
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afgørelse om godkendelsespligt
stk. 2-rækkede minkhaller og opførsel af 1 stk. 2
på ejendommen Tvevadgyden 25, 5540 Ullerslev
26077419 
 
Nyborg Kommune har den  
etablering af 4 stk. 2-rækkede minkhaller
m) og opførsel af 1 stk. 2-række
nævnte ejendom på Tvevadgyden 25, 5540 Ullerslev

Anmeldelsen er foretaget med hjemmel i 
kendtgørelsens1 § 19 c.   

Husdyrbruget er en minkfarm med 1800 minktæver, i alt 52,9 DE.

 

Afgørelse 

Nyborg Kommune vurderer, at det anmeldte er 
henhold til husdyrgodkendelseslovens § 11
res ca. 70 m fra et ammoniakfølsomt skovområde 
en mere end 200 år gammel skov, og det derfor ikke kan udelukkes at 
der kan være en væsentlig påvirkning 
område. 

 
Begrundelse 
 
Staldbyggeriet ligger ca. 70 m 
end 200 år gammel. Skoven 
Selskabs kort fra 1780 samt 
 
Ifølge § 19c stk. 4, nr. 7d. skal ventilationsafkast på det staldanlæg, 
der udvides eller ændres enten bevares uændret eller flyttes i retning 
væk fra blandt andet ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A nr. 3
hvis tilbygningen eller ændringen placeres 
dre  derfra.  

                                            
1
 Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af 

husdyrbrug med senere ændringer.
2
 Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af 

husdyrbrug med senere ændringer.

Højbo Mink Aps v. Torben Andersen
Tvevadgyden 25 
5540  Ullerslev 
 

godkendelsespligt – vedr. sammenlægning af 4 
rækkede minkhaller og opførsel af 1 stk. 2-rækket minkhal 

Tvevadgyden 25, 5540 Ullerslev. CVR. nr. 

Nyborg Kommune har den  26. maj 2011 modtaget anmeldelse om  
rækkede minkhaller (tilbygning 4 fag af 4,4 x 8,3 

rækket minkhal (4,4 m x 103,2 m)på oven-
Tvevadgyden 25, 5540 Ullerslev. 

Anmeldelsen er foretaget med hjemmel i husdyrgodkendelsesbe-

Husdyrbruget er en minkfarm med 1800 minktæver, i alt 52,9 DE. 

Nyborg Kommune vurderer, at det anmeldte er godkendelsespligtigt
henhold til husdyrgodkendelseslovens § 112, da staldbyggeriet opfø-
res ca. 70 m fra et ammoniakfølsomt skovområde Langeskov, der er
en mere end 200 år gammel skov, og det derfor ikke kan udelukkes at 
der kan være en væsentlig påvirkning af et ammoniakfølsomt natur-

ca. 70 m fra skoven Langeskov. Skoven er mere 
end 200 år gammel. Skoven findes blandt andet på Videnskabernes 

samt Højkantskort fra 1899. (se neden for) 

Ifølge § 19c stk. 4, nr. 7d. skal ventilationsafkast på det staldanlæg, 
der udvides eller ændres enten bevares uændret eller flyttes i retning 

blandt andet ammoniakfølsom skov, jf. bilag 3, punkt A nr. 3
hvis tilbygningen eller ændringen placeres inden for 300 m eller min-

    
Bekendtgørelse nr. 294 af 31. marts 2009 om tilladelse og godkendelse m.v. af 

husdyrbrug med senere ændringer. 
Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af 

husdyrbrug med senere ændringer. 
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Da det anmeldte staldanlæg placeres inden for 300 m af skoven, og 
da minkhallerne ikke flyttes i retning væk fra skoven, udløser det an-
meldte byggeri godkendelsespligt for husdyrbruget. 

 

 

Bygningstegning 

 

 

Videnskabernes Selskabs kort fra 1780 
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Højkantskort 1899 

 

 

Klagevejledning og offentliggørelse 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klageberetti-
get er ansøger og enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i 
sagen samt Miljøministeren og visse myndigheder og organisationer. 
Afgørelsen bliver offentliggjort i Lokalavisen Nyborg den 21. juni 2011. 
Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter afgørelsens annonce-
ring, dvs. inden den 19. juli ved kontortids ophør 
 
En eventuel klage skal være stilet til Natur- og Miljøklagenævnet, 
Rentemestervej 8, 2400 København NV, men indsendes skriftligt til 
Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdeling, Nørrevoldgade 9, Nyborg 
eller pr. mail til teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk, som videresender 
klagen sammen med sagens akter. 
  
Denne afgørelse kan endvidere indbringes for domstolene, jf. husdyr-
godkendelseslovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 
måneder efter annonceringen den 21. juni 2011. 
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Kopi til : 
 

• Videnscentret for Landbrug, Pelsdyr att. Vibeke Lund. 
E-post: VibekeL@vfl.dk 

• Naturstyrelsen Odense. CF Tietgens Boulevard 40, 5220 Odense SØ. 
E-post: Ode@nst.dk 

• 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: dn@dn.dk 

• Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 Fredericia  

• E-post: mail@dkfisk.dk  

• Ferskvandsfiskeriforeningen, v/Niels Barslund,  
E-post: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

• Friluftsrådet v. Claus Lykke, Ole Suhrsgade 11, 5800 Nyborg.  
E-post: Claus.lyk@dadlnet.dk 

• Danmarks Sportsfiskerforbund. Worsaaesgade 1, 7100 Vejle. 
E-post: frodethorhauge@stofanet.dk 

• Dansk Ornitologisk Forening, E-post: natur@dof.dk 
 


