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Indledning
Emne

Data

Ansøger
Bedriftens adresse
Husdyrbrugets navn
Matrikelnummer
Virksomhedens art
Ejer
CHR-nummer
CVR-nummer
Tilsynsmyndighed

Palle Lundsfryd Nyborg
Assensvej 45, 5853 Ørbæk
2d m.fl. Lindeskov By, Ellested
Minkproduktion
Palle Lundsfryd Nyborg
19081
26422922
Nyborg Kommune

Nyborg Kommune har den 23. februar 2008 modtaget anmeldelse om
ændring af minkbesætningen på ovennævnte ejendom fra 1.200 stk.
minktæver, svarende til 32,4 DE til 1.600 stk. minktæver, svarende til i
alt 39,03 DE. Der bliver ikke etableret nye minkhaller eller opbevaringsanlæg i forbindelse med det ansøgte, da det kan rummes i det eksisterende anlæg.
Ændringen af produktion er omfattet af §10 i Husdyrgodkendelsesloven1, samt reglerne i Husdyrgødningsbekendtgørelsen2 og Pelsdyrbekendtgørelsen3
Der skal i forbindelse med en tilladelse efter §10 alene foretages en
vurdering af virkningen på miljøet for produktionsændringen. Dette betyder, at der mht. produktionsanlægget er foretaget en vurdering af udvidelsen/ændringen af dyreholdet. For udspredningsarealerne er der
foretaget en vurdering af hele bedriftens areal, i alt 35,24 ha.
Tilladelsen indeholder vilkår for virksomhedens drift, indretning og kontrol. Vilkårene er stillet på baggrund af nedenstående miljøvurdering af
virksomhedens forureningsmæssige forhold. Vilkårene skal blandt andet
sikre at eventuelle gener for naboer begrænses, at der ikke sker en
øget ammoniakfordampning fra det samlede anlæg til ammoniakfølsomme naturtyper, at der ikke sker en forøget næringsstofpåvirkning af
grund- og overfladevand, samt at der er taget hensyn til de landskabelige værdier.

1

Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere
end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. med senere ændringer.
3
Bekendtgørelse nr.1428 af 13. December 2006 om pelsdyrfarme m.v. med senere
ændringer.
2

2

Miljøtilladelse
Afgørelse
Nyborg Kommune meddeler hermed efter §10 i Husdyrgodkendelsesloven tilladelse til en maksimal minkbesætning på 1.600 stk. minktæve
og 2 stk. ammekøer m. opdræt, svarende til 37 DE på ejendommen
matr.nr. 2d m.fl., Lindeskov By, Ellested beliggende Assensvej 45, 5853
Ørbæk, cvr-nr.: 26422922, da det vurderes at ansøger har truffet de
nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen
ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i
øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde,
som er uforenelige med hensynet til omgivelserne. I vurderingen er indgået hvorvidt indretning og drift af husdyrbruget, udbringning af husdyrgødning og drift af arealerne kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som dette er defineret
i Husdyrgodkendelsesloven, herunder at projektet ikke skader Natura
2000-områder eller levesteder for arter optaget på Habitatdirektivets
bilag IV.
Tilladelsen omfatter samtlige landbrugsmæssige aktiviteter på ejendommen og bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra miljøtilladelsens datering.
Forudsætningerne for tilladelsen findes i vedlagte ”Ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maximalt 75 DE) af 23. februar 2008” og
”Ansøgningsskema. Skema nummer 9421 af 30. oktober 2008, version
2” (vedlagt som hhv. Bilag 1 og 2) og nedenstående Miljøvurdering.
Tilladelsen meddeles under forudsætning af, at virksomheden placeres,
indrettes og drives i overensstemmelse med det ansøgte, samt at følgende vilkår overholdes:

Særlige vilkår for miljøtilladelsen
1. Virksomheden skal etablere lugtreducerende foranstaltninger,
hvis kommunen på baggrund af konkrete observationer vurderer,
at produktionen alligevel giver anledning til væsentlige lugtgener
ved de omboende.
2. Der skal ved gyllebeholderen etableres en støbt, tæt læsseplads
med afløb (pumpebrønd) til opsamlingsbeholder.
3. Dieseltanken skal placeres på fast bund med en opkant, så evt.
lækage eller spild kan opsamles. Opkanten bør desuden have en
højde, så den fungerer som påkørselsværn.
4. Bredden på gødningsrenderne skal være mindst 28 cm.
5. Tømning af gødningsrenderne skal ske mindst 2 gange ugentligt.
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6. På den del af udspredningsarealet, der støder op til beboelsesejendomme må der ikke udbringes gylle på fredage, lørdage og
søn- og helligdage.
7. Tømning af gødningsrender må ikke foretages på fredage, lørdage og søn- og helligdage.
8. Der skal på udspredningsarealet udlægges 4,5% efterafgrøder
ud over de lovpligtige. Der må maksimalt må tilføres udspredningsarealerne husdyrgødning svarende til 1,12 DE/ha/år eller en
maksimal tilførsel af 5824 kg N/år i organisk gødning.
9. På den del af mark 100, der støder op til Nørremose skal der
etableres en 25 m gødnings- og pesticidfri randzone, svarende til
det grøntskraverede område på kortudsnittet side 11.
10. Der må maksimalt tilføres udspredningsarelerne 1534 kg P/år.
11. Der skal mindst hvert 5. år bestemmes fosfortal for alle marker,
der indgår i udspredningsarealet. Der skal indsendes kopi af fosfortallene til kommunen. Hvis de viser en væsentlig stigning, skal
virksomheden iværksætte foranstaltninger, der modvirker dette.
12. Virksomheden skal løbende inddrage ny viden og teknologi, som
kan mindske virksomhedens påvirkning af det omgivende miljø.
13. Til dokumentation for, at vilkår vedrørende sædskifter, efterafgrøder og tildeling af kvælstof og fosfor til afgrøderne på udspredningsarealerne, skal der hvert år udarbejdes en mark-,
sædskifte- og gødningsplan. Disse skal opbevares i mindst 5 år
og kunne forevises på forlangende.
14. Til yderligere dokumentation for, at tilladelsens vilkår overholdes
skal de udarbejdede gødningsregnskaber og ansøgninger om
enkeltbetalingsordningen opbevares i mindst 5 år og kunne forevises på forlangende.
15. Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares på
bedriften:
o Hvornår der er foretaget fluebekæmpelse, med hvad og hvordan.
o Hvornår der har været foretaget autoriseret kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gylletransport, samt de fejl og mangler,
der måtte være konstateret og udbedret.
o Hvornår der er foretaget rengøring, desinfektion m.v. af bure
og haller, med hvilke midler, mængder og hvordan.
o Hvornår der er foretaget aflæsning af el- og vandforbrug,
samt aflæsningsværdier og hvad der evt. er foretaget for at
reducere forbruget.

Øvrige bestemmelser
Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.
Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres på en måde, der kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet, uden kommu-
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nalbestyrelsens forudgående tilladelse til udvidelsen eller ændringen.
Ændringer af udbringningsarealet skal anmeldes kommunen.
Det skal endvidere bemærkes, at virksomheden også er omfattet af §
42 i husdyrgodkendelsesloven. Efter denne paragraf kan tilsynsmyndigheden påbyde afhjælpende foranstaltninger, hvis virksomhedens drift
medfører væsentlig forurening, gener eller uhygiejniske forhold.
Der gøres desuden opmærksom på § 52 i husdyrgodkendelsesloven.
Heraf fremgår, at den ansvarlige for forhold eller indretninger, der kan
give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden,
såfremt driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller
indebærer fare herfor.

Offentliggørelse
Miljøtilladelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen den 20.
januar 2009.

Klagevejledning
Der kan skriftligt klages over tilladelsen. Klagen skal være modtaget af
kommunen senest den 17. Februar 2009 ved kontortids ophør. Kommunen videresender klagen til klageinstansen: Miljøklagenævnet.
De klageberettigede er: ansøger, miljøministeren og enhver med en
individuel væsentlig interesse i afgørelsen. Endvidere er en række foreninger og organisationer klageberettigede. Kommunen vil give ansøger besked, hvis der kommer klager over afgørelsen.
En klage over tilladelsen kan have opsættende virkning. Der bør derfor
rettes henvendelse til Miljøklagenævnet for en afklaring af, om en eventuel klage har opsættende virkning. Udnyttelsen af tilladelsen sker dog
på ansøgerens eget ansvar og indebærer ingen begrænsninger i Miljøklagenævnets ret til at ændre eller ophæve tilladelsen.
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt
inden 6 måneder efter endelig afgørelse. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Modtagere af kopi af afgørelsen
•

•
•
•

Danmarks Naturfredningsforening. Masnæsøgade 20, 2100 København Ø
E-post: dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening. Lokalafdeling Nyborg
E-post: nyborg@dn.dk
Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N.
E-post: husdyr@ecocouncil.dk
Miljøcenter Odense. Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ.
E-post: Post@ode.mim.dk
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsaaesgade 1, 7100 Vejle
E-post: jkt@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V.
E-post: natur@dof.dk
Centrovice. Lombjergevej 1, 5750 Ringe.
E-post: asl@agrogaarden.dk
Ebba Larsen, Assensvej 52, 5853 Ørbæk.
Karl Henriksen, Assensvej 50, 5853 Ørbæk.
Carl Mogens Bang, Assensvej 54, 5853 Ørbæk.
Erik Gunner Storm, Assensvej 43a, 5853 Ørbæk.
Vagn Drud, Assensvej 43b, 5853 Ørbæk.
Ørbæk Vandværk v. Peer Andersen, Bakkevej 8, 5853 Ørbæk.

Venlig hilsen

Birgit Sønderskov Weber
Gruppeleder, Natur og Miljø

/Bo Clausen
Miljøsagsbehandler
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Miljøvurdering
Nedenstående miljøvurdering danner grundlag for ovenstående meddelelse af tilladelse.
Vurderingen skal belyse, om de indsendte oplysninger er i overensstemmelse med de oplysninger kommunen selv har. Den skal desuden afgøre om det ansøgte vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Hvis det vurderes, at det ansøgte kan have en væsentlig indvirkning på miljøet vil der blive foretaget en vurdering af, om der kan stilles sådanne vilkår, at projektets indvirkning på miljøet ikke længere er
væsentlig. Der skal desuden foretages en vurdering af om ansøger
har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Hvor
det vurderes at der er behov for at stille særlige vilkår vil dette være
formuleret til sidst i det enkelte afsnit.

Produktionsanlæg
Den aktuelle vurdering omfatter kun en vurdering af merbelastningen
fra den ansøgte udvidelse af produktionen. Til reduktion af ammoniakfordampningen vil der blive foretaget udmugning af gødningsrenderne
2 gange ugentligt. Bredden af gødningsrenderne er over 28 cm.
Nærværende vurdering omfatter kun en del af de forureningsmæssige
parametre, der er til stede på en landbrugsvirksomhed og kun den
nye stald. De øvrige parametre på virksomheden som helhed vurderes i forbindelse de regelmæssige tilsyn på virksomheden.
Beliggenhed
I henhold til husdyrgodkendelseslovens kap.2 og §20 må stalde og
lign. samt gødningsopbevaringsanlæg ikke placeres indenfor angivne
afstande til nabobeboelser, byzone, private og offentlige brønde,
vandløb (herunder dræn) og søer, offentlig vej, naboskel højmose,
lobeliesøer m.v.
Afstanden til nærmeste byzone (Ørbæk) er ca. 600 m og afstanden
fra minkhallerne til nærmeste nabobeboelse er ca. 110 meter. Der er
mere end 300 meter til beboelsesbygning i samlet bebyggelse, eksisterende eller iflg. lokalplan fremtidigt byzone eller sommerhusområde
og område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål m.v..
Afstandene til offentlig vej, vandløb, naboskel, højmoser, lobeliesøer
m.v. vurderes at være overholdt. Ejendommen er desuden beliggende
inden for ”større sammenhængende landskabsområde. Der er etableret en 3-rækket beplantning omkring minkfarmen. Det vurderes, at
minkfarmen ikke har væsentlige negative landskabelige konsekvenser.
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Af natur omkring ejendommen skal nævnes de A-målsatte moseområder i Plantagen (askesump, overgangsrigkær) og Lindeskov Hestehave (askesump, overgangsrigkær). I Plantagen findes bl.a. Skovbyg
og i Lindeskov Hestehave har der været forekomst afHvas Avneknippe (sidst set i 1981). Afstanden fra staldanlægget til Plantagen og
Lindeskov Hestehave er ca. 1000 m. Begge områderne er beskyttet af
Naturbeskyttelseslovens §3. Baggrundsbelastningen i Nyborg kommune er 15,2 kg N/ha/år. Tålegrænsen er 15-25 kg N/ha/år. Tålegrænsen vurderes ikke at være overskredet.
Der vil i nedenstående afsnit ”Ammoniakpåvirkning af natur” blive foretaget en vurdering af om udvidelsen af produktionen vil give anledning til en væsentlig påvirkning af omliggende naturområder. Der vil
ligeledes i afsnittet ”Lugtpåvirkning af omgivelserne” blive foretaget en
vurdering af, om den ansøgte produktion vil give anledning til væsentlig forøget risiko for lugtgene ved de omboende.
Det vurderes samlet, at der ikke er grundlag for af stille vilkår vedrørende produktionsanlæggets beliggenhed.
Lugtpåvirkning af omgivelserne
Jf. Pelsdyrbekendtgørelsen skal der være mindst 100 m til nærmeste
nabobeboelse og 200 m til nærmeste byzone. Da afstanden til nærmeste nabobeboelse er 110 m vurderes produktionen ikke at give anledning til væsentlige lugtgener ved de omboende. Der vil derfor ikke
blive stillet vilkår om etablering af lugtreducerende foranstaltninger.
Det vurderes, at der i forbindelse med tømning af gødningsrenderne
kortvarigt kan forekomme lugtgener.
Der skal derfor stilles vilkår om, at virksomheden skal etablere lugtreducerende foranstaltninger, hvis kommunen på baggrund af konkrete
observationer vurderer, at produktionen alligevel giver anledning til
væsentlige lugtgener ved de omboende.
Der skal desuden stilles vilkår om, at der ikke må foretages tømning
af gødningsrenderne på fredage, lørdage og søn- og helligdage.
Håndtering og opbevaring af gødning
Gødningssystemet er gylle. Den samlede årlige gylleproduktion vil
blive ca. 800 m3. Den samlede opbevaringskapacitet på farmen er på
1066 m3. Opbevaringskapaciteten er derfor ca. 24 måneder. Der er
derfor ikke grundlag for at stille særlige vilkår vedrørende gødningsopbevaringen.
I forbindelse med gyllebeholderen er der ikke etableret læsseplads til
opfangning af evt. spild ved overpumpning af gyllen til gylletransportvogn.
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For at minimere risikoen for forurening ved overpumpning af gylle til
gylletransportvogn, skal der stilles vilkår om, at der ved gyllebeholderen skal etableres støbt, tæt læsseplads med afløb (pumpebrønd) til
opsamlingsbeholder.
Ammoniakpåvirkning af natur
Den samlede ammoniakemission fra minkproduktion vil efter udvidelsen være ca. 2700 kg n/år. Dette er en forøgelse på ca. 600 kg N/år i
forhold til den eksisterende produktion. En beregning af ammoniakpåvirkningen af moseområderne i Plantagen og Lindeskov hestehave
viser, at den udvidede produktion ikke vil give anledning til en forøget
ammoniakdeposition.
For at minimere ammoniakemissionen fra produktionsanlægget skal
der stilles vilkår om, at bredden på gødningsrenderne skal være
mindst 28 cm, samt at tømning af gødningsrenderne skal ske mindst
2 gange ugentligt.

Udbringningsarealer
Til et dyrehold på 37 DE kræves et harmoniareal på 26,4 ha. I ansøgningen er anført et udspredningsareal på 35,24 ha. I det følgende er
der på baggrund af det indsendte ansøgningsskema nr. 9421, version
2 af 30. oktober 2008 foretaget en vurdering af dette areal. Hele udspredningsarealet er beliggende i Nyborg Kommune. Alle udspredningsarealerne er drænede. Jordbundstypen er overvejende sandblandet lerjord. Beliggenheden af udspredningsarealerne fremgår af
nedenstående kortudsnit.
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Af ansøgningen fremgår at der i beregningerne er valgt et standardsædskifte S2 (50% vinterkorn, 10% lovpligtige efterafgrøder, 15%
vårkorn, 5% ærter 20%vinterraps) og udlæg af 4,5 % efterafgrøder ud
over de lovpligtige.
Det vurderes, at udbringningen af gyllen kan give anledning til lugtgener ved de beboelsesejendomme, der støder op til udspredningsarealerne, hvis det udbringes på uhensigtsmæssige tidspunkter.
For at mindske risikoen for lugtgener ved de beboelsesejendomme,
der støder op til udspredningsarealerne skal der stilles vilkår om, at
der ikke må udbringes gylle på de udspredningsarealer, der støder op
til beboelsesejendomme på fredage, lørdage og søn- og helligdage.
Kvælstof
Nitrat
Alle udspreningsarealerne ligger i nitratklasse 2. Dette betyder, at der
kun kan udspredes 65% af det fulde husdyrtryk (1,4 DE/ha) eller 0,92
DE/ha. Da der imidlertid udlægges 4,5% efterafgrøder ud over de lovpligtige kan der tillades det ansøgte husdyrtryk på 1,12 DE/ha. Udvaskningen til overfladevand vil være 48 kg N/ha/år.
Ingen af udspredningsarealerne ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder. Der er derfor ikke grundlag for, at stille vilkår vedrørende nitratindholdet i det vand, der forlader rodzonen.
Der skal derfor stilles vilkår om, at der på det anførte udspredningsareal skal udlægges 4,5% efterafgrøder ud over de lovpligtige, samt
at der maksimalt må tilføres udspredningsarealerne husdyrgødning
svarende til 1,12 DE/ha/år eller en maksimal tilførsel af 5824 kg N/år i
organisk gødning.
Ammoniakpåvirkning af natur
§7-arealer
Der er ingen naturområder, der ligger op til udspredningsarealerne,
som udløser krav om bufferzone. Der vil derfor ikke blive stillet særlige vilkår vedrørende bufferzone.
Anden natur
En del af udspredningsarealet (mark 100) støder op til moseområdet
Nørremose (rigkær). Denne er A-målsat blandt andet på grund af forekomst af Hvas Avneknippe og Butblomstret siv.
Selv om der med det ansøgte ikke sker en forøgelse af udvaskningen
af kvælstof fra udspredningsarealerne er det kommunens vurdering,
at området fortsat vil være overbelastet med næringsstoffer i et om10

fang, så kvælstoffølsomme arter (bl.a. Hvas Avneknippe) forsvinder
fra området. Udsprøjtning af pesticider umiddelbart op til moseområdet vurderes desuden, at have negative konsekvenser for arterne tilknyttet området. Udbringning af husdyrgødning umiddelbart op ad
moseområdet giver anledning til en ikke ubetydelig afsætning af ammoniak i mosen.
For at medvirke til at vende den negative udvikling for Nørremose,
skal der stilles vilkår om, at der på den del af mark 100, der støder op
til Nørremose skal etableres en 25 m gødnings- og pesticidfri randzone.
Nedenstående kortudsnit viser beliggenheden af mark 100. Den
grønne skravering viser beliggenheden af den 25 m gødnings- og
pesticidfri randzone.

Mark 100

= Gødnings- og sprøjtefri randzone

Fosfor
Ingen af udspredningsarealerne ligger inden for arealer med et fald på
120 eller mere ned til sø og/eller vandIøb. Der er derfor ikke grundlag
for at stille vilkår vedrørende formindskelse af risiko for overfladeafstrømning til sø eller vandløb.
Alle udspredningsarealerne ligger inden for opland til Natura 2000område, der er belastet med fosfor.
Med den ansøgte drift tilføres udspredningsarealerne 43,5 kg P/ha/år.
Da der med det anførte sædskifte fraføres 26,9 kg P/ha/år er der et
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fosforoverskud på 16,6 kg P/ha/år. Fosforoverskuddet for nudriften er
6,8 kg P/ha/år. Fosforoverskuddet på udspredningsarealerne øges
således med 9,8 kg P/ha/år.
Ansøger har oplyst, at alle udspredningsarealerne er drænede. Fosfortallet er < 4 for 18,3 ha af udspredningsarealet, for 15,2 ha er det
mellem 4 og 6. Ingen af udspredningsarealerne har fosfortal > 6. 1,7
ha af udspredningsarealerne er lavbundsjord.
Jf. beskyttelsesniveauet for fosfor stilles der ingen krav til fosforoverskuddet på arealer, hvor fosfortallet er < 4. På arealer hvor fosfortallet
er mellem 4 og 6 må fosforoverskuddet maksimalt øges med 4 kg
P/ha/år. På lavbundsarealer må fosforoverskuddet ikke øges.
Det fremgår af beregningerne i ansøgningsskemaet, at husdyrgodkendelseslovens beskyttelsesniveauet for fosfor er overholdt. Da der
ikke, jf. vejledningen til husdyrgodkendelsesloven, kan stilles vilkår på
markniveau, skal der stilles vilkår om, at der maksimalt må tilføres
udspredningsarelerne 1534 kg P/år.
Som dokumentation for, at der ikke sker en fosforophobning, og dermed forøget risiko for udvaskning af fosfor, på dyrkningsarealerne
skal der stilles vilkår om, at der mindst hvert 5. år bstemmes fosfortal
for alle marker, der indgår i udspredningsarealet. Der skal indsendes
kopi af fosfortallene til kommunen. Hvis de viser en væsentlig stigning, skal virksomheden iværksætte foranstaltninger, der modvirker
dette.

Bedste tilgængelige teknik
Det vurderes, at ansøger inden for rammerne af proportionaliteten har
truffet de nødvendige foranstaltninger til at begrænse og forbygge
forureningen fra virksomheden.
Af ansøgningen fremgår, at ammoniakudledningen reduceres ved
tømning af gødningsrenderne to gange ugentligt.
Ansøger vil i øvrigt i det omfang, der fremkommer ny viden og teknologier m.v. til reduktion af miljøbelastningen, f.eks. foderoptimerede
foderblandinger, løbende indføre disse.
Der skal derfor stilles vilkår om tømning af gødningsrenderne to gange ugentligt, samt vilkår om, at virksomheden løbende skal inddrage
ny viden og teknologi, som kan mindske virksomhedens påvirkning af
det omgivende miljø.
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Partshøring
I sager om dyrehold < 75 DE anser kommunen naboer til virksomheden indenfor en radius af 300 m fra produktionsanlægget som parter i
sagen. Kommunen anser desuden omboende, hvor risikoen for forøget genepåvirkning, f.eks. lugt eller støj, som parter i sagen. Ligeledes anses vandværker der har vandindvinding i nitratfølsomme indvindingsoplande som parter. Der er derfor foretaget partshøring af
beboerne i 5 omliggende ejendomme, samt Ørbæk Vandværk.
I forbindelse med partshøringen indkom der en samlet indsigelse fra
beboerne på Assensvej nr. 43a, 50 og 52. Indsigelsen drejede sig om,
at minkfarmen giver anledning til lugtgener. I forhold til indsigelsen
skal det fremhæves, at minkfarmen overholder pelsdyrbekendtgørelsens afstandskrav, samt at der ikke tidligere har været klager over
lugtgener fra aktiviteterne på minkfarmen. Det er derfor kommunens
vurdering, at der ikke er grundlag for at stille særlige vilkår om etablering af lugtreducerende foranstaltninger ud over de vilkår vedrørende
lugt, der fremgår af afsnittet ”Lugtpåvirkning af omgivelserne”.

Konklusion
Det vurderes samlet, at det ansøgte vil kunne gennemføres i overensstemmelse med § 19 - § 22 og § 27 i husdyrgodkendelsesloven,
samt reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ud over at skulle
følge gældende regler skal der stilles følgende specielle vilkår:
• Virksomheden skal etablere lugtreducerende foranstaltninger,
hvis kommunen på baggrund af konkrete observationer vurderer, at produktionen alligevel giver anledning til væsentlige
lugtgener ved de omboende.
• Der skal ved gyllebeholderen etableres en støbt, tæt læsseplads med afløb (pumpebrønd) til opsamlingsbeholder.
• Dieseltanken skal placeres på fast bund med en opkant, så evt.
lækage eller spild kan opsamles. Opkanten bør desuden have
en højde, så den fungerer som påkørselsværn.
• Bredden på gødningsrenderne skal være mindst 28 cm.
• Tømning af gødningsrenderne skal ske mindst 2 gange ugentligt.
• På den del af udspredningsarealet, der støder op til beboelsesejendomme må der ikke udbringes gylle på fredage, lørdage og søn- og helligdage.
• Tømning af gødningsrender må ikke foretages på fredage, lørdage og søn- og helligdage.
• Der skal på udspredningsarealet udlægges 4,5% efterafgrøder
ud over de lovpligtige. Der må maksimalt tilføres udspredningsarealerne husdyrgødning svarende til 1,12 DE/ha/år eller
en maksimal tilførsel af 5824 kg N/år i organisk gødning.
13

•

•
•

•

•

•

•

På den del af mark 100, der støder op til Nørremose skal der
etableres en 25 m gødnings- og pesticidfri randzone, svarende
til det grøntskraverede område på kortudsnittet side 9.
Der må maksimalt tilføres udspredningsarelerne 1534 kg P/år.
Der skal mindst hvert 5. år bestemmes fosfortal for alle marker,
der indgår i udspredningsarealet. Der skal indsendes kopi af
fosfortallene til kommunen. Hvis de viser en væsentlig stigning,
skal virksomheden iværksætte foranstaltninger, der modvirker
dette.
Virksomheden skal løbende inddrage ny viden og teknologi,
som kan mindske virksomhedens påvirkning af det omgivende
miljø.
Til dokumentation for, at vilkår vedrørende sædskifter, efterafgrøder og tildeling af kvælstof og fosfor til afgrøderne på udspredningsarealerne, skal der hvert år udarbejdes en mark-,
sædskifte- og gødningsplan. Disse skal opbevares i mindst 5 år
og kunne forevises på forlangende.
Til yderligere dokumentation for, at tilladelsens vilkår overholdes skal de udarbejdede gødningsregnskaber og ansøgninger
om enkeltbetalingsordningen opbevares i mindst 5 år og kunne
forevises på forlangende.
Følgende skal registreres i driftsjournal, der skal opbevares på
bedriften:
o Hvornår der er foretaget fluebekæmpelse, med hvad og
hvordan.
o Hvornår der har været foretaget autoriseret kontrol af rørsamlinger og rørføringer til gylletransport, samt de fejl og
mangler, der måtte være konstateret og udbedret.
o Hvornår der er foretaget rengøring, desinfektion m.v. af bure og haller, med hvilke midler, mængder og hvordan.
o Hvornår der er foretaget aflæsning af el- og vandforbrug,
samt aflæsningsværdier og hvad der evt. er foretaget for at
reducere forbruget.

Bo Clausen
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