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Afgørelse efter miljøvurderingslovens § 10 om meddelelse af dispensation fra 
lukkeperioden i husdyrgødningsbekendtgørelsen for fast husdyrgødning og fast 
affald 
 
 
 
 
Baggrund 
Miljø- og Fødevareministeriet modtog den 12. november 2019 anmodning fra Landbrug & Fødevarer 
om dispensation fra den såkaldte lukkeperiode for fast husdyrgødning og fast affald.  
 
Reglerne for udbringning af fast husdyrgødning og fast affald fremgår af § 28, stk. 11, i 
husdyrgødningsbekendtgørelsen1. Ifølge bestemmelsen må der i lukkeperioden, dvs. perioden fra 15. 
november til 1. februar, ikke udbringes bl.a. fast husdyrgødning og fast affald.  
 
Miljøvurderingsloven 
Det følger af § 8, stk. 1, nr. 1, i miljøvurderingsloven2, at der skal gennemføres en vurdering af, om 
planer og programmer kan få væsentlig indvirkning på miljøet, når disse tilvejebringes bl.a. inden for 
landbrug og fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter omfattet af lovens bilag 1 
og 2. Husdyrgødningsbekendtgørelsen kan anses som en plan eller et program efter 
miljøvurderingslovens regler. 
 
Det er Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at meddelelse af dispensation fra lukkeperioden for 
fast husdyrgødning og fast affald frem til den 30. november 2019, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens 
§ 28, stk. 11, må betragtes som en ændring af en plan, som i udgangspunktet er omfattet af kravet om 
miljøvurdering.  
 
For mindre ændringer i sådanne planer gælder kravet om miljøvurdering dog kun, hvis planen kan 
forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens § 8, stk. 2, nr. 1. Til brug for 
denne vurdering (screening) skal der tages hensyn til kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3, det 
vil sige planens karakteristika og kendetegn ved indvirkning og det område, der kan blive berørt, jf. 
miljøvurderingslovens § 10.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet har på denne baggrund foretaget en screening af meddelelse af 
dispensation fra lukkeperioden, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28, stk. 11, for fast 
husdyrgødning og fast affald frem til den 30. november 2019 i lerjordsområder med jordklassificering 
JB 5-11. Screeningen fremgår af vedlagte bilag 1. 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af 
gødning 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) 
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Afgørelse  
Ved en gennemgang af kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3 er det Miljø- og 
Fødevareministeriets vurdering, at meddelelse af dispensation fra lukkeperioden for fast 
husdyrgødning og fast affald på lerjorder med jordklassificering JB 5-11 frem til den 30. november 
2019, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28, stk. 11, ikke forventes at få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Dispensationen begrænses til at gælde frem til den 30. november 2019. 
 
I denne vurdering er der især lagt vægt på, at det kolde vejr begrænser frigivelsen af det organisk 
bundne kvælstof (mineralisering) og dermed risikoen for udvaskning af nitrat særligt på lerjord, hvor 
udvaskningen er mindre end på sandjord. En udbringning i perioden frem til den 30. november på 
lerjorder forventes således ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Se også bilag 1 over screening. 
 
Høring af berørte myndigheder 
I henhold til miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 1, skal den myndighed, der er ansvarlig for 
tilvejebringelse af en plan, høre berørte myndigheder, før der træffes screeningsafgørelse om, hvorvidt 
der skal foretages en miljøvurdering.  
 
De berørte myndigheder udgøres i denne sammenhæng af kommunerne samt Landbrugsstyrelsen, 
som fører tilsyn med overholdelsen af husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser om 
lukkeperiode, samt Miljøstyrelsen ift. vandplanlægning, beskyttelsen af overfladevand og grundvand 
samt ift. vejledning om husdyrreguleringen.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet har gennemført en høring af disse myndigheder i perioden fra den 14. 
november til den 21. november 2019. 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har modtaget høringssvar fra Landbrugsstyrelsen, der ikke har 
bemærkninger til Miljø- og Fødevareministeriets vurdering af, at meddelelse af dispensation fra 
lukkeperioden for fast husdyrgødning og fast affald på lerjorder frem til den 30. november 2019 ikke 
forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Klagevejledning 
 
4-ugers klagefrist 
Der kan klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Miljø- og Fødevareministeriets afgørelse om, at 
der ikke skal foretages en miljøvurdering (screeningsafgørelsen), for så vidt angår retlige spørgsmål 
inden 4 uger efter screeningsafgørelsens annoncering på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside, 
det vil sige senest den 20. december 2019 ved kontortids udløb, jf. miljøvurderingslovens § 51. 
 
Klageportalen 
Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareministeriet ved 
anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen), jf. miljøvurderingslovens § 52, jf. dog § 21, stk. 2-4 
i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se mere om, hvordan man klager via Klageportalen på Miljø- 
og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 
 
Klageberettiget 
Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klageberettiget er endvidere 
landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, 
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som dokumenterer dens formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. 
miljøvurderingslovens § 50.  
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Bilag 1 
 
Screening af dispensation fra lukkeperioden for fast husdyrgødning og fast affald 
 
I det følgende foretages en vurdering af, om den planlagte meddelelse af dispensation fra 
lukkeperioden for fast husdyrgødning og fast affald, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen § 28, stk. 11, 
frem til den 30. november 2019 i lerjordsområder med jordklassificering JB 5-11 (herefter benævnt 
dispensation fra lukkeperioden for fast organisk gødning) kan antages at få væsentlig indvirkning på 
miljøet, jf. kriterierne i miljøvurderingslovens bilag 3. 
 
(1) Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: 
 
- i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre aktiviteter 
med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af midler: 
Dispensation fra lukkeperioden for fast organisk gødning har ikke i sig selv en betydning for, hvilke 
projekter og andre aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved 
tildeling af midler, som bekendtgørelsen danner grundlag for. 
 
- i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i et 
hierarki: 
Husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelse om lukkeperiode for udbringning af fast 
husdyrgødning og fast affald indgår i den danske implementering af nitratdirektivet. Dermed fremgår 
en henvisning til bestemmelsen af nitrathandlingsprogrammet.  
 
Det vurderes, at meddelelse af dispensation for fast organisk gødning fra 
husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28, stk. 11, frem til den 30. november 2019 kan ske inden for 
nitratdirektivet og nitrathandlingsprogrammet, da det vurderes ikke at have en væsentlig miljømæssig 
betydning.  
 
- planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik på 
fremme af bæredygtig udvikling: 
Dispensation fra lukkeperioden for fast organisk gødning ændrer ikke på planens betydning for 
integrering af miljøhensyn, herunder med henblik på fremme af bæredygtig udvikling. 
 
- miljøproblemer af relevans for planen eller programmet: 
Baggrunden for at fastsætte lukkeperioder for udbringning af husdyrgødning er at undgå udbringning 
om vinteren, hvor risikoen for udvaskning af nitrat er størst. Udvaskning kan ske til overfladevand og 
grundvand.  
 
Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at udbringning af fast organisk gødning på lerjorde i perioden 
frem til den 30. november 2019 ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. I denne 
vurdering er der især lagt vægt på, at det kolde vejr begrænser frigivelsen af det organisk bundne 
kvælstof (mineralisering) og dermed risikoen for udvaskning af nitrat særligt på lerjord, hvor 
udvaskningen er mindre end på sandjord. En udbringning i perioden frem til den 30. november på 
lerjorder forventes således ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
- planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning (f.eks. planer i 
forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse): 
Husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelse om lukkeperiode for udbringning af fast 
husdyrgødning og fast affald indgår i den danske implementering af nitratdirektivet. Dermed fremgår 
en henvisning til bestemmelsen af nitrathandlingsprogrammet. Det vurderes, at meddelelse af 
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dispensation for fast organisk gødning fra husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28, stk. 11, frem til den 
30. november 2019 kan ske inden for nitratdirektivet, da det vurderes ikke at have en væsentlig 
miljømæssig betydning.  
 
(2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig 
tages hensyn til: 
 
- indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet: 
Dispensation fra lukkeperioden for fast organisk gødning fra husdyrgødningsbekendtgørelsen § 28, 
stk. 11, gives alene frem til den 30. november 2019 og alene i lerjordsområder med jordklassificering 
JB 5-11. Dertil kommer, at udbringning af fast organisk gødning langt fra er relevant for alle 
landmænd i lerjordsområder, og forventeligt endnu færre vil gøre brug af muligheden i perioden frem 
til 30. november 2019. 
 
Det er således Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at meddelelse af dispensation fra 
lukkeperioden for fast organisk gødning fra husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28, stk. 11, frem til den 
30. november 2019 ikke har betydning for indvirkningen på miljøet med hensyn til sandsynlighed, 
varighed, hyppighed og reversibilitet. 
 
- indvirkningens kumulative karakter: 
Dispensation fra lukkeperioden for fast organisk gødning vurderes ikke at have indvirkning på miljøet 
med hensyn til indvirkningens kumulative karakter.  
 
- indvirkningens grænseoverskridende karakter: 
Dispensation fra lukkeperioden for fast organisk gødning vurderes ikke at kunne få indvirkning på 
miljøet af grænseoverskridende karakter.  
 
- faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker): 
Dispensation fra lukkeperioden for fast organisk gødning vurderes ikke i sig selv at have betydning for 
indvirkningen på miljøet med hensyn til faren for menneskers sundhed og miljøet.  
 
-indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af 
den befolkning, som kan blive berørt): 
Dispensation fra lukkeperioden for fast organisk gødning vurderes ikke at kunne få indvirkning på 
miljøet med hensyn til størrelsesordenen og den rumlige udstrækning af indvirkningen fra husdyrbrug 
og anvendelsen af fast organisk gødning. 
 
- værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af 

- Særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv 
- Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier og 
- Intensiv arealudnyttelse 

Dispensation fra lukkeperioden for fast organisk gødning vurderes ikke i sig selv at have betydning for 
særligt karakteristiske naturtræk eller kulturarv. Meddelelse af dispensation medfører endvidere ikke 
ændring i mulighederne for at overskride miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier eller for intensiv 
arealudnyttelse. 
 
- indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt 
plan, fællesskabsplan eller internationalt plan: 
Dispensation fra lukkeperioden for fast organisk gødning vurderes ikke i sig selv at have betydning for 
områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan 
eller internationalt plan. 
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