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Ny husdyrlov – gør det min hverdag nemmere?
• Ændringslov – ikke en ny lov
• Adskilt regulering af areal og staldanlæg
• Fleksibilitet (bedre kunne indrette sig)
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Svineproduktion – mere konkurrencedygtig i fremtiden
Slagtesvin – konsekvens af ny husdyrbrugslov + landbrugspakke
Bedre udnyttelse af staldanlæg

5-6 kr./gris

Mere gylle udbragt på egne arealer

3-4 kr./gris

Reduceret transportomkostning af gylle
Mere gødning til mark (øget udbytte + ↑ protein)
Samlet

2 kr./gris
10-12 kr./gris
20-24 kr./gris

Sohold + smågrise – konsekvens af ny husdyrbrugslov + landbrugspakke
150 kr./årsso
Mere gødning til mark (øget udbytte + ↑ protein)
Ny husdyrbrugslov = øget fleksibilitet = ↓ administrative omkostninger
Færre godkendelser = en årlig besparelse per bedrift
Fra 0 til 40.000 kr./år
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FÆLLES KONKURRENCEFORHOLD I EU

Ens regler for grænseoverskridende problemer:
• Miljøforhold / truet naturværdier
– Dvs. forurening udskilt til luft og vandmiljø
– Habitat (truede naturtyper, planter, dyr, insekter mm.)
• Lugt og støj er lokal ~ national lovgivning
Direktiv ~ mindstenorm implementeret i national lov
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Ny miljøregulering → logik langt mere EU-direktivnær
Ny måde at tænke regulering – mange dimensioner slippes fri samtidig
Grundlag er uændret beskyttelsesniveau
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Mark og stald kan optimeres hver for sig

Staldanlæg
 Emission per m2 netto produktionsareal
o

Udnytte stald langt mere optimalt

Areal / gyllehåndtering
 Samlet gødningsregulering af kvælstof / fosfor
 Generelt 170 kg N/ha – men ny fosfornorm
o

Mere udbragt gylle per hektar

Bemærk:

 Bortfald af arealvilkår i miljøgodkendelse

Det er kun arealvilkår, der bortfaldt 1. aug. 2017 i

 Bortfald af dyreenhed som begreb

eksisterende godkendelser

 Bortfald af § 16 godkendelse af arealer
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Fosforlofter for arealer der modtager husdyrgødning fra svin
2015: 51,5 svin/ha

2017/2018: 61,5 svin/ha

2015
Kg P/ha

2019/2019: 46,5 svin/ha

2017 (skærpet 2018)

2020

Harmoni-krav, gns.
(1,4 DE)

Generelt1

Skærpet1
[24 % store søer]

Generelt1

Skærpet1
[24 % store søer]

Slagtesvin

33,5

39

30

35

30

Søer og smågrise

34/37

35

30

35

30

1 Dog

kan for arealer hvor det gennemsnitlige fosfortal (Pt.) er mindre end 4 korrigeres:

Loftet omfatter også fosfor i handelsgødning
I kongresindlæg 24 gennemgås nyt fosforloft og mulighed for fleksibilitet
7...

Generelt efterafgrødekrav:
10 % ved < 80 kg N husdyrgødn.
14 % ved > 80 kg N husdyrgødn.

+ Husdyr +efterafgrøde:
2,4 % ved 30-80 kg N
4,9 % ved > 80 kg N

Husdyr-efterafgrødekrav:
o Nitratklasser 1-3
o Stigende husdyrtryk
o NFI (drikkevand indvindingsområde)

+ Husdyrefterafgrøde:
1,9 % ved 30-80 kg N
3,7 % ved > 80 kg N

8..
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Eksempel på vilkår i miljøgodkendelse der falder væk
Ammoniakpåvirkning af følsom natur
Vilkår om bræmme jf. naturvurdering

Ny regel: Udbringning af husdyrgødning

20 m zone til kategori 1 natur samt
20 m zone til kategori 2 med højmoser
og lobeliesøer skal:

Kategori 2

•
Kategori 1

•
•

9...|

fast gødning nedbringes inden 4 timer
gylle skal nedfælles eller forsures
alternativ – ingen husdyrgødning
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Husdyr – grundregler for regulering
Husdyrbrugslov 2007-2017:
0-3 DE

§ 10 tilladelse
15 DE

Miljøbeskyttelsesloven

§ 11 godkendelse
75 DE

§ 12 godkendelse
250 DE

Husdyrgødningsbekendtgørelse + husdyrlov mm.

…………………………………………………………………………………………………………………
Ny husdyrbrugslov 2017 og frem:
§ 16b tilladelse
§ 16a godkendelse
0
100 m2
3.500 kg NH3-N
Eller IE-grænse
750 kg NH3-N
Nettoproduktionsareal
→ + NH3-N BAT krav

• > 750 stipl. til søer
• > 2.000 stipl. til fedesvin > 30 kg el.
• > 40.000 stipl. til fjerkræ

…………………………………………………………………………………………………………………
Grundregler:
o Minimal konkret vurdering
o IE-husdyrbrug → revurdere godk.
o ÷ revurdering
o ÷ revurdering af kvæg/mink godk.
o Maks. 90 dages sagsbehandling
o Maks. 180 dages sagsbehandling
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Krav om miljøledelse for IE husdyrbrug – en følge af ny BREF
Miljøpolitik/miljømål for
• Energi
•

Vand

•

Foderudnyttelse

•

Affald

•

Hjælpestoffer

•

Opbevaring ?
 olie, kemikalier

Formulere en miljøpolitik

Fastsætte miljømål

Udarbejde handlingsplan

 Gødning mv.
•
•
11...|

Evalueres mindst 1 gang årligt – og juster evt. mål og handlingsplaner
Dokumenteres i form af opbevaring af dokumenter eller i digital form
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Grundlag for Stipladsmodellen
• Ammoniaktab
Afhænger mere af overfladeareal i stald end af antal dyr
• Lagertab
Afhænger mere af overfladeareal end mængde af gødning
• Lugtemission
Vurderes lige så godt ud fra produktionsareal som nuværende
praksis med kg dyr/per dyr
• Beregningsgrundlag
Er fuld staldudnyttelse ift. dyrevelfærdskrav og alm. drift
12...|
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Grundregler i ny husdyrregulering
Nettoproduktionsareal:
Staldareal hvor dyr opholder sig og har mulighed for at afsætte gødning
o Arealet omfatter netto stiareal, buffersti samt sygesti
o Areal som dyr kun har kortvarig adgang til, indgår ikke i produktionsareal.
 gangareal, foderlade, udleveringsrum (rengøres senest 12 timer efter at dyr har forladt areal)

Emission af lugt og ammoniak samt BAT-krav:
o Beregnes på grundlag af m2 produktionsareal samt m2 overflade i gyllebeholder

13...|
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Emission af ammoniak, BAT-krav, kg NH3-N per m2
Staldsystem,
kg NH3-N per m2
Slagtesvin 25-50 % fast gulv
Slagtesvin, drænet gulv
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Normtal/m2

BAT 1 ≤ 210 DE

BAT 2 > 750 DE

BAT 1 ≥ 750 NH3-N
på anlægsniveau

(ca. 2.000 stipl. slagtesvin)

(ca. 6.900 stipl. slagtesvin)

1,9

1,62 (15 %)

1,06 (44 %)

(>400 m2)

(<1.300 m2)

(>4.500 m2)

2,3

1,62 (30 %)

1,06 (54 %)

(>325 m2)

(<1.300 m2)

(>4.500 m2)
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Emission af lugt per m2 produktionsareal
Lugt

Lugtemission

Staldsystem

15...|

OUE/m2/s

Slagtesvin > 25 % fast gulv

29

Slagtesvin, drænet gulv + spalter

43
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Bortfald af tilsagn om miljøgodkendelse
1. August 2017
1. Krav om at byggeri skal være afsluttet inden 6 år
2. Bortfald hvis produktion ikke er opretholdt i tilstrækkelig grad i en 3årig periode (Kontinuitetsbrud)
3. Bortfald af andel m2 produktionsareal, der ikke er udnyttet i 3 år
o

Udnyttelse = Mindst 25 % af produktionsarealet udnyttes driftsmæssigt –
forstås som at der på arealerne mindst produceres 50 % af det mulige

Overproduktion:
o At der går husdyr på arealer, der ikke indgår i godkendelse
16...|
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Anmelde: Skift mellem dyretype staldsystem og miljøteknologi
§ 18: Husdyrbrug med godkendelse/tilladelse efter 1. august 2017
Skift mellem slagtesvin, smågrise og søer samt staldsystem og miljøteknologi:
• Emission af lugt/ammoniak må ikke være højere end på godkendelsestidspunkt
• Må indsætte teknik (MST teknologiliste) → reducere emission af lugt og ammoniak
• Der må ikke ske en godkendelsespligtig renovering (ombygge gødningssystem)

Teknologi
Staldindretning
17...|
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Grundregler i ny husdyrregulering
Situation som altid kræver miljøgodkendelse eller tilladelse
o Enhver udvidelse af arealer som afgiver emission af lugt og ammoniak
o Enhver ændring af et husdyranlæg som øger emission
o Totalrenovering af en stald, hvor der ændres i gødningskumme
o

OK at udskifte inventar mv.

o Etablering af eksempelvis en ny gyllebeholder / anlæg til gødningsopbevaring

18...|
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Hvornår godkendelse ifølge ny husdyrlov
1. Udvidelse / ændring af eksisterende anlæg
o Krav om fuld godkendelse ifølge nyt princip
(kan ikke få tillægsgodkendelse)
2. Uændret stald – ønske om nye principper
o Emission er uændret i før og efter situation
o Stald godkendes med produktionsareal:
 Netto stiareal, buffersti samt sygesti
 Sikre stor fleksibilitet i udnyttelse

19...|
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Opsamling – gør det min hverdag nemmere?
Ny husdyrbrugslov
● EU-direktivnær regeltænkning
● Adskilt regulering af husdyranlæg og arealer
o Kvælstof og fosfor samlet i gødningsregnskab

● Rammevilkår er nu langt mere fleksible
o ↓ administrativ byrde → giver en nemmere hverdag
Dansk svineproduktion – godt på vej til at blive mere konkurrencedygtig
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