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Datablad 

 

Ansøger  Kopenhagen Rådgivning

   Agro Food Park 15 

   8200 Aarhus N 

soe@kopenhagenfur.com 

for 

Karsten Brian Olesen 

 Skovparken 7 

 7620 Lemvig 

   Tlf.: 23 25 61 08 

   karsteno@post1.tele.dk 

 

Bedriftens adresse  Grønkærvej 7 

   7660 Bækmarksbro 

 

Husdyrbrugets navn Øster Folbæk 

 

Matrikelnummer 27c, Bækmark Hgd., Flynder 

 

Virksomhedens art Avl af pelsdyr mv. 

 

Ejer   Karsten Brian Olesen 

 

CVR-nummer  68 88 38 57 

 

CHR-nummer  90 350 

 

P-nummer   1.002.282.978 

 

Kontaktperson  Karsten Brian Olesen 

 

Tilsynsmyndighed Lemvig Kommune 
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Læsevejledning 

Denne miljøgodkendelse er opdelt i to hovedafsnit. Første del 

udgøres af selve godkendelsen med de vilkår, Lemvig Kommune 

still Denne miljøgodkendelse er opdelt i to hovedafsnit. Første 

del udgøres af selve godkendelsen med de vilkår, Lemvig Kom-

mune stiller vedrørende indretning og drift af husdyrbruget. 

Anden del er den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Her er 

ejendommen og arealerne beskrevet nærmere, og der er rede-

gjort for den påvirkning, husdyrbruget forventes at have på 

omgivelserne. 

Sagen er behandlet efter LBK nr. 1486 af 13. maj 2009 om mil-

jøgodkendelse m. v. af husdyrbrug, herefter også kaldet Hus-

dyrgodkendelsesloven eller Husdyrloven. 
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Miljøgodkendelse  

med vilkår 
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1.1. Beskrivelse af projektet 

Det søgte projekt indebærer godkendelse af allerede opførte 

minkhaller på ejendommen.  

Det hidtil tilladte dyrehold på 3.088 årstæver søges udvidet til 

4.996 årstæver. 

Der er opført 18 nye åbne 2-rækkede minkhaller på ejendom-

men. 

 

Afgørelsen er en genbehandling af Lemvig Kommunes tidligere 

miljøgodkendelser af projektet på minkfarmen, meddelt hhv. 

27. marts 2012, januar 2014 og 11. november 2016.  

De tre forudgående afgørelser er alle påklaget og hjemvist til 

fornyet behandling. Den seneste afgørelse er hjemvist af Miljø- 

og Fødevareklagenævnet ved afgørelse NMK–131–00256 den 

18. april 2018. Denne afgørelse er vedlagt som bilag 1 til god-

kendelsen. 

Projektet er søgt første gang 11. marts 2011 og senere udvidet 

med tre minkhaller ud over de oprindeligt søgte 15 haller.  

Den samlede udvidelse med i alt 18 minkhaller er beskrevet i 

ansøgningsskema 84 796, indsendt til Lemvig Kommune via 

husdyrgodkendelse.dk den 8. november 2013. 

Denne afgørelse træffes derfor i medfør af de gældende regler 

den 8. november 2013 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af hus-

dyrbrug, LBK 1486 af 4. december 2009, Bekendtgørelse nr. 

1172 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug af 10. 

april 2013 og Bekendtgørelse nr. 1428 af 13. december 2006 

om pelsdyrfarme m.v. 

 

Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysninger i de foregående 

behandlinger af sagen, suppleret med kommunens egen scena-

rieberegning (skema 108 199), som er tilpasset Nævnets be-

mærkninger i NMK-131-00256. Scenarieberegningen er således 

udført på baggrund af en indtegning af alle haller enkeltvist og 

med ruhed for oplandet Ringe vegetation (RV). Ruhedheden for 

naturen er Blandet natur med lav bevoksning (Bn). 

 

1.2. Afgørelse 

Lemvig Kommune godkender det søgte projekt efter § 11, stk. 

1 i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, LBK 1486 af 4. 

december 2009. 
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Miljøgodkendelsen er givet på vilkår, der har til hensigt at be-

skytte den omgivende natur og miljø, samt de omkringboende. 

Husdyrbruget godkendes efter Husdyrgodkendelseslovens § 11 

stk. 1, da husdyrbruget godkendes til mellem 25 og 250 dyre-

enheder i mink, jævnfør den på ansøgningstidspunktet gælden-

de dyreenhedsberegning. 

 

Vær opmærksom på at godkendelser og tilladelser efter anden 

lovgivning, for eksempel udlednings-, nedrivnings- og byggetil-

ladelse, ikke er indeholdt i denne godkendelse, men skal søges 

særskilt hos Lemvig Kommune. 

 

På Lemvig Kommunes vegne den 11. april 2019. 

 

Thomas Damgaard 

Afdelingsleder for Natur & Miljø 

 

1.3. Ikke teknisk resumé 

Udvidelsen er placeret i tilknytning til eksisterende byggeri mod 

syd. De søgte haller er 18 stk. 2-rækkede åbne haller i lighed 

med størstedelen af den nuværende farm og er placeret mindst 

10 meter fra nuværende farm af hensyn til brandreglerne. Hal-

lerne er hver 3,8 x 62 meter og ca. 2,6 meter i højden. 

Antallet af transporter til levering af foder og afhentning af 

skind er uændret. Støvgener forekommer primært inde i haller-

ne i forbindelse med udlægning af halm på redekasserne. 

 

Der er beregnet et niveau for maksimal ammoniakemission ud 

fra Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse NMKN–131–00102.  

Minkfarmen lever op til dette niveau ved at tømme gødnings-

renderne min. hver 3. eller 4. dag og to gange om ugen, fodre 

med et proteinindhold på højest 31 % af OE i uge 30-47, an-

vende halm ad libitum, at have etableret gyllerender med en 

bredde på 36,5 cm i nye bure, samt ved at fastholde den eksi-

sterende overdækning af gyllebeholderen. 

Elforbruget vil falde i forhold til det nuværende forbrug fordi 

drikkevandet fremover vil blive opvarmet af et oliefyr i stedet 

for el-patroner.  

Spild af drikkevand fra vandventilerne reduceres til et minimum 

ved at alle vandventiler på farmen bliver af ny type. 
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1.4. Vilkår 

Miljøgodkendelsen indeholder en række konkrete vilkår for hus-

dyrbrugets drift, indretning og kontrol. Vilkårene skal medvirke 

til at sikre 

 at indretning og drift af husdyrbruget sker i overens-

stemmelse med ansøgningsmaterialet samt den miljø-

tekniske beskrivelse og vurdering 

 at yderligere miljøkrav, fastsat på grundlag af kommu-

nens vurdering af ansøgningen, overholdes 

 at risikoen for, at der forekommer forurening eller gener 

ud over de forventede ifølge miljøvurderingen, minime-

res. 

Husdyrbruget skal indrettes og drives i overensstemmelse med 

de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet, den ved-

lagte miljøtekniske beskrivelse og vurdering, samt godkendel-

sens vilkår. 

 

1. Tidsfrist 

Denne miljøgodkendelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet 

senest 6 år efter, at den er meddelt.  

 

2. Produktionstilladelse 

Dyreholdet på minkfarmen må maksimalt udgøre 

4.996 årstæver 

Årstæver og deres tilhørende hvalpe skal huses som anført i 

nedenstående tabel og jævnfør opdeling af farmen i bilag 4. 

 

Hal Antal årstæver 

Område 1 3.346 

Område 2 1.650 

I alt 4.996 

 

3. Udmugningshyppighed ved mink 

I alle minkhaller skal gødningsrenderne tømmes minimum hver 

3. eller 4. dag og to gange om ugen, dog ikke i perioder med 

længerevarende hård frost. 

 

4. Bredde af gødningsrender i nye og eksisterende haller 

I område 1 skal der til stadighed være gødningsrender med en 

bredde på minimum 35 cm. 

I område 2 skal der til stadighed være gødningsrender med en 

bredde på minimum 36,5 cm. 
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5. Halm på redekasser 

Der skal altid være rigeligt, tilgængeligt halm ovenpå alle ejen-

dommens redekasser (halm ad libitum), således at der sker ef-

fektiv opsamling af næringsstoffer, der afsættes uden for gød-

ningsrenderne. Ud over trådnettet må der ikke være foranstalt-

ninger, der hindrer dyrenes adgang til halmen. 

 

6. Lavenergibelysning 

Udtjente pærer, lysstofrør og andre lyskilder skal udskiftes til 

lavenergibelysning i det omfang, at det er muligt. 

 

7. God hygiejne på husdyrbruget 

Hele ejendommen og dens omgivelser skal renholdes, således 

af lugtgener begrænses mest muligt. 

 

8. Affald 

Dagrenovationslignende og forbrændingsegnet affald skal op-

samles i en container beregnet til formålet. 

Deponeringsegnet affald skal frasorteres og opbevares under 

tag. 

Ikke-genanvendeligt PVC-affald skal frasorteres og opbevares 

under tag. 

Ikke-genanvendeligt farligt affald skal opbevares under tag i 

separate, egnede beholdere. 

Alt olieaffald skal opbevares i tromler eller andre egnede behol-

dere, der er placeret indendørs, på tæt gulv uden afløb. Affalds-

oplaget skal være placeret på en sådan måde, at et eventuelt 

spild ikke kan løbe ud af døre og porte eller ud af en utæt sok-

kel eller lignende. Det skal sikres, at et eventuelt spild kan op-

samles indendørs. Anvendes der spildbakke eller opkant om-

kring oplaget, skal dette indrettes således, at indholdet fra den 

største beholder kan tilbageholdes. 

Klinisk risikoaffald som kanyler, hætteglas og lignende skal op-

bevares i en engangsplastspand, beregnet til formålet. 

 

9. Støj 

Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ik-

ke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller de-

res opholdsarealer se tabel herunder. 

 Dag Periode 
Reference-

tidsrum 
Værdi 

Mandag- fredag kl. 07.00-18.00 8 timer 55 dB(A) 

Lørdag kl. 07.00-14.00 7 timer 55 dB(A) 

Lørdag kl. 14.00-18.00 4 timer 45 dB(A) 
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Søn- og helligdage kl. 07.00-18.00 8 timer 45 dB(A) 

Alle dage (aften) kl. 18.00-22.00 1 time 45 dB(A) 

Alle dage (nat) kl. 22.00-07.00 ½ time 40 dB(A) 

 

For dag-, aften og natperioden skal grænseværdierne overhol-

des inden for det mest støjbelastede tidsrum på henholdsvis 8 

timer (lørdag 7 og 4), 1 time og ½ time. 

Maksimalværdier af støjniveauet må om natten ikke overstige 

ovennævnte kravværdier med mere end 15 dB(A). 

Hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedr. 

støj fra husdyrbruget er velbegrundede, skal husdyrbruget 

igennem en akkrediteret virksomhed for egen regning eftervise, 

at de stillede støjkrav er overholdt. Med mindre der er tale om 

overskridelser af grænserne, kan målingerne højest kræves ud-

ført én gang årligt og skal foretages i overensstemmelse med 

miljøstyrelsens gældende vejledning. 

 

10. Forebyggelse af forurening via overfladeafløb 

Det skal sikres, at der ikke er risiko for forurening af vandmiljø-

et via overfladeafløb på ejendommen. 

Foder, gødning, husdyr, olie, kemikalier og forurenende stoffer i 

øvrigt må derfor ikke oplagres, anvendes eller transporteres i 

nærheden af overfladeafløb.  

Overfladeafløb må ikke anvendes til bortskaffelse af nogen for-

mer for vaskevand eller restvand. 

 

11. Beredskabsplan 

Der skal foreligge en beredskabsplan for ejendommen senest 

når denne godkendelse tages i brug. Beredskabsplanen skal lø-

bende opdateres, opbevares på ejendommen og være tilgænge-

lig for alle ansatte. Beredskabsplanen skal fremvises på til-

synsmyndighedens forlangende. 

 

12. Overdækning af gyllebeholder 

Der skal til enhver tid være fast overdækning på gyllebeholde-

ren. Skader på overdækningen skal straks repareres.  

  

13. Gyllebarriere med skærmende beplantning 

Gyllebarrieren omkring gyllebeholderen med skærmende be-

plantning skal bevares og vedligeholdes.  
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14. Opbevaringskapacitet 

Husdyrbruget skal til enhver tid råde over 9 måneders opbeva-

ringskapacitet for flydende husdyrgødning, restvand, vaske-

vand, m.v. 

 

15. Påfyldning af gyllevogne 

Påfyldning af gyllevogne fra gyllebeholdere skal ske på en be-

fæstet plads uigennemtrængelig for fugt, med afløb til gyllesy-

stemet.  

Alternativt kan der anvendes gyllevogne med påmonteret suge-

tårn med overløbssikring, der forhindrer ethvert gyllespild. 

 

16. Kontrolvilkår og egenkontrol 

For at kunne kontrollere at virksomheden overholder godken-

delsens vilkår, samt gældende miljølovgivning, skal virksomhe-

den opbevare eller på forlangende inden 4 uger fremskaffe føl-

gende dokumenter for de seneste 5 år: 

 

Husdyrgødning: Årlige opgørelser af dyreholdets størrelse. 

 

17. Ophør af drift 

Ved ophør af driften, skal husdyrbruget foretage oprydning i et 

sådan omfang, at forureningsfare undgås. 

 

Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald, tagplader, byggeaffald, 

m.v. bortskaffes efter gældende regler. 

 

Gylletanken og gødningsrender samt møddingspladsen skal 

tømmes for gødning, der bortskaffes efter gældende regler.  
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1.5. Offentlighed og høring 

Høring af ansøger og interessenter 

Kommunens forslag til miljøgodkendelse har været sendt i hø-

ring hos ansøger og ansøgers rådgiver. 

Herefter er naboer og interesseorganisationer orienteret om for-

slaget ved 3 ugers høring. Følgende er hørt: 

 Brogade 78 

 Grønkærvej 11 

 Grønkærvej 13 

 Grønkærvej 14 

 Grønkærvej 24 

 Grønkærvej 26 

 Grønkærvej 29 

 Grønkærvej 3 

 Rødemøllevej 10 

 Rødemøllevej 14 

 Rødemøllevej 15 

 Rødemøllevej 16 

 Rødemøllevej 26 

 Rødemøllevej 6 

 Rødemøllevej 7 

 Rødemøllevej 9 

 Saugmandsvej 7 

 Vilhelmsborgvej 110 

 Vilhelmsborgvej 113 

 Vilhelmsborgvej 118 

 Vilhelmsborgvej 120 

 Vilhelmsborgvej 122 

 Vilhelmsborgvej 126 

 Vilhelmsborgvej 128 

 Vilhelmsborgvej 132 

 Vilhelmsborgvej 138 

 Danmarks Naturfredningsforening, 

jens.johan.brogaard@altiboxmail.dk og dnlemvig-

sager@dn.dk 

 Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk 

Konsekvensradius er efter FMK-modellen beregnet til 791 me-

ter. 

Lemvig Kommune har modtaget et høringssvar ved nabohørin-

gen som dog ikke har medført ændringer. 

 

mailto:jens.johan.brogaard@altiboxmail.dk
mailto:dnlemvig-sager@dn.dk
mailto:dnlemvig-sager@dn.dk
mailto:husdyr@ecocouncil.dk
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Offentliggørelse 

Miljøgodkendelsen offentliggøres på Lemvig Kommunes hjem-

meside, www.lemvig.dk den 16. april 2019 samt ved annonce-

ring i Lokalavisen i Lemvig. Følgende har fået meddelelse om 

udarbejdelse af godkendelsen: 

 Ansøger, Karsten Brian Olesen  

 Rådgiver, Susanne Østerby, KOPENHAGEN FUR a.m.b.a 

soe@kopenhagenfur.com 

 Rødemøllevej 7 

 Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning 

Nord, Falstersvej 10, 8940 Randers SV, senord@sst.dk 

 Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 

2100 København Ø, dnlemvig-sager@dn.dk 

 Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité 

jens.johan.brogaard@altiboxmail.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening – Vestjylland,        

lemvig@dof.dk 

 Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 

København V, natur@dof.dk 

 Friluftsrådet LimfjordSyd, limfjordsyd@friluftsraadet.dk  

 Friluftsrådet, Scandiagade 12, 2450 København SV, 

fr@friluftsraadet.dk 

 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 

1651 København V, ae@ae.dk 

 Danmarks Sportsfiskerforbund, 

post@sportsfiskerforbundet.dk 

 Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, Taulov, 7000 

Fredericia, mail@dkfisk.dk 

 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vormstrupvej 

2, 7540 Haderup, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 

 Dansk Fritidsfiskerforbund, teamstr@gmail.com 

 Aktive Fritidsfiskere i Danmark, 

afid@aktivefritidsfiskere.dk 

 Forbrugerrådet, Fiolstræde 17,3, Postboks 2188, 1017 

København K, fbr@fbr.dk 

 Det Økologiske Råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København 

N, husdyr@ecocouncil.dk 

 

  

http://www.lemvig.dk/
mailto:soe@kopenhagenfur.com
mailto:senord@sst.dk
mailto:dnlemvig-sager@dn.dk
mailto:jens.johan.brogaard@altiboxmail.dk
mailto:lemvig@dof.dk
mailto:natur@dof.dk
mailto:limfjordsyd@friluftsraadet.dk
mailto:fr@friluftsraadet.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:mail@dkfisk.dk
mailto:nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
mailto:teamstr@gmail.com
mailto:afid@aktivefritidsfiskere.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:husdyr@ecocouncil.dk
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1.6. Klagevejledning 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 11, stk. 1 i Lovbekendtgørel-

se om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, nr. 1486 af 4. de-

cember 2009. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet af husdyrbrugets ejer og enhver med en individuel 

interesse i sagens udfald. 

 

Klagefristen udløber d. 14. maj 2019. 

 

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder 

efter den dato, hvor afgørelsen bliver meddelt, jævnfør Husdyr-

godkendelseslovens § 90. 

 

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til 

Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, 

som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klagepor-

talen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på 

www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med 

NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndig-

hed, der har truffet afgørelsen. 

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i 

Klageportalen. Når du klager, skal du som privat betale et gebyr 

på kr. 900 og som organisation, forening eller virksomhed kr. 

1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise 

en klage, der kommer uden om Klageportalen, 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. Myndigheden 

videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklage-

nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 

imødekommes. 

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres 
eller ophæves,  
2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, 
manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er om-

fattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.  
 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede 

afgørelse er forlængelse af frist for at efterkomme afgørelsen 

som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i kla-

genævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. 

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
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Hvis afgørelsen påklages får ansøger besked. Klage over en 

godkendelse efter § 11, stk. 1 har ikke opsættende virkning 

med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet 

jf. § 81 i Husdyrgodkendelsesloven. Det betyder, at hvis even-

tuelt byggeri påbegyndes og en sag påklages kan Miljø- og Fø-

devareklagenævnet sætte byggeriet i stå eller kræve nedrivning 

for ansøgers regning.  
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2. Generelle forhold 

2.1. Meddelelsespligt 

Inden enhver ændring, etablering eller udvidelse af dyrehold el-

ler anlæg til husdyrproduktion, herunder opbevaringsanlæg skal 

der indgives forhåndsanmeldelse til Lemvig Kommune. 

Ændringer og udvidelser af husdyrbruget, som kan indebære 

forøget forurening eller andre virkninger på miljøet må ikke fo-

retages uden forudgående tilladelse eller godkendelse fra Lem-

vig Kommune.  

 

2.2. Gyldighed 

Godkendelsen skal være udnyttet senest 6 år efter at godken-

delsen er meddelt. 

Godkendelsen anses for at være taget i brug når den er med-

delt, da byggeriet er opført og dyreholdet er udvidet. 

Hvis godkendelsen ikke helt eller delvist udnyttes i 3 på hinan-

den følgende år, bortfalder den del af godkendelsen, der ikke 

har været udnyttet. 
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Miljøteknisk beskrivelse 
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3. Anlægsbeskrivelse 

Husdyrbruget ligger på adressen Grønkærvej 7, 7660 Bæk-

marksbro, matrikel 27c, Bækmark Hgd., Flynder. 

Minkfarmen er udvidet med cirka 7.500 m2, således at det sam-

lede erhvervsareal på farmen udgør cirka 25.000 m2. De nye 

minkhaller er angivet i situationsplan i bilag. 

Før udvidelsen udgjorde dyreholdet 3.088 årstæver. Der er ud-

videt til en samlet besætningsstørrelse på 4.996 årstæver, sva-

rende til 167 DE efter den på ansøgningstidspunktet gældende 

dyreenhedsberegning. 

Der er opført 18 stk. 2-rækkede åbne haller mod syd. De nye 

haller er placeret mindst 10 meter fra nuværende farm af hen-

syn til brandregler. De enkelte haller er 3,8 meter brede, 62 

meter lange og cirka 2,6 meter i kiphøjde. 

Minkfarmen ses fra syd og vest på skråfoto fra 2017 i bilag 4. 

 

3.1. Lokalisering 

Anlæggets placering i forhold til afstandskrav i § 3, Bekendtgø-

relse om pelsdyrfarme m.v., BEK nr. 1428 af 13. december 

2006 (Pelsdyrbekendtgørelsen), fremgår af tabel 1.  

Afstande er målt fra nærmeste punkt, hvor minkfarmen er ud-

videt. 

Tabel 1: Generelle afstandskrav 

Afstand til 
Opmålt 
afstand  

Afstandskrav i  
Pelsdyr-
bekendtgørelsen 

Nærmeste nabobeboelse  
(Grønkærvej 14) 

175 m 100 m 

Nærmeste byzone, sommerhus-
område eller lokalplanlagt områ-
de til boligformål, mv. (Bæk-
marksbro) 

3,7 km 200 m 

Ikke-alment vandindvindingsan-
læg  

35 m 25 m 

Alment vandindvindingsanlæg  4 km 50 m 

Vandløb (herunder dræn) og søer 24 m 15 m 

Offentlig vej og privat fællesvej 100 m 15 m 

Naboskel 9 m 5 m  

Levnedsmiddelvirksomhed >1.000 m 25 m 

Beboelse på samme ejendom* 19 m 15 m 

*Ejendommens beboelse er nedrevet i 2017 og ny beboelse er 

opført i 2018. Afstanden er målt til den nedrevne beboelse, som 

var bestående på ansøgningstidspunktet. 
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Nærmeste ammoniakfølsomme naturområde jævnfør Husdyr-

bruglovens § 7 er en hede større end 10 ha cirka 475 meter 

sydøst for minkfarmen. Afstandskravet i Husdyrbruglovens § 7 

på 10 meter til særlig ammoniakfølsom natur er herved over-

holdt. 

 

3.1.1. Landskabelige forhold 

Landskab og geologi 

Minkfarmen ligger i et landskab med halvstore landskabsrum 

omsluttet af skov og hegn og brudt af å løb.  

Øst for farmen i en afstand på 43 meter løber Dride Å. På mod-

satte side af åen ligger et moseområde omfattet af Naturbe-

skyttelseslovens § 3. Mellem åen og farmen er der § 3-

beskyttet eng. Landskabet øst for Grønkærvej 7 er generelt 

præget af Dride Å og ådalens forløb med større sammenhæn-

gende moser og enge. Mod nord og øst danner Klosterhedens 

skovbryn en ”naturlig mur” i landskabet, og også mod syd og 

vest lukkes landskabet af større og mindre plantager og lignen-

de skovbevoksninger. 

Udvidelsen af minkfarmen foregår mod syd i forlængelse af den 

eksisterende farm. Minkfarmen er omgivet af beplantning.  

Minkfarmen skal, jævnfør § 6 i den dagældende pelsdyrbe-

kendtgørelse og § 74 i den nugældende husdyrgødningsbe-

kendtgørelse etablere læhegn om hele farmen. 

Lemvig Kommune har konstateret væsentlige terrænregulerin-

ger i forbindelse med gennemførelse af projektet. Det lavere 

liggende område syd for det eksisterende anlæg er terrænregu-

leret, så det når samme kote som det eksisterende anlæg. 

Ved tidligere behandling af sagen har Lemvig Kommune anmo-

det om en visualisering af projektet. På baggrund af visualise-

ringen har Lemvig Kommune tidligere vurderet, at det søgte 

projekt ikke ville udgøre en væsentlig landskabspåvirkning. 

Farmen er besigtiget efter at projektet er gennemført, og vur-

deringen er fortsat, at projektet ikke udgør en væsentlig land-

skabelig påvirkning. 

Minkfarmen træder tydeligst frem i landskabet set fra øst mod 

vest fra Rødemøllevej, hvor det faldende terræn omkring Dride 

Å blotlægger farmen. Denne påvirkning vurderes ikke at være 

væsentlig, da byggeriet er lavt og omsluttes af beplantning. 

Ydermere medfører projektet ikke, at indsigtskiler til særlige 

landskabs- eller kulturelementer påvirkes (indsigt til hav, fjorde 

eller søer, kirker, oldtidsminder, særlige bygningsværker, med 

videre) eller at særlige geologiske interesser påvirkes. Minkfar-

men ligger uden for områder med særlig geologisk interesse. 
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Set fra vest mod øst udgør projektet ikke en særlig landskabs-

påvirkning, det lave byggeri dæmpes af den omkransende be-

voksning og falder ind i det omkringliggende landskab. 

Lemvig Kommune stiller vilkår om, at hele minkfarmens pro-

duktions- og opbevaringsanlæg (alle bygninger og faste anlæg) 

fjernes ved produktionsophør, dels for at eliminere anlæggets 

landskabelige påvirkning, og dels for at forebygge risikoen for 

tilhold af skadedyr på anlægget. 

Farmen skal fortsat overholde de generelle regler om beplant-

ning omkring pelsdyrfarme. 

 

Fortidsminder, kulturhistorie og beskyttelseslinjer 

Minkfarmen ligger udenfor kystnærhedszonen, skovbyggelinjer, 

strand- og klitbeskyttelseslinjer, kirkebyggelinjer og sø- og å-

beskyttelseslinjer. Der er ikke å-beskyttelseslinje langs Dride Å. 

Der ligger ingen fredninger eller fortidsminder eller beskyttede 

sten- eller jorddiger i nærheden af minkfarmen. 

Farmen ligger ikke i et område med særlige kulturhistorisk inte-

resser.  

 

Det søgte projekt omfatter en allerede gennemført udvidelse i 

tilknytning til eksisterende byggeri, som betragtes som er-

hvervsmæssigt nødvendigt.  

Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke påvirker landska-

belige, geologiske eller kulturhistoriske værdier.  

 

3.2. Dyrehold, staldanlæg og management 

På hele farmen fodres der med foder, der har et maksimalt pro-

teinindhold på 31 % af OE i uge 30-47. Foderets proteinindhold 

er ved den på godkendelsestidspunktet gældende husdyrgød-

ningsbekendtgørelse fastsat som et generelt krav. 

Der tømmes gødningsrender minimum hver 3. eller 4. dag og to 

gange om ugen. 

Halm tildeles ad libitum. 

Gødningsrendernes bredde er 35 cm i de ældste haller og 36,5 

cm i de 18 nye haller mod syd. 

Gyllebeholderen er etableret med teltoverdækning. 

Ammoniakemissionsniveauet pr. årstæve er 0,98 kg N for eksi-

sterende haller og 0,94 kg N/år for de nye haller. 
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Projektet konstateres herved at være i overensstemmelse med 

BAT, jævnfør Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser NMKN 

131-00102 og NMK 131-00140. 

Det fremgår af skema 108 199, at den vejledende BAT-

emissionsgrænseværdi for ammoniak er 8.243 kg N/år, be-

regnet jævnfør Miljøstyrelsens vejledende BAT-standardvilkår. 

Den faktiske emission er beregnet til 4.828 kg N/år. 

Virkemidlerne som ligger til grund for den opnåede ammoniak-

reduktion fastholdes som vilkår i godkendelsen. 

Det vurderes herefter, for så vidt angår ammoniakfordampning, 

at farmen i ansøgt drift anvender den bedste tilgængelige tek-

nik.  

 

Egenkontrol 

Lemvig Kommune stiller vilkår om egenkontrol i form af doku-

mentation for dyreholdets størrelse. Foderets indhold af protein 

(% af OE) i uge 30- 47 er offentligt tilgængeligt via 

http://www.danskpelsdyrfoder.dk. 

Egenkontrollen vil ved tilsyn kunne dokumentere, at forudsæt-

ningerne for det søgte er opfyldt. 

Egenkontroloplysningerne skal opbevares på husdyrbruget i 5 år 

og skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende med en 

frist på fire uger.  

 

3.3. Energi- og vandforbrug 

Energiforbrug 

Ansøger beskriver, at minkfarmen vurderes at bruge i alt 

10.000 kWh/år til cirkulationsvand og gyllepumper. Udvidelsen 

forventes kun at betyde en mindre stigning i elforbruget til ca. 

12.500 kWh pr. år.  

Dieselforbruget udgør i nudriften ca. 1.500 liter pr. år (ca. 0,5 

liter pr. årstæve). Forbruget forventes at stige med 1.000 liter 

om året til 2.500 liter pr. år. Diesel bruges på farmen til foder-

maskiner og minilæsser. Hertil kommer fyringsolie til opvarm-

ning af cirkulationsvand. Dette er kun brug i frostperioder, og 

opvarmer vandet til ca. 4 grader. Årsforbruget kendes ikke pt., 

men er naturligvis meget afhængig af vinteren. I december 

2010 og januar 2011 er brugt op til 2.000 liter på en måned i 

de koldeste perioder. 

Energiforbruget er generelt lavt som følge af naturlig ventilation 

og en stor grad af naturlig belysning på farmen. Der anvendes 

ikke kunstig lys i minkproduktionen, bortset fra en kort periode 

fra medio marts til medio april, hvor der kan forekomme kunstig 

lys ved at ”forlænge” dagen 2 – 3 timer. 

http://www.danskpelsdyrfoder.dk/
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Vandforbrug og vandbesparende tiltag 

Hovedparten af vandforbruget er drikkevand til minkene. Hertil 

kommer vand til daglig rengøring af fodersilo og årlig rengøring 

af farmen.  

Vandsystemet er af cirkulationstypen, hvor der holdes et kon-

stant tryk på ventilerne. Systemet giver også mulighed for at 

opvarme vandet i frostperioder, således at dyrene er sikret 

vandforsyning i disse perioder. Vandet opvarmes med oliefyr i 

frostperioder. 

Vandsystemet er sikret mod frostsprængninger. 

 

Der er egen drikkevandsboring på ejendommen, hvorfor vand-

forbruget ikke er registreret. Det vurderes, at rengøring af hal-

lerne udgør ca. 150 m3 pr. år. Rengøring af siloer ca. 50 m3 om 

året og 1.250 m3 til minkproduktionen, hvoraf en stor del op-

samles i renderne. Vandforbrug til stuehuset er ca. 100 m3. Ud-

videlsen vil betyde en stigning i vandforbruget på ca. 750 m3 pr. 

år. 

Alle vandventiler på farmen er af ny type, hvor vandspildet er 

reduceret til et minimum. Ved brug af disse nye vandventiler og 

tilsyn med dem, kan vandforbruget reduceres, så der kan reg-

nes med 0,4 m3 pr. årstæve. 

 

Stigningen i energi- og vandforbrug følger den procentuelle 

stigning i antal minktæver. Da vandforbruget i nudriften ikke er 

kendt, og derfor er anslået ud fra normtal, vil der pga. installa-

tion af en ny type vandventil ske en reducering i vandforbruget. 

 

Minkfarmen vurderes som helhed at leve op til BAT for vand- og 

energiforbrug. 

 

Lemvig Kommunes vurdering 

Lemvig Kommune stiller vilkår om, at udtjente lyskilder skal ud-

skiftes til lavenergibelysning, da lavenergibelysning vurderes at 

være BAT. 

Ressourceforbruget på farmen forventes også i ansøgt drift at 

være begrænset med et tilsvarende begrænset besparelsespo-

tentiale. Ejer anbefales at registrere energi- og vandforbruget 

jævnligt, uden at der dog stilles vilkår herom. 

På baggrund af ansøgers beskrivelse vurderes farmen som hel-

hed at blive drevet i overensstemmelse med BAT for hvad angår 

vand- og energiforbrug. 
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3.4. Gener 

3.4.1. Lugt 

Lugtgeneafstande til byzone/sommerhusområde, samlet bebyg-

gelse og enkelt beboelse er beregnet i skema 108 199. 

 

Områdetype Afstandskrav Faktisk af-

stand 

Enkelt beboelse 

Rødemøllevej 7 

 

197 meter 

 

482 meter 

Samlet bebyggelse 

Østvangen 76  

(Bækmarksbro) 

 

371 meter 

 

3,5 km 

Byzone/sommerhusområde 

Bækmarksbro 

 

487 meter 

 

3,5 km 

 

Lugtgeneafstanden måles fra det vægtede lugtcentrum, som 

ligger i centrum af minkfarmen og til nærmeste hushjørne. 

Lemvig Kommune konstaterer, at lugtgeneafstandene er over-

holdt til alle tre områdetyper. 

Lugtbeskyttelsesniveauet i Husdyrbrugloven gælder ikke for 

landbrugsejendomme. 

De nærmeste nabobeboelser er Grønkærvej 11, Grønkærvej 14 

og Rødemøllevej 6. Alle tre ejendomme er landbrugsejendom-

me, og dermed ikke omfattet af beskyttelsesniveauet.  

I scenarieberegning 108 199 har Lemvig Kommune konstateret, 

at den faktiske afstand til disse tre beboelser er længere end 

den beregnede lugtgeneafstand for enkelt beboelser. 

 

Lemvig Kommune stiller vilkår om, at hele ejendommen og 

dens omgivelser skal renholdes, så lugtgener begrænses mest 

muligt. 

Det vurderes heraf, at det søgte projekt ikke giver anledning til 

væsentlige lugtgener for de omkringboende. 

3.4.2. Støj 

De primære støjkilder er transporter til og fra farmen og maski-

ner på minkfarmen. Ændringerne i støjkilderne efter udvidelsen 

er ekstra transporter med gylle og halm og længere daglig kør-

sel med fodermaskinen på minkfarmen. 
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Der vurderes ikke at være støjkilder på ejendommen ved al-

mindelig daglig drift i øvrigt, som vil medføre væsentlige støj-

gener for omkringboende.  

 

For at sikre omboende mod væsentlige støjgener, stiller Lemvig 

Kommune vilkår om maksimalt tilladte støjniveauer, som svarer 

til områdetype 3, jævnfør Miljøstyrelsens vejledning om ekstern 

støj fra virksomheder: 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-

4/pdf/87-503-5287-4.pdf. 

Nærmeste nabo (Grønkærvej 14) ligger cirka 175 meter fra de 

nærmeste dele af minkfarmen. 

Under idealforhold reduceres støjniveauet til en fjerdedel, når 

afstanden til kilden fordobles.  

Ved idealforhold vil lydniveauet i en afstand af cirka 175 meter 

fra kilden være reduceret med cirka 57 dB(A).  

For at overholde et krav om maksimalt 40 dB(A) (nattetimer) 

midlet over en halv time, bør støjkilder på anlægget således ik-

ke overstige 97 dB(A), under forudsætning af, at der er ideal-

forhold. I praksis vil bygninger og læhegn dog ofte dæmpe ly-

dens spredning. 

97 dB(A) overstiger de støjniveauer, som forventes fra de nor-

male støjkilder på minkfarme. Ved fodring og tilsyn med dyre-

holdet og traktorfærdsel omkring farmen vil støjbidraget nor-

malt ikke overstige 90 dB(A).  

Minkavlere oplever ofte, at minkene er følsomme for støj, og 

der er derfor fokus på at undgå og begrænse støjende aktivite-

ter på minkfarme. 

Ved berettigede støjklager kan Lemvig Kommune efter en nær-

mere vurdering påbyde husdyrbruget at udføre akkrediterede 

støjmålinger, samt om nødvendigt påbyde støjdæmpende tiltag, 

eksempelvis i form af støjvolde eller anden placering af støjkil-

der. 

Det bemærkes, at støjvilkåret skal overholdes hos alle omkring-

boende også ved andre landbrugsejendomme. Støjvilkåret skal 

overholdes både i beboelser og på udendørs opholdsarealer. 

3.4.3. Lys 

Der anvendes ikke kunstig lys i minkproduktionen, bortset fra 

en kort periode fra medio marts til medio april, hvor der kan fo-

rekomme kunstig lys ved at ”forlænge” dagen 2 – 3 timer. 

Lyskilder fra det søgte projekt vurderes ikke at give anledning 

til væsentlige gener for omkringboende, eller at udgøre en væ-

sentlig forstyrrelse i landskabet. 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf
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3.4.4. Fluer og skadedyr 

De forebyggende foranstaltninger ved fluebekæmpelse består 

hovedsaligt i at forhindre, at fluerne klækkes i gødning og sand 

under burene.  

Udover de i husdyrgødningsbekendtgørelsen med tilhørende 

vejledning nævnte krav til fluebekæmpelse, kontrolleres der for 

pupper i sandet under burene mindst 1 gang pr. år.  

Rotter bekæmpes gennem en aftale med godkendt firma. 

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 76, stk. 1 stiller et generelt 

krav om bekæmpelse af fluer i overensstemmelse med Ret-

ningslinjer for fluebekæmpelse på pelsdyrfarme fra Aarhus Uni-

versitet, Institut for Agroøkologi (Skadedyrslaboratoriet). 

Fluer skal generelt bekæmpes efter reglerne i husdyrgødnings-

bekendtgørelsens §§ 75 og 76. 

Lemvig Kommune vurderer herved, at den beskrevne og lovbe-

stemte flue- og skadedyrsbekæmpelse er tilstrækkelig til, at 

fluer og skadedyr ikke medfører væsentlige gener for omgivel-

serne. 

3.4.5. Støv 

Støvgener forekommer primært i hallerne i forbindelse med ud-

lægning af halm på redekasserne. Der vil dog være tale om en 

lokal støvgene. 

Støvgener fra farmen vurderes ikke at være væsentlige. Der 

stilles ikke skærpende vilkår om begrænsning af støv fra ejen-

dommen. 

Det anbefales at udvise god landmandspraksis ved at transpor-

ter foregår ved hensynsfuld kørsel og at aktiviteter på bedriften 

planlægges så omgivelserne påvirkes mindst muligt. 

3.4.6. Transport 

I perioden december til februar leveres foder til farmen hver 

anden dag. I marts måned typisk 4 – 5 gange pr. uge og i peri-

oden marts til november leveres der foder hver dag. Antallet af 

fodertransporter ændres ikke med udvidelsen. Antallet af leve-

ringer og tidspunktet planlægges af fodercentralen. 

Halm til farmen transporteres i forbindelse med høstperioden. 

Antallet af transporter øges i forhold til tæveantallet. Halmfor-

bruget er ca. 10 kg/årstæve eller ca. 50 tons efter udvidelsen 

(nudrift ca. 30 tons). Foruden halmen kan der bruges høvlspå-

ner som strøelse.  

Gylletanken ligger øst for farmen. Under normale forhold und-

gås der transport med gylle i weekender. Udvidelsen betyder 
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ekstra transport af ca. 800 tons gylle, svarende til ca. 30 læs. 

Der transporteres gylle i lastbil til gyllemodtageren.  

Tabel: Transporter til og fra Grønkærvej 7 

Art Nudrift Ansøgt drift 

 Antal transporter 

Foder 300 300 

Gyllekørsel m. lastbil 45 75 

Afhentning af kroppe til pel-

seri 
25 25 

Afhentning af døde 

mink(DAKA) 
3 3 

Fyringsolie/brændstof 4 6 

Affald (Lemvig Renovation) Efter behov Efter behov 

I alt 377 409 

 

Nedenstående kort over gylletransport fra Grønkærvej 7 til gyl-

lemodtager viser transportruten indtegnet med rød. 

 

Gylletransport fra Grønkærvej 7 til gyllemodtager (markeret 

med rød linje) 

 

N

0 3 61,5

Kilometers
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Der henvises til god landmandspraksis, at transport til og fra 

farmen skal foregå ved hensynsfuld kørsel, samt at alle aktivite-

ter på farmen planlægges, herunder også levering og udkørsel, 

således at omgivelserne påvirkes mindst muligt.  

Det vurderes, at antallet og typerne af transporter til og fra 

farmen ikke afviger fra, hvad der normalt må forventes fra hus-

dyrbrug af denne type og størrelse.  
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3.5. Forurening 

3.5.1. Spildevand herunder regnvand 

Vask af fodersilo, rekvisitter mv. medfører et vandforbrug på 

ca. 50 m3 pr. år. Vaskevandet opsamles fra de befæstede area-

ler ved fodersilo og føres til gyllebeholder. 

Fra stuehus, værkstedet og velfærdsrum er der tilslutning til 

septiktank og nedsivningsanlæg fra 2007. Fra septiktanken le-

des spildevandet hen til nedsivningsanlæg sydøst for indhakket 

ved den eksisterende farm. 

Regnvand fra tagfladerne nedsives i jorden mellem minkhaller-

ne. 

Lemvig Kommune vurderer, at håndtering af spildevand er til-

fredsstillende under forudsætning af, at ejendommen overhol-

der de generelle regler for spildevandshåndtering, herunder og-

så husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om opsamling, op-

bevaring og håndtering af vaskevand, restvand, mv.  

3.5.2. Husdyrgødning og foder 

Flydende husdyrgødning 

På ejendommen er der en gyllebeholder på 2.018 m3 til gylle og 

spildevand fra fodersiloen.  

2018-normtallet for gylle er 0,38 m3 pr. årstæve.  

Gyllen udbringes efter gældende regler af modtageren af gyllen. 

Kapacitetsberegning gyllebeholder 2.018 m3: 

 

Forudsætningen er her 0,4 m3 gylle pr. årstæve, hertil lægges 

det opsamlede vand fra befæstede arealer og vand til rengøring 

af fodersilo. Der er opbevaringskapacitet til cirka 11 måneder. 

Fordeling m3/mdr. Udkørsel Ultimo

April 3,50 77 2.000 77

Maj 4,00 88 165 0

Juni 9,00 198 198

Juli 15,00 330 528

August 15,00 330 858

September 15,00 330 1.188

Oktober 15,00 330 1.518

November 9,00 198 1.716

December 4,00 88 1.804

Januar 3,50 77 1.881

Februar 3,50 77 1.958

Marts 3,50 77 35 2.000

100,00 2.200 2.200

Antal tæver 5.000,00 Ab dyr max. Mængde 2.000

Normtal 0,40 2.000 18

Ekstra vand 200 Regn- og vaskevand

Samlet mængde 2.200
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Gylletanken er fra 2003. Beholderen er placeret under100 me-

ter til vandløb og er derfor omfattet af krav om 5-årig beholder-

kontrol.  

Fast gødning 

Der er en møddingsplads på 150 m2 på farmen. Der er opført 

nyt stuehus, værksted og hal i 2018, hvor møddingspladsen er 

integreret, så den er under tag i den østlige ende af nybyggeri-

et. Møddingspladsen bruges udelukkende til opbevaring af halm 

fra redekasserne.  

Der er afløb fra pladsen til pumpebrønd. Der etableres en stik-

ledning til gyllebeholder. Der vil således blive pumpet direkte til 

gyllebeholder fra møddingspladsens afløb. 

 

Foder 

Foderet leveres fra Foderfabrikken Lemvig. Ejeren har således 

ingen direkte indflydelse på sammensætningen af foderet, her-

under indholdet af protein og fosfor. 

Fodermængden varierer gennem året, med det højeste forbrug 

fra august til november. Inden udvidelse er leverancen maksi-

mal 4.000 kg/dag og opbevares i isoleret og lukket fodersilo. Ef-

ter udvidelsen vil leverancen forventes maksimal at være 6.250 

kg/dag. 

BAT 

I branchen arbejdes der på at sænke indholdet af protein i fode-

ret, og dermed reducere kvælstof i både husdyrgødning og som 

ammoniakfordampning. Planer og analyser fra Foderfabrikken 

Lemvig i 2016-18 viser, at proteinindholdet i perioden uge 30 – 

47 er under 31 % OE, hvilket opfylder kravet i Husdyrgødnings-

bekendtgørelsens § 77, stk. 2.  

Dokumentation for proteinindholdet findes på 

www.danskpelsdyrfoder.dk under Foderkontrol / Foderfabrikken 

Lemvig.  

Der opstår ingen støvgener ved foderopbevaring, da minkfoder 

er vådfoder. 

 

Lemvig Kommunes vurdering 

Ud fra en forudsætning om, at der produceres maksimalt 0,4 

m³/årstæve, er det Lemvig Kommunes vurdering, at der er til-

strækkeligt opbevaringskapacitet på ejendommen.  

Lemvig Kommune vurderer, at den beregnede opbevaringska-

pacitet for flydende husdyrgødning på cirka 11 måneder er til-

strækkelig til at opfylde husdyrgødningsbekendtgørelsens krav. 

Der stilles vilkår om, at der skal være minimum 9 måneders 

opbevaringskapacitet for at forebygge en situation med mang-

http://www.danskpelsdyrfoder.dk/
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lende opbevaringskapacitet. Den nødvendige opbevaringskapa-

citet kan så eksempelvis findes via gylleoverførselsaftaler. 

Det er etableret teltoverdækning på gyllebeholderen. Det fast-

holdes ved vilkår, at gyllebeholderen skal være fast overdæk-

ket, da det betragtes som BAT, og er en forudsætning for den 

beregnede ammoniakemission til omgivelserne. 

Under forudsætning af, at ejendommens møddingsplads er 

etableret i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgø-

relsens krav til indretning af møddingspladser indretning og drift 

af pelsdyrfarme overholdes, vurderes det beskrevne at sikre til-

fredsstillende mod risikoen for miljøforurening fra foder og hus-

dyrgødning. 

Et proteinindhold på maksimalt 31 % OE i uge 30-47 anses for 

BAT af Lemvig Kommune, jævnfør NMKN 131-00102. Protein-

indholdet er fastholdt som et generelt krav i husdyrgødningsbe-

kendtgørelsens, og det fastholdes derfor ikke som vilkår i god-

kendelsen. 

De ovenfor beskrevne principper for valg af fodermidler må der-

for betegnes som de bedst tilgængelige for den aktuelle bedrift. 

 

Indretning og drift af minkfarme er reguleret i husdyrgødnings-

bekendtgørelsens kapitel 16.  

Lemvig Kommune vurderer, at der ikke er behov for at supplere 

husdyrgødningsbekendtgørelsens krav med vilkår til opbevaring 

eller håndtering af foder, vilkår om effektiv skadedyrsbekæm-

pelse eller vilkår om og god hygiejne. 

 

3.5.3. Affald 

Døde dyr 

Kroppe afleveres til pelseriet, der sørger for bortskaffelse til de-

struktion. Døde dyr fryses ned til senere pelsning eller leveres 

til destruktion i løbet af året eller i forbindelse med pelsningen. 

Fast affald 

Al fast affald samles og leveres til genbrugsplads via Lemvig 

Renovation. Brugte kanyler samt tomme medicinflasker fra ve-

terinærmedicin afhentes af godkendt modtager. 

Olie og kemikalieaffald 

Der er begrænsede mængder olie- og kemikalieaffald. Service-

firmaerne tager spildolie med retur ved service af det rullende 

inventar. Skulle der blive opbevaring af olie- og kemikalieaffald 

vil det blive opbevaret på fast plads uden afløb. 
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 EAK-kode Mængder pr år 

 

Lysstofrør & elsparepærer 20 01 21 0-25 stk. 

Spraydåser 16 05 04 0-10 stk. 

Spildolie  13 02 08 

 Rullende materiel serviceres 

på eksternt værksted 0-100 l 

Oliefiltre 16 01 07 

                                                                             

0-5 kg 

Batterier – alle typer 20 01 33 0-25 kg 

Pesticidrester 20 01 19 0-5 kg 

   

Pap 15 01 01 0 - 100 kg 

Papir 15 01 01 0 - 500 kg 

   

Jern og metal 02 01 10 0 - 300 kg 

Olietromler – tomme 15 01 04 0 - 2 stk. 

Olietanke – tomme 15 01 04 0 stk. 

Tomme sække af plast  15 01 02 0-10 kg 

Plast (afdækning m.v. skal væ-

re rysterent og bundtet i hånd-

terbare bundter) 

15 01 02 

0 - 25 kg 

Paller 15 01 03 0 - 10 stk. 

Malet og/eller lakeret træ 17 02 01 0 - 25 kg 

   

Døde dyr 02 01 02 1.000 – 1.500 kg 

 

Asbestplader stablet på paller 17 06 05 0- 50 kg 

   

Nylonsnor fra halm 17 02 03 0-100 kg 

Tomme sække af papir fra foder 

o.l. 

15 01 01 

 0-50 kg 

Tomme medicinglas 15 01 07 0 -2 kg 

 

Lemvig Kommune stiller vilkår om, at opbevaring af affald skal 

ske på forsvarlig vis. Ved overholdelse af vilkår, vurderes af-

faldshåndteringen på ejendommen at være tilfredsstillende. 

Husdyrbruget har en aftale om fast afhentning af erhvervsaf-

fald, hvilket fastholdes ved vilkår. For at sikre miljømæssig for-

svarlig opbevaring af farligt affald, herunder spraydåser, olie- 

og kemikalieaffald, stilles der vilkår til dette. Der er endvidere 

stillet vilkår til opbevaring af klinisk risikoaffald. 

Lemvig Kommune vurderer, med de stillede vilkår, at affald op-

bevares og håndteres forsvarligt på ejendommen. 

Vilkår for opbevaring af affald tager udgangspunkt i Lemvig 

Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald 2012. Affaldsregulativet 

for Lemvig Kommune findes på hjemmesiden 

https://nomi4s.dk/information/publikationer  

https://nomi4s.dk/information/publikationer
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Lemvig Kommune vurderer, at oplag af affaldsfraktioner gene-

relt bør opbevares under tag, beskyttet fra vind og vejr. Det 

anbefales samtidigt, at de enkelte affaldsfraktioner har deres 

egen faste oplagsplads, som udgangspunkt for faste og forsvar-

lige driftsprocedurer for affaldshåndteringen. 

 

Godkendelsen indeholder vilkår om affaldshåndtering. Dette vil-

kår er rettet mod ejendommens samlede affaldsproduktion. 

Lemvig Kommune gennemgår i øvrigt husdyrbrugets affaldspro-

duktion og -håndtering ved miljøtilsyn.  

3.5.4. Råvarer og hjælpestoffer 

Der er to olietanke på ejendommen. 

Tank 1: Nedgravet fra 2009 på 1.500 l. til fyringsolie. Placeret 

øst for stuehuset. 

Tank 2: Overjordisk fra 1997 på 1.200 liter til dieselolie. Place-

ret til højre for porten i den østlige ende af maskinhuset. 

 

Placering af den overjordiske olietank er fornuftig og giver ingen 

anledning til bemærkninger. 

Olietankene må ikke flyttes uden forudgående anmeldelse. Ved 

etablering af nye olietanke på ejendommen, skal Lemvig Kom-

mune informeres om dette 4 uger inden etablering. 

Opbevaring af diesel- eller fyringsolie i overjordiske tanke skal 

til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som står over-

dækket på fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og 

at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand 

og grundvand. 

3.5.5. Driftsforstyrrelser eller uheld 

Der er udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver hvordan 

medarbejdere og ejer skal handle i tilfælde af en række kritiske 

situationer: 

- Brand 

- Udslip af gylle ved pumpning, defekte rørforbindelser, brud på 

gyllebeholder ved påkørsel eller materialetræthed, ved sabotage 

m.v. 

- Udslip og spild af kemikalier eller olie 

Gyllebeholderen er placeret ca. 40 meter fra Dride Å på skråen-

de terræn. Brud på gyllebeholder ved påkørsel eller materiale-

træthed vil med stor sandsynlighed medføre forurening af åen.  



§ 11-godkendelse - Grønkærvej 7 
 

Side 33 af 83 
Sagsnummer: 72566 
Brevnr: 1322488 

 

 

Gyllebeholderen er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørel-

sens krav om etablering af alarmsystem fordi den ligger inden-

for 100 meter fra et vandløb. Terrænet fra gyllebeholder til åen 

falder ca. 4o og er derfor ikke umiddelbart omfattet af kravet 

om etablering af beholderbarriere. Lemvig Kommune vurderer 

at responstiden til at standse et eventuel gylleudslip vil være 

meget kort og at der dermed ligger en nærliggende risiko for en 

væsentlig forurening af Dride Å derfor vil være meget stor. 

Lemvig Kommune stiller, med baggrund i den konkrete risiko-

vurdering, vilkår om at der skal etableres en gyllebarriere. For 

at barrieren falder ind i landskabet skal den placeres maksimalt 

20 meter fra gyllebeholderen. Barrieren skal tilplantes med 

skærmende beplantning. 

Lemvig Kommune har med denne miljøgodkendelse stillet vilkår 

om indretning og drift, så konsekvenser af eventuelle uheld el-

ler driftsforstyrrelser forhindres eller eventuelt begrænses. Der 

er desuden udarbejdet en beredskabsplan, hvor risici og proce-

dure i tilfælde af uheld er beskrevet. Denne er vedlagt som bi-

lag 9. 

Lemvig Kommune vurderer herefter, at der er truffet de nød-

vendige foranstaltninger til at modvirke eventuelle forureninger 

forårsaget af drift, driftsforstyrrelser og uheld. 

Lemvig Kommune har ved tilsyn konstateret, at beholderbarrie-

ren er etableret i overensstemmelse med godkendelsens vilkår. 
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Lemvig Kommune stiller vilkår om, at minkfarmens beredskabs-

plan løbende opdateres og at planen skal være tilgængelig for 

farmens ansatte. 

Lemvig Kommune vurderer herefter, at der er truffet de nød-

vendige foranstaltninger til at modvirke forureninger forårsaget 

af driftsforstyrrelser og uheld. 

 

3.6. Ammoniaktab - generelt 

Husdyrlovens generelle ammoniakreduktionskrav er 30 % for 

mink, jævnfør husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.  

Det fremgår af skema 108 199, at det generelle ammoniakkrav 

er opfyldt med cirka 2,5 ton N/år og at BAT-niveauet er opfyldt 

med cirka 3,4 ton N/år. 

Godkendelsens vilkår og de generelle regler i husdyrgødnings-

bekendtgørelsen fastholder de virkemidler, der danner forud-

sætningerne for den beregnede ammoniakemission. 

 

3.7. Ammoniakpåvirkning af natur 

3.7.1. Beskyttet natur 

De herunder nævnte kategoriserede naturtyper er omfattet af 

særlige ammoniakdepositionskrav, jævnfør beskyttelsesniveau-

et i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, nr. 2. 

 

Kategori 1 natur – ammoniakfølsom natur i N2000 områ-

der 

Kategori 1 natur er ammoniakfølsomme naturtyper indenfor in-

ternationale naturbeskyttelsesområder, Natura 2000 - områder. 

Anlægget ligger 1.450 meter sydøst for det nærmeste Kategori 

1- natur, som er et hedeområde i Habitatområde 224, Flynder Å 

og heder i Klosterhede Plantage.  

Den totale ammoniaktilførsel på dette naturområde fra husdyr-

bruget må ikke overstige 0,7 kg N/ha/år. Lemvig Kommune har 

herved konstateret, at der ikke er andre husdyrbrug i nærheden 

af heden, som udløser skærpet ammoniakdepositionskrav, jf. 

husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. 

Den totale ammoniakdeposition på heden fra det søgte projekt 

er 0,0 kg N/ha/år og afskæringskriteriet konstateres overholdt. 
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Kategori 2 natur – større § 3 områder 

Kategori 2 natur er større § 3 naturområder, som er beskyttet 

gennem § 7, stk. 1 nr. 2 i Husdyrloven.  

Anlægget ligger cirka 480 meter nordvest for nærmeste Katego-

ri 2-natur, som er et sammenhængende hedeareal på cirka 14 

ha.  

Den totale ammoniaktilførsel på dette naturområde fra husdyr-

bruget må ikke overstige 1 kg N/ha/år.  

Den totale ammoniakdeposition på heden er beregnet til 0,2 kg 

N/ha/år og afskæringskriteriet konstateres overholdt. 

 

Kategori 3 natur – moser, heder og overdrev 

Kategori 3-natur er moser, heder og overdrev, som ikke er om-

fattet af kategori 1 og 2. 

Kommunen kan ikke fastsætte vilkår om en merdeposition på 

under 1,0 kg N/ha/år på kategori 3-natur, jævnfør husdyrgod-

kendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit A, punkt 4, tabel 3. 

Øst for farmen løber Dride Å, der omgives af et større sammen-

hængende naturområde, som består af eng- og mosearealer der 

er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Oversigtskort med 

beskyttede naturtyper er vedlagt i bilag 3. 

Merdepositionen på moseområdet øst for Dride Å er beregnet i 

en række punkter. Se kortbilag fra ansøgningssystemet med 

beregningspunkter og resultater i bilag 4 og 4a. Ansøger har 

indhentet en ekstern naturvurdering som er udført af rådgiv-

ningsvirksomheden Agri Nord. Lemvig Kommune har tiltrådt 

denne, som lægges til grund for kommunens vurdering. Natur-

vurderingen er vedlagt i bilag 2. 

Naturtypen for området er overgangsrigkær. Vurderingen er ba-

seret på data fra besigtigelse af området i 2016 og 2018. 

Tålegrænsen for rigkær ligger i et interval fra 15 - 30 N/ha/år. 

Den seneste baggrundsbelastning er opgjort til 13,6 kg 

N/ha/år1. 

Den højeste totalbelastning på mosearealet er på 8,9 kg 

N/ha/år (beregningspunkt 2 på bilag 4). Med baggrundsbelast-

ningen giver det en samlet belastning på 22,5 kg N/ha/år. Den 

højeste merdeposition er 3,6 kg N/ha/år. I dette punkt er total-

belastningen imidlertid lavere, hvorfor den samlede belastning i 

dette punkt er 20,2 kg N/ha/år. 

  

                                                
1 Data fra Danmarks Miljøportal, laget National – Kvælstoftotal afsætning. Me-
tadata: https://geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/13e45f07-
82ad-4db1-b554-c4a88415dd94 

https://geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/13e45f07-82ad-4db1-b554-c4a88415dd94
https://geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search#/metadata/13e45f07-82ad-4db1-b554-c4a88415dd94
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Tabel 1: Tabel med beregnede total- og merdepositioner 
på moseområdet øst for ejendommen. 

Nr. Opretter 
Ruhed 
natur 

Ruhed 
opland 

Merdeposition 
[kgN] 

Totaldeposition 
[kgN] 

1 Ansøger Bn RV 10,2 25,8 

2 Ansøger Bn RV 0,7 8,9 

3 Ansøger Bn RV 1 8,7 

4 Ansøger Bn RV 2,1 7,8 

5 Ansøger Bn RV 2,8 7,6 

6 Myndighed Bn RV 3,6 6,6 

7 Ansøger Bn RV 1,2 4,6 

8 Myndighed Bn RV 1,5 3,5 

9 Ansøger Bn RV 1,5 3,1 

10 Ansøger Bn RV 1 2,2 

Tabellens numre henviser til kortbilag på side 73. 

 

Det vurderes at oplandets ruhed er Rv (ringe vegetation) og na-

turens ruhed er Bn (blandet natur med lav bevoksning). 

Naturkvaliteten er middel til over middel. Området, som af-

græsses, er artsrigt, men med overvejende almindelige arter og 

kun få følsomme arter. Det høje artsantal skyldes formodentlig 

at området er påvirket af udstrømmende grundvand flere steder 

på arealet, som giver en ekstra biotop på arealet. Området er 

således ikke så sårbart. 

Moseområdet er ikke højt prioriteret i kommuneplanen, og der 

er ingen planlagte kommunale initiativer til at lave yderligere 

naturpleje på området.  

Der er andre kilder til tilførsel af næringsstoffer til området, 

herunder pulje af næringsstoffer fra tidligere gødningspraksis, 

randpåvirkning og jævnlige oversvømmelser af åen. 

 

Øvrig natur 

Farmen ligger mindre end 10 meter fra en § 3-eng mod øst. 

Engen er vejledende udpeget som omfattet af § 3 af Lemvig 

Kommune i august 2011. Lemvig Kommune har besigtiget en-

gen i april 2013. Engen er tidligere tilført husdyrgødning og er 

før dette afgræsset. Det er oplyst af ejer, at engen fremadrettet 

igen ønskes afgræsset af kvæg. Merdepositionen er beregnet til 

10,2 kg N/ha/år og totaldepositionen fra minkfarmen 25,8 kg 

N/ha/år. 

På baggrund af Lemvig Kommunes besigtigelse i 2013 vurderes 

mer- og totaldepositionen på § 3-engen umiddelbart øst for 

farmen ikke i sig selv at medføre tilstandsændringer på engen. 

Vurderingen baseres på, at engen tilføres betydelige mængder 

ammoniak fra den nuværende produktion, samt at tidligere 
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gødskning med husdyrgødning har medført at engens biodiver-

sitet er begrænset til kvælstofelskende vækster. Afgræsning af 

engen forventes at få en gunstig effekt på engens naturtilstand 

med et mere varieret planteliv til følge. 

 

Lemvig Kommunes vurdering  

Beregningspunkter er indsat af ansøger og Lemvig Kommune i 

det digitale ansøgningssystem. Lemvig Kommune har verificeret 

ruheder jævnfør retningslinjerne i ”naturpixibogen”, som findes 

i Miljøstyrelsens WIKI-vejledning, www.mst.dk/husdyrvejledning. 

Beskyttelsesniveauerne for kategori 1 og kategori 2-natur er 

overholdt.  

På baggrund af konklusionen i Agri Nords naturvurdering, som 

er vedlagt i bilag 2, vurderer Lemvig Kommune at hverken to-

taldepositionen eller den beregnede merdeposition på kategori 

3-natur øst for farmen vil medføre en væsentlig påvirkning af 

moseområdet, eller føre til tilstandsændringer. Der stilles derfor 

ikke vilkår til projektet vedr. kategori 3 natur. 

 

Fordeling af mink i Område 2 

I det faktisk søgte projekt er der 100 tæver i hal 27-35 og 41-

44, og 70 tæver i hal 36-40.  

Lemvig Kommune har ved scenarieberegning efterprøvet, om 

fordelingen af minktæver i de enkelte haller i område 2 (de 18 

haller mod syd) har væsentlig betydning for ammoniakbereg-

ningen. Der er derfor foretaget beregning ved en fordeling af 

tæver med 92 tæver i 12 haller og 91 tæver i 6 haller.  

Beregningerne viser, at en jævn fordeling af minktæver i områ-

de 2 giver tilsvarende depositionsniveauer, som det faktisk søg-

te projekt, se bilag 4b. Den højeste afvigelse er på 0,2 kg 

N/ha/år i merdeposition og 0,1 kg N/ha/år i totaldeposition. 

Denne afvigelse vurderes ikke at kunne begrunde ændringer i 

vurderinger og konklusionen i bilag 2. 

På den baggrund stiller Lemvig Kommune vilkår om, at der 

maksimalt må være 1.650 årstæver i område 2 (og 3.346 års-

tæver i område 1), men uden at stille særlige vilkår til fordeling 

af årstæver i de enkelte haller indenfor de to afsnit. 

  

http://www.mst.dk/husdyrvejledning
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3.7.2. Habitatvurdering 

Kommunen skal vurdere på alle planer og projekter om, hvor-

vidt de kan skade de arealer og arter, der er beskyttede i Natu-

ra 2000-områder. 

Natura 2000-områder og arter er udpegede på internationalt 

plan, og de forskellige EU-lande er ansvarlige for, at de ikke ta-

ger skade af den menneskelige aktivitet i landet. 

Den Europæiske Union vedtog i 1992 et direktiv, som havde til 

hensigt at fremme beskyttelsen af de mest truede naturtyper, 

svampe-, plante- og dyrearter i Europa. I daglig tale kaldes det 

for "habitatdirektivet", og det pålægger de nationale regeringer 

at udpege områder, der indeholder truede eller sårbare arter og 

deres levesteder. Til direktivet findes et bilag, som nævner 230 

dyrearter, 483 plantearter og 198 biotoper, der skal beskyttes. 

Natura 2000-områderne består af habitatområder med særlig 

værdifulde naturtyper, dyre- og plantearter og af fuglebeskyt-

telsesområder med særlige fugle.  

I bilag IV til Habitatdirektivet er listet en række dyrearter samt 

få plantearter, som skal beskyttes. Ligeledes er arternes yngle- 

og rasteområder beskyttede. Beskyttelsen gælder uanset hvor 

arterne forekommer, dvs. både indenfor og udenfor Natura 

2000-områder. Der foretages nærmere vurdering af Bilag IV-

arter i kapitel 4. 

 

Screening 

Natura 2000-område nr. 224, Flynder Å og heder i Klosterhede 

Plantage ligger cirka 1,4 km nord for minkfarmen. 

Natura 2000-område nr. 65 Nissum Fjord ligger cirka 4,2 km 

sydvest for minkfarmen. 

Der er mere end 10 km til øvrige Natura 2000-områder. 

 

Område nr. 224, Flynder Å og heder i Klosterhede planta-

ge 

Natura 2000 område 224 består af Habitatområde nr. 224. 

Udpegningsgrundlaget for Habitatområdet er bl.a. tør og våd 

hede, tidvis våd eng, hængesæk og brunvandet sø samt arterne 

bæklampret og odder. Truslerne for hedearealer, tidvis våd eng 

og hængesæk er næringsstofbelastning, fragmentering, invasive 

arter og tilgroning. 

Arterne bæklampret og odder er begge følsomme overfor for-

styrrelser og afhængige af god biologisk vandløbskvalitet. 
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Natura 2000 område nr. 65, Nissum Fjord 

Natura 2000 område nr. 65 Nissum Fjord består af Habitatom-

råde nr. 58 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 38. 

Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er i Lemvig Kommune 

hovedsageligt strandengene hele vejen rundt om fjorden samt 

nogle få sure overdrev syd for udløbet af Bækmarksbro å. Trus-

lerne for strandenge er uhensigtsmæssig hydrologi (udtørring), 

mindre saltpåvirkning, tilgroning som følge af for stor nærings-

stofpåvirkning og invasive arter. Truslerne for de sure overdrev 

er hovedsageligt tilgroning som følge af manglende naturpleje. 

Derudover er der arterne laks, odder og lampret, som bl.a. er 

afhængige af optimal vandkvalitet. 

Udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 38 dre-

jer sig i Lemvig Kommune om knopsvane, kortnæbbet gås, 

krikand, lysbuget knortegås, pibeand, sangsvane, spidsand, 

alm. ryle, dværgterne, rørvagtel og splitterne. Truslerne for dis-

se arter er bl.a. forstyrrelser især i yngleperioden, prædation, 

tilgroning og fragmentering af naturarealer der tidligere har væ-

ret plejet og dermed egnet sig til yngle- og rasteområde for fug-

lene.  

 

Lemvig Kommunes vurdering 

Totaldepositionen af ammoniak fra anlægget på de nærmeste 

ammoniakfølsomme naturområder i Natura 2000-område over-

stiger ikke 0,1 kg N/ha/år. Heraf vurderes projektet ikke i sig 

selv eller i kumulation med andre projekter, at udgøre en risiko 

for en skadevirkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-

område nr. 224, 65 eller andre Natura 2000-områder.  

Lemvig Kommune har ikke kendskab til andre projekter, som i 

sammenhæng med dette projekt, vil kunne påvirke Natura 

2000-områder. 

Projektet vurderes herefter ikke i sig selv eller i kumulation med 

andre projekter, at udgøre en risiko for en skadevirkning på ud-

pegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 224, nr. 65 el-

ler andre Natura 2000-områder. 

 

Projektets påvirkning af Bilag IV-arter vurderes i det følgende 

afsnit. 
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4. Påvirkning af arter med særligt strenge be-

skyttelseskrav (Bilag IV-arter) 

EF-Habitatdirektivet fra 1992 rummer i sin artikel 12 en forplig-

telse til at sikre en streng beskyttelsesordning for en række dyr 

og planter overalt i landet, dvs. uanset om de forekommer in-

denfor et beskyttelsesområde eller udenfor; disse arter fremgår 

af direktivets bilag IV, de såkaldte bilag IV-arter. 

For bilag IV-arter gælder således, at deres yngle- og rasteom-

råder ikke må beskadiges eller ødelægges, og derfor er aktivite-

ter ikke tilladte, som kan udgøre en trussel for den enkelte art. 

Det bemærkes, at fugle behandles særskilt i EF-

fuglebeskyttelsesdirektivet. 

I den daglige drift og hovedsagelig ved driftsændringer er det 

lodsejerens eget ansvar at være opmærksom på ikke at skade 

eller ødelægge bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder. Det 

gælder også selv om myndighederne ikke har oplyst lodsejeren 

om, at der er konkrete forekomster af bilag IV-arter i området. 

Overtrædelser kan straffes efter regler i Naturbeskyttelsesloven 

og Jagt- og Vildtforvaltningsloven. Hvis en lodsejer har planer 

om at gennemføre en aktivitet, der kræver tilladelse, godken-

delse eller lignende er det myndighedens ansvar at sikre, at de 

godkendte aktiviteter ikke vil skade yngle- eller rasteområder. 

 

På baggrund af kommunens kendskab vurderes det, at følgende 

arter og grupper fra habitatdirektivets bilag IV kan tænkes at 

have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted 

på eller omkring husdyrbruget: 

 

Damflagermus, vandflagermus, sydflagermus, brunflagermus, 

troldflagermus, dværgflagermus, birkemus, odder, markfirben, 

stor vandsalamander, spidssnudet frø og strandtudse. 

Odder, birkemus og damflagermus er optaget på rødlisten fra 

2010 som sårbare. Rødlisten er en fortegnelse over plante- og 

dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne 

i den danske natur.  

 

Flagermus:  

Alle danske flagermus er listet som bilag IV-arter. 

Vinterkvarterer: Flagermusenes føde, insekterne, er stort set 

ikke fremme om vinteren. Mens de fleste insekt-ædende fugle 

trækker sydpå om vinteren går flagermusene i dvale fra oktober 

til hen i april. Flagermusene foretrækker et køligt, men frostfrit 

sted.  
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Sommerkvartererne – dagopholdssteder: Fra midt på foråret el-

ler først på sommeren søger flagermusene til områder, hvor der 

er gode betingelser for ophold og føde. Det specifikke opholds-

sted afhænger af arten, men vil oftest være i bygninger og hule 

træer i nærheden af skov. Fourageringsområderne er også arts-

afhængige, og kan bl.a. være søer og åer, hvor flagermusene 

æder insekter, de fanger over vandoverfladen. Mange arter le-

ver af insekter, de fanger i lysåben løvskov, over marker og 

skove, i skovkanter, lysninger eller levende hegn. Hun-

flagermus samles i ynglekolonier, hvor ungerne fødes fra om-

kring midten af juni og lidt ind i juli. 

Damflagermus: Sommerkvarterer i bygninger. Vinterkvarterer i 

bl.a. kældre. 

Sydflagermus: Holder til i bygninger både sommer og vinter.  

Vandflagermus: Sommerkvarterer i træer, under stenbroer, 

sjældent i bygninger. Vinterkvarterer i kældre, gruber. 

Brunflagermus: Sommerkvarterer i træer, trækker ofte om vin-

teren.  

Troldflagermus: Sommer- og vinterkvarterer oftest i træer, men 

også bygninger og i enkelte tilfælde fuglekasser. Trækker mel-

lem landsdele og lande. 

Dværgflagermus: Sommer- og vinterkvarterer er primært i huse 

og bygninger, men også i hule træer. 

Trusler mod flagermus kan være fældning af gamle træer og 

skove samt nedrivning af bygninger. 

Dride Å med de omkringliggende naturarealer og spredte større 

bevoksninger både mod nord og syd er potentielt leve- og ra-

steområde for flagermus. Klosterhede Plantage mod nord udgør 

et potentielt og sandsynligt leve- og rastested for flagermus.  

Projektet indebærer ikke at der fældes gamle løvtræer eller 

nedrives bygninger og det vurderes at projektet ikke vil forstyr-

re flagermus i området. 

 

Birkemus:  

Birkemusens særlige kendetegn er den lange sorte rygstribe, 

der går fra øjnene og ned til haleroden. Fra snudespids til hale-

rod måler birkemusen 5-8 cm, mens halen kan være op til 11 

centimer lang. Den vejer 5-15 gram. 

Det vestligste Limfjordsområde er et af de to steder i Danmark 

hvor Birkemusen lever. Birkemusen kravler rundt i vegetationen 

når den søger føde om natten, og er den eneste danske gnaver, 

som hører til familien af ”hoppemus”. Birkemusen er formentlig 

også Danmarks sjældneste og mest truede pattedyr. Samtidig 

er den blandt de arter, som man kender mindst til. 
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Birkemusen findes i forskellige habitater sommer og vinter. 

Krav til vinterbiotop kunne være tørre, beskyttede områder i 

skov på veldrænet jord eller på stejle skrænter. Krav til som-

merbiotop kunne være områder, hvor fugtige arealer såsom en-

ge, vandløbs- og vældområder står i tæt forbindelse med tørre 

biotoper i form af heder, afgræssede, stejle skrænter, eksten-

sivt dyrkede marker eller skov. Dens føde består især af insek-

ter, larver, regnorme og edderkopper. 

Ungerne fødes i juni-august. I oktober-maj sover birkemusen 

vintersøvn i en rede den laver af græs og mos. 

Mosen øst for Dride Å udgør formentlig en udmærket biotop til 

birkemusen, der godt kan lide at have adgang til både vand, 

eng og hegn og skov, altså områder med meget varierende na-

tur.  

 

Odder:  

Fra snudespids til halespids måler odderen 100-130 cm og med 

en vægt på 6-11 kg (hanner), 5-8 kg (hunner) er den et af 

Danmarks største rovdyr. Det flade hoved med de lange knur-

hår omkring snuden og den kraftige hals, der næsten går i et 

med kroppen, er typiske kendetegn ved odderen. Arten kan og-

så kendes på den let affladede hale.  

Den lever i tilknytning til både stillestående og rindende salt- og 

ferskvand, hvor den hovedsageligt lever af fisk som aborre, ål, 

karpe og ålekvabber. Den foretrækker uforstyrrede vandløb el-

ler næringsrige søer, moser og fjordområder. Karakteristisk for 

disse områder er, at der som regel er tæt beplantning langs 

bredderne i form af rørskove, overhængende gamle træer eller 

kratbevoksninger samt en god fiskebestand i vandet. De fleste 

unger fødes her om sommeren eller efteråret. Odderen er 

nataktiv og opholder sig om dagen i en hule i brinken, under 

trærødder eller under buske.  

Trusler for odderen er opsplitning af bestande og levesteder, 

ødelæggelse eller forringelse af yngle- og rasteområder, forstyr-

relser og vejanlæg der krydser et vandløb. Slåning og oprens-

ning af vandløb, kan have en skadelig virkning på yngle- og ra-

steområder for odder.  

Odderen forekommer sandsynligvis i Dride Å. Projektet indebæ-

rer ingen forstyrrelser af vandløbet og odderen vil derfor ikke 

blive truet af projektet. 

 

Spidssnudet frø:  

Spidssnudet frø er en brun frø med mørkere tegninger, som 

yngler i mange slags vådområder lige fra ganske små vandhul-

ler til bredden af store søer og fra helt overskyggede ellesumpe 
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til fuldstændig lysåbne vandhuller. Den største ynglesucces op-

når arten i vandhuller uden fisk.  

Spidssnudet frø er i høj grad afhængig af, at der nær yngleste-

derne findes gode levesteder på land. En stor del af spidssnudet 

frøs yngle- og rasteområde, men langt fra alle, er omfattet af 

Naturbeskyttelseslovens § 3. Ødelæggelse og forringelse af 

yngle- og rasteområder omfatter rydning, opfyldning til byggeri, 

belastning med spildevand og fragmentering på grund af veje.  

Der er formentlig spidssnudet frø i området, da der er en del 

små søer og våde områder i nærheden. Ingen af områderne ud-

tørres i forbindelse med projektet, så de spidsnuede frøer og 

øvrige padder i området vil ikke blive påvirket. 

 

Strandtudse:  

Strandtudsen er lille og tætbygget og har en tydelig gul stribe 

ned langs ryggen. Den bliver op til 8 cm lang. Den tåler en vis 

saltholdighed i vandet og yngler gerne på brakvand på strand-

enge og enge med lavvandede søer. Yngleaktiviteten er på sit 

højeste omkring 1. maj. Dens vigtigste ynglevandhuller er man-

ge steder nøgne søer i grusgrave.  

Gødskning og vandstandssænkning er væsentlige trusler. Hvis 

levestedet gødes eller tilføres gødningsstoffer udefra, kan vege-

tationen blive så frodig, at den ikke længere holdes tilstrækkelig 

kort ved fx græsning.  

Hvad angår vandstand kan 5-10 cm til eller fra, være afgørende 

for, at vandsamlingen udtørrer på det rette tidspunkt. Det bety-

der for eksempel, at hvis en grøft i nærheden udsættes for 

hårdhændet oprensning, så grøftens bund uddybes med 5-10 

cm, så kan det være nok til at tudserne ikke længere kan gen-

nemføre ynglecyklus. 

Strandtudsen kan forekomme i området, men påvirkes ikke, da 

de våde områder ikke påvirkes som følge af projektet. 

 

Markfirben:  

Markfirbenet er et kraftigt, kortbenet firben. Det kendes fra det 

almindelige firben på, at det er kraftigere med kort, højt hoved 

og afstumpet snude. Om foråret er hannen grøn på kroppens 

sider. Den bliver op til 23 cm lang.  

Den findes spredt i landskabet (især ved kysterne) på åbne, 

varme, solrige lokaliteter som jernbane- og vejstrækninger, 

sten- og jorddiger, heder, overdrev, grusgrave, strandenge, 

kystskrænter og sandede bakkeområder. Den kan dog også fo-

rekomme på ekstensive landbrugsarealer. Den lever primært af 

græshopper, sommerfuglelarver og biller.  
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Markfirbenet yngler på solvendte skråninger med varm, løs, 

veldrænet jord af gruset eller sandet karakter. Variationen i 

landskabet gør det muligt for dyret hurtigt at skifte mellem 

varme og kølige steder, og dermed regulere sin kropstempera-

tur.  

Markfirbenet går i hi i september (ungerne i november). Han-

nerne kommer frem af hi i midten af april og hunnerne i midten 

af maj, og parringstiden er straks i gang. Hunnen lægger æg i 

midten af juni. Der lægges 6-12 æg der graves 5-10 cm ned et 

sted hvor solen kan skinne ned. Æggene klækkes i august-

september, medmindre det er en kold sommer. 

I den aktive periode bevæger de fleste individer sig mindre end 

100 m væk fra udgangspunktet. Markfirbenet er gået betydeligt 

tilbage i de sidste 100 år, hvilket kan skyldes, at dens leveste-

der gror til.  

Der er ikke sandsynlige potentielle levesteder for markfirbenet 

omkring farmen, som forstyrres af projektet. 

 

Stor vandsalamander:  

Den store vandsalamander er en padde med lang krop og lang 

hale. Den bliver 10-16 cm lang. De voksne dyr har mørkegrå el-

ler sort ryg og har mange små, hvide vorter på kroppens sider. 

Bugen er svovlgul med sorte pletter. Hannen kendes i yngleti-

den på en høj rygkam med et savtakket omrids. 

Den foretrækker næringsfattige, solbeskinnede vandhuller. Det 

er ikke unormalt at finde den i vandhuller på under 100 m2, 

men de findes også i søer, der kan være over 1 hektar store. 

Den kan være ret almindelig i vandhuller midt ude på dyrkede 

marker, især dem, hvor kvæget vandes. Salamanderen yngler 

sjældent, hvis der er fisk eller hvis der opdrættes ænder i vand-

hullet.  

I vandhullerne parrer salamanderne sig og opholder sig frem til 

slutningen af sommeren. I sensommeren forlader de voksne in-

divider vandhullerne, indtil de i oktober opsøger et overvint-

ringssted. Uden for yngletiden er salamanderen primært i skove 

og enge, men findes også i kældre, udhuse og lignende. Den 

skjuler sig ofte i dagtimerne og kommer først frem om natten, 

hvor den går på jagt. Størstedelen af bestanden opsøger leve-

steder inden for få hundrede meter fra ynglestederne, men en-

kelte individer kan vandre op til 1 km. Rastestederne er oftest 

knyttet til skov og til menneskeboliger. 

Trusler mod Stor vandsalamander: Næringsstofforurening af 

ynglevandhuller, udsætning af fisk og ænder i vandhullerne, op-

fyldning og dræning af ikke-beskyttede vandhuller, fjernelse af 

vegetation nær vandhullerne, som arten bruger udenfor yngle-
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tiden (f.eks. småskove) eller opdyrkning af vandhulsnære area-

ler. 

De mindre søer og våde områder omkring ejendommen kan hu-

se stor vandsalamander. Ingen af områderne udtørres i forbin-

delse med projektet. Stor vandsalamander påvirkes derved ikke 

af projektet. 

 

Bæver: 

Europæisk bæver er en stor gnaver i familien af bævere. Den 

var nær udryddelse i begyndelsen af 1900-tallet på grund af 

jagt, men er siden genudsat mange steder i Europa og Asien, 

hvor den nu findes fra Storbritannien til Kina og Mongoli-

et.https://da.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6ver - cite_note-:0-2 I 

Danmark blev den genudsat i 1999, den er meget er aktiv i 

Flynder Å-systemet. 

Den er kendt for at lave dæmninger, men den graver også ka-

naler til flådning af træstammer og grene. I vandet bygger den 

et bæverbo af grene med en indgang placeret under vandet, 

men den kan også udgrave sit bo i en brink. 

Bæveren er fredet og kun Naturstyrelsen har myndighed til at 

regulere bestanden, samt fjerne og regulere bæverens dæm-

ninger og andre aktiviteter. Den væsentligste trussel mod bæ-

vere er gentagen fjernelse af bæverbo i hele vandløbssystemet. 

 

Ulv: 

Ulven er et rovdyr, der lever i Europa, Asien og Nordamerika. 

Ulven holder til i skov og på steppelignende arealer, hvor den 

jager i et kobbel, en stor flok, bestående af et forældrepar og 

dets voksne afkom.  

Ulven er en typisk topprædator i sit område, med kun menne-

sker som reel trussel imod den. Den lever hovedsagelig af stør-

re hovdyr, men tager også mindre dyr som mus, harer og fugle. 

De kan desuden leve af ådsler og af husdyr som kvæg, og om-

kring mennesker kan de gå i affald.  

Ulven er en generalist hvad angår levested (habitat) og kan op-

holde sig mange forskellige steder. Ulvens valg af levested 

hænger stærkt sammen med mængden af byttedyr, mangel el-

ler lave forekomster af kvæg, vejtæthed, menneskelig tilstede-

værelse og topografi. Området ved Flynder Å/Klosterheden vil 

godt kunne rumme ulve. 

Den væsentligste trussel mod ulve er menneskelige forstyrrel-

ser.  

 

 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/Gnaver
https://da.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6vere
https://da.wikipedia.org/wiki/1900-tallet
https://da.wikipedia.org/wiki/Jagt
https://da.wikipedia.org/wiki/Europa
https://da.wikipedia.org/wiki/Asien
https://da.wikipedia.org/wiki/Storbritannien
https://da.wikipedia.org/wiki/Kina
https://da.wikipedia.org/wiki/Mongoliet
https://da.wikipedia.org/wiki/Mongoliet
https://da.wikipedia.org/wiki/B%C3%A6ver#cite_note-:0-2
https://da.wikipedia.org/wiki/D%C3%A6mning
https://da.wikipedia.org/wiki/Kanal
https://da.wikipedia.org/wiki/Kanal
https://da.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A6stamme
https://da.wikipedia.org/wiki/Grene
https://da.wikipedia.org/wiki/Rovdyr_(orden)
https://da.wikipedia.org/wiki/Europa
https://da.wikipedia.org/wiki/Asien
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordamerika
https://da.wikipedia.org/wiki/Skov
https://da.wikipedia.org/wiki/Steppe_(biotop)
https://da.wikipedia.org/wiki/Ulvekobbel
https://da.wikipedia.org/wiki/Flok
https://da.wikipedia.org/wiki/Toppr%C3%A6dator
https://da.wikipedia.org/wiki/Hovdyr
https://da.wikipedia.org/wiki/Mus
https://da.wikipedia.org/wiki/Harer
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%85dsel%C3%A6der
https://da.wikipedia.org/wiki/Kv%C3%A6g
https://da.wikipedia.org/wiki/Habitat
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Andre arter: 

Lemvig Kommune er ikke bekendt med andre forekomster af 

planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på natio-

nale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til husdyr-

brugets staldanlæg eller udbringningsarealer. 

 

Lemvig Kommunes vurdering 

Naturområderne, som potentielt kan huse bilag IV-arter ligger 

nær minkfarmen. Den daglige drift af minkfarmen forventes dog 

ikke at ændres på en måde, der medfører forøget støj, vibratio-

ner eller andet, som kan påvirke bilag IV-arter. Der indgår ikke 

nybyggeri i projektet.  

Projektet vurderes således ikke at udgøre en risiko for at forrin-

ge fødegrundlag, leve- eller rastesteder for flagermus. 

Projektet i sig selv inddrager ikke arealer, som opfylder betin-

gelserne for birkemusens levesteder. Projektet vurderes derfor 

ikke at udgøre en risiko for birkemusen. 

Det vurderes, at odderen med sin levevis næppe er truet af pro-

jektet, da der ikke sker opsplitning af bestande og levesteder, 

ødelæggelse eller forringelse af yngle- og rasteområder eller 

forstyrrelser ved anlægsarbejder. 

Projektet inddrager ikke arealer, der tidligere har været vådom-

råde, og projektet i sig selv vurderes derfor ikke at have negati-

ve konsekvenser for spidssnudet frø, stor vandsalamander eller 

strandtudse.  

Der inddrages ikke arealer, der er egnede som yngle- og raste-

områder for markfirben og det vurderes derfor ikke at have ne-

gative konsekvenser for arten.  

Der inddrages ikke arealer, der er egnede som yngle- og raste-

områder for bæverene i Flynder Å og de vil ikke blive generet af 

landbrugsdriften. 

Projektet inddrager ikke arealer, som opfylder betingelserne for 

ulv i området og eventuelle ulve i området vil ikke blive generet 

af aktiviteterne forbundet med landbrugsdriften. 

 

Lemvig Kommune vurderer, at projektet ikke indebærer forrin-

gelse af internationale naturbeskyttelsesområder eller mulighe-

den for opnåelse af gunstig bevaringsstatus eller medfører for-

styrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områ-

derne er udpeget for, jævnfør Bekendtgørelse om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter nr. 1240 af 24. oktober 2018. 
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Bilag 3 

 
§ 3-beskyttet natur efter Naturbeskyttelsesloven. Grøn skravering: Eng. Brun skravering: 

mose. Blå skravering: sø. Blå stiplet linje: Vandløb. 
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Bilag 4 

 Ammoniakberegningspunkter: Total- og merdepositioner [kg N/ha/år], scenariebereg-

ning 108 199. Se detaljer i tabel på side 36 
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Bilag 4b 

 
Ammoniakberegningspunkter: Total- og merdepositioner [kg N/ha/år], scenarieberegning 108 498: jævn fordeling af årstæver i de sydli-

ge haller. Der er 92 årstæver i hal 27, 29-30, 32-33, 35-36, 38-39, 41-42 og 44. Der er 91 årstæver i hal 28, 31, 34, 37, 40 og 43.  
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Bilag 5 

 
Skråfoto, 6. juni 2017 [https://skraafoto.kortforsyningen.dk]. Fotoretning mod nord. 

Område 1 

Område 2 
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Skråfoto, 6. juni 2017 [https://skraafoto.kortforsyningen.dk]. Fotoretning mod øst.

Område 1 
Område 2 
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Bilag 6 
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