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Esbjerg, den 27. februar 2019 

 

 

Reducerer du din minkproduktion? 

Mange minkavlere har nedsat deres minkproduktion, pga. den aktuelle økonomiske situation i 
minkbranchen. Måske har du også gået med disse overvejelser, samt hvilken betydning det kan 
have for din miljøtilladelse? 
 

Hvis du reducerer din minkproduktion, så skal du være opmærksom på, hvor stort et dyrehold du 

skal have, for at bevare din fulde miljøtilladelse. Hvis du i en periode på 3 år har færre tæver end 

du har lov til i din miljøtilladelse, kan kommunen nedskrive din tilladelse, hvis du har færre tæver 

end en fastsat grænse. Dette kaldes også kontinuitetsreglerne.  

 

Reglerne er forskellige afhængigt af, hvilken type miljøtilladelse du har. I nedenstående tabel kan 

du få et overblik over hvor stor en produktion du skal have for at opretholde din fulde miljøtilla-

delse, afhængigt af hvilken tilladelse du har. 

 

Type miljøtilladelse Krav for at opretholde fuld  

miljøtilladelse 

Anmeldelser, § 10 tilladelser og § 11-12 
godkendelser 
Ansøgt inden den 31. juli 2017 
 
og 

Miljøgodkendelser efter Miljøbeskyttel-
sesloven (kapitel 5, § 33) 
Afgjort inden den 1. januar 2007 

For disse typer afgørelser gælder det at: 

Mindst hvert 3. år skal der være en produktion sva-

rende til mindst 25 pct. af det tilladte dyrehold, om-

regnet til dyreenheder på godkendelsestidspunktet. 

Eksempel: 

Miljøgodkendelsen har vilkår om: Husdyrbruget må maksimalt 

have et dyrehold på 5.100 årstæver, svarende til 170 dyreenhe-

der (DE). 

For at bevare den fulde produktionstilladelse skal husdyrbruget 

have minimum 170 DE x 0,25= 42,5 DE svarende til 1.275 årstæ-

ver hvert 3. år.  
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Lokaliseringsgodkendelser, Anmeldel-

ser efter Husdyrgødningsbekendtgørel-

sen og VVM-screeninger 

Afgjort inden den 1. januar 2007 

Produktionstilladelsen bortfalder først ved fuldstæn-

dig produktionsophør i mindst 3 år. 

Tilladelser eller godkendelser givet til 

produktionsareal (m2) 

Ansøgt efter 1. august 2017 

Mindst hvert 3. år skal der på mindst 25 pct. af pro-

duktionsarealet være en produktion på mindst 50 pct. 

af dyrevelfærdskravene, se eksempel 1. 

 

Hvis der ikke er dyr på ejendommen i 3 sammenhæn-

gende år, vil der være tale om kontinuitetsbrud, og 

produktionstilladelsen bortfalder.  

Man kan være stoppet helt i 2 år og så i det 3. år være 

startet op igen. Hvis der er dyr på mindst 25 pct. af det 

samlede produktionsareal med mindst 50 pct. af det 

mulige, bortfalder produktionstilladelsen ikke (eksem-

pel 1). Hvis du bruger en mindre del af produktions-

arealet eller har færre dyr, bortfalder den del af tilla-

delsen du ikke har udnyttet, se eksempel 2 og 3. 
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Vær opmærksom på at ovenstående regler først træder i kraft når du har udnyttet din miljøtilla-

delse. Hvis du har en miljøtilladelse du ikke har udnyttet bortfalder den når udnyttelsesfristen pas-

seres. Udnyttelsesfristen fremgår normalt af tilladelsen. 

 

Hvis du er i tvivl om hvad der gælder for dig, så kontakt SAGRO Miljø på telefon 7021 2040. 

 

 

 

 

 

 

 


