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Nye bekendtgørelser udfordrer økologer
Hvis reglerne i de nye 
forslag fra Miljøstyrelsen 
til bekendtgørelser for 
husdyrgodkendelser og 
husdyrgødning gennem-
føres, vil det gå ud over 
dyrevelfærden og de 
økologiske landmænd. 
Økologisk Landsforening 
kræver derfor adskillel-
se af reguleringen af den 
intensive og den økologi-
ske husdyrproduktion 

Miljøstyrelsen har haft forslag til 
ændringer af henholdsvis husdyr-
godkendelsesbekendtgørelsen og 
husdyrgødningsbekendtgørelsen i 
høring. Både Økologisk Landsfor-
ening, ØL, og Landbrug & Fødevarer, 
LF, gør i deres høringssvar opmærk-
som på, at de nye bekendtgørelser 
ikke tilgodeser den økologiske pro-
duktion - tværtimod. Især ØL er i sit 
høringssvar stærkt kritisk over for 
ændringsforslagene og konsekven-
serne af dem for den animalske, 
økologiske produktion.

Flere dyr pr. kvm stald
Regelændringerne er et led i over-
gangen til den ny miljøregulering, 
som følger af Landbrugspakken. Her 
er der taget udgangspunkt i staldan-
læggets størrelse i stedet for som nu 
i antallet af dyr. 

- Ændringerne har til formål at
give det intensive, konventionelle 
landbrug med lukkede stalde nye 

muligheder uden at få en større 
ammoniakudledning. Men økolo-
gien kommer i klemme i regler, der 
sigter på et helt andet system end 
der, hvor dyr kommer ud. Kravene til 
ammoniakudledning er sat med ud-
gangspunkt i den meget store hus-
dyrproduktion, vi har i Danmark. En 
alternativ løsning er at understøtte 
udviklingen af et dansk landbrug 
med færre dyr, sådan som det ville 
se ud, når landbruget drives økolo-
gisk. Når systemerne er væsentligt 
forskellige fra hinanden, så skal reg-
lerne nødvendigvis også være det, si-
ger Per Kølster, formand for ØL, i en 
pressemeddelelse. 

Økologiske svine- og fjerkræ-
brug bliver i de nye bekendtgørelser 
hurtigere de neret som et IE-brug 
(industrielle emissioner), fordi dy-
rene har mere plads. Det betyder, at 
økologiske producenter ved et færre 
antal dyr skal have en egentlig god-
kendelse og ikke blot en tilladelse. 
En konventionel stald kan producere 
7.400 slagtesvin, mens en økologisk 
stald kun vil kunne producere 2.100 
slagtesvin før, det er et IE-brug.

En overraskelse
Foreningens landbrugspolitiske 
chef, Sybille Kyed, lægger ikke skjul 
på, at hun er skuffet over ordlyden i 
bekendtgørelserne.

- Det har været meget overra-
skende at læse de to udkast til nye 
bekendtgørelser. Der er meget stor 
forskel på indholdet i bekendtgørel-
serne, og i det notat om den ny stip-
ladsmodel og de økologiske anlæg-
styper, som i januar sidste år blev 
gennemgået af Miljøstyrelsen for 
Økologisk Landsforening og Land-
brug & Fødevarer, siger Sybille Kyed. 

På baggrund af notatet var det 

forventningen, at den økologiske 
husdyrproduktion fortsat skulle frita-
ges fra ammoniakreduktionskravet 
og BAT-kravet, og der argumenteres 
for, at der skal fastsættes en økolo-
gisk stipladsde nition.

- Ingen af ovenstående forhold er
taget med i udkastene til bekendt-
gørelserne. Resultatet er, at den 
nye miljøregulering med afsæt i sti-
pladsmodellen kommer til at påføre 
økologiske producenter og mindre 
producenter med ekstensivt husdyr-
hold større byrder end konventionel-
le landmænd og meget større byrder 
end med det nuværende system, 
konstaterer Sybille Kyed.

Anbefaling ignoreres
Tilsvarende undrer Sybille Kyed sig 
over, at Miljøstyrelsen med udka-
stene til de nye bekendtgørelser 
også fuldstændig ignorerer en cen-

tral anbefaling fra Det Økologiske 
Erhvervsteam. Teamet anbefaler, at 
der ved større, nye reguleringstiltag 
bør laves en konsekvensvurdering 
for de økologiske producenter. 

- Det Økologiske Erhvervsteams
anbefalinger er hele vejen igennem 
blevet afklaret med ministeriet. Der-
for bør der laves en konsekvensvur-
dering, inden der indføres ændringer 
af denne her karakter, siger Sybille 
Kyed.

ØL mener, at ministeriet må lade 
den del af lovgivningen, der ret-
ter sig mod lukkede konventionelle 
stalde, træde i kraft som forudset, 
mens ikrafttrædelse af reglerne må 
udsættes i forhold til økologer og 
husdyrhold under 15 DE, lige som af-
standskrav til læskure, mobile stalde 
og hytter må afvente en selvstændig 
analyse af behovet for regulering af 
disse. 

- Vi kan ikke se anden løsning end 
en ny selvstændig regulering, der 
gælder for det økologiske landbrug. 
Vi har derfor sendt vores høringssvar 
direkte til miljø- og fødevareminister 
Esben Lunde Larsen og bedt om mu-
lighed for at drøfte konsekvensen for 
økologien, dyrene og små producen-
ter med ministeren.

Individuelle vurderinger
LF går ikke så vidt som ØL, der stil-
ler krav om selvstændig regulering 
af økologisk produktion. I stedet 
foreslår LF, at der i bekendtgørelsen 
tages højde for, at der i praksis vil 
være en række forskelligartede pro-
duktionsformer - herunder økologi-
ske landbrug - der ikke kan reguleres 
efter de generelle emissionsfaktorer, 
BAT-krav og lignende i bekendtgø-
relsen. I stedet foreslår LF en und-
tagelse fra stipladsmodellen, og at 

kommunen i stedet kan foretage en 
konkret vurdering.

- I visse tilfælde vil det være re-
levant at fastsætte speci kke emis-
sionsfaktorer for visse produktions-
former og –arealer. Eksempelvis 
kan nævnes verandastalde til fjer-
kræ, hvor gødningsafsætningen er 
minimal, som vil blive regnet med 
samme emission pr. kvm som det in-
tensive staldareal med høj gødnings-
afsætning. Landbrug & Fødevarer vil 
opfordre til, at der iværksættes data-
indsamling vedrørende ammoniak-
emissionen pr. kvm fra visse typer af 
ekstensive staldarealer, skriver LF i 
sit høringssvar.

Mangler viden
Miljø- og fødevareministeriet har al-
lerede i en pressemeddelelse kom-
menteret kritikken af de nye be-
kendtgørelser. 

”Det vil ikke være muligt inden 
for rammerne af EU’s miljø- og na-
turbeskyttelsesdirektiver at se bort 
fra den større ammoniakpåvirkning, 
der følger af større over ader med 
gødning, når dyrene har mere plads i 
staldene. Der vil dog kunne fastsæt-
tes lempeligere krav for den økologi-
ske og anden ekstensiv produktion, 
hvis den nødvendige viden forelig-
ger. Det er allerede sket for økologi-
ske slagtesvin, og det vil kunne ske 
for andre økologiske produktioner,” 
skriver ministeriet. 

I pressemeddelelsen undgår mi-
nisteriet at kommentere på ØL’s krav 
om en selvstændig regulering af den 
økologiske produktion. Til gengæld 
lover ministeriet, at Miljøstyrelsen 
gerne deltager i dialog med alle be-
rørte interessenter om de nye be-
kendtgørelser.

REGULERING 
AF IRENE BRANDT

Uddrag fra 
ØL’s høringssvar:

” Såfremt det fasthol-
des, at der ikke skelnes på 
de forskellige staldafsnits 
funktion, og økologerne nu 
får et ammoniakreduktions-
krav fuldstændigt som den 
konventionelle produktion, 
så er det meget vigtigt, at der 
kun regnes med afsæt i det 
minimumsareal, dyrene skal 
have til rådighed for at leve 
op til økologireglerne. Det vil 
være særdeles uheldigt for 
dyrevelfærden, hvis reglerne 
afholder landmændene fra at 
tilbyde dyrene mere areal. 

I de nuværende regler er der en 
undtagelse fra ammoniak-redukti-
onskravet og BAT-kravet, som ikke 
er videreført i udkastet til de nye 
bekendtgørelser. Det er særligt i for-
hold til kvæg, at der er sket en væ-
sentlig opstramning, fordi staldene 
er åbne med naturlig ventilation.
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