overdrev, der i sig selv er større end 2,5 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse.
Definitionen findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
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