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Fakta om planlægningen for store husdyrbrug

En optimal beliggenhed af områder til store husdyrbrug
Gennem den almindelige kommuneplanlægning vil det 
være muligt at optimere beliggenheden af områder til place-
ring af husdyrbrug med henblik på at sikre såvel erhvervets 
som andre erhvervs udviklingsmuligheder og under hensyn 
til byvækst. Der kan også sikres en hensigtsmæssig place-
ring af brugenes bygninger mv. i forhold til infrastrukturen, 
herunder især i forhold til transport til fælles biogasanlæg, 
som vil skulle aftage gylle fra husdyrbruget. Planlægningen 
vil samtidigt kunne bidrage til en hensigtsmæssig placering i 
forhold til beskyttelsesinteresserne i det åbne land, herunder 
særligt landskabs-, natur- og miljøinteresser. Herudover kan 
kommunerne som hidtil udpege særligt værdifulde landska-
ber, hvor det angives, hvilke landskabsværdier, der ønskes 
beskyttet og hvorfor.  

Reguleringen af husdyrbrug, herunder reguleringen efter 
husdyrgodkendelsesloven, er den samme uanset om hus-
dyrbruget ligger inden for eller uden for de kommuneplan-
lagte arealer. 

Udpegning af positivområder
Der udpeges positivområder, hvor store husdyrbrug kan 
placeres for at opnå, at hensyn til husdyrbrugenes udvikling 
særligt prioriteres i den fremtidige afvejning af arealanven-
delsesinteresserne. Der kan ikke udpeges områder, hvor 
husdyrbrug skal placeres. Alle husdyrbrug uden for positi-
vområderne har fortsat krav på at få vurderet ansøgninger 
om udvidelser. 

I positivområderne vil husdyrproducenter og naboer m.fl. på 
forhånd være klar over, at udvidelse og etablering af store 
husdyrbrug er en prioriteret aktivitet, og at der på forhånd 
ved et konkret projekt allerede i kommuneplanen er taget 
stilling de væsentligste hensyn i modsætning ved enkelt-
sagsbehandling uden forudgående planlægning, herunder 
f.eks. hensyn til udledninger, landskab, natur, infrastruktur, 
byudvikling og naboer. 

Den positive udpegning af egnede placeringer til store 
husdyrbrug er ikke begrænset til en udpegning inden for 
kommuneplanens værdifulde landbrugsområder. Hvis der 
er sammenfald mellem udpegningsgrundlaget for de vær-
difulde landbrugsområder og positive lokaliseringsfaktorer 
for driftsbygninger på store husdyrbrug, vil det være hen-
sigtsmæssigt at overveje egnede placeringer af store hus-
dyrbrug i de værdifulde landbrugsområder.  

Men der vil også kunne være områder uden for de værdi-
fulde landbrugsområder, hvor der hensigtsmæssigt kan 
udpeges egnede placeringer af store husdyrbrug. Det kan 

Planlægning for placeringen af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug omfatter som udgangspunkt fremti-
dig placering af husdyrbrug, der udvides eller etableres til mere end 500 dyreenheder, og som antager industriel karakter. 
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 for planlæggere 

f.eks. skyldes, at der uden for de værdifulde landbrugsom-
råder er egnede placeringsmuligheder for jordløse brug, 
der alternativt ville optage dyrkningsarealer i et værdifuldt 
landbrugsområde. Eller det kan f.eks. skyldes, at der allerede 
er foretaget investeringer i et husdyrbrug, der ikke ligger i 
et værdifuldt landbrugsområde, som hensigtsmæssigt kan 
udvides til et egentligt stort husdyrbrug.


