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Danmarks Naturfredningsforenings kommentarer til klage over Grønkærsvej 7, 7660 

Bækmarksbro.  

 

Lemvig Kommune har den 27. maj 2019 fremsendt deres bemærkninger til Danmarks Natur-

fredningsforening klage á 14. maj 2019 over Grønkærvej 7, 7660 Bækmarksbro. Danmarks 

Naturfredningsforening (DN) fremsender hermed kommentarer. 

 

DN kan ikke forstå, hvordan kommunen kan lade ansøger tage sin godkendelse i brug, når 

Nævnet i den seneste afgørelse fra 2018 skrev, at der ’… ikke er hjemmel til at meddele god-

kendelse til en minkproduktion på 4.996 årstæver’, da ’den ansøgte merdeposition vil medføre 

en væsentlig ammoniakpåvirkning, og en tilstandsændring af moseområdet’. Af afgørelsen 

fremgår det tydeligt, at ’… godkendelsen vil forudsætte en projekttilpasning af et sådan om-

fang, at afgørelsen skal ophæves… ’.  

I den perioden fra ansøger søgte om udvidelse første gang i 2012 og frem til nu, er sagen som 

det fremgår af både godkendelsen og DN’s klage, blevet hjemvist til fornyet behandling 3 

gange!  

I 2013 blev godkendelsen hjemvist til fornyet behandling pga. forkert beregnede ammoniakbe-

regninger til den nærliggende mose/fattigkær. I 2015 blev sagen hjemvist til fornyet behand-

ling pga. inddragelse af naturpleje i mosen/fattigkæret som virkemiddel. Begrundelsen for 

hjemvisningen i 2018 fremgår ovenfor. Med denne seneste godkendelse, vil ammoniakdeposi-

tionen på fattigkæret stige med næsten 1 kg N ift. den godkendelse som ansøger fik i 2016!   

I de sidste 7 år, har ansøger drevet sin minkfarm med 4.996 årstæver, med den kraftigt for-

øgede ammoniakemission til følge, og negativ påvirkning på det nærliggende fattigkær.  

DN anmoder derfor på det kraftigste Nævnet til udstede opsættende virkning på miljøgodken-

delsen indtil sagen er færdigbehandlet i Nævnet, samt at ophæve Lemvig Kommunes miljø-

godkendelse. De 3 foregående afgørelser fra Nævnet har ikke ændret noget i kommunens mil-

jøgodkendelse, og dermed vil endnu en hjemvisning bare medføre, at ansøger kan fortsætte 

den ødelæggende påvirkning på det følsomme kategori 3-fattigkær. Ansøger vil få en ny gen-

behandling af sin ansøgning, og DN og de omkringliggende naboer vil igen påklage sagen. Det 

er skruen uden ende, og den eneste der taber på det, er fattigkæret, der stille og roligt vil 

vokse ud af sin beskyttelse! 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening anmoder fortsat Miljø- og Fødevareklagenævnet om at om-

gøre Lemvig Kommunes miljøgodkendelse til et afslag og en ophævelse.  
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