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INSTITUT FOR 
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Miljøstyrelsen 

Høringssvar til udkast til forslag om lov til ændring af lov om mil-

jøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 

 

 

Vedlagt fremsendes høringssvar til udkast til forslag om lov til ændring af lov 

om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Finn P. Vinther, 

Seniorforsker, temakoordinator for Miljø og bioenergi 
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Høringssvar til udkast til forslag om lov til ændring af lov om mil-

jøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 

 

I brev af 4. december 2009 beder Miljøstyrelsen om eventuelle bemærkninger 

til udkast til forslag om lov til ændring af lov om miljøgodkendelse m.v. af 

husdyrbrug; 

 

Udkastet indeholder følgende hovedelementer 
1) Ændringer til det specifikke ammoniakkrav 
2) Ændring i afstandskravene for etablering af gyllebeholdere 
3) Administrative justeringer vedrørende offentlighedsreglerne 
4) Anmeldeordninger m.v. 

 

1) Ændringer til det specifikke ammoniakkrav 

 

I den nuværende lov er de beskyttede naturtyper eksplicit nævnt i § 7 med an-

givelse af f.eks. højmose, lobeliesø, hede større end 10 ha, mm., hvorimod der 

i lovforslagets § 7 findes formuleringer som ”Nærmere bestemte ammoniak-

følsomme naturtyper” (stk. 1 nr. 1 og 2) og ”Øvrige ammoniakfølsomme na-

turtyper” (stk. 1 nr. 3), hvor ministeren iflg. stk. 2 og 3 henholdsvis fastsætter 

og kan fastsætte regler om, hvilke naturtyper, der er omfattet. Det fremgår så-

ledes ikke (klart) af lovforslaget, hvilke naturtyper, der fremover vil blive ka-

rakteriseret som ammoniakfølsom natur. I lovforslagets kommentarer siges 

det, at ”lovforslaget har til hensigt at skabe bedre rammer for en enkel sags-

behandling, idet der med det fastlagte beskyttelsesniveau er tale om et klarere 

administrationsgrundlag for kommunerne”, men jvf. ovenstående kommentar 

til § 7 synes det ikke helt indlysende, at grundlaget bliver mere klart og enkelt.  

 

Det er i bemærkningerne til lovforslaget nævnt, at en ændring fra mer- til to-

tal-depostion vil medføre en betydelig skærpelse af beskyttelsesniveauet for 

de ammoniakfølsomme naturtyper. Alene på grundlag af lovforslaget er det 

vanskeligt at vurdere konsekvenserne for såvel miljøet som for landbruget. 

For at kunne vurdere konsekvenserne af ændringsforslaget og for bedre at 

kunne forstå hvordan det tænkes anvendt i sagsbehandlingen ville det i for-

bindelse med udarbejdelse af bekendtgørelse og vejledning være særdeles 

nyttigt med en række eksempler/scenarier, hvor konkrete udvidelser af be-

drifter i stigende afstand fra ammoniakfølsom natur var gennemregnet både 

med de nuværende krav til mer-deposition og med lovforslagets krav til total-

deposition.  

 

2) Ændring i afstandskravene for etablering af gyllebeholdere 

Der synes ikke at være nogen tvivl om at et øget afstandskrav på 100 m til åb-

ne vandløb og søer vil reducere risikoen utilsigtede gylleudslip til vandmiljøet 

i forhold til det generelle afstandskrav på 15 m for gødningsopbevaringsan-
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læg. Afstandskravet udelukker imidlertid ikke overløb/udslip fra gyllebehol-

dere, og i forbindelse med etablering af gyllebeholdere kunne der stilles krav 

om handlingsplan for afværgeforanstaltninger i påkommende tilfælde. 

 

3) Administrative justeringer vedrørende offentlighedsreglerne 

Ingen bemærkninger 

 

4) Anmeldeordninger m.v. 

Ingen bemærkninger 

 

 

 

 


