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Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg
Christiansborg
1240 København K

J.nr. NST-401-00126

Den 11. april 2011

Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 24. marts 2011 
stillet følgende spørgsmål nr. 6 til L 165 (Grøn Vækst) som hermed 
besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mette Gjerskov (S).

Spørgsmål nr. 6 (L 165)
Planlovsforslaget om positiv planlægning for større husdyrbrug indeholder 
alene bestemmelser om større husdyrbrug. Vil ministeren redegøre for, at der 
lægges vægt på størrelse og ikke naturpåvirkningen, der netop er det 
afgørende, og vil ministeren medtage drikkevandshensyn i bestemmelserne?

Svar
Lovforslaget ændrer ikke ved husdyrgodkendelseslovens bestemmelser, og 
reguleringen af husdyrbrug vil derfor være den samme, uanset om 
husdyrbruget ligger indenfor eller udenfor de kommuneplanlagte områder.

Baggrunden for forslaget om planlægning for store husdyrbrug er, at 
landbrugslovens arealkrav og maksimalkrav for antal dyreenheder per 
bedrift er ophævet. Afskaffelsen af disse krav indebærer, at der ikke længere 
er noget loft for hvor store husdyrproduktionsenheder, der kan etableres, og 
at der kan etableres jordløse husdyrproduktioner. Større husdyrbrug, end vi 
kender i dag, kan medføre en større belastning lokalt i form af blandt andet
lugtgener og øget transport til og fra brugene. 

Store husdyrbrug vil således i langt større omfang kunne få betydning for og 
indvirkning på lokale forhold. Samtidig er der behov for - set ud fra et 
erhvervsøkonomisk og -strukturelt synspunkt - at sikre muligheden for at 
kunne etablere store husdyrbrug. Det er derfor vurderingen, at der gennem 
en planlægning for lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store 
husdyrbrug vil kunne opnås en hensigtsmæssig lokalisering i forhold til 
omgivelserne, samtidig med at det giver en bedre mulighed for at kunne 
etablere også store husdyrbrug i Danmark.

Når 500 dyreenheder i bemærkningerne til lovforslaget er valgt som 
definition på et stort husdyrbrug, skyldes det blandt andet, at størrelsen af et
husdyrbrugs bygninger ved 500 dyreenheder kan påvirke det åbne land så
det kan ligestilles med påvirkningen fra egentlige industrianlæg.
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Med lovforslaget bliver beliggenheden af områder til store husdyrbrug i den 
almindelige kommuneplanlægning et obligatorisk emne, som 
kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for. Herved sikres grundlaget 
for en hensigtsmæssig beliggenhed i forhold til øvrige arealinteresser, for 
eksempel landskabsinteresser, vej- og tilkørselsforhold og nabohensyn.

Drikkevands- og naturinteresserne er, ligesom eksempelvis påvirkning af 
omgivelserne med nitrat, fosfor, ammoniak og lugt, reguleret meget 
detaljeret i husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauer. Og 
beskyttelsesniveauerne er her målrettet de hensyn, der knytter sig til særligt 
sårbar natur, områder med indsatsplaner i forhold til drikkevandsinteresser 
mv. Disse beskyttelsesniveauer vil derfor, uanset planlægningen, skulle 
lægges til grund i forbindelse med en godkendelse af det enkelte brug. 
Beskyttelsesniveauerne vil således kunne indgå som et væsentligt grundlag 
for planlægningen for store husdyrbrug.

Jeg finder derfor ikke, at der er behov for yderligere at medtage drikkevands-
eller naturhensyn i bestemmelserne. 

               Karen Ellemann /      Helle Pilsgaard


