
Oplæg i Sydvestjyske Fåreavler 
 

Anmelderegler for afgræsning 

v. Thomas Løkkebø, Esbjerg Kommune 

 



Afgræsningsregler 

Reglerne er beskrevet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (§§ 
35 og 36) og husdyrgødningsbekendtgørelsen (§ 7).  

 

Teksterne findes på www.retsinformation.dk men det er markant 
hurtigere at google retsinfo frem, end at søge direkte i retsinfo. 
Så er i advaret! 

 

Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug 
(BEK nr 1283 af 08/12/2014 ) og Bekendtgørelse om 
erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (BEK nr 
594 af 04/05/2015 ). 

 

 

http://www.retsinformation.dk/


Afgræsningsdyrehold § 35 

Man kan etablere et dyrehold, herunder et fårehold. Skal omfatte 
et konkret dyrehold, arealer og evt. bygninger.  

 

Størrelsen defineres ud fra gødningsproduktionen i perioden 1. 
oktober til 30. april (max 15 DE i 7 mdr.).  

 

Der må bygges ny stald. Endda i det åbne land.  

 

Græsningsarealerne skal være græsningsegnede og enten 
fredede, § 3, Natura 2000 eller med permanent græs (permanent 
græs, max. 50 %).   

 

  



Afgræsningsdyrehold § 35 fortsat 

Græsningen skal skønsvis fjerne flere næringsstoffer end der 
tilføres. Der må ikke gødskes (hverken organisk- eller 
handelsgødning).  

 

Der skal græsses 1. maj til 30. september, med hele det 
anmeldte dyrehold.  

 

Hvis der findes jordrugende fugle (i Natura 2000) må der først 
ske græsning fra 1. juni og i perioden 1. juni til 30 juni må der 
højest græsses med 0,85 DE / ha.   

 



Afgræsningsdyrehold § 35 fortsat 

Hvor (og hvordan) må man så bygge en stald? 

 

Hvis der bygges ”hjemme”: 

Stalden skal bygges i samme stil som det eksisterende byggeri 
og der må ikke ændres væsentligt i terrænforholdene. Må ikke 
være bredere end eksisterende bygninger (op til 5 % bredde er 
ok). Taghøjde max. 1,5 meter over øvrige bygninger. Der må 
kun bygges det nødvendige (ift. hvad dyrene fylder).  

 

Hvis nabo er mindre end 100 meter væk, da skal ny stald 
orienteres væk fra nabo.  

 

 

 



Afgræsningsdyrehold § 35 fortsat 
Hvordan bygger man væk fra noget? 

 



Afgræsningsdyrehold § 35 fortsat 

Ny stald skal ligge mindst 300 meter fra nogle særlige naturtyper. 
Eller orienteres væk fra naturen (lige som med naboer).  

 

Natur er i den sammenhæng:  

Mange § 3 lokaliteter som ligger inde i Natura 2000 områder.  

Alle § 3 heder, moser og overdrev (men ikke enge).  

Ammoniakfølsomme skove (er ret svær at hitte ud af). 

 

Kommunen kan oplyse om tilstedeværelsen af natur. Ellers kig i  
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  

 

   

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/


Afgræsningsdyrehold § 35 fortsat 

Hvis man vil bygge i åbent land: 

 

Max højde 4,5 meter.  

Ingen væsentlig terrænændring.  

Sædvanlige, jordfarvede og ikke-reflekterende materialer skal 
anvendes.  

Kun den nødvendige størrelse (ift. hvad dyrene fylder).  

 

Hvis der bygges i landskabeligt værdifulde område, værdifulde 
kulturmiljøer eller nationale geologiske interesseområder, skal 
byggeriet fjernes når det ikke bruges mere.  



Afgræsningsdyrehold § 35 fortsat 

Ud over alt det ovennævnte skal et særligt beskyttelsesniveau for 
lugt overholdes.  

 

Hvis ens dyr er ude mere end 6 mdr. om året kommer det helt af 
sig selv. Ellers må man (om nødvendigt) beregne det.  



Afgræsningsdyrehold § 36 

Afgræsning helt uden staldanlæg. Op til 250 DE. Også får. 

 

Konkret dyrehold og arealer. 

 

Græsningsarealerne skal være græsningsegnede og enten 
fredede, § 3, Natura 2000 eller med permanent græs (permanent 
græs, max. 50 %).   

 

Der må ikke gødskes på anden vis (organisk- eller 
handelsgødning).  

 

 

 

 

  



Afgræsningsdyrehold § 36 fortsat 

Græsningen skal skønsvis fjerne flere næringsstoffer end der 
tilføres.  

 

Max. 0,5 DE/ha i perioden 1. september til 31. maj. Svarende til 
0,375 DE/ha.  

 

Arealer med jordrugende fugle (Natura 2000) må ikke afgræsses 
1.2 – 31.5 og max. 0,85 DE/ha fra 1.6-30.6 

 



Husdyrgødningsbekendtgørelsen 

Husdyrbrug under 15 DE reguleres efter denne bekendtgørelsen.  

 

Der må bygges og ændres efter anmeldelse til kommunen. Der 
er (generelt) ikke brugerbetaling for sagsbehandling. 

 

En væsentlig, men overset regel, er muligheden for dispensation 
til etablering og ændring af afgræsningsdyrehold i byzone (§ 7).  



Tak for opmærksomheden! 


