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Vejledning til anmeldelse af dyrehold, stalde og gødningsopbevaringsanlæg mv.
Hvis du har tænkt dig at anskaffe eller allerede har mere end nogle få dyr, fx mere end 4 heste, så skal du indsende en
ansøgning om etablering af eller en anmeldelse af dit dyrehold til kommunen.
Du skal sende følgende oplysninger til landbrug@fredensborg.dk
1. Dyrearter og typer samt driftsform.
Oplys antal og hvilke dyr samt om der tale om egne dyr, avl (stutteri), pensionærer eller lignende.
2. Stalde, læskure og folde mv.
Angiv stalde og læskure på en situationsplan (kort) over ejendommen. Oplys det samlede areal samt antallet af bokse
eller produktionsareal, hvor dyrene opholder sig. Oplys også om stalden og evt. læskure er med daglig udmugning eller
dybstrøelse.
Målfaste tegninger, relevante bygge- og konstruktionstegninger, samt dokumentation for tæthed og styrke af gulve
vedlægges.
Placering af folde angives på kort over ejendommen. Foldareal.
3. Gødningsopbevaringsanlæg mv.
Hvordan har du tænkt dig at opbevare gødning og møddingssaft mv.?
Målfaste tegninger, relevante bygge- og konstruktionstegninger samt driftsforskrifter. Dokumentation for tæthed og
styrke vedlægges.
Redegør for tilstrækkelig kapacitet til at opbevare gødningen og evt. møddingssaft i minimum 6 måneder samt
håndtering af vand fra stalden.
Hvis der er for lidt plads på møddingen skal der indgås en transportaftale som også skal sendes til kommunen .
4. Afstandskrav
Vær også opmærksom på at der er afstandskrav fra fx byzone og lokalplanlagte områder samt nabobeboelse på 50
meter, naboskel 30 meter, vandløb, dræn og søer 15 meter, vej 15 meter mv. Se nærmere i lovgivningen.
5. Større husdyrhold
Du skal søge om miljøtilladelse på www.husdyrgodkendelse.dk digitalt, hvis dine stalde og læskure har et samlet
produktionsareal (=areal hvor dyrene opholder sig) på over 175 m2 fx kvæg, får eller blandet dyrehold eller 200 m2 hvis
der udelukkende er heste på ejendommen. Desuden gælder særlige regler for ikke faste læskure over 100m2. Der skal
også søges digitalt i ovennævnte system, hvis der er tale om bygninger, som indgår i driften af dyreholdet fx maskinhal
eller ridehal.
Det anbefales, at du kontakter kommunen forinden.
Hvis du har spørgsmål, er du altid meget velkommen til at kontakte os på mail: landbrug@fredensborg.dk
Du kan læse mere om lovgivningen via
Husdyrgødningsbekendtgørelsen
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen
Husdyrbrugloven

nedenstående links:
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1451)
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2256 )
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/520)

På www.husdyrvejledning.dk kan du finde en omfattende vejledning til de nævnte lovtekster.

