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Accept af anmeldelse af skift mellem dyretyper på Brusåvej 31, 9240 Nibe 

Roelof Gezinus Kruit har anmeldt ønske om ændring af dyreholdet fra kvier til slagtekalve på 
ovennævnte adresse.  Ansøgt drift: 
 

DYREHOLD OG STALDTYPE I ANSØGT 
DRIFT 

Staldafsnit nr. 
Antal årsdyr 

el. prod. 
DE 

Tyrekalve 40-220 kg, dybstrøelse Hytter 18 2,02 

Ungtyre 220-440 kg, dybstrøelse og spalter Stald 18 5,44 

I alt   7,46 

 

 

Dato: 26. marts 2021 

 

Erhverv, Turisme, Plan og 

Udvikling 

Frederik IX's Plads 1 

9640 Farsø 

 

Sagsnr.:  

09.17.44-P19-1-21 

 

Ellen Marie Vium Larsen 

Telefon: 99 66 71 17 

Mobil: 29 25 52 53 

Mail: elle@vesthimmerland.dk 

 

  

Roelof Gezinus Kruit 
Brusåvej 31 
9240 Nibe 
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Afgørelse 
Kommunen vurderer samlet set, at ændringen ud fra et miljømæssigt synspunkt opfylder 
anmeldeordningens betingelser

1
 og kan opføres uden, det anmeldte kræver en godkendelse eller 

tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i Husdyrbrugloven
2
. Projektet er konkret vurderet og vil ikke kunne 

påvirke Natura 2000-områder væsentligt.  
 
Afgørelsen er truffet efter § 20, stk. 4 jfr. § 15 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og er offentliggjort 
på kommunens hjemmeside. 
 
Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år fra afgørelsens dato. 
Hvis afgørelsen kun er delvis udnyttet, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet, efter 3 år.  
 
I anmeldelsen er det oplyst, at det antal dyreenheder, som ændringen omfatter i hvert staldafsnit, 
reduceres med mindst 50 pct., jf. dog stk. 4, 5 og 6. Ændring af opgjort i dyreenheder, udregnet efter 
godkendelsestidspunktet jf. § 15 stk. 9. 

Vurdering 
Det anmeldte skift i dyretyper betyder, at der på ejendommen i fremtiden vil blive produceret tyrekalve til 
slagtning i sted for kvier. Ved en anmeldelse om skift i dyretyper er det en betingelse at antallet af 
dyreenheder bliver reduceret med 50 %. Det betyder at der i fremtiden vil være færre dyr på 
ejendommen på årsbasis. Der sker ingen renovering af de eksisterende bygninger og der bygges ikke 
nye bygninger i forbindelse med ændringen.  Vesthimmerlands kommune vurderer at ændringen ikke vil 
have en negativ påvirkning hverken på miljøet, naturen eller naboerne. 
 
Det anmeldte har ikke været i høring hos naboerne, idet kommunen vurderer at ændringen er af 
underordnet betydning for naboerne, da ændringen af dyreholdet sker i eksisterende bygninger. 
 

Klage og søgsmål 
Afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside. Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 
uger efter offentliggørelsen. Alle, der har væsentlig, individuel interesse i sagen, samt en række 
foreninger og organisationer kan klage. Efter klagefristens udløb vil du blive orienteret, om der er klaget 
eller ej.  
 
Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus https://naevneneshus.dk/.  
Klagen skal være modtaget senest d. 22. april 2021. 
 
Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside. 
 
Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven 
være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.  
 
Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ellen Marie Vium Larsen 
Cand.agro 

                                                      
 
1
 Bek. 2256 af 29-12-2020 om Godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) 

2
 Lov nr. 1572 af 20-12-2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, (LBKG nr. 520 af 01-05-2019) 

https://naevneneshus.dk/


 

 

Afgørelsen er sendt til: 

 Roelof Gezinus Kruit, Brusåvej 31, 9240 Nibe 

 Carsten Aarup, Agrinord 

 Danmarks Naturfredningsforening, dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk  
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