
Mod nye højder….. 

Den nye husdyrlov 

• AgroMiljø v. Mette Gold Frederiksen 

• www.agromiljoe.dk 

• Mobil: 29 33 59 89 

• Mail: mette@agromiljoe.dk 

• Arbejdet med miljøsager siden 1999 

• Nuværende miljøregler er tunge 

• Udkast til ny miljølov til aug. 2017 

http://www.agromiljoe.dk/


Mod nye højder….. 

• Hele anlægget skal godkendes samlet 

• Miljøsager har været delt op i grupper 

• Fra ide til miljøgodkendelse – lang vej 

• Usmidige nuværende miljøgodkendelser 

• Anlæg og arealer er en miljøgodkendelse 

• Mange vilkår og egenkontrol 
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Den nuværende husdyrlov 



Mod nye højder….. 

• Adskille areal og anlæg – og flere generelle regler 

• Dyreenheder udgår som begreb 

• Den fysiske stald kan udnyttes optimalt (inden for 

dyrevelfærdsreglerne) 

• Små brug (under 3500 kg NH3) anmeldes på generelle 

regler 

• Store brug (over 3500 kg NH3) skal godkendes på 

generelle regler og vilkår 

• Man kan ikke miste sin nuværende tilladelse 

• Husk – der er ingen lempelser i de nye regler – måske 

kan de generelle regler ramme flere end de gør i dag? 
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Den nye husdyrlov - Anlæg 



Mod nye højder….. 

• Anvendelse af husdyrgødningen vil blive reguleret og 

kontrolleret efter de generelle regler i 

gødningsregnskabet. 

• Generelt 170 kg N/ha – men ny fosfornorm 

• 2 Fosforniveauer generelt og skærpet. 

• Der kommer et helt nyt fosforkort – formodentlig til 2018 

• Fosforkvote pr. dyregruppe – eks. 39 kg/P/ha (17/18) 

• Kvælstof og fosfor på bedriftsniveau (det er det eneste 

der kan kontrolleres) 

• Muligheder for reduktion af fosfor med foder, bytte gylle 

svin/kvæg, biogas, separering og øget areal. 
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Den nye husdyrlov - arealer 



Mod nye højder….. 

• Der er ingen lempelser i reglerne 

• Gødningsregnskab med fosforbalance 

• Fra ide til handling – er der kortere vej 

25. Januar 2017 Planteavlsdag 5 

Den nye husdyrlov 


