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Miljøtilladelse af minkfarmen Klovtoftvej 8, 6230 Rødekro 

 
Aabenraa Kommunes afdeling for Natur & Miljø har den 24. maj 2012 meddelt miljøtilla-
delse af minkfarmen Klovtoftvej 8, 6230 Rødekro, jf. § 10, stk. 1 i husdyrbrugloven1. 
 
Miljøtilladelsen omfatter en udvidelse af det eksisterende dyrehold fra 14,7 til 73,5 nye 
DE svarende til 2500 årstæver. 
 
Miljøtilladelsen omfatter endvidere de nuværende lovlige stalde og gødningsopbevaringsanlæg. I 
forbindelse med udvidelsen opføres 16 nye, åbne, to-rækkede minkhaller med tagrender og 36 
cm gødningsrender, der skal supplere de eksisterende haller af samme type.  Desuden etableres 
en fortank samt en møddings- og vaskeplads.  
 
 
Miljøtilladelsen kan i sin helhed ses nedenstående. 
 
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af: 

• Afgørelsens adressat 
• Miljøministeren 
• Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
• Sundhedsstyrelsen 
• Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen i Danmark, Arbejderbevæ-

gelsens Erhvervsråd og Forbrugerrådet, alle i henhold til lovens § 85 
• Lokale foreninger og organisationer, lovens § 86 
• Landsdækkende foreninger og organisationer, lovens § 87. 

 
En klage skal være skriftlig og skal sendes til Aabenraa Kommune, Miljø & Natur, Skel-
bækvej 2, 6200 Aabenraa eller til landbrug@aabenraa.dk. Aabenraa Kommune sender 
umiddelbart efter klagefristens udløb en eventuel klage til Natur- og Miljøklagenævnet.  
 
Afgørelsen annonceres offentligt onsdag den 20. juni 2012 på Aabenraa Kommunes 
hjemmeside og i Aabenraa Ugeavis. En eventuel klage skal være modtaget i Aabenraa 

                                           
1 Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 af lov om miljøgod-
kendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer 



 

Kommune senest onsdag den 18. juli 2012 og inden for normal kontortids ophør kl. 
15:00, der er dagen for klagefristens udløb. 
 
Der kan i øvrigt henvises til miljøtilladelsens afsnit ”Klagevejledning”. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Tina Ketelsen 








































































































































