Anmeldeordning for husdyrbrug
§ 19 i. Naturafgræsning
Afgræsning af naturarealer med ammekøer (m. tilhørende opdræt og tyrekalve) okser, får, geder eller heste

Navn

Adresse og evt. e-post

Telefonnr.

Adresse

CVR-nr.

Matrikelnr. og ejerlav

Anmelder:
Ejer/ejere:
CHR-nr.

Ejendommen
hvor dyreholdet
er lokaliseret:
Evt. Konsulent
Navn og e-post
Husdyrproduktion
Dyretype

Antal dyr

Vægt- / aldersgrænser

Afgræsningsperiode

Dyreenheder
(DE)

Anmeldt
produktion:

JA
1.

Gødningsproduktionen fra det anmeldte dyrehold i perioden fra 1.oktober til 30. april
svarer til en årlig gødningsproduktion på maksimalt 15 dyreenheder

2.

Er alle de anmeldte græsningsarealer fredede, omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
eller udpeget som Natura 2000 områder?

3.

Hvis nej i spm. 3:
Udgør det øvrige græsningsegnede areal med permanent græs maksimalt 50 % af det
samlede areal?

4.

Afgræsses arealerne af hele det anmeldte dyrehold i perioden fra minimum 1. maj til
30. september?

5.

Kan det bekræftes, at der ikke udbringes organisk gødning eller handelsgødning på de
anmeldte græsningsarealer?

6.

Overholder den samlede husdyrproduktion på det anlæg hvor dyrene er opstaldet i
perioden fra 1.oktober til 30. april beskyttelsesniveau for lugt?

7.

Kan det bekræftes, at opstaldning af det anmeldte dyrehold ikke indebærer renovering
af eksisterende staldanlæg til andre dyr end de anmeldte?

NEJ

Ansøgers
bemærkninger
Anmeldelsen skal vedlægges kort i maksimum målestok 1:10.000 med oplysninger om:
1. Placering af eksisterende bygninger og anlæg og placering af det anmeldte
2. Kort over græsningsarealerne (skal indsendes elektronisk)
3. Dokumentation for, at gødningsproduktionen i perioden fra 1. oktober til 30. april ikke
overstiger en årlig gødningsproduktion på 15 DE

Anmeldelsen

4. Fiktiv ansøgning indsendt gennem www.husdyrgodkendelse.dk der dokumenterer at
beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt. Ansøgningen har skemanr.:___________

Anmeldelsen skal desuden indeholde følgende bilag:

Hvis der etableres nye staldanlæg i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer eller
tilbygninger til eksisterende staldanlæg skal det dokumenteres, at byggeriet opfylder kriterierne jf.
§ 19 c, stk. 4, nr. 1-4, 6 og 7
Hvis der etableres nye staldanlæg der ikke ligger i tilknytning til ejendommens hidtidige
bebyggelsesarealer skal det dokumenteres at byggeriet overholder kravene jf. § 19 i, stk. 10

Indsendt af:
Dato

Navn

