
 

 

 

 

 

 

Miljøtilladelse til ændring af dyreholdet på Mølhøjvej 52, 9640 Farsø 

I/S Michelsen har anmeldt ønske om ændring af dyreholdet på ovennævnte adresse. Der er ansøgt om 
et skifte fra dyregruppe 3 (fra slagtesvin og søer) til dyregruppe 1 (opdræt stor race). 
 
Ejendommens nuværende produktionstilladelse på 239 DE blev anmeldt i 2014 og består af 510 Søer, 
17,340 smågrise (7,1-42 kg) og 200 polte (90-107 kg) i 4 staldbygninger. 
 
I/S Michelsen ønsker nu at ændre produktionen i dybstrøelses stalden, således at søer og polte på 
dybstrøelse ændres til opdræt. Dybstrøelsesstalden består i dag af et løbedrægtighedsafsnit til 196 søer, 
et til 155 søer samt et afsnit til 200 polte. Ved således at nedskrive antallet af producerede søer, samt 
fjerne produktionen af polte, skabes der plads til at producere 83 stk. opdræt af stor race på dybstrøelse i 
stedet for. 
 
Der kan efter ændringen producerres følgende på ejendommen: 

DYREHOLD OG STALDTYPE I ANSØGT 
DRIFT 

Staldafsnit nr. 
Antal årsdyr 

el. prod. 
DE 

Årssøer Uændret stald 264 59,9 

Smågrise (7,1-35 kg) Uændret stald 17.340 93,9 

Slagtesvin (35-42 kg) Uændret stald 17.340 28,0 

Opdræt stor race (6-27 mdr.) Dybstrøelses stald 83 39,7 

I alt   221,5 

ændringerne er fremhævet med fed 

Afgørelse 
I anmeldelsen er det oplyst, at det antal dyreenheder, som ændringen omfatter i hvert staldafsnit, 
reduceres med mindst 50 pct. For polte og 30 % for søer i overensstemmelse med § 15 stk. 3 og stk. 4 i 
husdyrgodkendelse bekendtgørelsen. 
 
Kommunen vurderer samlet set, at ændringen ud fra et miljømæssigt synspunkt opfylder 
anmeldeordningens betingelser

1
 og kan opføres uden, det anmeldte kræver en tilladelse eller 
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godkendelse 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. Dette dog under 
forudsætningen af at der genindsættes dyr på ejendommen inden den 16. marts 2023, da retten til 
eksisterende produktion og dermed også rette til at ibrugtage denne afgørelse ellers bortfalder. Hvis 
afgørelsen kun er delvis udnyttet, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet, efter 3 år.  

Vurdering 
Husdyrbrugets tilladte dyrehold er basseret på et skift i dyretype givet d. 13. oktober 2014. Her blev 
ejendommens produktion dels nedskrevet til under IE grænsen og dels fastsat efter staldmæssige 
ændringer som blandt andet skyldes opførelse af en erstatning stald efter brand i eksisterende stald.  
 
Ændringen af dyreenheder, er derfor udregnet på baggrund af beregningsfaktorende for dyreenheder 
gældende fra 1. august 2014 da disse var gældende da produktionen fik sin seneste tilladelse

3
. 

Dybstrøelses stalden er opgjort til at bestå af 3 afsnit. 2 løbedrægtighedsafsnit til i alt 351 søer samt 1 
afsnit til polte

4
. Svarende til i alt 57,21 DE. 

 
Der er i ansøgning godtgjort at antallet af dyreenheder ændringen omfatter reduceres med mindst 50 % 
hvad angår polter/slagtesvin og mindst 30 % hvad angår søerne. Således ændres de i alt 57,21 DE til 
39,74 De kvæg. Hvilket er i overensstemmelse med anmeldeordningens § 15 stk. 3 og 4, henholdsvis. 
 
Ændringen er oplyst til at kunne gennemføres uden væsentlig renovering eller ændring i det 
eksisterende. Ændres denne forudsætning kræver projektet i stedet godkendelse eller tilladelse efter §§ 
16a eller b i husdyrbrugsloven. 
 
Endvidere skal det bemærkes at ejendommens dyreholder i CHR registeret er registreret som ophørt pr 
16. marts 2020. Der skal derfor sættes dyr ind i på ejendommen inden 16. marts 2023, ellers bortfalde 
eksisterende tilladels og dermed også rette til at ibrugtage denne. Idet en afgørelse der ikke er udnyttet i 
3 på hinanden følgende år bortfalder

5
. 

 
På baggrund af ovenstående er det samlet set kommunens vurdering, at den ansøgte ændringen i 
dyrenes sammensætning ikke vil kunne være til skade for naturen eller miljøet. 
 
Det anmeldte har ikke været i høring hos naboerne i 2 uger inden meddelelse, idet kommunen vurderer 
at ændringen er af underordnet betydning for naboerne. Der foretages udelukkende ændringer i stalden 
som ikke kan ses udefra og nærmeste naboer boer over 300 m væk. Derfor vurderes ændringen ikke at 
havde betydning for de omkringboende. 

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 klageportalen. Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende 
klageportalen, tilgår klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte link via Nævnenes Hus, 
naevneneshus.dk under Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
 
Klagen skal være modtaget senest d. 8. februar 2021. 

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

3 jf. § 15 stk. 9 
4 Stald afsnit St 240374 samt ST 240375 i skema 70 127 
5
 § 55 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.  

http://borger.dk/
http://virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


 

 

 
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 
 
Pernille Bildsøe Lynggaard 
Miljømedarbejder 
 

 

Afgørelsen er sendt til: Ansøger I/S Michelsen; Konsulent Karoline Holst (LandboNord) samt Danmarks 

Naturfredningsforening, (dnvesthimmerland-sager@dn.dk og vesthimmerland@dn.dk ) 

 

 

 

Kortbilag: 
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