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Afgørelse vedr. anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens1 § 31 på
ejendommen Hulemosevej 5, 9510 Arden.
Mariagerfjord Kommune har den 16. marts 2016 modtaget anmeldelse om skift i dyretype, jf. § 31 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen for husdyrbruget Hulemosevej 5, 9510
Arden. Ejendommen tilhører Per Kragelund, Rævebakkevej 1, 9510 Arden.
Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift i dyretype opfylder kravene for
anmeldelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Det vurderes, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at naboer
påvirkes negativt, eller det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet. I sagsbehandlingen er indgået beregninger udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 86355.
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres
som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven2.
Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser.

1

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr. 1541 af den 10. december
2015).
2
Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer (Lovbek. nr. 442 af 13. maj 2016)
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Høring
Udkastet til anmeldelsen har været i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og nabo fra
den 30. september 2019 til den 14. oktober 2019 hos:
 Ansøger: Per Kragelund, Rævebakkevej 1, 9510 Arden
 Naboer m.m.
Der er ikke indkommet bemærkninger til det anmeldte.
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden 19. november 2019.
Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk borger.dk eller virk.dk.
Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for
Mariagerfjord Kommune via klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre
til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender din anmodning til nævnet, som
herefter beslutter om, du kan fritages.
Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside
naevneneshus.dk.
Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.
Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske
inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der
foreligger endelig afgørelse.
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Beskrivelse af projektet:
Der ønskes følgende skift i dyretype:
Staldnavn Navn på dyretype Nudrift/ Antal
Antal
ansøgt
dyr stipladser
Stald

Småkalv, tung race
(0-6 mdr.),
dybstrøelse (hele
arealet)
Kvie/stud, tung
race (6 mdr. –
kælvning),
dybstrøelse, kort
ædeplads m. fast
gulv
Kvie/stud, tung
race (6 mdr. –
kælvning), sengestald m. spaltegulv
(kanal, bagskyl
eller ringkanal)
Kvie/stud, tung
race (6 mdr. –
kælvning), sengestald m. spaltegulv
(kanal, bagskyl
eller ringkanal)
Malkeko, tung
race, sengestald m.
spalter (kanal,
bagskyl eller ringkanal)

Sum
Ændring alle produktioner

Mælkeydelse
(EKM)/alder
(mdr.)
Ind
Ud
3,00
6,00
4,00
6,00

Antal
DE

Nudrift
Ansøgt

87
320

0
0

Nudrift
Ansøgt

87
0

0
0

6,00
6,00

Nudrift
Ansøgt

378
320

0
0

14,00
6,00

Nudrift
Ansøgt

140
0

0
0

9,00
6,00

14,00
27,00

55,46
0,00

Nudrift
Ansøgt

0
50

0
0

-

10.120
10.120

0,00
69,12

Nudrift
Ansøgt

9,00
27,00

25,66
97,06
28,89
0,00

27,00 204,27
24,00 144,72

314,28
310,89
-3,39

Det tilladte dyrehold på ejendommen er herefter 320 småkalve (4-6 mdr.), 320 kvier/stude (6-24 mdr.) og 50 årskøer (EKM 10.120 kg) pr. år, svarende til 310,89 DE.
Det ansøgte tilladte dyrehold erstatter det tilladte dyrehold der blev godkendt i forbindelse med, at ejendommen beliggende Hulemosevej 5, 9510 Arden, fik meddelt Afgørelse om
ikke VVM-pligt den 14. februar 2006.
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Mariagerfjord Kommunes vurdering
Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift i dyretype opfylder kravene for
anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og det vurderes, at det anmeldte
skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.
Projektets væsentligste forudsætninger er følgende:
 Det anmeldte skift sker inden for dyregruppen kvæg.
 Det anmeldte skift i dyretype sker uden samtidig ændringer af staldanlæg, der
kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i Husdyrgodkendelsesloven.
 Den samlede lugtemission fra husdyrbrugets staldanlæg øges ikke som følge af
det anmeldte skift i dyretype.
Der sker et fald i lugtemissionen fra 8.553 LE til 6.380 LE og 36.353 OU til 27.117
OU.
 Det anmeldte skift i dyretype sker, så lugtemissionen i enkelte staldanlæg kun
øges, såfremt lugtforøgelsen er mindre end en samtidig lugtemissionsreduktion
fra staldanlæg på husdyrbruget, der ligger nærmere ved nabobeboelse, samlet
bebyggelse eller byzone.
Der vil være en øget lugtemission fra stald med dybstøelse, mens der sker et fald i lugtemissionen fra stalde med spalter, jf. anlægsoversigt i bilag 1. Samlet for staldsystemerne sker der et
fald i lugtemissionen. Da enkelt bolig, samlet bebyggelse og byzone er beliggende udenfor den
dobbelt ukorrigerede geneafstand, vurderes det, at lugtemissionen er i overensstemmelse med
bestemmelsen jf. § 31, stk. 5 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen for beboelsesbygninger på
ejendomme uden landbrugspligt.
 Det anmeldte skift i dyretype sker uden, at den samlede ammoniakemission fra
husdyrbrugets anlæg øges.
Den samlede emission falder 550 kg N/år.
 Det anmeldte skift i dyretype medfører ikke en forøgelse af husdyrbrugets deposition af ammoniak på
a. Naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug,
b. Andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder,
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c. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens
§ 3,
d. Ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.
Ammoniakfordampningen fra ejendommens anlæg stiger samlet set ikke, men falder 550 kg
N/år. Idet ammoniakfordampningen falder, og der i øvrigt ikke ligger naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, andre ammoniakfølsomme
naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder,
heder og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller ammoniakfølsom skov,
jf. bekendtgørelsens bilag 3, punkt A, nr. 3 indenfor 100 m fra ejendommens staldanlæg,
vurderer Mariagerfjord Kommune, at det er usandsynligt, at der kan forekomme en merdeposition på de nævnte naturtyper og skove. Indenfor 100 m fra ejendommens staldanlæg er der
beliggende en sø jf. situationsplan i bilag 2, en konkret beregning af merdepositionen på søområdet viser at kvælstof depositionen falder med 10,7 kg N/år/ha, Mariagerfjord Kommune vurderer, at der ikke vil forekomme en merposition på søområdet.
 Den samlede mængde kvælstof ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion
øges ikke som følge af skift i dyretype.
Der sker et fald fra 29.825 kg N til 29.774 kg N.
 Den samlede mængde fosfor ab lager fra husdyrbrugets husdyrproduktion øges
ikke som følge af skift i dyretype.
Der sker et fald fra 4.359 kg P til 4.222 kg P.
 Ejendommen er beliggende uden for sårbare eller beskyttede områder (Natura2000-områder, økologiske forbindelser, særlige naturområder, større uforstyrrede landskaber, geologiske områder, skovrejsningsområde, kystnærhedszone,
områder udpeget til fritidsformål, lavbundsarealer, fredede områder, beskyttede
naturtyper og beskyttede diger), og uden for bygge- og beskyttelseslinjer (søbeskyttelseslinje, å-beskyttelseslinje, skovbyggelinje, strandbeskyttelseslinje, kirkebyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje).
Mariagerfjord Kommune vurderer, at dette ikke er relevant i denne sag, da der ikke skal opføres byggeri.
 Det anmeldte overholder afstandskravene i § 8 i Lov om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug.
Mariagerfjord Kommune vurderer, at dette ikke er relevant i denne sag, da der ikke skal opføres byggeri.
 Den anmeldte ændring af dyreholdet medfører ikke en overskridelse af en
stipladsgrænse, jf. § 12, stk. 1, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Samlet vurdering
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Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift i dyretype opfylder kravene for
en anmeldelse i henhold til § 31 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Det vurderes, at det anmeldte skift i dyretype kan ske som ansøgt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at der sker en negativ påvirkning på miljøet. Det er derfor Mariagerfjord
Kommunes vurdering, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at
det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Offentliggørelse
Den endelige afgørelse annonceres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og Digital
MiljøAdministration den 22. oktober 2019.
Udnyttelse
Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er
meddelt. Hvis afgørelsen ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Venlig hilsen

Kristina Rasmussen Christensen
Miljøingeniør
Kopi af afgørelsen er sendt til:
 Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk
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Bilag – Situationsplan
Bilag 1 - Anlægsoversigt:
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Bilag 2 – Situationsplan med naturpunkter
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Afstande fra driftsanlæg til sø (beskyttet natur).
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