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Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 518 (MOF alm. del) stillet 31. januar 2022 efter ønske fra 
Zenia Stampe (RV). 

Spørgsmål nr. 518 
” Vil ministeren bekræfte, at der er konkrete eksempler på, at husdyrproducenter har udmatrikuleret 
og skilt to anlæg ad umiddelbart før en udvidelse for dermed at kunne opnå en mere lempelig 
miljøgodkendelse, og vil ministeren oplyse, om det er et hul i lovgivningen, som regeringen vil gribe 
ind over for?” 

Svar 
Jeg er bekendt med to konkrete eksempler, hvor en husdyrproducent har udmatrikuleret en del af sin  
ejendom, hvorved der foreligger to adskilte husdyrbrug. Efter husdyrbruglovens § 16 c skal to 
husdyrbrug vurderes samlet i forhold til beskyttelsesniveauerne, hvis de er teknisk, 
forureningsmæssigt og driftsmæssigt forbundet. Alle tre kriterier skal være opfyldt, og såfremt dette 
ikke er tilfældet, skal de to husdyrbrug vurderes hver for sig, hvilket kan medføre en lempeligere 
miljøvurdering.   
 
Efter bemærkningerne til loven er formålet med § 16 c at give husdyrproducenten mulighed for at 
begrænse produktionsenhedernes størrelse og samtidig lette køb og afhændelse af hver enhed ved 
generationsskifte, ved etablering for unge landmænd og ved udvidelser og afvikling. Når dette er sket 
efter gældende regler for etablering af selvstændige ejendomme (jf. matrikelloven), vil der være tale 
om selvstændige ejendomme, der som udgangspunkt ikke betragtes som et samlet anlæg i 
godkendelsesmæssig henseende med mindre betingelserne i husdyrbruglovens § 16 c er opfyldt, jf. 
ovenfor.  
 
Jeg er opmærksom på, at en udmatrikulering forud for en ansøgning om udvidelse af et husdyrbrug 
kan medføre en lempeligere miljøvurdering, og jeg har bedt mit ministerium om at undersøge dette 
nærmere med henblik på at sørge for, at husdyrreguleringen virker efter hensigten. 
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