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Opfølgning på tilsynskampagnen om pelsdyrfarme
Kære minkfarmer!
Mange tak for den store deltagelse i Temadagen for Pelsdyrfarme d. 23. april 2015.
Vi er meget glade for, at I var så mange, som tog jer tid til at komme.

Aalborg Kommune sendte en pressemeddelelse ud den 27. april 2015 med titlen ”God hygiejne mindsker
fluer og lugt fra minkfarme”. Pressemeddelelsen er vedhæftet som bilag til dette brev. Efterfølgende har
Nordjyske, DR og Effektivt Landbrug bragt artikler baseret på denne pressemeddelelse.
På mødet var der nogle spørgsmål og kommentarer, og her er dem, vi har noteret (Svar eller kommentar i
kursiv):


Må man afbrænde halm – en halmballe som er gået i stykker på marken? Ja, små mængder må
afbrændes, se Beredskabets pjece om afbrænding.



Tælling af dyr skal ikke ske i februar. Kommunen har ingen aktuelle planer om at tælle dyr.



Præcisering af kontinuitetsreglerne – hvornår kan / skal kommunen nedskrive tilladelserne?
Tager man forbehold for sygdom / sanering?
Reglerne om kontinuitetsbrud betyder, at der kan ske helt eller delvist bortfald af den del af en tilladelse/godkendelse, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år. Det er beskrevet i miljøbeskyttelseslovens § 78b og Husdyrlovens § 33, stk. 3.
Kommunens administrationspraksis afhænger af, om farmen har 1. en miljøtilladelse efter Husdyrloven / miljøgodkendelse efter Husdyrloven / Miljøbeskyttelsesloven eller 2. tilladelsen til farmen
er en gammel anmeldelse fra før Husdyrloven trådte i kraft (1. januar 2007).
1. Miljøtilladelse /miljøgodkendelse: Hvis der de seneste 3 år har været en væsentlig nedgang i
dyreholdet, skal kommunen vurdere, om der skal ske nedskrivning i dyreholdet. Hvis kommu-

nen vurderer, at dyreholdet skal nedskrives, vil der altid ske en partshøring af ejer, hvor der er
mulighed for at komme med kommentarer. Hvis det kan dokumenteres, at nedgangen er forårsaget af sygdom, kan det indgå i den vurdering, kommunen skal lave.
2. Tilladelse på baggrund af anmeldelse før 1. januar 2007: Kommunen kan ikke nedskrive det tilladte dyrehold
Hvis du mener, at Kommunen har handlet forkert i nogle sager, er du velkommen til at rette henvendelse til os og vi vil kigge på det igen.


Godt naboskab – eksempler på praksis:
 Informere via borgerforening om gyllekørsel (mail), gør at han ikke får skyld alene for al gyllekørslen – der er jo mange andre aktører på banen.
 Informere pr. brev om gyllekørsel.
 Hvis dialog ikke mulig, ”holde sin sti ren”.

Kampagnetilsynene
I maj måned lavede vi uvarslede tilsyn på 12 minkfarme, og vi synes, vi blev godt modtaget på alle farmene og havde en god dialog med jer.
Det kolde forår har medført, at der ikke er så mange fluer i år. Vi oplevede, at der generelt er stor fokus
på fluebekæmpelse og på den forebyggende indsats mod fluer.
Nogle bruger kalk, andre bruger forskellige former for gift, og generelt var der rent og pænt på de besøgte
farme.
Vi har fået klager over lugt fra en enkelt farm i år.
Det, der hyppigst klages over vedr. minkfarme, er fluer, flæskeklannere, lugt og løse mink.
De kommende måneder gennemføres de øvrige tilsyn, kommunen skal lave på minkfarme i år.
Når vi har gennemført alle årets planlagte tilsyn, vil vi evaluere på tilsynskampagnen, og inddrage resultaterne i tilsyn på minkfarme fremover.
Hav en god sæson!

Venlig hilsen
LandMiljø
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