
Dyrehold Miljøtilsyn
Har du max følgende antal dyr? Så har du et  
ikke-erhvervsmæssigt dyrehold
30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe + et dyrehold med enten:

■■ 2 malkekøer eller ammekøer med kalve op til 6 mdr. 
■■ 4 stykker andet kvæg• 4 heste med føl (op til 12 mdr.) 
■■ 2 søer med smågrise (op til 40 kg)
■■ 15 producerede slagtesvin
■■ 10 får med lam eller geder med kid (op til 12 mdr.) 
■■ andre dyr, hvis hele produktionsareal ikke overstiger 25 m2

Ingen pligt til anmeldelse af dyreholdet.

Har du mindre end 100 m2 produktionsareal* 
eller mindre end følgende?
■ ■■■■■175 m² produktionsareal, hvis du har ammekøer på 

dybstrøelse (med tilhørende opdræt, slagtekalve, tyre), 
heste, geder eller får (dog op til 300 m² ved vinter- 
opstaldning)

eller  ■■■■200 m² produktionsareal, hvis du alene har heste

eller  ■■■■udegående dyrehold uden faste anlæg

Dyreholdet skal anmeldes til kommunen, det kan du gøre  
på Landbrugets selvbetjening.

Har du mere end 100 m2 produktionsareal*?
Hvis du skal udvide eller ændre dyreholdet, skal du som udgangs-
punkt søge om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse.

Nogle anlæg og ændringer kan anmeldes via anmelderordningen 
(f.eks. ensilagesilo, gyllebeholder, møddingsplads, skift mellem 
dyretyper, mm.)

Du skal søge igennem www.husdyrgodkendelse.dk.

Intet regelmæssigt 
miljøtilsyn

Husk, at dyreholdet 
ikke må være til gene 

for naboer!

Regelmæssig  
miljøtilsyn med  

håndtering af fast 
husdyrgødning

Vi ser på møddingspladser, 
markstakke og lignende

Mindst hvert 6. år

Regelmæssigt  
miljøtilsyn med hele 

landbruget
Hvert 3. år på landbrug 

med en miljøgodkendelse
 

Hvert 6. år på alle 
øvrige landbrug

Har du spørgsmål, kan du kontakte Landbrugsgruppen, Holstebro Kommune
E-mail: husdyrbrug@holstebro.dk, Telefon: 96117563

Har du flere dyr? Så har du et erhvervsmæssigt dyrehold:

Kend grænserne for dyrehold og miljøtilsyn

* Produktionsareal er areal i fast placerede anlæg, hvor dyrene opholder sig  
og har mulighed for at afsætte gødning.

Følgende arealer er eksempler på produktionsarealet:
■■■Stiarealer inklusiv bufferstier og sygestier
■■■Boksarealer inklusiv sygebokse og separationsbokse
■■■Burarealer
■■■Udendørs opholdsarealer med fast bund

Arealer, som dyr kun har kortvarig adgang til, indgår ikke i produktionsarealet.

https://www.holstebro.dk/erhverv/miljoe/landbrug/landbrugets-selvbetjening

