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Indledning 
Nyborg Kommune har den 13. maj 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til § 10 tilladelse om at æn-
dre den ene 4-rækkede minkhal til en 6-rækket minkhal. Nyborg Kommune har senere den 17. oktober 
2014 modtaget en ansøgning om at etablere en møddingsplads på 12x20 m med 1 m høj mur fra Tor-
ben Andersen, Tvevadgyden 25, 5540 Ullerslev, cvr. nr 26077419. 

Der er den 3. juli 2012 meddelt miljøtilladelse efter husdyrgodkendelseslovens1 §10  til en minkproduk-
tion med 2.550 stk. minktæver med hvalpe, svarende til 85 DE. Der blev i tilladelsen søgt til at at etab-
lere 4 stk. 2-rækkede minkhaller (tilbygning af 4 fag af 4,4 x 8,3 m) og etablering af 3 stk. 4-rækkede 
haller (104 x 8,5 m). 

Den ene 4-rækkede minkhal er efterfølgende blevet bygget som en 6-rækket minkhal, derfor søges der 
nu om et lovliggørende tillæg til miljøtilladelsen. 

Kommunen har foretaget en vurdering af det ansøgte i forhold til husdyrgodkendelseslovens bestem-
melser.  

Baggrunden for ændringen i bygningsmassen er et ønske om et ekstra antal bure på farmen. Den an-
søgte ændring vil betyde, at der kommer 600 bure ekstra. Der søges ikke om en udvidelse af dyrehol-
det. 

Møddingspladsen ønskes etableret, så der ikke længere er behov for en opbevaringsaftale til halmen. 
Fortanken ønskes etableret, da ansøger ønsker at levere minkgylle til biogasanlæg og modtage afgas-
set gylle retur. 

Da møddingpladsen og fortanken ligger inden for 300 m fra ammoniakfølsom skov er de omfattet af 
krav om godkendelse i henhold til § 10 i husdyrgodkendelsesloven. 

Ændringer i eksisterende tilladelser kan meddeles som et tillæg til eksisterende godkendelse, i det vur-
deres, at ændringen ikke vil indebære en forøget forurening for miljøet, og skal derfor have tilladelse 
efter § 10, stk. 3 i husdyrgodkendelsesloven. 

 

   

 

 
 
 
 

                                            
1 Lovbek nr. 868 af 3. juli om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer. 



Tvevadgyden 25  Tillæg til §10-tilladelse 

4 
 

Tillæg til miljøgodkendelse 

Afgørelse 
Nyborg Kommune godkender hermed etablering af en udvidelse af en 4-rækket minkhal til en 6-rækket 
minkhal, en fortank på op til 99 m3 og en møddingplads på 140 m2 på  landbrugsejendommen matr.nr. 
12k Ellinge By, Ellinge, beliggende Tvevadgyden 25, 5540, Ullerslev, cvr-nr.: 26077419, da det samlet 
vurderes, at de kan etableres, så de ikke giver anledning til en væsentlig forøget forurening eller en 
væsentlig negativ påvirkning af landskabet.  

Afgørelsen meddeles i henhold til §10 i husdyrgodkendelsesloven, som tillæg til den eksisterende tilla-
delse af 3. juli 2012.  

Tilladelsen bygger på ansøgning fremsendt den 13. maj 2014 og revideret den 17. oktober 2014 inklu-
sive bilag og en række supplerende oplysninger, der er fremkommet i forbindelse med sagsbehandlin-
gen. 

Tillægget til tilladelsen bortfalder, hvis det ikke er udnyttet inden 2 år fra dato. 

Jf. tillægget til miljøtilladelsen skal følgende vilkår overholdes. I forhold til tilladelsen af af 3. juli 2012 
erstatter nedenstående  vilkår mærket med * vilkår i godkendelsen.  

Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen 
 
2.1* Gødningsrender i alle minkhaller skal have en bredde på mindst 36 cm. 

2.2* Der udmuges 2 gange ugentligt i alle haller 

2.3* Alle minkbure skal tilføres halm ad libitum 

2.4* Proteinindholdet i foderet må i uge 30-47 maksimalt udgøre 31 % af omsættelig energi. 

2.5*  Fortanken etableres med fast låg med en højde op til 2,5 m over terræn. 
 

 
2.7* Redekassehalm opbevares overdækket på møddingspladsen med afløb til beholder indtil 

udbringning. 

 

Offentliggørelse 
Tillægget til miljøtilladelsen offentliggøres ved annoncering i Lokalavisen Nyborg den 11. august 2015. 

Klagevejledning 
Denne afgørelse kan efter husdyrgodkendelseslovens kap. 7, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet 
af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, 
individuel interesse i sagens udfald. 

Klagefrist  

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsens annoncering. Natur- og Miljøklagenævnet skal dermed 
have modtaget klagen senest 8. september 2015.  

Indgivelse af klage 
En klage over denne afgørelse, skal ske til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen indsendes via Klage-
portalen, der ligger på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside, www.nmkn.dk.  
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Adgangen til klageportalen sker via www.borger.dk og www.virk.dk.  Der er direkte link til disse steder 
via forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. Vejledning om hvordan man logger på og 
anvender Klageportalen, findes også på disse hjemmesider.  

På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside findes information om, hvordan man klager via Klagepor-
talen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og e-mailadresse til sup-
portfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet. 

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageporta-
len, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 
skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndighe-
den videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Gebyr 
Der er et gebyr på kr. 500 for at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyret betales med betalings-
kort via Klageportalen eller via indbetalingskort sendt fra Natur- og Miljøklagenævnet. 

Virkning af klage 
En klage over miljøgodkendelser eller andre afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven2 har ikke op-
sættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen eller anden afgørelse, medmindre Natur- og 
Miljøklagenævnet bestemmer andet. Det skal fremhæves, at evt. udnyttelse af godkendelsen inden 
Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i klagesagen, sker på eget ansvar. 

Domstolene 
Afgørelsen kan endvidere indbringes for domstolene. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måne-
der efter endelig afgørelse. 
 
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyrgodkendelsesslovens § 90. En 
eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annonceringen. 
 
Der gøres opmærksom på, at etablering af nye anlæg ikke må igangsættes, før der er givet en byggetil-
ladelse og eventuelle andre nødvendige tilladelser fra Nyborg Kommune. 
 
På Nyborg Kommunes vegne den 4. august 2015 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
Anne G. Pedersen   Elisabeth Oxenbøll Sørensen 
Gruppeleder Natur og Miljø  Agronom, miljøsagsbehandler 
 

                                            
2
 Lovbek nr. 868 af 3. juli om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, med senere ændringer. 
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Modtagere af kopi af afgørelsen 
• Vibeke Hagelskær Conradsen. Kopenhagen Fur 

E-post: vlu@kopenhagenfur.com 
• Sundhedsstyrelsen.  

E-post: syd@sst.dk 
• Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N.  

E-post: husdyr@ecocouncil.dk 
• Danmarks Naturfredningsforening. Masnedøgade 20, 2100 København Ø 

E-post: dnnyborgsager@dn.dk 
• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia  

E-post: mail@dkfisk.dk  
• Ferskvandsfiskeriforeningen, v/Niels Barslund,  

E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
• Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. 

E-post: frodethorhauge@stofanet.dk  
• Dansk Ornitologisk Forening.  

E-post: natur@dof.dk 
 

• Jette Biesbjerg Frederiksen og Torben Andersen, Tvevadgyden 25, 5540 Ullerslev 
• Inge Marie og Axel Pedersen, Tvevadgyden 18, 5540 Ullerslev 
• Elin Merete Sejten, Tvevadgyden 23, 5540 Ullerslev 
• Karin Lage og Steen Lau Jacobsen, Tvevadgyden 27, 5540 Ullerslev 
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Miljøvurdering 
Kommunen har i det følgende foretaget en vurdering af det indsendte i forhold til husdyrgodkendelses-
lovens bestemmelser. Udgangspunktet for miljøvurderingen er det indsendte ansøgningsskema - Ske-
ma nr. 67101 version 1 inklusive bilag af den 17.10 2014.  

Jf. denne skal kommunen foretage en konkret vurdering af virkningen i landskabet, samt en vurdering 
af hvorvidt de giver anledning til forøget risiko for forurening, herunder gener for de omboende. 

Placeringen af den 6-rækkede minkhal samt møddingspladsen fremgår af nedenstående tegning.  

 

1. Bygge- og beskyttelseslinjer, fredninger mv. 
 
De ansøgte anlæg ligger ikke inden for beskyttelses- og byggelinjer omkring søer, åer, kyster, kirker 
m.v. Produktionsanlægget ligger dog inden for skovbyggelinjen til skoven Langeskov. Generelt vedrø-
rende skovbyggelinjen gælder, at der i zonen inden for skovbyggelinjen ikke må placeres bebyggelse 
som for eksempel bygninger, skure, campingvogne og master. Driftsbygninger, der er erhvervsmæssigt 
for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom, er ikke omfattet af forbuddet. 
 

Produktionsanlægget ligger også inden for beskyttelseslinien for fortidsminder (100 m). For at sikre, at 
et fortidsminde vedbliver at være synligt i landskabet, er der en beskyttelseszone på 100 m fra fortids-
mindets ydergrænse. Indenfor beskyttelseszonen er det ikke tilladt at foretage ændringer i tilstanden. 
Kommunen kan dog træffe afgørelse om dispensation fra beskyttelseslinien.  

 
Jf. bek. nr. 1428 af 13. december 2006 om pelsdyrfarme m.v. (pelsdyrbekendtgørelsen) må der på 
farme under 10.000 tæver ikke ske ændringer der kan medføre forøget forurening indenfor 200 meter 
af eksisterende eller fremtidig byzone eller lokalplanlagt boligområde eller indenfor 100 meter af øvrige 
naboejendomme.  
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Nærmeste naboejendom er Tvevadgyden 23 (ejendom uden landbrugspligt) i en afstand af ca. 130 
meter. Nærmeste byzone er Ellinge by ca. 1000 meter mod sydøst. Pelsdyrbekendtgørelsens af-
standskrav til naboer er overholdt for det planlagte byggeri.  
 
Afstandene i husdyrbrugslovens § 8 er overholdt for det nye staldanlæg jf. nedenstående tabel. 
 

 AFSTAND, 
METER 

MIN. KRAV TIL AFSTAND, 
METER 

NÆRMESTE IKKE-ALMENE VANDFORSYNINGSANLÆG 198 25 

ALMENE VANDFORSYNINGSANLÆG >1000 50 

VANDLØB/DRÆN/SØ 180 15 

OFFENTLIG VEJ OG PRIVAT FÆLLESVEJ 140 15 

LEVNEDSMIDDELVIRKSOMHED > 300 25 

BEBOELSE PÅ SAMME EJENDOM 65 15 

NABOSKEL 60 30 

NABOBEBOELSE 130 100 

BYZONE, SOMMERHUSOMRÅDE ELLER 
LOKALPLANLAGT OMRÅDE TIL BOLIGER 

1000 200 

 

 

Da etablering af de ekstra rækker i minkhallen, fortank og møddingspladsen anses som erhvervsmæs-
sig nødvendigt byggeri, og da byggeriet overholder gældende afstandskrav i husdyrgodkendelsesloven 
vurderes det samlet, at der ikke umiddelbart er beliggenhedsmæssige hindringer for gennemførelse af 
det aktuelle projekt. 

2. Anlæggets påvirkning af omgivelserne 
 
De nye minkhaller opføres i samme materialer og afdæmpede farver, som de eksisterende bygninger.  
 
Eksisterende bygningsmasse har en bygningshøjde målt til tagryg på ca. 4 meter.  
 
Ændringen som der ønskes foretaget omfatter etablering af en 6-rækkede minkhal i stedet for den 4-
rækkede minkhal i miljøtilladelsen, hvilket betyder en ekstra burkapacitet på 600 burrum.  
 
Den 6-rækkede minkhal vil blive placeret samme sted som den 4-rækkede, således, at byggefeltet ikke 
ændres i forhold til miljøtilladelsen. Bygningen vil være ca. 80 cm højere end den 4-rækkede minkhal 
og ca. 4,5 m bredere.  
 
Møddingspladsen placeres af driftsmæssige hensyn i umiddelbar tilknytning til gyllebeholderen. 
 
Fortanken ønskes etableret for at kunne levere rågylle til NGF Nature Energy Midtfyn. Gyllen bliver 
afhentet  ca. 1 gang ugentligt, hvor der samtidig leveres afgasset gylle, der opbevares i den eksiste-
rende gyllebeholder. Det betyder, at der vil være ca. 35 ekstra transporter om året i forhold til den nu-
værende trafik.  
 
Produktionsanlægget ligger inden for et område, der er udpeget som større sammenhængende land-
skabsområde, jf. Nyborg kommuneplan 2013. 
 
Med hensyn til ejendommens beliggenhed i større sammenhængende landskabsområder, så gælder 
for disse at ”de anses for sårbare overfor større tekniske anlæg og bør derfor især friholdes for sådan-
ne anlæg med mindre hensynet til bevaring af landskabsværdierne kan løses på tilfredsstillende vis”. 
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Tilbygningen til de eksisterende stalde ligger sammen ejendommens eksisterende bygninger på et fladt 
plateau på kanten til ådalen mod Vindinge Å. Den ekstra højde på 80 cm vil have en marginal påvirk-
ning af landskabet i området. 
 
Ejendommen ligger med skov mod nord og øst.  
 
Nyborg Kommune vurderer, at anlægget ikke vil påvirke landskabet væsentligt, idet det delvist er af-
skærmet af terrænet. Mod nord og øst er der skov og en del beplantning i ådalen mod vest. Disse be-
plantninger er medvirkende til  at sløre det nuværende byggeri.  
 
Det er ligeledes kommunens vurdering, at møddingspladsen ikke vil være synlig i landskabet, da hele 
minkfarmen er omgivet af træer. Den vil ikke blive synlig fra nabobeboelser, da den placeres mod nord 
på minkfarmen. 
 
Kommunen vurderer, at den samlede bygningsmasse vil fremstå som en driftsmæssig enhed. I hen-
hold til pelsdyrbekendtgørelsen § 6 skal der etableres og stedse vedligeholdes et læhegn, bestående 
af mindst 3 rækker træer omkring hele minkfarmen. Læhegnet vil medvirke til, at minkhallerne er min-
dre synlige i landskabet.  
 
Beplantningen skal være etableret senest 1 år efter opførelse af de nye minkhaller.  Inden etableringen 
af beplantningen skal der indsendes en plan for beplantningens indhold og udstrækning til kommunen. 
 
 
Dyrehold 
Dyreholdet ændres ikke ved den nye ansøgning om lovliggørelse af minkhallen samt møddingsplad-
sen.  
 
Baggrunden for ændringen i bygningsmassen er et ønske om et ekstra antal bure på farmen. den an-
søgte ændring vil betyde, at der kommer 600 burrum ekstra, hvilket er en udvidelse i burrumsantallet 
på ca. 6 %. Ved den ansøgte ændring, betyder det, at farmen kommer op på 3,94 burrum/årstæve, 
hvilket ligger indenfor normalområdet for minkfarme.  
 
Begrundelsen for dette burantal er, at farmen forventer at ligge med et hvalperesultat meget tæt på 
landsgennemsnittet. Landets gennemsnit er 5,5-5,75 hvalpe pr. årstæve. Der vil i enkelte år være flere 
hvalpe og andre år færre hvalpe pr. årstæve. I det følgende laves der en gennemregning med 5,75 
hvalpe pr. årstæve. 
 
Hvalpe, 2 i hvert burrum: 5,75/2 2,875 burrum/årstæve  
Tæve alene: 1,0 burrum/årstæve   
 
Nødvendige burrum, antal i alt 3,875/årstæve  
Ansøgt 3,94 burrum/årstæve  
Ekstra kapacitet 0,065 bur/tæve = 165 bure på farmen.  
 
Den ekstra kapacitet skal bruges til sygeafdeling i det tilfælde, at dyr bliver bidt og skal isoleres for be-
handling. Når en mink er blevet isoleret, som følge af behandling, kan den ikke sættes sammen med et 
andet dyr igen. Dette betyder, at dyret vil forblive isoleret frem til pelstid. 
 
Natur - ammoniak 
Med den nuværende ansøgning går ammoniakemissionen fra 2.970 kg N i nudrift til 2.528 kg N i an-
søgt drift, da der vil være en effekt af det valgte staldsystem og fodring. Da der sker et fald i ammoni-
akemissionen vil der ikke være en væsentlig påvirkning af nærmeste naturområder.  
 
For at sikre at kvælstofemissionen fra ejendommen ikke øges, er der stillet vilkår om, at rendebredden 
er mindst 36 cm i alle haller, at der gives halm ad libitum og at proteinindholdet i foderet i uge 30-47 
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maksimalt må udgøre 31 % af omsættelig energi. Derudover stilles vilkår om at der skal være, at der 
skal være tømning af gyllerender 2 gange ugentlig i alle haller. 
 
Lugt 
Der vil ikke ske nogen ændringer i lugtemissionen, da dette afhænger af tømningshyppighed, rende-
bredde samt antallet af årstæver. Disse forhold ændres ikke. Lugtberegning i husdyrgodkendelse.dk 
viser, at afstandskrav til nabo – ifølge nyeste lugtregler for mink – er overholdt. 
  
Møddingspladsen vil være overdækket, så lugt- og fluegener holdes på et minimum. 
 
Nyborg Kommune stiller derfor vilkår om, at redekassehalmen opbevares overdækket på møddings-
pladsen med afløb til beholder indtil udbringning. 
 
Jord, undergrund overfladevand og grundvand 
Møddingspladsen og fortanken etableres i henhold til gældende regelsæt, og der vurderes således ikke 
at være risiko for forurening af jord og undergrund. 
 
Der sker ikke ændringer i antallet dyr på ejendommen, og der er derfor ingen ændring af mængden af 
husdyrgødning og dermed påvirkning af grundvand, overfladevand som følge af udbringning af husdyr-
gødningen. 
 
Trafik 
Med etableringen af en fortank til afhentning af rågylle og returkørsel af afgasset gylle vil der ske en 
forøgelse i transporter til og fra ejendommen med ca. 35 kørsler pr. år med lastbil af 35 m3 pr. gang.  

Da erhvervstrafikken hovedsagelig foregår ad vejen vest for ejendommen, vil det ikke opleves som en 
væsentlig ændring i forhold til den nuværende trafik, da markvejen ligger længst væk fra de nærmeste 
naboer. 

Det vurderes i øvrigt, at den ansøgte minkhal, fortank og møddingsplads ikke vil give anledning til for-
øget risiko for lugt- eller fluegener.  

3. Bedste tilgængelige teknik 
På den aktuelle farm er rendebredden 36 cm, hvilket er 4 cm mere end de 32 cm der er gældende for 
eksisterende produktionssystemer. Desuden gives halm ad libitum og proteinindholdet forventes holdt 
på 31 pct. i gennemsnit for ugerne 30 – 47. Sidstnævnte har avleren ikke direkte indflydelse på. 
Af ansøgningen fremgår det, at der vil være 2 gange ugentlig tømning i alle haller. 

Det er kommunens vurdering, at kravet om anvendelse af BAT i forbindelse med etablering af den an-
søgte udvidelse af minkhallen, møddingsplads og fortank er opfyldt.  

4. Offentlighed 
Der er den 16. juni 2015 foretaget partshøring af omboende til minkfarmen, der vurderes at have væ-
sentlige individuel interesse i sagen. Der indkom ingen bemærkninger i forbindelse med partshøringen. 

Udkast til afgørelse blev den 31. juli 2015 sendt i høring hos ansøger.  

5. Samlet vurdering 
Samlet set vurderer Nyborg Kommune, at minkhallen, fortanken og møddingspladsen kan placeres 
som det fremgår af ansøgningen, samt når tilladelsens vilkår overholdes, har ansøgeren truffet de nød-
vendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedste til-
gængelige teknik. Det vurderes samtidig at driften af husdyrbruget kan ske uden at påvirke omgivelser-
ne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. 
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