Frank Jessen
Sejstrupvej 13
Nr. Ørum
7840 Højslev

Den 11. marts 2013

Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - § 19 d - Skift i dyretype.
Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter § 19 d i
husdyrloven1 fra Frank Jessen Sejstrupvej 13, Nr. Ørum, 7840 Højslev om et
skift i dyretype.
Afgørelse
Skive Kommune meddeler afgørelse jf. § 19 d i bekendtgørelse nr. 294 af 31.
marts 20092, om at besætningen ændres fra 200 malkekøer st. race, 54
kvier (6-10 mdr.), 26 kvier (6-14 mdr.), 58 kvier (14-19 mdr.) og 28
kviekalve (0 - 0,5 mdr.). Svarende til 333,08 DE. Ændret til et dyrhold
bestående af 200 malkekøer st. race, 140 tyrekalve (40-65 kg), 35 kviekalve
(0-3 mdr.), 97 kvier (7-18 mdr.) og 12 kvier (26-27 mdr.) svarende til 329,7
DE.
Husdyr sammensætningen af nu- og ansøgt drift er vist i tabel 1.
Dette kan iværksættes efter anmeldeordningen for husdyrbrug og derved
uden krav om godkendelse efter husdyrbrugsloven.
Skive Kommune kan træffe den endelige afgørelse efter at have gennemført
nabohøringen.
Den endelige afgørelse vil blive offentliggjort på Skive Kommunes
hjemmeside i 4 uger.
Afgørelsen vil kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i en periode på
4 uger efter den er meddelt eller offentliggjort på Skive Kommunes
hjemmeside.
Afgørelsen vil blive meddelt på følgende betingelse:
Der må ikke i forbindelse med ændringen af dyreholdet udføres ændringer af
staldanlæg, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i
husdyrbrugsloven (eksempelvis renovering/ændring af staldgulve).
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Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 1486 af
4. december 2009.
Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v.
af husdyrbrug med senere ændringer, herunder særligt bekendtgørelse nr. 1036 af
5. november 2012.

Teknisk Forvaltning
Natur og Miljø
Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
Fax:
CVR-nr.: 29189579
tek@skivekommune.dk
www.skive.dk
Reference.: 779-2013-6152
Henvendelse til:
Erik Kolding
Direkte tlf. 9915 6170
erko@skivekommune.dk

Er denne afgørelse, truffet på grundlag af en anmeldelse efter § 19 d ikke udnyttet senest 2 år efter, at
afgørelsen er meddelt, vil den bortfalde. Ligeledes, at har afgørelsen ikke været helt eller delvist udnyttet
i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

Sagsbehandling
Sagen er behandlet efter § 19 d i Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse
m.v. af husdyrbrug med senere ændringer, herunder særligt bekendtgørelse nr. 1036 af 5. november
2012.
Tabel 1. Husdyr sammensætningen i nu- og ansøgt drift. DE i fremtidig produktion er 329,22.

Dyreenhederne svarer til 2010/2011 dyreenhedsberegningen.
Nabohøring
Skive Kommunes udkast til afgørelse om skift i dyretype på Sejstrupvej 13, Nr. Ørum, 7840 Højslev, har
været i høring hos naboer (tilstødende matrikler) med frist for tilbage melding senest torsdag den 7.
marts 2013.
Skive Kommune har ikke efter tidsfristens udløb modtaget indsigelser fra naboerne.
Projektbeskrivelse
Den tilladte og ansøgte husdyrproduktion er beskrevet i tabel 1.
Ansøger har i nedenstående beskrevet, hvorledes bekendtgørelsen § 19 d er overholdt.
Fra LMO er der indsendt en fiktiv ansøgning skema nr.: 49.263 version 0 & 49.702 version 0 til
Husdyrgodkendelse.dk, som viser at, de generelle krav til lugt er overholdt på stald niveau.
På ejendommen Sejstrupvej 13 er der miljøgodkendelse til en produktion med 200 køer, 54 kvier
(6-10 mdr.), 26 kvier (6-14 mdr.), 58 kvier (14-19 mdr.) og 28 kviekalve (0 - 0,5 mdr.) Svarende til
333,08 DE.
Dette dyrehold ønskes ændret til et dyrhold bestående af 200 køer, 140 tyrekalve (40-65 kg), 35
kviekalve (0-3 mdr.), 97 kvier (7-18 mdr.) og 12 kvier (26-27 mdr.) svarende til 329,7 DE.
Antal dyreenheder er sænkes 333,08 DE til 329,7 DE.

Anmeldelsen går ud på at ændre dyreholdet inden for ungdyrproduktionen - kvier/stude produktion.
Nedenstående beregninger er lavet i www.husdyrgodkendelse.dk, og de to anvendte skemaer indsendes
som fiktive skemaer samtidig med denne anmeldelse.

Skema nr.
Dyreenheder
Lugtemission i OU
Ammoniakemission i kg N
Kvælstof ab lager
Fosfor ab lager

Nuværende
49.702
333,1
23.948
2.609
30.575
4.881

Fremtidig
49.263
329,7
23.912
2.588
30.177
4.816

Følgende parameter reduceres i ansøgt drift: Ammoniakfordampning, Lugt, Kvælstof og Fosfor
Skive Kommune har gennemgået anmeldelsen efter bestemmelserne i § 19d3 og kan herefter bekræfte,
at anmeldelserne er i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse.
Vurdering
Samlet er det Skive Kommunes vurdering, at ændringen af dyreholdet og den deraf ændrede udskillelse
af nitrat og fosfor er i overensstemmelse med anmeldeordningens krav om ingen stigning i den samlede
mængde nitrat og fosfor fra husdyrproduktionen.
Da ændringen udelukkende foregår i eksisterende staldanlæg, og der i øvrigt ikke foretages
bygningsmæssige ændringer er det Skive Kommunes vurdering, at ændringen ingen betydning vil have i
forhold til fredede områder, beskyttelseslinier, områder med landskabelig værdi, særlige
naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer samt nationale geologiske interesseområder.
Skive kommune vurderer, at ændringen af husdyrholdet på Sejstrupvej 13, ikke medfører en forøget
lugt- og ammoniakemission eller nitrat/fosforudskillelse fra husdyrproduktionen. Ændringen kan derfor
gennemføres uden at medføre miljømæssige forringelser. Det vurderes, at ingen andre parametre vil
blive berørt af ændringen.
Samlet vurderer Skive Kommune derfor, at ændringen kan gennemføres uden godkendelse efter
husdyrlovens § 114. Det ændrede dyrehold vil herefter blive registreret, som ejendommens tilladte
dyrehold.
Du kan rette spørgsmål og bemærkninger til forslaget til mig på telefon: 99 15 61 70 eller
mail erko@skivekommune.dk.
Jeg kan desuden oplyse, at der til enhver tid vil være adgang til aktindsigt ide resultater af
virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, jvf. offentlighedsloven,
forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.
Offentliggørelse
Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside mandag den 11. marts
2013.
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Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer,
herunder særligt bekendtgørelse nr. 291 af 6. april 2011.
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Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 1486 af 4. december 2009.
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Klagevejledning
Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, Miljøministeren samt enhver,
der har en individuel, væsentlig interesse i sagen, jf. kapitel 7 i husdyrloven.
Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt annonceret. En eventuel klage skal være
skriftlig, stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Skive Kommune, Natur og Miljø, Postboks
509, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller på e-mail til: tek@skivekommune.dk. Umiddelbart efter
klagefristens udløb videresender Skive Kommune klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.
Klagen skal være modtaget af Skive Kommune senest – mandag den 8. april 2013, klokken 14.30.
Gebyr for klage
Klagegebyret er fastsat af Natur- og Miljøklagenævnet – se www.nmkn.dk. Når klagen er modtaget i
Natur- og Miljøklagenævnet, fremsender nævnet en opkrævning på gebyret. Nævnet fastsætter altid en
frist på 14 dage til betaling af gebyret. Er gebyret ikke modtaget i nævnet inden fristens udløb, afvises
klagen. Gebyret tilbagebetales, hvis klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller
ophæves, klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller klagen afvises som følge af overskredet
klagefrist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og
Miljøklagenævnets kompetence.
For yderligere information om gebyrordningen henvises til Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside,
hvor der kan findes en vejledning om ordningen. Hvis afgørelsen påklages, får ansøger besked.
Eventuelle klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i
klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Natur- og Miljøklagenævnet, sker dette på
ansøgers egen regning og risiko.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter,
afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen

Erik Kolding
Agronom
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Dette høringsudkast er sendt til:
Ejer/Beboer af:

Sejstrupvej
Sejstrupvej
Sejstrupvej
Sejstrupvej

11,
14,
15,
17,

7840
7840
7840
7840

Højslev
Højslev
Højslev
Højslev

Frank Jessen Sejstrupvej 13, Nr. Ørum, 7840 Højslev. E-mail: famjessen@fibermail.dk
Susanne Østerby. LMO. E-mail: suo@lmo.dk
Sender hertil efter endt nabohøring:
Naturstyrelsen, E-mail: nst@nst.dk
Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Skive-Salling. E-mail:skive@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening. E-mail: dnskive-sager@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening. E-mail: mail@dkfisk.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund. E-mail: jkt@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening. E-mail: natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening – Skive afd. E-mail: skive@dof.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen. E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet i Region Limfjord Syd. E-mail: a.e.oppel@vip.cybercity.dk
Museum Salling. E-mail: many@skivekommune.dk
Sundhedsstyrelsen. E-mail: midt@sst.dk
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Bilag 1. Situationsplan Sejstrupvej 13, 7840 Højslev
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