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Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til udvidelse af antal husdyr i 
eksisterende stald på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, cvr-nr.: 
36615442 

Nyborg Kommune modtog den 14. september 2012  anmeldelse om udvidelse af dyreholdet i 
eksisterende stald, jf. husdyrbrugsbekendtgørelsens1 §19f, på ovennævnte ejendom. Neden-
stående tabel viser den nuværende og den ansøgte produktion. Det fremgår desuden af an-
meldelsen, at der ikke foretages godkendelsepligtige ændringer af produktionsanlægget i for-
bindelse med udvidelsen af dyreholdet. 

 Søer, stk. Smågrise, stk. Slagtesvin, stk. 

Dyrehold – nudrift 
 
Dyrehold – anmeldt 

196 
 

196 
 

5.100 (7,2 - 30 kg) 
 

5.828 (7,3 - 32 kg) 
 

750 (30 - 102 kg) 
 

771 (32 - 107 kg) 
 

Jf. ovennævnte anmeldeordning i husdyrbrugsbekendtgørelsen, kan der ske udvidelse i eksi-
sterende stalde på husdyrbrug, der ikke har en tilladelse efter husdyrbrugslovens2 §10, 11 eller 
12 og hvis der samtidig ikke udføres ændringer, der kræver godkendelse efter husdyrbrugslo-
vens §10, 11 eller 12. Af anmeldeordningen fremgår, at der skal være opfyldt en række kriterier 
for at skiftet i dyretype kan ske uden forudgående tilladelse/godkendelse. Når disse kriterier er 
opfyldt vurderer Miljøstyrelsen, at den anmeldte udvidelse af dyreholdet ikke vil give anledning 
til en væsentlig negativ påvirkning af miljøet i forhold til den nuværende miljøpåvirkning. Kom-
munen er således forpligtiget til at imødekomme en anmeldelse om udvidelse af dyreholdet i 
eksisterende stalde, hvis kriterierne om anmeldelse er opfyldt. De kriterier, som skal være op-
fyldt ved skift i dyretype er: 

1. Antal husdyr må ikke udvides i staldanlæg, der ligger i en afstand på mindre end 300 meter 
til beskyttet natur omfattet af § 7, stk. 1 i husdyrbrugsloven eller 100 meter til andre ammo-
niakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyt-
telsesområder, heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, 
og ammoniakfølsomme skove. 

2. Husdyrbruget skal efter udvidelse overholde beskyttelsesniveauet for lugt som angivet i 
husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3, punkt B. 

3. Bedriften, som husdyrbruget er tilknyttet, må ikke udbringe husdyrgødning på arealer, der 
kan klassificeres som fosforklasse 2 eller 3, jf. husdyrbrugsbekendtgørelsens bilag 3, punkt 
C. Der må heller ikke afsættes husdyrgødning til bedrifter, der udbringer husdyrgødning på 
fosforklasse 2 eller 3, jf. bilag 3, punkt C. 

4. Produktionen af hver dyretype må højest udvides således, at antal dyreenheder beregnet 
efter omregningsfaktoren for dyreenheder for planåret 2010/2011, jf. bilag 6, punkt A, ikke 
overstiger antal dyreenheder beregnet efter omregningsfaktoren for planåret 2008/2009, jf. 
bilag 6, punkt B. 

                                            
1
 Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændrin-

ger. 
2
 Lov nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer. 
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Der er i nedenstående miljøvurdering foretaget en vurdering af, om disse kriterier er opfyldt. 

 

Miljøvurdering  

Grundlaget for vurderingen er den indsendte anmeldelse af 14. september 2012 om udvidelse 
af dyreholdet i eksisterende stalde på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev, matr. nr. 24a Ullerslev 
By, Ullerslev tilhørende Ann-marie Krogsgård, Vejlebæksvej 10, 5300 Kerteminde. Der er i det 
følgende foretaget en vurdering af, om ovennævnte kriterier for det anmeldte projekt er opfyldt.  
 

 
 
1. Ammoniakfølsom natur 

Som det fremgår af nedenstående tabel ligger der ingen naturområder, der er omfattet af hus-
dyrbrugslovens §7 inden for 300 m fra den del af staldanlægget har der er anmeldt udvidelse af 
husdyrproduktionen. Der er desuden heller ingen ammoniakfølsomme naturområder beskyttet 
efter naturbeskyttelseslovens §3 eller ammoniakfølsom skov inden for 100 m fra den del af 
staldanlægget, hvor der er anmeldt udvidelse af husdyrproduktionen. Kriteriet vurderes derfor 
at være overholdt. 

Naturtype Afstand (m) 

Naturområder  omfattet  af  §  7  stk.1,  i  husdyrbrugsloven 7100 

Ammoniakfølsomme naturområder beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 550 

Ammoniakfølsom skov 405 

 
2. Lugt 

Af nedenstående tabel er fremgår de beregnede geneafstande i forhold til de omboende, jf. 
beskyttelsesniveauet for lugt. 
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Omboende/kategori Afstand (m) Beregnet geneafstand (m) 

Byzone 540 291 

Samlet bebyggelse 380 163 

Enkeltbolig i landzone 180 92 

Som det fremgår af tabellen er beskyttelsesniveauet mht. lugt overholdt for alle tre kategorier af 
omboende. Kriteriet vurderes derfor at være overholdt. 

 
3. Fosfor 

Der er med anmeldelsen indsendt aktuelle fosfortal for 688 ha af bedriftens samlede dyrk-
ningsareal på 740 ha. Ingen af de oplyste marker har fosfortal > 6  og ingen af dem er lavbund-
sareal. Ingen dele af udspredningsarealet er således omfattet af fosforklasse 2 eller 3. Kriteriet 
vurderes derfor at være overholdt.  

Det skal fremhæves, at forudsætningen for vurderingen med hensyn til fosfor er, at der kun 
udspredes husdyrgødning på de oplyste 688 ha. Bedriftens samlede dyrkningsareal er som 
nævnt 740 ha, jf. oplysninger om ansøgning om arealstøtte fra FørevareErhverv. Dette betyder, 
at der ved tilsyn skal kunne fremvises mark- og gødningsplaner, der viser at der kun udspredes 
husdyrgødning på de oplyste 688 ha. 

 
4. Beregning af antal dyreenheder (DE) 

I nedenstående er foretaget en beregning af husdyrbrugets størrelse beregnet efter grundlaget 
for dyreenhedsberegningen for planåret 2008/2009 og planåret 2010/2011. 

 Søer Smågrise Slagtesvin Antal DE 
total 

Planåret 2008/2009 - antal DE 
 
Planåret 2010/2011 - antal DE 

45,58 
 

45,58 
 

29,14 
 

29,14 
 

21,43 
 

21,42 
 

96,15 
 

96,14 

Da det beregnede antal DE i planåret 2010/2011 ikke overstiger det beregnede antal DE i 
planåret 2008/2009 er kriteriet opfyldt. 
 

Partshøring 
Kommunen har den 27. september 2012 foretaget en partshøring af omboende inden for en 
radius af 300 m til Gedsbergvej 16. Der er i forbindelse med partshøringen ikke indkommet 
bemærkninger til det anmeldte.  
 

Afgørelse 

Nyborg Kommune meddeler hermed ikke-godkendelsespligt til udvidelse af dyreholdet i eksi-
sterende stald på ejendommen matr.nr. 24a Ullerslev By, Ullerslev beliggende Gedsbergvej 16, 
5540 Ullerslev, da det vurderes at det ikke vil være til skade for miljøet, herunder at det ikke vil 
påvirke naboerne væsentligt.  

Afgørelsen er truffet i medfør af § 19f i bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse 
og godkendelse af husdyrbrug, med senere ændringer. 

Afgørelsen om ikke-godkendelsespligt meddeles på betingelse af, at følgende vilkår overhol-
des: 
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• Produktionsanlægget på Gedsbergvej 16, 5540 Ullerslev tillades drevet med en årlig 
produktion på maksimalt 196 stk. årssøer m. grise t. 4uger, 5.828 stk. smågrise (7,3-30 
kg) og 771 stk. slagtesvin (32-107 kg), svarende til i alt 96,14 DE.  

• Produktionen skal være jævnt fordelt over året. 

Eventuelle andre nødvendige tilladelser er ikke omfattet af denne afgørelse. 
 
Offentliggørelse  
Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen den 23. oktober 2012. 
 
Klagevejledning 
Afgørelsen, der alene vedrører forholdene i henhold til husdyrbrugsloven, kan, inden 4 uger 
efter afgørelsens annoncering, dvs. inden den 13. november 2012 kl. 15.00 påklages til Natur- 
og Miljøklagenævnet. Klageberettiget er ansøger og enhver, der har en individuel, væsentlig 
interesse i sagen.  

En eventuel klage skal være stilet til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 Kø-
benhavn NV, men indsendes skriftligt til Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdeling, Nørre-
voldgade 9, Nyborg eller pr. mail til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk,  som videresender kla-
gen sammen med sagens akter. 

Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen koster et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræ-
ves af Natur- og Miljøklagenævnet. Behandlingen af klagen vil først begynde, når gebyret er 
modtaget. Vejledning om gebyrbetalingen m.v. kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets 
hjemmeside. Gebyret tilbagebetales blandt andet, 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. 

Jf. husdyrbrugslovens §81, stk. 1 har en evt. klage ikke opsættende virkning, medmindre Natur- 
og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at en evt. udnyttelse af tilladelsen 
inden Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar.  

Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger. 

Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrbrugslovens §90. En even-
tuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 
 
På Nyborg Kommunes vegne den 16. oktober 2012. 
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Modtagere af kopi af afgørelse 
 

• Max Jakobsen Miljørådgivning, att. Max Jakobsen, Dræby Fedvej 539, 5330 Munkebo. 
E-post: mjb@maxjakobsen.eu  

• Naturstyrelsen Odense. CF Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. 
E-post: ode@nst.dk 

• Sundhedsstyrelsen. E-post: syd@sst.dk 
• Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N.  

E-post: husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, centralt. 

E-post: dn@dn.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening, lokalt. 

E-post: dnnyborg-sager@dn.dk  
• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia  

E-post: mail@dkfisk.dk  
• Ferskvandsfiskeriforeningen, v/Niels Barslund,  

E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. 

E-post: frodethorhauge@stofanet.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, centralt.  

E-post: natur@dof.dk 
• Dansk Ornitologisk Forening, lokalt. 

E-post: nyborg@dof.dk 
• Lars Søgård og Majbrit Johansen 

Gedsbergvej 9 
5540 Ullerslev 

• Thomas og Tina H. Rasmussen 
Gedsbergvej 13 
5540 Ullerslev 

• Ib og Susanne Hansen 
Gedsbergvej 14 
5540 Ullerslev 

• Lasse Nielsen 
Gedsbergvej 15 
5540 Ullerslev 

• Tom Hasselbalch og Britta Christensen 
Gedsbergvej 17 
5540 Ullerslev 

• John Simpson 
Gedsbergvej 18 
5540 Ullerslev 

• Ib og Ketty Krum 
Gedsbergvej 19  
5540 Ullerslev 

 
 
 
 
 
 


