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Anmeldelse af skift i dyretype - Lykkensprøve 4, 7430 Ikast 
 
Ikast-Brande Kommune har den 31. maj 2021 modtaget en anmeldelse 
efter § 15 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen1. Anmeldelsen er 
indsendt via www.husdyrgodkendelse.dk og har skemanr. 227538. 
 
Den indgivne anmeldelse omhandler: 
 

• Skift i dyretype i slagtesvin i eksisterende stalde på husdyrbruget 
Lykkensprøve 4, 7430 Ikast. Produktionen ændres fra 3.500 
slagtesvin (32-107 kg) til 3.117 slagtesvin (35-115 kg).  

 
Staldanlægget, hvor skiftet i dyretype sker, fremgår af nedenstående kort. 

 
 
Afgørelse om det anmeldte skift i dyretype 
Ikast-Brande Kommune afgør hermed, at det anmeldte skift i dyretype 
opfylder betingelserne i § 15 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og 

 
 
1 Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. 
af husdyrbrug. 
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derfor ikke forudsætter en godkendelse eller en tilladelse efter §§ 16 a 
eller 16 b i husdyrbrugloven2. Det anmeldte kan således bringes til 
udførelse. 
 
Der gøres opmærksom på, at udførelsen af det anmeldte skift i dyretype 
ikke fritager fra krav om eventuel tilladelse, godkendelse, dispensation 
eller lignende efter anden lovgivning og for andre bestemmelser. 
 
Afgørelsen er meddelt i henhold til § 15, stk. 2, i 
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 
 
Ikast-Brande Kommune har foretaget en konkret vurdering af om 
betingelserne for at kunne anvende anmeldeordningen er opfyldt. Der er 
følgende betingelser: 
 

• Skiftet i dyretype skal foretages inden for hver enkelt af de i nr. 1-
5 nævnte dyregrupper, fra nr. 3-5 til nr. 1 og 2 eller fra nr. 2 til 
nr. 1: 

1) Andet kvæg end malkekøer samt får, geder eller heste 
2) Malkekøer 
3) Slagtesvin, smågrise eller søer 
4) Slagtekyllinger, høns eller andet fjerkræ 
5) Mink eller andre kødædende pelsdyr 

 
• Ved ændringer i alder og vægt inden for samme dyretype, må 

antallet af dyreenheder ikke øges 
 

• Beregningen i forhold til det tilladte eller godkendte antal dyr skal 
foretages ud fra omregningsfaktoren, som var gældende på 
tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, godkendt m.v. 
 

• Ændringen skal kunne gennemføres uden renovering eller andre 
ændringer af stalde, der kræver godkendelse eller tilladelse efter 
§§ 16 a og 16 b i husdyrgodkendelsesloven. 
 

Ikast-Brande Kommune skal endvidere foretage en vurdering af, om der 
er vilkår i en eventuel godkendelse eller tilladelse, som ikke længere 
finder anvendelse som følge af anmeldelsen. 
 
Kommunens samlede miljøvurdering og begrundelse for 
afgørelsen: 

 
 
2 Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 af lov om husdyrbrug og anvendelse af 
gødning m.v. (med senere ændringer). 
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Ikast-Brande Kommune vurderer på baggrund af det oplyste, at: 
• Anmelder skifter vægtinterval inden for samme dyregruppe. 
• Antallet af dyreenheder bliver ikke øget, beregnet ud fra 

omregningsfaktoren, da dyreholdet blev tilladt, godkendt m.v. 
(SEGES regneark version 7.2): 
Nuværende tilladte dyrehold 
Dyretype Antal dyr Dyreenheder (DE) Vægt 
Slagtesvin 3.500 97,2 32-107 kg 

           
    Fremtidige tilladte dyrehold 

Dyretype Antal dyr Dyreenheder (DE) Vægt 
Slagtesvin 3.117 97,2 35-115 kg 

       
• Skiftet i dyretype gennemføres uden renovering eller andre 

ændringer af stalde, der kræver godkendelse eller tilladelse efter 
§§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven 
 

 Husdyrbruget har ikke nogen miljøgodkendelse/miljøtilladelse, 
hvorfor der ikke er nogle vilkår, som bortfalder som følge af denne 
anmeldelse af skift i dyretype. 

 
Kommunens afgørelse begrundes med, at betingelserne for at kunne 
anvende anmeldeordningen er opfyldt. 
 
Partshøring 
Generelt gælder det, at man er part i en sag, hvis man har en væsentlig 
individuel interesse i sagens udfald. Ikast-Brande Kommune har vurderet, 
at der ikke er nogle parter i denne sag – ud over anmelder. Samtidigt 
antager Ikast-Brande Kommune, at parten i dettetilfælde er bekendt med 
de oplysninger, som Ikast-Brande Kommune har i sagen. Der er af den 
grund ikke foretaget partshøring forud for denne afgørelse. 
 
Afgørelsens gyldighed 
Afgørelsen om anmeldelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 
år efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis en del af afgørelsen ikke er 
udnyttet, bortfalder afgørelsen for denne del. 
 
Hvis det anmeldte efter udnyttelsen, efterfølgende ikke har været helt 
eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af 
afgørelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. 
 
Afgørelsen om skift i dyretype på husdyrbruget, Lykkensprøve 4, 7430 
Ikast, er truffet den 11. juni 2021 og offentliggøres på Ikast-Brande 
Kommunes hjemmeside https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-
hoeringer samme dag. 

https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer
https://ikast-brande.dk/offentliggoerelser-og-hoeringer
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Klagevejledning 
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og 
Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber fire uger efter 
offentliggørelsen - det vil sige klagen skal indgives senest fredag den 9. 
juli 2021. 
 
Følgende kan klage: 
Ansøger, miljø- og fødevareministeren, Styrelsen for patientsikkerhed 
samt enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. 
 
Du klager via Klageportalen, som du finder via klagenævnets hjemmeside 
www.naevneneshus.dk. Du logger på Klageportalen med Nem-ID. En 
klage er indgivet, når den er tilgængelig for Ikast-Brande Kommune via 
Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. For 
borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder. 
 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Ikast-Brande 
Kommune. Hvis Ikast-Brande Kommune fastholder afgørelsen, sender 
Ikast-Brande Kommune klagen videre til behandling i nævnet via 
klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 
 
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden 
om Klageportalen, medmindre du er fritaget for brug af Klageportalen. 
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende 
en begrundet anmodning til Ikast-Brande Kommune. Ikast-Brande 
Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter, 
om du kan fritages. De nærmere betingelser for at blive fritaget kan du se 
på nævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk. 
 
Miljø- og Fødevarenævnet kan bestemme, at klagen har opsættende 
virkning på udnyttelsen. Udnyttelse af tilladelsen i klageperioden, og mens 
eventuel klage behandles, sker derfor på eget ansvar.  
 
Denne afgørelse kan også indbringes for domstolene, jævnfør 
husdyrbruglovens § 90. Det skal ske indenfor seks måneder efter 
offentliggørelsen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anne Jul Kristensen 
Landbrug og Landzone 

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Kopi af afgørelse sendt til: 
Danmarks Naturfredningsforening – dnikast-brande-sager@dn.dk   
Konsulent: Per Lousdal, Sagro, Birk Centerpark 24, 7400 Herning– e-mail: 
pll@sagro.dk  
 
 

mailto:dnikast-brande-sager@dn.dk

