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§ 14 tilladelse til opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter 
på husdyrbruget beliggende Følhøjvej 4, Odby, 7790 Thyholm.  
 
Struer Kommune har modtaget en anmeldelse om etablering af produktionsareal til brug 
for opstaldning af andre dyretyper end dem, der er på husdyrbruget i forvejen.   
 
Der er indsendt et ansøgningsskema efter anmeldeordningens § 14. 
Forudsætningerne for anvendelsen af denne er, at produktionsarealet til disse dyr ikke 
overstiger 25 m2.  
 
Produktionsarealet er på ca. 15 m2 og der ønskes opstaldet ca. 8 moderfår på arealet. 
På husdyrbruget er der i forvejen en slagtekalveproduktion. 
 
Afgørelse 
Der meddeles hermed tilladelse til at etablere et produktionsareal på højst 25 m2 til op-
staldning af får. 
 
Tilladelsen er meddelt efter § 20 stk. 4 jævnfør § 14 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. 
 
Det anmeldte projekt 
Der er søgt om at etablere et produktionsareal på 3 x 5 meter til opstaldning af får. 
 
Det er oplyst, at produktionsarealet etableres i eksisterende staldbygning 
 
Struer Kommunes vurdering 
Struer Kommune har vurderet, at de betingelser, der fremgår af husdyrgodkendelsesbe-
kendtgørelsens § 14, er opfyldt.  
 
Vurderingen fremgår af nedenstående skema. 
 
Betingelser for tilladelsen 

Det samlede produktionsareal på husdyrbruget, der kan etableres efter § 
14 stk. 1, må ikke overstige 25 m2. 

1. 

Det fremgår af anmeldelsen at boksen hvor fårene ønskes opstaldet er på 3 x 5 
meter. 
 
Struer Kommune vurderer, at betingelsen er opfyldt.  
 
Fra staldafsnittet, hvor produktionsarealet etableres, skal der være mindst 
50 meter til kategori 1- eller 2-natur. 

2. 

Etableringen sker i eksisterende stalde.  
Der er mere end 1.000 meter til nærmeste kategori 1-natur, et overdrevsareal 
der ligger vest og sydvest for husdyrbruget. 

 
1 Bek. nr. 2225 af 27. november 2021 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug 
2 Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. 



Der er mere end 1.000 meter til nærmeste kategori 2-natur, et overdrevsareal 
der ligger syd husdyrbruget. 
 
Struer Kommune vurderer at betingelsen er opfyldt. 
 

3. Produktionsarealet må alene anvendes til det anmeldte dyrehold 
 

 
I anmeldelsen fremgår det, at der er tale om 8 moderfår, som går i egen boks. 
 
Struer Kommune vurderer at betingelsen er opfyldt. 
 

4. 
 
 
 

Ny bebyggelse må ikke være større end nødvendigt for etablering af det 
pågældende produktionsareal og skal opføres i tilknytning til ejendom-
mens hidtidige bebyggelsesareal 
 

 
Etableringen sker i eksisterende bygning. 
Der bygges ikke nyt. 
Betingelsen er opfyldt/ikke relevant 
 

5. 

Ventilationsafkast må ikke flyttes tættere på kategori 1- eller 2-natur, der 
ligger inden for 300 m fra det pågældende staldafsnit eller tættere på ka-
tegori 3-natur eller andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i 
udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, der 
ligger inden for 100 m fra det pågældende staldafsnit 

 
Der er mere end 100 meter til nærmeste kat. 3-natur, et overdrev beliggende 
sydvest for husdyrbruget. 
Betingelse opfyldt/Ikke relevant på grund af større afstand til natur. 

 
 
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 1. november 2022 på Struer Kommunes hjemmeside 
www.struer.dk under ”Om kommunen” – ”Høringer, afgørelser og offentliggørelser” og på 
Miljøstyrelsens hjemmeside med kommunale afgørelser – https://dma.mst.dk/. 
 
Kopi af afgørelsen er sendt til: 
Ansøger og dennes konsulent, 
Sundhedsstyrelsen, 
Danmarks Fiskeriforening, 
Danmarks Sportsfiskerforbund, 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, 
Danmarks Naturfredningsforening, 
Det Økologiske Råd, 
Dansk Ornitologisk Forening, 
Holstebro Museum, 

http://www.struer.dk/
https://dma.mst.dk/


Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 
Forbrugerrådet, 
Styrelsen for Patientsikkerhed, 
Klosterhedens Venner. 
 
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 Kla-
geportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk. Klagen skal indsendes senest den 29. 
november 2022. Er klagen ikke modtaget senest kl. 23.59 på datoen for klagefristens ud-
løb, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
På vegne af Struer Kommune 

 
Kristian Iversen 
Agronom 
Center for Plan og Miljø 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigheder efter denne lov: 
Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis oplysnin-
gerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger. Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatil-
synets hjemmeside: www.datatilsynet.dk 
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