15. april 2021
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret anvendelse af maskinhal til stald, og
dispensation til naboskel.
Skive Kommune har modtaget en ansøgning om flytning af kalveproduktion fra eksisterende stald til
eksisterende maskinhal. Ændringen sker på Nørre Ramsingvej 6, 7860 Spøttrup, matrikel 9c, Ramsing By
Ramsing.
Der er meddelt en tilladelse efter § 10 i husdyrloven i 2015 til tyreopdræt i eksisterende stalde. Derudover
blev der meddelt tilladelse til etablering af en maskinhal. Der ønskes nu, at en stald tages ud af brug, og at
maskinhallen fremover indrettes til stald – se placering i bilag.
Skive Kommune træffer derfor afgørelse om, at ændringen i dyreholdets placering og anvendelsen af
maskinhal til stald ikke kræver forudgående miljøtilladelse efter husdyrlovens § 16b1. Det forudsættes at
eksisterende stald, jf. kortbilag, ikke fremover anvendes som stald.
Beskrivelse af bedriften og det ansøgte projekt
På Nørre Ramsingvej 6, 7860 Spøttrup er der i 2015 meddelt miljøtilladelse efter § 10 til kalveproduktion
på ejendommen. Der er tilladelse til 200 tyrekalve 40 – 200 kg og 200 ungtyre 200 – 440 kg. Tilladelsen er
meddelt til dyreholdet på dybstrøelse i eksisterende stalde. Der er samtidig meddelt tilladelse til etablering
af maskinhal på 222 m2 og maksimalt 5 meter i højden.
Ansøger oplyser, at han fik problemer med sygdom ved kalvene, og derfor ændrer han nu, så den nordlige
stald tages ud af drift, og fremover anvendes til maskiner. I stedet vil den nye maskinhal blive anvendt til
stald. Staldtypen vil stadig være dybstrøelse, og derved ændres lugt- og ammoniakemissionen ikke.
Den nye stald er på 185 m2, og derved mindre end den eksisterende stald, som er på 250 m2 - se skitse i
bilag.
Vurdering
Landskab
Ejendommen på Nørre Ramsingvej 6, 7860 Spøttrup ligger i Salling Landbrugsland.
Landskabet er kendetegnet ved et storbakket terræn. Særligt for området er de markante dale, der især
præger kystlandskabet mod Skive Fjord og skaber et meget kuperet terræn.
Jævnt fordelt i området ligger små byer i tilknytning til små og store ådale, og gårde ligger spredt i
landskabet.
Landskabet er bevokset af hegn og krat, der i forskellig grad indrammer landskabet og sammen med
bebyggelsen definerer landskabets middel til store skala.

Landskabet er generelt præget af vindmøller og højspændingsledninger, der indgår i de vide udsigter, der
er karakteristiske for landskabet.
Der bliver ikke flere eller større bygninger end tilladt i forhold til tilladelsen fra 2015. Stalden er mindre end
det tilladte maskinhus, og derved vil landskabet ikke påvirkes negativt af ændringen.
Produktionsarealet til dyrene bliver ikke øget ved ændringen, og der er ikke tilladelse til ændring i
dyreholdet eller dyreholdets sammensætning.
Lugt
Nærmeste nabo uden landbrugspligt ligger over 200 meter syd for ejendommen. Lugtcentrum rykkes nogle
få meter mod øst ved at flytte dyr fra den eksisterende stald til maskinhallen, og derved øges lugten ikke
ved naboen. Nærmeste nabo mod øst er med landbrugspligt, og ligger på modsat side af Nørre
Ramsingvej. Der er 175 meter til stuehuset på ejendommen mod øst fra lugtcentrum. Nærmeste byzone er
Balling ca. 500 meter nordøst for stalden. Det vurderes, at området ikke vil opleve en øget lugt som følge
af det ansøgte, grundet afstanden.
Afstandskrav
Afstandskrav i henhold til §§ 6, 7 og 8 i husdyrloven er overholdt med ændring fra maskinhus til stald. Dog
er afstandskrav til naboskel § 6 stk. 1 nr. 7 ikke overholdt – se dispensation i næste afsnit.
Dispensation til naboskel
Den nye stald ligger 11 meter fra naboskel. Derved er afstandskravet på 30 meter ikke overholdt. Der er
indsendt accept fra ejere af nabogrunden til etablering af stalden indtil 11 meter fra skel.
De øvrige stalde ligger alle nærmere skel end 11 meter, til naboskel. Landskabeligt fremstår ejendommen
som en helhed, når bygningerne ligger samlet. Derved er det ikke muligt, at overholde 30 meter til
naboskel. Skive Kommune meddeler derfor dispensation til naboskel2.
Natur
Nærmeste § 3 naturområde er et engområde, der ligger 700 meter vest for ejendommen. På grund af
afstanden vurderer Skive Kommune, at flytning af dyrene fra eksisterende stald til maskinhuset ikke
påvirker naturen.
Natura 2000
Der er foretaget en vurdering af, om produktionsudvidelsen kan påvirke Natura 2000-områder væsentligt.
Nærmeste Natura 2000-område er Sønder Lem Vig og Geddal Strand Enge. Sønder Lem Vig er en tidligere
fjordarm, som er afgrænset fra Limfjorden med en dæmning og afvandes med pumpe. Den åbne vandflade
er omgivet af en sammenhængende stor og tæt rørsump samt kulturenge med mindre partier af vældenge.
Vest for dæmningen findes en naturgenoprettet strandeng.
Geddal Strandenge er 140 ha stort område. Vandstanden i området reguleres ved hjælp af diger og sluser.
I området ved Geddal Strandenge er der observeret omkring 200 forskellige arter af fugle. Mange er
sjældne, og det genskabte vådområde kan forhåbentlig gavne bestandene af bl.a. grågås, brushane og
vibe. Også den lille bestand af oddere, der stadig findes ved Sdr. Lem Vig, har glæde af strandengene med
det rige plante- og dyreliv
Afstanden til områderne er ca. 4,5 km. Da ejendommens samlede ammoniakemission efter ændringen ikke
øges, vurderes det, at Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af ændringen på ejendommen.

Fuglebeskyttelsesområde og Ramsarområde
Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Venø og Venø Sund. Det ligger cirka 11 km vest for ejendommen.
Det lavvandede område omkring Venø rummer 117 ha kystlagune og enkelte små strandsøer, som er
internationalt prioriterede naturtyper. Langs Venøs vestkyst og især på den nordlige spids omkring den
lavvandede Nørskov Vig findes strandeng og hede af både national og international betydning. Desuden
findes der mindre arealer med klithede, kalkoverdrev og surt overdrev. Området har desuden betydning for
bestanden af klyde og dværgterne, der især yngler på strandengene ved Nørskov Vig, samt for
trækgæsterne hvinand, toppet skallesluger og stor skallesluger, der raster og fouragerer i Venø Sund. For
lysbuget knortegås udgør strandengene og de lavvandede dele af Venø Sund en velegnet fourageringsplads især i for- og efteråret. Spættet Sæl anvender nordspidsen af Venø som hvileplads.
Nærmeste Ramsarområde er Vejlerne og Løgstør Bredning, der ligger cirka 25 km fra husdyrbruget.
Vejlernes naturtyper omfatter lavvandede ferske søer, brakvandssøer, våde enge og store rørskove.
Lokaliteten er den eneste ynglelokalitet for dværgmåge i Danmark og den vigtigste eller næstvigtigste for
mange andre arter, bl.a. gråstrubet lappedykker, rørdrum, rørhøg, plettet rørvagtel, brushøne, stor
kobbersneppe, engryle og sortterne.
På grund af afstanden til områderne vurderes det, at områdernes fugle ikke påvirkes af støj fra
husdyrbruget.
Støv, støj, fluer
Der ændres ikke i staldtypen eller antallet af transporter ved at flytte dyrene fra en gammel stald til en
nyetablering i et maskinhus. Dyrene vil fortsat gå på dybstrøelse. Det er lettere at holde bygningerne og
omgivelserne rene ved ændringen, og derfor vurderer Skive Kommune, at ændringen ikke vil påvirke
naboerne.
Lovhjemmel
Der henvises til ændringslov nr. 204 af 28. februar 2017 med ændringslov nr. 497 af 22. maj 2018
indarbejdet § 9 stk. 2.
” For husdyrbrug, der er tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af
husdyrbrug, får lovens bestemmelser om godkendelse eller tilladelse ved etablering efter §§ 16 a, stk. 1 og
2, og § 16 b, stk. 1 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 30, virkning fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget
foretager ændringer eller udvidelser, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på
miljøet.”
Høring
På grund af ovenstående vurdering af ændringens påvirkning af naboerne, vurderer Skive Kommune, at
ændringen er af underordnet betydning for naboerne, og derfor undlades høring i forholdet3.
Skive Kommune har foretaget partshøring af ejer af ejendommen. Der er ikke indsendt bemærkninger til
afgørelsen.
Offentliggørelse og klagevejledning
Afgørelsen er offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside den 15. april 2021 Afgørelsen kan påklages
indenfor 4 uger fra offentliggørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, dvs. senest den 13. maj 2021.
En eventuel klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets ”klageportal”, der findes link til
klageportalen på www.virk.dk og www.borger.dk.
Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes
gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er

tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som
privatperson og kr. 1800 som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i
Klageportalen.
Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, hvis vi modtager en klage. En klage over afgørelsen har
ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte afgørelsen, med mindre Miljø- og
Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på husdyrbrugets eget
ansvar.
Civilt søgsmål
Søgsmål kan anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.
Øvrige tilladelser eller godkendelser
Denne afgørelse er kun meddelt efter husdyrloven. Øvrige relevante godkendelser og/eller tilladelser skal
indhentes særskilt, herunder byggetilladelse til ændret anvendelse af stald og maskinhus.
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Kulturarvsstyrelsen
Museum Salling
Embedslægeinstitutionen Midtjylland
Danmarks Fiskeriforening
Ferskvandsfiskeriforeningen
Forbrugerrådet
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Det Økologiske Råd
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
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§ 16b i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019
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§ 6 stk. 7 jf. stk 1 nr 7 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
§ 56 stk 1 jf stk 2 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019.
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Bilag 1 – Kort med de ansøgte ændringer

Bilag 2 – Skitse over indretningen

