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Bortfald af vilkår om spalteskrabere i kvægstalde på Vrejlev Kloster 3, Vrå.
Hjørring Kommune har den 21. maj 2019 modtaget din anmeldelse vedr. bortfald af
vilkår om spalteskrabere i kvægstalde.
Vilkår: 2.1.1. – 2.1.4. i revurdering af den 30. maj 2017, ønskes bortfaldet.
2.1.1.

Spalterne i staldafsnit 22 skal skrabes i forbindelse på malkning, mindst
tre gange i døgnet.

2.1.2.

Der skal anvendes udstyr til skrabningen der kan registrere GPSkoordinater samt tidspunkt for skrabning.

2.1.3.

Hvis der anvendes udstyr, der udelukkende kan anvendes til
skrabning/strøning i stalden, kan GPS- og tidslogning, erstattes af en
timetæller på maskinen.

2.1.4.

Der skal føres logbog over antal kørte timer med skraberen, mindst én
gang pr. måned, ligesom timetal for hhv. ny og gammel maskine samt
dato, skal noteres ved udskiftning af maskinen.

Hjørring Kommune har konstateret, at det anmeldte overholder bekendtgørelsens
krav og vurderet, at den anmeldte ændring af vilkår ikke kræver miljøgodkendelse1.
Anmeldelsen er behandlet i henhold til Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse
m.v. af husdyrbrug2.
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside den 23. maj 2019
Denne afgørelse bortfalder hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter den er
meddelt.
Klagevejledning
Ansøger selv kan klage3 over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Det samme kan enhver, der har væsentlig, individuel interesse i sagen, samt en

1 I henhold til Lov nr. 1572 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 20. december 2006 med senere
ændringer
2 Tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr. 1467 af 6. december 2018 (§ 20))
3

Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kap. 7 med senere
ændringer.
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række foreninger og organisationer m.v. Klagen skal være modtaget senest den 20.
juni 2019 kl. 23.59
Klagen skal indsendes digitalt til Hjørring kommune via Miljø- og
Fødevareklagenævnets klageportal. Klageportalen findes på www.borger.dk og
www.virk.dk. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Hjørring Kommune i
klageportalen.
Nævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om
Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr for at klage.
Gebyrets størrelse kan ses på www.borger.dk og www.virk.dk .
Afgørelsen kan udnyttes på egen risiko og regning, hvis der klages over den. Det er
dog under forudsætning af, at andre nødvendige tilladelser er indhentet. Miljø- og
Fødevareklagenævnet kan i særlige tilfælde afgøre, at godkendelsen ikke kan
udnyttes, før klagen er behandlet. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ændre eller
ophæve kommunens afgørelse på baggrund af en klage.
Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolen. En retssag skal være
anlagt inden seks måneder fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.
Der er til enhver tid aktindsigt i sagen jf. forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov
om aktindsigt i miljøoplysninger.
Med venlig hilsen
Bente Kjærsgård Henriksen
Team Erhverv
Tlf.: +45 72 33 67 35
BKH@hjoerring.dk
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Kopi af afgørelsen er sendt til:












Agri Nord, Carsten Aarup – caa@agrinord.dk
Danmarks Naturfredningsforening - dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening – Hjørring, - hjoerring@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening - natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening – Hjørring hjoerring@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskeren.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Formand: Niels Barslund,
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, - ae@ae.dk
3F Skagerak – skagerak@3F.dk
Lystfiskeriforeningen for Liver Å – danielholmlarsen@yahoo.dk

