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Afgørelse vedrørende ændret dyrehold - Kjærsgårdvej 19 

Lemvig Kommune har vurderet din anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbe-
kendtgørelsens § 15 om skift i dyretype.  
 
 

Afgørelse: Det anmeldte accepteres og kan bringes til udførelse. 
 
 

Det tilladte dyrehold er herefter: 
 

38 småkalve 0 – 6 mdr. 
305 kvier 6 – 22 mdr. 
130 kvier 6 – 28 mdr. 

75 tyrekalve 40 – 60 kg. 
Alle tung race. 

 
 
Afgørelsen træffes i medfør af Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 20, stk. 4. 
 
Lemvig Kommune træffer afgørelse jf. anmeldelsen inden den 19. juli 2022. Heref-
ter kan der tidligst indtræffe kontinuitetsbrud for det anmeldte dyrehold 6 år ef-
ter at denne afgørelse er meddelt, jf. reglerne om udnyttelse i husdyrgodkendel-
sesbekendtgørelsens §§ 53 og 54. 
 
Det anmeldte skift i dyretype vurderes ikke at berøre omboende. Der er ikke ud-
ført nabohøring. Afgørelsen annonceres på Lemvig Kommunes hjemmeside og i 
Lokalavisen for Lemvig. 
 
Anmeldelsen med dyreenhedsberegninger er vedlagt som bilag til afgørelsen. 
 
 
 
 
 
 
  

Afsender: Lemvig Kommune
Rådhusgade 2, 7620 Lemvig

Kirsten Marie Ruby Dahm
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8300 Odder

Dato 02-05-2022
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7620 Lemvig 
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Klagevejledning 
Lemvig Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 
ansøger, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har 
en væsentlig individuel interesse i sagens udfald. 
 
Klagefristen udløber den 1. juni 2022. 
Klagen skal sendes digitalt. Hvis du er borger, skal du klage via borger.dk, og hvis 
du er virksomhed eller forening, skal du klage via virk.dk. Du skal logge ind med 
NemID. Når du er logget ind, kan du søge på ”Klag til Miljø- og Fødevareklagenæv-
net”, hvor du bliver guidet igennem klageprocessen. 
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klage-portalen. Når 
du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. (private) eller 1.800 kr. (virksomheder 
og organisationer). Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 
 
 
Søgsmålsvejledning: 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 må-
neder efter, at afgørelsen er meddelt. 
 
Hvis der er spørgsmål til denne sag, kan jeg kontaktes på telefon: 9663 1419. 
 
Venlig hilsen 
 
Lars Risager Faarkrog 
Miljøsagsbehandler 
 
 
I forbindelse med behandlingen af sagen kan det være nødvendigt, at Lemvig Kommune indsamler, behandler og vide-
regiver oplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har man blandt andet ret til at 
bede om indsigt i de oplysninger, der behandles, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at 
berigtige Lemvig Kommunes oplysninger samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet. Forvaltningsloven og 
offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen. 
Lemvig Kommune sender og modtager breve, dokumenter og andre informationer fuldt elektronisk via e-post  
og websider. Adressen til Teknik & Miljø er: teknik@lemvig.dk  
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Baggrund for vurderingen: 
Nedenstående krav skal overholdes for at anmeldeordningen kan anvendes: 

Ved skift mellem dyretyper skal det antal dyreen-
heder, som ændringen omfatter i hvert staldaf-
snit, reduceres med mindst 30 pct. i følgende til-
fælde: 
 

1) Skift fra søer eller smågrise til får, geder 
eller andet kvæg end malkekøer. 
 

2) Skift fra malkekøer til kvier og stude. 
 

3) Skift fra slagtesvin til smågrise  

OK, dyreenheder reduceres med 
30 % ved skifte fra malkekøer til 
kvieopdræt. 
Ved ændringer inden for samme 
dyretype forøges antallet af dyre-
enheder ikke. 

Beregningen i forhold til det tilladte antal dyr fore-
tages ud fra omregningsfaktoren, som var gæl-
dende på tidspunktet, hvor produktionen blev til-
ladt. 
 

Produktionstilladelsen er fra § 12-
miljøgodkendelse, ansøgt i 2009 
og meddelt i 2010.  

Den dagældende omregningsfak-
tor er anvendt. 

Ændringen skal kunne gennemføres uden renove-
ring eller andre ændringer af stalde, der kræver 
godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i 
husdyrbrugloven. 

OK, ansøger oplyser, at der ikke 
sker ændringer i det eksisterende 
staldanlæg som følge af ændrin-
gen i dyretype. 

 

 

 
 
 
 
  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/520
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Bilag 1 
 
 

 
  
 


