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Præsentation

• Per Lousdal

• Miljørådgiver startet ved SAGRO i marts

• Miljø for mink og svin

• Tidligere miljørådgiver ved Kopenhagen Fur 

• SAGRO miljøteam 

• 8 miljørådgivere det største team i hvilket giver mulighed for 
specialisering



Godkendelser af husdyrbrug efter
august 2017 
• Nye miljøgodkendelser er på produktionsarealet - burarealet 

• Større fleksibilitet – f.eks. ved sommerfarme

• Gamle godkendelser og tilladelser er stadig på antal årstæver

• Godkendelsespligtige ændringer 

• Udvidelse og ændring af produktionsarealet – f.eks. 
Etagebure

• Udvidelse af antallet af tæver

• Udnyttelsesfristen er 6 år, hvor byggeriet skal være afsluttet 

• Muligheder for anmeldelse af opbevaringsanlæg



Hvad skal der til for at beholde tilladelsen til 
produktionen

• Ved neddrosling af produktionen

• Ved køb af minkfarm hvor der ikke er dyr

• Produktionsophør i mindst 3 år – bortfalder produktionstilladelsen

• Undgå delvis bortfalder produktionstilladelsen 

• Ny godkendelse: 50 % udnyttelse af mindst 25 % af 
produktionsarealet

• Godkendelse efter 2007: mindst 25 % af tilladt dyrehold

• VVM-screening m.m. før 2007: mindst erhvervsmæssigt 
dyrehold 

• Er du i tvivl kontakt en miljørådgiver eller kommunen



• Miljøgodkendelse i forhold til køb af minkgård

• Tilladte produktion

• Undersøg om der er bortfald af produktionstilladelsen

• Hvad skal der til for at opretholde produktionstilladelsen

• Er der minkhaller der ikke er tilladelse til

• Miljøvurdering af muligheder for udvidelse på længere sigt   



Fosfor- og kvælstofloft

• Generelt 35 kg P/ha = 37,6 
årstæver

• Fosforfølsomme oplande 30 kg 
P/ha = 32,3 årstæver

• Ingen kompensations ordning   

• 170 kg N = 43 årstæver

• Udnyttelses af N i husdyrgødning 
stiger med 5%, til 75% for gylle og 
50 % for dybstrøelse 

• Type II korrektion 



Hegn

• Fødevarestyrelsen kører kampagne på overholdelse af 
hegningsreglerne

• Husk overholdelse af hegningsreglerne 

• 140/150 cm højt hegn uden huller

• Fælder og fangarme ved porte og døre 

• Fælder og hjørneoverdækninger 

• m.m. 



Spørgsmål


