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Gråkjær Miljøcenter har styr på den nye husdyrlov 

I år er den store ændring i landbrugsbranchen den nye husdyrlov, som trådte i kraft 1. august 2017. Den 

ændrer nemlig på landmændenes muligheder, hvis de påtænker at bygge nyt eller udvide deres bedrift. 

Gråkjærs miljørådgivere og projektkonsulenter glæder sig til at tage den snak om mulighederne – så kom 

og hør nærmere på Gråkjær standen A-1108 på Nutrifair i Fredericia! 

Hvad betyder den nye husdyrlov for landmændenes kommende ændringer i deres bedrifter? 

Den store ændring i den nye husdyrlov er, at den stiller krav til dit produktionsareal i stedet for at kigge på 

dyr og dyreenheder. Det vil sige, at det er faste anlæg, der skal have godkendelse/tilladelse f.eks. 

staldanlæg, gyllebeholdere og udendørs opholdsarealer med fast bund.  

Men der er også sket ændringer på blandt andet indholdet af godkendelser og tilladelser. I den nye lov er 

der en større fleksibilitet i forholdt til antal dyr i stalden, dog skal dyrevelfærdsreglerne altid være 

overholdt. Fleksibiliteten gælder også i forhold til skift af dyregrupper og på afgangsvægten, så det passer 

med det slagteriet efterspørger. Inden for lugt, natur og ammoniak ser vi også ændringer, hvor der ofte 

stilles krav til brug af miljøteknologi på de større husdyrbrug. 

. 

Hvordan kan Gråkjær hjælpe landmændene med at foretage ændringer? 

Gråkjærs miljørådgivere opmåler og sparrer, om hvilke muligheder du har, og hvad du skal huske i en 

ansøgning om en udvidelse eller ændring af din bedrift.  

”Vores oplevelse er, at mange landmænd gerne vil have en helhedsvurdering af deres produktionsejendom. 

Rådgivningen er vigtig, således at den enkelte landmand er grundigt forberedt til at træffe de rigtige 

beslutninger. Udover miljøgodkendelse og miljøvurderinger er også områder som bedriftsstrategi og 

teknologiordninger centrale elementer i vores rådgivningsarbejde”, udtaler Gråkjærs miljøkonsulent Alice 

Nielsen. ”Vi kan kort sagt være med til at vurdere: kan det, man gerne vil, overhovedet lade sig gøre på den 

pågældende ejendom?”. 

”Kom ind, og få en snak med os – så ser vi på dine muligheder for din bedrift”, siger Alice Nielsen. 

Hvad kan du få med hjem fra Nutrifair? 

”I Gråkjærs Miljøcenter har vi specialiseret os i at udarbejde miljøgodkendelser, miljøanmeldelser og 

støtteansøgninger, samt mange andre opgaver inden for miljørådgivning. Vi kender lovgivningen – også den 

nye husdyrlov, og vi har erfaring med, hvordan forholdene skal være for at det fungerer i dagligdagen i 

stalden. Og den erfaring er vi klar til at bruge på at rådgive dig på Nutrifair. Sammen med Gråkjærs 

landbrugsprojektkonsulenter tager vi en snak om din vision for din bedrift, og hvordan den kan blive 

realiseret”, fortæller Alice Nielsen afslutningsvist. 

Faktaboks 
Byggekoncernen Gråkjær A/S opfører byggerier i totalentreprise inden for segmenterne landbrugsbyggeri, 
erhvervsbyggeri samt anlæg til landbaseret fiskeopdræt.  
 



 

Gråkjær A/S har erfaringer fra samlet 4000 byggeprojekter. 
 
Inden for landbrugsbyggerier er virksomheden Nordeuropas største totalleverandør af staldbyggerier til 
mælke- og svineproduktion.  
 
Virksomhedens hovedmarkeder er Danmark, Tyskland, Norge og Sverige. 
 
Gråkjær koncernen beskæftiger godt 125 medarbejdere og har et fast samarbejde med en lang række 

underleverandører. 

 

Yderligere oplysninger:  

Du har mulighed for at downloade fotografier fra Gråkjær Miljøcenter her: www.graakjaer.dk/pressefoto. 
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