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Afgørelse om skift i dyretype på kvægbruget Trustrupvej 33, 8940 Randers SV.
Randers kommune har den 31. oktober 2018 modtaget anmeldelse om skift i
dyretyper på ejendommen. Anmeldelsen er sket i henhold til § 15 i bekendtgørelse
om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug1.
I byggeanmeldelse af 24. februar 1992 er der oplyst en årlig produktion på 500
slagtesvin og 75 malkekøer med opdræt. Staldene er ombygget i forbindelse med
ophør med griseproduktionen (anmeldt i 1998) og dyreholdet omlagt til 83
malkekøer (tung race) med opdræt, samt to heste (300-500 kg).
Der er ansøgt om, at skifte dyreholdet til 50 ammekøer (stor race) med opdræt
(ungtyre op til 620 kg), 50 kvier (stor race) og 2 heste (300-500 kg), svarende til ca.
82,05 dyreenheder (DE). Dyreenhedsberegningen er efter omregningsfaktorer i bilag
1, afsnit H i bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt
dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
Randers Kommune meddeler, at ændringen af dyreholdet ikke udløser krav om
godkendelse af husdyrbruget efter Husdyrloven2.
Afgørelsen er truffet ud fra følgende:


At husdyrbruget ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16a og 16b i
Husdyrloven.



At der ikke sker ændring af staldanlægget, herunder gulvprofilen.



At antallet af dyreenheder (DE) i staldafsnittet ”kostald” reduceres fra 112,1
til 55,5.

1

Bekendtgørelse nr. 1021 af 6.juli 2018 om tilladelse og godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

2

Lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6.juli 2018 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.



At ændring af husdyrbruget ikke vurderes at medføre nogen øget påvirkning
på det omgivende miljø, herunder at de landskabelige værdier ikke
tilsidesættes.



At ændringen af husdyrbruget vurderes at være uden betydning for
naboerne.

Der er indsendt dokumentation via anmeldeskema nr. 208023, version. 1 i
husdyrgodkendelse.dk.
I henhold til § 15, stk. 1 i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. skal et
skift i dyretype opfylde følgende betingelser:
Stk. 2): Skift af dyretype kan kun finde sted ved skift indenfor, men ikke mellem, de
enkelte dyregrupper. Dog er det muligt, at skifte fra svin og pelsdyr til kvæg og fra
malkekvæg til ammekvæg.
Dyreholdet skiftes fra malkekøer med opdræt til ammekøer med opdræt, og kravet
er dermed overholdt.
Stk. 3): Ved skift mellem dyretyper skal det antal dyreenheder, som ændringen
omfatter i hvert staldafsnit, reduceres med minimum 50 %, jf. dog stk. 4, 5 og 6.
Stk. 4): Ved skift mellem dyretyper skal det antal dyreenheder, som ændringen
omfatter i hvert staldafsnit, reduceres med minimum 30 % i følgende tilfælde:
1) Skift fra søer eller smågrise til får, geder eller andet kvæg end malkekøer.
2) Skift fra malkekøer til kvier og stude.
3) Skift fra slagtesvin til smågrise
Stk. 5): Ved skift mellem følgende dyretyper, må antallet af dyreenheder ikke øges:
1) Skift fra ammekøer, får eller geder til kvier eller stude.
2) Skift fra slagtekalve til kvier.
Skift i dyretype foretages i staldafsnittet ”kostald”. Der skiftes fra 83 malkekøer (tung
race) og 22 småkalve (0-6 mdr.) svarende til 97,94 DE (dyreenheder) og 19 kvier (tung
race), og 22 tyre (fødsel-450 kg), svarende til 14,16 DE. Antal DE for malkekøer skal jf.
stk. 3 reduceres med 50 % til 48,97 DE og antal DE for opdræt skal jf. stk. 4, nr. 2
reduceres med 30 % til 9,91. Samlet skal der reduceres fra 112,1 til 58,9 DE.
Dyreholdet skiftes til 50 ammekøer med opdræt (ungtyre op til 620 kg), svarende til
55,5 DE. De to opdrætsstalde berøres ikke af skift i dyretype og her vil der fortsat
være 50 kvier (6-27 mdr.). Hesteholdet er heller ikke omfattet af skift i dyretype og vil
også fremadrettet være på 2 heste (300-500 kg). Dermed er de relevante krav opfyldt

Stk. 6): Ved skift mellem tung race og Jersey skal det antal dyreenheder, som
ændringen omfatter i hvert staldafsnit, reduceres med følgende:
1) Mindst 5 % ved skift fra Jersey til tung race for malkekøer.
2) Mindst 15 % ved skift fra tung race til jersey for andet kvæg end malkekøer.
Kravet er ikke relevant i dette tilfælde.
Stk. 7): Ved andre skift mellem tung race og Jersey end nævnt i stk. 6 må antallet af
dyreenheder ikke øges.
Ved skift efter stk. 4, nr. 2, samtidig med skift mellem tung race og Jersey gælder
kravet om reduktion af dyreenheder i stk. 6, nr. 1, som yderligere krav.
Ved skift efter stk. 5, nr. 2, samtidig med skift mellem tung race og Jersey gælder
kravet om reduktion af dyreenheder i stk. 6, nr. 1.
Kravene er ikke relevante i dette tilfælde.
Stk. 8): Ved ændringer i alder og vægt inden for samme dyretype, må antallet af
dyreenheder ikke øges.
Afgangsvægten for ungtyre øges til 620 kg. Samlet set reduceres antallet af
dyreenheder dog fra ca. 112 til ca. 55. Kravet vurderes at være overholdt.
Stk. 9:) Beregningen i forhold til det tilladte eller godkendte antal dyr, jf. stk. 3-8,
foretages ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på tidspunktet, hvor
produktionen blev tilladt, godkendt m.v.
Beregningerne af dyreenheder er foretaget efter omregningsfaktorer i
Bekendtgørelse nr. 877 af 10. december 1998 om erhvervsmæssigt dyrehold,
husdyrgødning, ensilage m.v.
Stk. 10): Ændringen skal kunne gennemføres uden renovering eller andre ændringer
af staldanlæg, der kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16a og 16b i
Husdyrloven.
Skift af dyretype sker inden for eksisterende bygningsmæssige rammer. I de
eksisterende stalde er der etableret staldsystemer med dybstrøelse eller dybstrøelse
med spaltegulv hos alle dyretyper. Staldsystemerne lever op til gældende miljøkrav
og gældende, samt fremtidige, dyrevelfærdskrav.
Der foretages ingen ændringer, som kræver godkendelse efter Husdyrloven.
Nabohøring
Der har ikke været foretaget høring, idet ændringen vurderes at være af underordnet
betydning for naboerne. Nærmeste nabobeboelser er beliggende ca. 120 m fra

husdyrbrugets anlæg. Det er vurderet, at der ikke sker forøget forurening eller gener.
Desuden sker der ingen landskabelige påvirkninger.
Offentliggørelse
Afgørelsen bekendtgøres på Randers Kommunes hjemmeside www.randers.dk den
22. november 2018.
Følgende er desuden underrettet om afgørelsen:
Konsulent, Anne Kirkegaard, aki@lmo.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dnranders-sager@dn.dk
DN lokalafdeling v. Christian Halgreen, christian@halgreen.dk
Danmarks Sportfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
Lokalafdelingen Dansk Ornitologisk Forening, randers@dof.dk
Sundhedsstyrelsen, senord@sst.dk
Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. Husdyrlovens §
76.
Hvem kan klage?
Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:
-afgørelsens adressat,
-miljø- og fødevareministeren, når væsentlige nationale eller internationale
interesser er berørt, og
-enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
-Foreninger og organisationer som nævnt i Husdyrlovens §§ 85-87
Hvordan klager jeg?
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.
Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt - senest
den 20. december 2018. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen
dog altid fra bekendtgørelsen. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers
Kommune i Klageportalen.
Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private. Virksomheder og
organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort
på Klageportalen.
Du kan læse mere om klagens behandling på Miljø- og Fødevareklagenævnets
hjemmeside www.nmkn.dk

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail landbrug@randers.dk
eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900
Randers C, att. Landbrug. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og
Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.
Må tilladelse udnyttes, hvis den påklages?
Når en klage modtages i Miljø- og Fødevareklagenævnet, bliver der oprettet en sag i
nævnets journalsystem.
Sagens parter orienteres om Miljø- og Fødevareklagenævnets sagsbehandlingstid,
om persondataloven og om frist for fremsættelse af yderligere bemærkninger til
sagen.
En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Dette betyder, at afgørelsen straks kan
tages i brug, men det sker på eget ansvar, da klageinstansen eventuelt kan ændre
eller ophæve afgørelsen.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra
afgørelsen er meddelt jf. Husdyrlovens § 90.
Selvom der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter Miljø- og
Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Med venlig hilsen

Peter Dalgas Kruse
Biolog

