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Morten Klinkeby Graversen, Turupvej 104, 5620 Glamsbjerg
Turupvej 104, 5620 Glamsbjerg
1a, Hesle By, Vedtofte
Avl af malkekvæg
§ 29, Bekendtgørelse nr. 211 af 28. februar 2017 om tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug
30041879
19174
Morten Klinkeby Graversen, mobil 21901818, mail: hesledamgaard@mail.dk
Mette L. Baadegaard, Centrovice, e-mail:
mlb@centrovice.dk
Assens Kommune; By, Land og Kultur; Miljø og Natur,
Rådhus Allé 5, 5610 Assens
17/16109
Ove Johansen, tlf. 64 74 68 54
e-mail: jojoh@assens.dk

Anmeldelse
Assens Kommune har den 30. juli 2017 modtaget en anmeldelse efter § 29 i bekendtgørelse om
tilladelse og godkendelse mv. af husdyrbrug på ejendommen, Turupvej 104, 5620 Glamsbjerg.
Projektet
Anmelder ønsker at ændre sammensætningen af kvægholdet i eksisterende stalde. Husdyrbruget har en produktionstilladelse i miljøgodkendelsen fra 28. maj 2013 til 200 køer, 7 kvier og 43
kalve til 6 måneder. Denne produktion ønskes nu ændret til 172 køer, 40 kvier, 60 småkalve og
80 stk. producerede tyrekalve om året. Antal DE reduceres fra 296,85 DE til 279,88 DE.
Bestemmelser og vurderinger
§ 29, stk. 1: I stalde kan skift mellem dyretyper, ændringer af produktionsformen inden for en
dyretype eller flytning af husdyrproduktionen mellem eksisterende staldafsnit finde sted efter
anmeldelse til kommunalbestyrelsen, hvis det kan gennemføres uden ændringer af staldanlæg,
der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. dog stk. 2-6.
Der sker ikke ændringer af staldanlæg. Bestemmelsen er overholdt.
§ 29, stk. 2: Anmeldelse efter stk. 1 kan kun finde sted ved skift inden for, men ikke mellem,
følgende dyregrupper, dog således at det er muligt at skifte til dyregruppen kvæg fra de øvrige
grupper, jf. dog stk. 3:
1) Svin: Slagtesvin, smågrise og søer.
2) Kvæg: Malkekvæg, ammekøer og andet kvæg, heste samt geder, får og andre drøvtyggere.
3) Fjerkræ: Slagtekyllinger, høns og andet fjerkræ.
4) Pelsdyr: Mink og andre pelsdyr.
Der er kun kvæg og 2 heste på ejendommen i både nudrift og anmeldt drift. Bestemmelsen er overholdt.
§ 29, stk. 3: Denne bestemmelse omhandler udelukkende geder og får.
Bestemmelsen er ikke aktuel i denne sag.
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§ 29, stk. 4: Anmeldelse efter stk. 1, skal opfylde følgende betingelser:
1) Den samlede lugtemission fra husdyrbrugets staldanlæg må ikke øges.
Den samlede lugtemission reduceres i anmeldt drift fra husdyrbrugets staldanlæg
jf. beregning i husdyrgodkendelse.dk skema 99765. Bestemmelsen er overholdt.
2) Lugtemissionen i det enkelte staldafsnit må kun øges, såfremt lugtforøgelsen er mindre end
en samtidig lugtemissionsreduktion fra staldafsnit på samme husdyrbrug, der ligger nærmere
de i bilag 3, punkt B, tabel 4, nævnte områder.
Lugtemissionen øges i enkelte sektioner af kostalden og reduceres tilsvarende
mere i andre sektioner. Kostalden er ét stort sammenhængende og åben staldafsnit, hvor alle dyr holdes på nær de to heste. Bestemmelsen er overholdt.
3) Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg må ikke øges.
Den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets anlæg reduceres i anmeldt
drift fra 2.630,89 kg/år til 2.533,74 kg/år. Bestemmelsen er overholdt.
4) Skift i dyretype må ikke medføre 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,
c) heder, moser og overdrev omfattet af beskyttelse efter § 3 i lov om naturbeskyttelse og
d) ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A, nr. 3.
På ingen af ovennævnte naturområder sker der en forøgelse af husdyrbrugets deposition af ammoniak. Bestemmelsen er overholdt.
§ 29, stk. 5: Bestemmelsen er ikke aktuelt i denne sag.
§ 29, stk. 6: Anmeldelse efter stk. 1 kan ikke finde sted, hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen af dyreholdet medfører en overskridelse af en stipladsgrænse, jf. § 12, stk. 1, nr. 1-3, i
lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, medmindre dyreholdet er omfattet af en godkendelse meddelt efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse.
Der eksisterer ikke en stipladsgrænse for kvæg. Bestemmelsen er overholdt.
§ 36. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvorvidt det anmeldte ikke er i strid med beskyttelsen af fredede områder, beskyttelseslinjer eller områder, der i kommuneplan er udpeget med
landskabelige værdier, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder. Det anmeldte er ikke i strid med nogen af de nævnte forhold, hvorfor denne bestemmelse er overholdt.
Afgørelse
På baggrund af oplysningerne i anmeldelsesmaterialet ændrer Assens Kommune hermed produktionstilladelsen på ejendommen Turupvej 104, 5620 Glamsbjerg, så den tilladte årsproduktion nu er på 172 malkekøer (stor race), 40 kvier (årsdyr fra 6 måneder til kælvning), 60 småkalve (årsdyr 0-6 måneder), 80 producerede tyrekalve (40-80 kg) og
2 heste svarende til 279,88 DE.
Partshøring og offentlighed
Assens Kommune har ikke partshørt naboer eller offentliggjort anmeldelsen, da vi vurderer, at
det anmeldte er af underordnet betydning for naboerne (§ 36, stk. 4).
Afgørelsen offentliggøres på Assens Kommunes hjemmeside og kan ses via linket ”Offentliggørelser” fra den 26. september 2017.
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Klagemulighed
Frist for at indgive klage - lovens § 79 .
Du kan klage over afgørelsen inden for fire uger, fra offentliggørelsen. Det betyder at, klagefristen udløber den 24. oktober 2017.
Hvordan klager du – lovens § 77?
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder via et link på denne hjemmeside www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på én af disse hjemmesider,
som du plejer med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen først til den myndighed, der
har truffet den afgørelse, der klages over. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige
borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der
forinden ikke er ansøgt om og bevilliget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at
blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i den sag, du ønsker at klage over. Myndigheden videresender
herefter din anmodning til det pågældende nævn, Miljø- og Fødevareklagenævnet eller Planklagenævnet, som herefter træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvem kan klage? § 84-87
Adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
offentlige myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i
afgørelsen, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har
som hovedformål at beskytte natur og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser.
Miljø- og Fødevareklagenævnet kan kræve dokumentation for foreningers og organisationers
klageberettigelse.
Indbringelse for domstolene § 90
Man kan indbringe Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser for domstolene. Et sådant
søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter datoen for klagenævnets afgørelse.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme noget andet.
Yderlig information og vejledning om klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet finder du på
nævnets hjemmeside: http://nmkn.dk/

Venlig hilsen
Ove Johansen
Miljøsagsbehandler
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Bilag:
Anmeldelse
Anlæg Turupvej 104
Beregning i husdyrgodkendelse.dk – fiktivt ansøgningsskema nr. 99765.

Meddelelse om afgørelse er sendt til:
Organisation, Navn
Embedslægen Region Syddanmark
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet, sekretariatet
Det økologiske Råd
Miljøstyrelsen
Danmarks Sportsfiskerforbund

Adresse
Sorsigvej 35

Post nr.
6760 Ribe

E-mail adresse
syd@sst.dk

Masnedøgade 20

2100 Kbh. Ø

dn@dn.dk

Scandiagade 13
Blegdamsvej 4B
Strandgade 29
Skyttevej 5

2450 Kbh. SV
2200 Kbh. N
1401 Kbh. K
7000 Frederikshavn

Danmarks Fiskeriforening
Dansk Ornitologisk Forening

Nordensvej 3
Vesterbrogade 140

7000 Fredericia
1620 Kbh. V

sydfyn@friluftsraadet.dk
husdyr@ecocouncil.dk
mst@mst.dk
post@ sportsfiskerforbundet.dk
frodethorhauge@stofanet.dk
mail@dkfisk.dk
natur@dof.dk
assens@dof.dk

Centrovice

Damsbovej 11

5492 Vissenbjerg
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