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Datablad 

Afgørelsesdato 19. januar 2021 
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Husdyrbrugets adresse Broholmvej 2, Resen 
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Husdyrbrugets ejer og kontaktperson 

Henrik Borg 
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CHR nr. 64610 

Kontaktoplysninger for husdyrbruget Email: nr.hede@mail.dk  
Mobil: 24275118 

Ejendomsnr.  6710032861 

Matrikel nr. 1b – Den vestlige Del, Resen 

Husdyrbrugets  
miljøkonsulent  

 
Lotte Stilling Nielsen,  
Lemvigegnens Landboforening 
 

Ansøgningsskema nr.  222573 

Godkendelses-  
og tilsynsmyndighed Struer Kommune 

Sagsbehandler Kristian Iversen 
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§ 15 tilladelse til skift i dyretype og vægtinterval for produktionen 
af grise på husdyrbruget ”Nørrehede” beliggende Broholmvej 2, 
Resen, 7600 Struer.  
 
Struer Kommune har modtaget en anmeldelse om at vægtintervallet for de smågrise, der 
produceres på Broholmvej 2, Resen ønskes ændret. Samtidig ønskes der tilladelse til at 
producere lidt flere smågrise i stedet for de slagtesvin, der er tilladelse til i nudrift. 
 
Der er derfor indsendt et ansøgningsskema efter anmeldeordningens § 15. Forudsætnin-
gerne for anvendelsen af denne er, at antallet af dyreenheder ikke øges. Beregningerne i 
forhold til det tilladte antal dyr, skal foretages ud fra omregningsfaktoren, som var gælden-
de på tidspunktet, hvor produktionen blev tilladt, godkendt m.v. 
 
På husdyrbruget er der senest meddelt en afgørelse den 12. februar 2016 efter den da-
gældende anmeldeordnings § 31 om skift i dyretype. 
 
Tilladelsen 
Der meddeles hermed tilladelse til at ændre vægtintervallet på de producerede smågrise 
fra (7,2-40 kg) til (7-39 kg). Og at producere 530 ekstra smågrise (7-39 kg) i stedet for 195 
slagtesvin (40-107 kg). 
 
Den samlede produktionstilladelse er herefter på 4.655 smågrise (7-39 kg). 
 
Tilladelsen er meddelt efter § 20 stk. 4 jævnfør § 15 i bekendtgørelsen om godkendelse og 
tilladelse m.v. af husdyrbrug1. 
 
Struer Kommune har vurderet, at det anmeldte, ikke kræver en tilladelse efter  
§ 16 b eller en godkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven2. 
 
Når denne tilladelse meddeles, ophæves afgørelsen af den 12. februar 2016. 
 
Der må ikke gennemføres godkendelsespligtige renoveringer eller andre ændringer af 
staldene i forbindelse med det ansøgte. 
 
Det anmeldte projekt 
Der er søgt om at ændre vægtintervallet på de producerede smågrise. 
Husdyrbruget har en produktionstilladelse på 4.025 smågrise (7,2-40 kg) og 195 slagtesvin 
(40-107 kg). 
 
Der er søgt om tilladelse til i stedet at producere 4.655 smågrise (7-39 kg) (se tabel 1). 
 
Det er oplyst, at der ikke sker nybyggeri eller renovering af eksisterende stalde i forbindel-
se med ændringen i vægtinterval. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Bek. nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 
2 Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 
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Tabel 1.  Nudrift og ansøgt drift. 
 

Dyrehold Nudrift3 Ansøgt drift 

Produktionsstørrelse og 
sammensætning 

4.025 smågrise (7,2-40 kg) 
svarende til 25,6 DE og 
195 sl. svin (40-107 kg)  
svarende til 4,7 DE 
I alt 30,3 DE 

4.655 smågrise (7-39 kg) 
Svarende til 28,9 DE 

 
 

Struer Kommunes vurdering 
Struer Kommune har vurderet, om de betingelser, der fremgår af husdyrgodkendelsesbe-
kendtgørelsens § 15, er opfyldt.  
 
Vurderingen fremgår af nedenstående skema. 
 
Betingelser for tilladelsen 

Ved skift mellem dyretyper skal det antal dyreenheder, som ændringen om-
fatter i hvert staldafsnit, reduceres med mindst 30 pct. I følgende tilfælde: 
3) Skift fra slagtesvin til smågrise. (§ 15 stk. 4 punkt 3 og stk. 9). 

1. 

Det fremgår af anmeldelsen at antallet af dyreenheder i slagtesvin i nudrift på 4,7 
DE reduceres med 30 % til 3,3 DE i smågrise i ansøgt drift (bilag 2). 
 
Beregning af antal dyreenheder er foretaget ud fra omregningsfaktoren, som var 
gældende i 2016, hvor Struer kommune traf en afgørelse efter dagældende an-
meldeordnings § 31. 
 
Struer Kommune vurderer, at betingelsen er opfyldt.  
 
Ved ændringer i alder og vægt inden for samme dyretype, må antallet af 
dyreenheder ikke øges (§ 15 stk. 8 og 9). 

2. 

Det fremgår af anmeldelsen at antallet af dyreenheder efter ændring af vægtin-
tervallet på de producerede smågrise er uændret på 25,6 DE (bilag 2). 
 
Beregning af antal dyreenheder er foretaget ud fra omregningsfaktoren, som var 
gældende i 2016 hvor Struer kommune traf en afgørelse efter dagældende an-
meldeordnings § 31. 
 
Struer Kommune vurderer, at betingelsen er opfyldt.  
 
Ændringen skal kunne gennemføres uden renovering eller ændringer af 
stalde, der kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i hus-
dyrbrugloven (§ 15 stk. 10). 

3. 

Ændringen i produktionen sker i eksisterende stalde.  
 
Struer Kommune vurderer at betingelsen er opfyldt. 
 

 

 

 
3  Nudrift svarer til anmeldeafgørelsen meddelt den 12. februar 2016. 
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Helt eller delvist bortfald 
Hvis tilladelsen ikke er udnyttet inden 6 år efter afgørelsen, er meddelt, bortfalder den. 
Hvis en del af afgørelsen ikke er udnyttet, bortfalder afgørelsen for denne del. 
 

Partshøring 
Struer Kommune har vurderet, at det anmeldte, ikke er til gene for naboerne, og derfor er 
der ikke foretaget partshøring efter forvaltningslovens bestemmelser. 
 
Offentliggørelse 
Afgørelsen er offentliggjort den 19. januar 2021 på Struer Kommunes hjemmeside 
www.struer.dk under afgørelser fra Plan og Miljø og på Miljøstyrelsens hjemmeside med 
kommunale afgørelser – https://dma.mst.dk/. 
 
Klage og søgsmålsvejledning 
Man kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettiget er an-
melder, klageberettigede myndigheder og organisationer og enhver, der har en individuel, 
væsentlig interesse i sagen.  
 
En eventuel klage skal stiles til Miljø- og Fødevareklagenævnet og indsendes gennem 
Klageportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal indsendes senest den 
16. februar 2021. Er klagen ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen for klagefristens 
udløb, kan klagenævnet beslutte, at klagen ikke er indsendt rettidigt. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for Struer Kommune på Klageportalen. 
 
En eventuel klage har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer an-
det, hvorfor afgørelsen på eget ansvar kan udnyttes, før klagefristen er udløbet.  
 
Det er en betingelse for klagenævnets behandling af klagen, at klager indbetaler et gebyr 
til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  
 
Vejledning om gebyrordningen og gebyrets størrelse kan findes på Miljø- og Fødevarekla-
genævnets hjemmeside – https://naevneneshus.dk/. 
 
Hvis nogen klager over afgørelsen, vil dette blive meddelt anmelder og dennes konsulent. 
 
Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter 
annonceringen. 
 
Kontaktoplysninger 
Hvis der i øvrigt er spørgsmål, er du/I velkommen til at kontakte mig på telefon 9684 8455, 
eller e-mail: kriv@struer.dk  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Kristian Iversen 
Landbrugsgruppen 
 
Bilag: Beregning af dyreenheder 
 
 

http://www.struer.dk/
https://dma.mst.dk/
mailto:kriv@struer.dk
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Kopi af afgørelsen er sendt til: 
Sundhedsstyrelsen, 
Danmarks Fiskeriforening, 
Danmarks Sportsfiskerforbund, 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, 
Danmarks Naturfredningsforening, 
Det Økologiske Råd, 
Dansk Ornitologisk Forening, 
Holstebro Museum, 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
Forbrugerrådet, 
Styrelsen for Patientsikkerhed. 
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Bilag 1 Beregning af DE 
 

 
 


