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Alt imens tørken ramte Danmark sidste sommer, gik kommunerne i gang med at give godkendelser 
efter den nye husdyrregulering, som har gjort op med den tidligere miljøgodkendelsesordning. 
Den nye husdyrregulering har til formål at skabe større fleksibilitet på dit husdyrbrug 
og forenkle selve miljøansøgningen – alt i alt en mere smidig ordning end tidligere. 
Nu er ordningen ved at være kørt i gang, og vi oplever som rådgivere, at processen 
er blevet meget enklere.

Den nye husdyrregulering giver dig som kvægproducent en større frihed til 
at udnytte staldarealet fuldt ud indenfor rammerne af dyrevelfærdsreglerne, 
men den kan også give dig mere fleksibilitet i forhold til placering af dyrene. 

Det har vist sig, at ammoniaktabet fra stalde i højere grad er afhængig af 
gylleoverfladens størrelse end antallet af dyr på stald. Derfor er modellen 
i den nye husdyrregulering ganske simpel. I stedet for et antal dyreenheder, 
søges der nu om et produktionsareal, som køerne har adgang til, altså hvor der 
er mulighed for at afsætte gødning.

Den nye ordning har dog ikke lempet på det generelle beskyttelsesniveau i 
forhold til lugt og ammoniak. Det vil sige, at kravet til, hvor meget der må lugte hos naboen, 
og hvor stor ammoniakafsætningen må være til et naturområde, er det samme som før. 

Hvis du har en eksisterende miljøgodkendelse, hvor tilladelsen er angivet i styk dyr, og du er træt af, 
at skulle holde regnskab med, at din tilladelse ikke overskrides, kan du med fordel søge om at overgå 
til den nye regulering.

Derudover vil en række vilkår i din eksisterende miljøgodkendelse bortfalde, såsom: 
• Kilo fodertørstof pr. årsko/årsopdræt
• Gram råprotein pr. kg. fodertørstof
• Kg mælk (EKM) pr. årsko 
• Gram P pr. kg fodertørstof
• Proteinprocent i mælk 
• Krav om et specifikt alders/vægt interval for opdræt
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