Anmeldeordning for husdyrbrug
Skift mellem dyretyper § 29
Anmeldelsen må ikke medføre overskridelse af stipladserne jf. § 12, stk1nr. 1-3 i samme lov, medmindre husdyrbruget er godkendt efter
§ 12 i samme lov eller § 33 i miljøbeskyttelsloven.

Navn

Adresse og evt. e-post

Telefon nr.

Anmelder

Morten Klinkby Graversen

21901818

Ejer/ejere

Samme

Turupvej 104
5620 Glamsbjerg
hesledamgaard@mail.dk
Samme

Samme

Adresse

CVR-nr.

CHR-nr.

30041879

19174

Husdyrbruget hvor Samme som ovenstående
skift i dyretype
finder sted:

Mette L. Baadegaard, Centrovice
mlb@centrovice.dk

Evt. Konsulent
Navn og e-post
Husdyrproduktion
Dyreart/ Type
Nuværende
produktion

Fremtidig
produktion

Antal dyr

Dyreenheder (DE)

Vægtgrænser/ aldersgrænser

Malkekøer (stor race), (årsko)

200

281,2

Kvier, (årsdyr)

7

3,33

(6 mdr. – kælvning)

Småkalve, (kvier), (årsdyr)

43

11,62

(0-6 mdr.)

Malkekøer (stor race), (årsko)

172

241,83

Kvier, (årsdyr)

40

19,05

(6 mdr. – kælvning)

Småkalve, (kvier), (årsdyr)

60

16,22

(0-6 mdr.)

Tyrekalve (antal produceret dyr)

80

2,09

40-80 kg

JA
1.
2.
3.
4.

5.

Kan skift i dyretype ske uden samtidig ændringer af staldanlæg, der kræver tilladelse
eller godkendelse efter §§ 10, 11 eller 12 i husdyrgodkendelsesloven.
Kan skift i dyretype ske, uden at den samlede lugtemission fra husdyrbrugets staldanlæg øges.
Kan skift i dyretype ske, 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.
Kan skift i dyretype ske, uden at, den samlede ammoniakemission fra husdyrbrugets
anlæg øges.
Kan skift i dyretype ske, uden at ammoniakdepositionen i naturområder, omfattet af
husdyrbrugslovens § 7, stk. 1, andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i
udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, heder, moser og
overdrev som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsom
skov, ikke øges.

x
x
x
x

x

NEJ

Ansøgers bemærkninger

Nudrift er tillæg til miljøgodkendelse fra 2013. Der fremgår kort over anlægget og stalde i
tillægget til miljøgodkendelsen, samt i husdyrgodkendelse.dk.
Ud over ovenstående kvæghold er der uændret 2 heste.

Anmeldelsen

Anmeldelsen skal vedlægges kort i maksimum målestok 1:10.000 med oplysninger om:
1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af det anmeldte

De nødvendige bilag indsendes

Elektronisk:

Papir:

Der indsendes samtidig ansøgning i husdyrgodkendelse.dk (type fiktiv)
til dokumentation for at krav til lugt- og ammoniakemission er overholdt Ja:
Nej:
Fiktivt skema 99.765 er indsendt via husdyrgodkendelse.dk (indsendt 30.07.17)

Indsendt af:

31.07.2017
Dato

Mette L. Baadegaard, Centrovice
Navn

