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Samspil mellem natur og landbrug. 

Jammerbugt kommune er præget af mange landbrug og meget natur. Det har vi 

gennem mange år arbejdet for at få til at spille sammen, gennem en intelligent 

planlægning af arealanvendelsen i det åbne land. 

Nye ændringer i Husdyrbrugloven med meget rigide regler, giver nu problemer i 

forhold til at sikre et godt samspil mellem husdyrbrug og natur. 

Vi ønsker, med denne henvendelse at få mulighed for, ved et foretræde at frem-

lægge problemerne, med den nuværende lovgivning, men også et oplæg til en 

løsning. 

En løsning, der på en bedre måde beskytter de naturinteresser, som det er inten-

sionen med den nuværende lovgivning at beskytte, men som også giver de berørte 

husdyrbrug mulighed for en fortsat drift. 

I Husdyrloven er der en hensigt om at sikre, at driften af husdyrbrug er baseret på 

den bedste tilgængelige teknik (BAT), og med et klart fokus på at vise hensyn til 

den omgivende natur. 

Derfor er der fastsat regler om, at deres miljøgodkendelse med mellemrum skal 

revurderes. 

Der er et princip, som vi i Jammerbugt Kommune klart støtter, men med de sene-

ste ændringer i Husdyrloven, mener vi dog, at den måde det forvaltes på har nogle 

uheldige konsekvenser. 

Der er ikke en proportionalitet mellem konsekvensen for husdyrbruget og natur-

værdien af det naturareal, der ønskes beskyttet. 

Vi ser, at miljøgodkendelsen til store veldrevne landbrug ikke kan revurderes, på 

grund af mindre naturarealer, der ligger tæt på ejendommen. 

Det er ikke kun en problematik der gælder for flere husdyrbrug her i kommunen, 

det er også et problem, som vi hører om fra en række andre kommuner. 

Vores forslag til løsning er, at der bør åbnes for, at der ud fra en konkret naturfaglig 

vurdering i det enkelte tilfælde, kan stilles krav om naturpleje eller andre kompen-

serende tiltag på det nærliggende naturareal, som en forudsætning for at husdyr-

bruget kan revurderes og fortsætte deres produktion. 

Disse krav kan skrives ind som et vilkår i miljøgodkendelsen. På den måde kan vi i 

kommunen sikre, at de ønskede tiltag bliver iværksat, men det giver også en gen-

nemsigtighed, så andre kan se og vurdere om de beskrevne tiltag er tilstrækkelige. 
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Det kan efter vores mening sikre kvaliteten af naturarealet fastholdes og i nogle 

tilfælde endog forbedres.  

Med den nuværende praksis, er der en reel risiko for, at naturarealet forringes i 

den periode, hvor husdyrbruget er under afvikling. I værste fald kan det betyde, at 

den natur, man ønskede at beskytte, er væk eller reduceret til under 2,5 ha. på det 

tidspunkt, hvor husdyrbruget lukker. 

Det vil sige, at den plan for afvikling af husdyrbruget, som kommunen skal udar-

bejde, bliver en plan, hvor både naturen og husdyrbruget er tabere. 

Vi vil meget gerne bede om foretræde for udvalget så vi kan uddybe de problemer, 

vi ser ved den nuværende husdyrlov og mere detaljeret gennemgå de ideer, vi har 

til en ny tilgang til samspillet mellem natur og husdyrbrug. 

Med udgangspunkt i en konkret sag, vil vi forelægge vores ideer til en ny forvalt-

ning af forholdet mellem husdyrbrug og natur, hvor man og undgår de ulykkelige 

sager, hvor der ikke er proportionalitet mellem konsekvensen for husdyrbruget den 

naturværdi, der ønskes beskyttet. 

 

Med venlig hilsen. 
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