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Skift mellem dyretyper på Søholtvej 67, 9750 Østervrå

Frederikshavn Kommune meddeler hermed, at skift i dyretyper på ejendommen 

Søholtvej 67, 9750 Østervrå, kan foretages uden yderligere tilladelse eller godkendelse 

efter Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.1

Afgørelsen er meddelt i medfør af § 15, jf. § 20 i Bekendtgørelse om godkendelse og 

tilladelse m.v. af husdyrbrug2.

Dyreholdet ændres fra:

- 280 malkekøer, st. race. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller 

ringkanal)

- 220 opdræt 6-28 mdr., st. race. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller 

ringkanal)

- 62 småkalve 0-6 mdr., st. race. Dybstrøelse

- 140 tyrekalve, 40-70 kg., st. race. Dybstrøelse

- 2 heste, 400 kg. Dybstrøelse

Til:

- 175 malkekøer, st. race. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller 

ringkanal)

- 290 kvier 6-23 mdr., st. race. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller 

ringkanal)

- 166 tyrekalve, 100-220 kg., st. race. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl 

eller ringkanal)

- 200 ungtyre, 220-400 kg., st. race. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl 

eller ringkanal)

- 62 småkalve 0-6 mdr., st. race. Dybstrøelse

- 34 tyrekalve, 100-220 kg., st. race. Dybstrøelse

- 2 heste, 400 kg. Dybstrøelse. 

Ændringen gennemføres inden for eksisterende bygningsmæssige rammer og uden 

godkendelsespligtige ændringer af staldene. 

                                                       
1 Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 med senere ændringer
2 Bekendtgørelse nr. 2225 af 27. november 2021
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Dyreholdet opstaldes i de bygninger, som er anført på nedenstående kort.

Kommunens vurdering

Vurderingen er foretaget med baggrund i IT-skema med ID 238365, som er indsendt 

via www.husdyrgodkendelse.dk sammen med anmeldelsen.

Kommunen vurderer, at den ansøgte ændring overholder betingelserne for skift mellem 

dyretyper i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15. De regler for skift, som er 

anvendt, fremgår af nedenstående oversigt.

Da skiftet er lavet efter reglerne i § 15 vurderer kommunen, at der ikke kan være risiko 

for forøget forurening i forbindelse med ændringen. Der er derfor ikke krav om, at 

http://www.husdyrgodkendelse.dk/
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ændring af husdyranlægget skal overholde afstandskravene i husdyrbruglovens § 6 og 

§ 8. 

Husdyranlægget overholder afstandskravet i husdyrbruglovens § 7.

Frist for udnyttelse
Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter, at afgørelsen er 
meddelt. Hvis denne afgørelse ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden 
følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 
år.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside (www.frederikshavn.dk) den 2. 

marts 2023.

Klagebestemmelser

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af 

visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har 

en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse og udløber ved midnat 

den 30. marts 2023. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges 

fristen til den følgende hverdag. Hvis afgørelsen påklages, vil du blive orienteret 

hurtigst muligt.

Du klager gennem Klageportalen, som du kan logge på via dette link: 

https://kpo.naevneneshus.dk. Du kan også logge på via borger.dk (som borger) eller 

via virk.dk (som virksomhed eller forening). Du logger på Klageportalen med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En 

klage er indgivet, når den er tilgængelig for Frederikshavn Kommune i Klageportalen. 

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og 

organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Gebyret betales tilbage, hvis du får helt 

eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om 

Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis 

du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet 

anmodning til Frederikshavn Kommune. Kommunen videresender herefter din 

anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. 

En klage har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet

bestemmer andet. Det betyder, at afgørelsen godt kan udnyttes under forudsætning af, 

at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Det skal dog bemærkes, at da Miljø- og 

Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve kommunens 

afgørelse, vil udnyttelse af en påklaget afgørelse ske for egen regning og risiko.

https://indberet.virk.dk/
https://www.borger.dk/
https://kpo.naevneneshus.dk/
http://www.frederikshavn.dk/
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Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være 

anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Andre tilladelser

Eventuelle andre nødvendige tilladelser – herunder f.eks. byggetilladelse eller, 

byggeanmeldelse – er ikke omfattet af denne afgørelse. Vær opmærksom på at 

byggetilladelser skal søges digitalt gennem Byg og Miljø.

Med venlig hilsen

Tinne Stougaard

Landinspektør

Kopi til:
- Agri Nord, att. Tina Sørensen, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV – via: 

tfs@agrinord.dk
- Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K – via mst@mst.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord (trnord@stps.dk)  
- Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia – via 

mail@dkfisk.dk  
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark , Kirkedalsvej 4, Vedslet, 9732 

Hovedgård – via nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1., 1651 København V –

via ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postbox 2188, 1017 København K – via fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø – via: 

dnfrederikshavn-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn Afdeling, v/ Eigil Torp Olesen, 

Langthjemvej 10, 9900 Frederikshavn – via frederikshavn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle – via: 

post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet, v/Thomas Elgaard Jensen, Kragkærvej 5, Astrup, 9800 Hjørring –

via: vendsyssel@friluftsraadet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V – via 

natur@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, v/Kurt Rasmussen, Frismosevej 27, 9330 

Dronninglund – via frederikshavn@dof.dk
- Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, v/Jens R. Larsen, Harald Lunds 

Gade 31, 9900 Frederikshavn – via formandlfo@gmail.com
- Rådet for Grøn Omstilling, Blegdamsvej 4B, 2200 København N – via 

husdyr@ecocouncil.dk
- Vendsyssel Historiske Museum, Museumsgade 3, 9800 Hjørring – via 

vhm@vhm.dk
- Voer Å Sportsfiskerforening, v/Nicolai Jørgensen, Skævevej 15, 9352 Dybvad –

via lmjnj@mail.dk
- Sæby Sportsfiskerklub – via vls.saeby@ssfk.dk
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