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Anmeldelse
CVR-nr./P-nr.
CHR nr.
Kontaktperson på bedriften
Godkendelsesmyndighed
Sags ID
Miljømedarbejder

Henrik Normann Andersen
Ebberupvej 44, 5620 Glamsbjerg
12b Voldtofte By, Flemløse
Landbrug med produktion af slagtekalve
§ 15, Bekendtgørelse nr. 2256 af 29.
december 2020 om godkendelse og
tilladelse mv. af husdyrbrug
38871021 / 1022766127
28338
Henrik Normann Andersen, mobil: 2479
1240, mail: hna@dyrlaegeringen.dk
Assens Kommune; By, Land og Kultur;
Miljø og Natur, Rådhus Allé 5, 5610 Assens
assens@assens.dk
21/10873
Jeppe Borre Holm, tlf. 6474 7036, mail:
jboho@assens.dk

Anmeldelse
Assens Kommune har onsdag den 7. juli 2021 modtaget anmeldelse efter § 15 i bekendtgørelse
om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug på ejendommen, Ebberupvej 44, 5620
Glamsbjerg.
Kort beskrivelse af projektet
Anmelder ønsker at foretage et skift imellem dyretype fra produktion af slagtesvin (30 - 120 kg)
til produktion af slagtekalve (6 mdr. – slagtning) på sin landbrugsejendom.
§ 15, stk. 2: Skift i dyretyper kan foretages inden for hver enkelt af de i nr. 1 – 5 nævnte
dyregrupper, fra de i nr. 3 – 5 til de i nr. 1 og 2 nævnte dyregrupper eller fra den i nr. 2 til den i
nr. 1 nævnte dyregruppe:
1) Andet kvæg end malkekøer samt får, geder eller heste.
2) Malkekøer.
3) Slagtesvin, smågrise eller søer.
4) Slagtekyllinger, høns eller andet fjerkræ.
5) Mink eller andre kødædende pelsdyr.
Husdyrbrugets seneste tilladelse er fastsat den 27. november 2012. Tilladelse udgør et dyrehold
bestående af: Slagtesvin på 4.900 stk. (30 – 102 kg) svarende til 140 dyrenheder (DE). Efter
skift i dyretype vil dyreholdet være på:
 42 stk. slagtekalve, 20 % ren Jersey (6 mdr. – slagtning (329 kg.)), 8,2 DE.
 168 stk. slagtekalve, 80 % Jersey kryds med tung race (6 mdr. – slagtning (440 kg.)),
43,07 DE.
Samlet dyrehold: 210 slagtekalve, (6 mdr. – slagtning), 51, 3 DE.
Efter gennemførelsen af det anmeldte vil dyreholdet svare til i alt 51,3 DE.
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Afgørelse
På baggrund af oplysningerne i anmeldelsesmaterialet vurderer Assens Kommune, at det
anmeldte opfylder betingelserne i § 15, og derfor kan det anmeldte gennemføres på
ejendommen, Ebberupvej 44, 5620 Glamsbjerg.
Der må ikke i forbindelse med ændringen af dyreholdet udføres ændringer af staldanlæg, der
kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven (eksempelvis
renovering/ændring af staldgulve). Kommunens registrering af det tilladte dyrehold på
husdyrbruget ændres jævnfør ovenfor.
Vurdering
Assens Kommune har foretaget en vurdering af det anmeldte til sikring af, at det anmeldte
opfylder betingelserne i § 15.
§ 15, stk. 3: Ved skift mellem dyretyper skal det antal dyreenheder, ændringen
omfattet i hvert staldafsnit, reduceres med mindst 50 pct., jf. dog stk. 4, 5 og 6.
Antallet af dyreenheder (DE) er reduceret fra 140 DE til 51,3 DE i hele staldanlægget på
Ebberupvej 44. Betingelsen er overholdt.
§ 15, stk. 4: Ved skift mellem dyretyper skal det antal dyreenheder, som ændringen
omfattet i hvert staldafsnit, reduceres med mindst 30 pct. 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.
Denne betingelse er ikke relevant.
§ 15, stk. 5: Ved skift mellem følgende dyretyper, må antallet af dyreenheder ikke
øges:
1) Skift fra ammekøer, får eller geder til kvier og stude
2) Skift fra slagtekalve til kvier
Denne betingelse er ikke relevant.
§ 15, 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 pct. ved skift fra Jersey til tung race for malkeøer.
2) Mindst 15 pct. ved skift fra tung race til Jersey for andet kvæg end
malkekøer.
Denne betingelse er ikke relevant.
§ 15, 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 skift mellem tung
race og Jersey, gælder kravet om reduktion af dyreenheder i stk. 6, nr. 2.
Ikke relevant i denne anmeldelse.
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§ 15, stk. 8: Ved ændringer i alder og vægt inden for samme dyretype, må antallet af
dyreenheder ikke øges.
Ikke relevant i denne anmeldelse.
§ 15, 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.
§ 15, stk. 10: Ændringen skal kunne gennemføres uden renovering eller
andre ændringer af stalde, der kræver godkendelse eller tilladelse efter §§
16 a og 16 b i husdyrbrugloven.
Partshøring og offentliggørelse
Assens Kommune har ikke partshørt naboer, da vi vurdere, at det anmeldte er af underordnet
betydning for naboerne (§ 56, stk. 2 i husdyrbrugloven1).
Afgørelsen offentliggøres på Assens Kommunes hjemmeside (www.assens.dk) under ”Vær
Aktiv” -> ”Bliv hørt” ->”Offentliggørelser” tirsdag den 3. august 2021.
Klagemulighed
Frist for at indgive klage § 79
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden tirsdag den 31. august 2021.
Hvordan klager du?
Du klager via Klageportalen, som du finder via www.nmkn.dk, www.borger.dk eller
www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med NEM-ID. En klage er indgivet når den er
tilgængelig for Assens Kommune via Klageportalen. Se i øvrigt http://nmkn.dk/klage/hvordanklager-du/.
Klagegebyr
Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Miljø- og
Fødevareklagenævnet. Miljø- og Fødevareklagenævnet modtager ikke kontanter. Miljø- og
Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales
gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra
behandling. Se i øvrigt http://nmkn.dk/klage/hvad-koster-det-at-klage/.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klager, hvis du sender den uden om Klageportalen,
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Assens
Kommune. Assens Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer
afgørelse om, hvorvidt du kan fritages.
Hvem kan klage? § 84-87
Adressaten for afgørelsen, enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen, offentlige
myndigheder, lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
samt landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har at beskytte natur
og miljø eller varetager væsentlige rekreative interesser. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan
kræve dokumentation for foreningers og organisationers klageberettigelse.
1

Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
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Indbringelse for domstolene § 90
Du kan indbringe Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser for domstolene. En sådan retssag
skal være anlagt inden 6 måneder efter datoen for klagenævnets afgørelse. Uanset om du
anlægger retssag, er du forpligtet til at rette dig efter Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse,
indtil domstolen måtte bestemme noget andet.

Venlig hilsen
Jeppe Borre Holm
Miljømedarbejder

Meddelelse om afgørelse er sendt til:
Organisation
Styrelsen for Patientsikkerhed,
Tilsyn og Rådgivning Syd
Danmarks
Naturfredningsforening
Friluftsrådet, sekretariatet
Rådet for Grøn Omstilling

Adresse
Nytorv 2, 1. sal

Post nr.
6000 Kolding

E-mail adresse
TRsyd@stps.dk

Masnedøgade 20

2100 Kbh. Ø

dn@dn.dk

2450 Kbh. SV
1208 Kbh. K

sydfyn@friluftsraadet.dk
info@rgo.dk

Miljøstyrelsen

Scandiagade 13
Kompagnistræde
22, 3. sal
Tolderlundsvej 5

mst@mst.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Fiskeriforening

Skyttevej 5
Nordensvej 3

Dansk Ornitologisk Forening

Vesterbrogade 140

5000 Odense
C
7182 Bredsten
7000
Fredericia
1620 Kbh. V

post@sportsfiskerforbundet.dk
mail@dkfisk.dk
dof@dof.dk

Bilag:
Bilag 1: Ansøgning fra husdyrgodkendelse.dk (Skema 227846), Version 2
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