
 

 
 



Hvornår er du omfattet af tilsyn 

Der skelnes mellem erhvervsmæssigt dyrehold og ikke erhvervsmæssigt dyrehold. Det er antallet af dyr, 

der afgør hvornår et dyrehold betragtes som erhvervsmæssigt. Der skelnes derfor ikke mellem 

hobbylandbrug og fuldtidslandbrug. 

 

Erhvervsmæssigt dyrehold er, når der er mere end angivet i nedenstående1: 

30 høns og 4 hunde med hvalpe under 18 uger samt et dyrehold med enten 

a) 2 køer  eller ammekøer med kalve op til 6 måneder 

b) 4 stk. kvæg, der ikke er omfattet af a) 

c) 4 heste med føl (op til 1 år gamle) 

d) 2 søer med smågrise op til 40 kg 

e) 15 producerede slagtesvin 

f) 10 får med lam op til 1 år 

g) 10 geder med kid op til 1 år 

h) Andre dyretyper end de ovenstående. Produktionsareal på maksimalt 25 m2 

i) Dyrehold sammensat efter ovenstående a-g  eller h. Den forholdsmæssige fordeling af hver 

dyretype tilsammen ikke overstiger 100 procent 

 

Hvis du har haft erhvervsmæssigt dyrehold, men nu ikke længere har dyr, har vi pligt til at komme på 

afsluttende tilsyn og sikre os, at der er ryddet op efter dyreholdet. 

 

 

Hvordan forbereder vi os på tilsynet? 

Inden vi kommer på tilsyn hos dig: 

j) Opslag i CHR og gødningsregnskabet, der sammenholdes med det tilladte dyrehold 

k) Tjek af seneste beholderkontrol 

l) Oplysninger fra sidste tilsyn 

m) Gennemgang af vilkår fra miljøgodkendelse/tilladelse 

n) Opfølgning på andre forhold, evt. klager 

o) Opdatering af miljørisikoscoren 

 

 

Hvad sker der på tilsynet? 

Se skema på næste side. 

 

 

Hvad sker der efter tilsynet? 

Når vi kommer tilbage på kontoret: 

p) Afventer supplerende oplyser fra dig eller din konsulent 

q) Tilsynsrapporten skrives færdig og sendes til dig 

r) Tilsynsrapporten er til kommentering ved dig i 14 dage 

s) Herefter bliver tilsynsrapporten offentliggjort på Digital Miljøadministrations Portal (DMA)2 

t) I november måned får du en faktura for de timer, vi har brugt før, under og efter tilsynet3  

 

Du kan altid kontakte os på landbrugssager@haderslev.dk eller telefon 74 34 21 45 

                                           
1 Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Bek.nr. 844 af 23/06/2017 
2 www.dma.mst.dk  
3 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om 
miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Bek. nr. 1475 af 12/12/2017 

mailto:landbrugssager@haderslev.dk
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192158
http://www.dma.mst.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=194512


Basis, prioriteret og afsluttende tilsyn 
 

Forhold der tjekkes Basis 

tilsyn 

Prioriteret 

tilsyn 

Afsluttende 

tilsyn 

Akut tilsyn 

- § 9 tilsyn 

Gå rundt om ejendommen – rottekasser, 

tagnedløb, riste 

x (x) x  

Møddingsplads, gyllebeholder og ensilageoplag x x x  

Brændstoftanke – er der sket ændringer? X (x) x  

Spildevandsforhold (vaskeplads, 

husspildevand, vaskevand fra stald, toilet i 

stalden og tagvand) 

x    

Opbevaring af døde dyr x x x 

Dakapladsen 

skal være 

fjernet eller 

rengjort 

 

Affaldssortering og – opbevaring 

(kanyler, tomme medicinflasker, pap, papir, plast, 

spildolie, gammelt jern, lysstofrør, varmepærer, 

spraydåser) 

x  x 

Tjek at det 

bliver ortskaffet 

korrekt jf. folder 

herom 

 

Opbevaring og bortskaffelse af kemikalier X    

Ramper/udlevering af slagtedyr x x x  

Dyreholdets størrelse i forhold til det tilladte x x   

Beredskabsplan X    

Tjek om stalde/bygninger er opført i forhold til 

miljøgodkendelse og byggetilladelse  

x x   

Vilkår om beplantning (også i anmeldelser) x x   

Gennemgang af vilkår x  x 

Vilkår om ophør 

 

Rengøring af stalde – fysisk tjek   x  

Håndhævelser    x  

Det efterfølges 

af et tilsyn 

eller der 

indsendes 

dokumentation 

Miljørisikoscoren4: 

 Miljøledelse 
 Regelefterlevelse 
 Oplag af husdyrgødning 
 Dyreholdets størrelse 

 Sårbarhed/ejendommens beliggenhed 

x x x  

 

                                           
4 Der kan gives scoren 5,3 og 1. Den højeste score er 5. Det er den samlede vægtede score, der afgør, hvor ofte der 

skal udføres prioriteret tilsyn i perioden mellem 2 basis tilsyn. Basis tilsyn er hvert 3 år for landbrug over 75 DE og 

hvert 6. år for landbrug under 75 DE. 
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