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Aalborg Kommune
Att.: Ole Wulf
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Vedr. pelserifabrikken på minkfarmen Nymøllevej 9.
Deres sagsnr.:2012-4463
Udtalelse til naboorientering Nymøllevej 9.
En del af os naboer til minkfarmen har modtaget en nabohøring vedrørende pelseriet.
Som vi tidligere har beskrevet for Aalborg Kommune, må vi desværre konstatere, at det
gik, som vi frygtede i 2006. Opførelsen af den 600 m2 store bygning var ikke kun til pelseri
og halmlager til brug for produktionen på ejendommen Nymøllevej 9, og der er nu sket en
total ændring af anvendelsen. I klagen over Nibe Kommunes afgørelse af 12. juni 2006
gjorde vi allerede på daværende tidspunkt gældende, at det var et urealistisk stort byggeri
til den forholdsvis lille ejendom på 750 tæver, og bygningen skulle iflg. vores opfattelse
også anvendes til halm/pelseri m.m. for andre farme.
Den 19. december 2002 J. nr.: 97-31/800-0374 (bilag 1) stadfæster
Naturklagenævnet Nordjyllands Amts afslag af 30. maj 2002 til udvidelse af minkfarmen.
Afslaget er begrundet med, at de miljøgener, som den ansøgte udvidelse kan medføre,
vurderes at være uholdbare for bysamfundet Valsted. Endvidere vil det være i strid med
formålet med planlovens landzonebestemmelser, at tillade en yderligere udbygning af
minkfarmen.
Den 12. marts 2006 J. nr.: NKN-31-00326 (bilag 2) stadfæster Naturklagenævnet
Nibe Kommunes afgørelse af 12. juli 2006 til at opføre en 600 m2 stor bygning til pelseri
og halmlager. I afgørelsen lægges til grund, at bygningen kun er til brug for den
nuværende produktion på ejendommen.
Den 29. marts 2012 (bilag 3) Udtaler Natur- og Miljøklagenævnet at landzonetilladelsen
må forstås således, at der er meddelt tilladelse til, at pelseriet kan betjene ejendommens
produktion. Der er således ikke meddelt tilladelse til erhvervspelseri, der betjener øvrige
kunder.
Den 24. september 2012 (bilag 4) Fastslår Natur- og Miljøklagenævnet endnu en gang
at nuværende sag kun omhandler at pelseriet må anvendes til minkproduktionen
Nymøllevej 9.
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Som Aalborg Kommune allerede ved, har vi siden etablering af pelseriet, klaget til Aalborg
Kommune og Natur-og Miljøklagenævnet utallige gange over de gener, som pelseriet
medfører. Som Aalborg Kommune også allerede ved, har pelseriet i perioden siden
etableringen, pelset mink ulovligt fra adskillige andre farme, end det er godkendt til, og vi
har derfor gennem de sidste 5-6 år været udsat for et utal af de gener, som pelseriet
medfører:





Hvert år pelses der i pelsningsperioderne hele døgnet alle ugens dage også lørdage
og søndage. Der er et utal af transporter i form af personbiler, lastbiler,
gummigedde, gaffeltruck, gyllevogne, foderbiler m.m. til og fra farmen med mink,
minkaffald, døde dyr, foder, gylle, kørsel mellem farmene m.m.. Al intern transport
på og omkring pelserifabrikken foregår hele døgnet med gaffeltruck. Altid støj og
lugt.
Der ud over er der mange af os naboer, som i pelsnings-perioderne ikke får en hel
nats søvn, for enkelte har det nogle gange været nødvendigt at ligge med
ørepropper om natten.
Omladningen mellem lastbilerne foregår ved, at containerne med minkaffald
parkeres direkte på Nymøllevej og den tilhørende cykelsti, og når der omlades,
løber fedt og blod via kloak eller grøft direkte ud i fjorden.

Det nuværende pelseri er godkendt til en produktion på 750 tæver, dvs. at det er
godkendt til, at der kan pelses godt 4000 skind. I den ny ansøgning ønsker man at udvide
produktionen 20 gange til 80.000 skind svarende til en produktionsudvidelse på 1900%.
Det er således en kolossal udvidelse af produktionen, som på ingen måde er nødvendig for
den nuværende produktion på farmen. Både Nordjyllands Amt og Naturklagenævnet
udtalte allerede i 2002 i forbindelse med et afslag på udvidelse af minkproduktionen, at de
miljøgener, som den ansøgte udvidelse kunne medføre, vurderedes at være uholdbare for
bysamfundet Valsted.
Det er efter vores opfattelse helt uacceptabelt at placere en sådan industrivirksomhed
uplanlagt i et naturområde i det åbne land, virksomheden bør i stedet placeres i
forbindelse med anden industri, hvor den er fremtidssikret, og hvor der i planlægningen er
taget hensyn til infrastruktur og naboer.
Produktionen på minkfarmen og pelseriet er på nuværende tidspunkt en kolossal
belastning, og uholdbar for os naboer. Under hensyntagen til afstand til naboer og
vindretning, er begge dele fra starten fejlplaceret, og vi vil derfor på de kraftigste opfordre
til, at ansøgningen afvises, og at der ikke gives tilladelser til nogen form for
industrivirksomhed/forarbejdningsindustri på minkfarmen Nymøllevej 9.
Vi gør samtidig opmærksom på, at vi ønsker denne sag behandlet politisk,
gennem respektive politiske udvalg!
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Vi ser frem til at høre fra dem.
Med venlig hilsen
John Rubani, Nymøllevej 5, 9240 Nibe
Frank Thinggaard, Nymøllevej 7, 9240 Nibe
Niels Chr. Sørensen, Valstedvej 2, 9240 Nibe
Thorvald Eggers, Valstedvej 4, 9240 Nibe
Vagn Rasmussen, Valstedvej 6, 9240 Nibe
Bo Poulsen, Nymøllevej 2, 9240 Nibe
Torben Pedersen, Valstedvej 8, 9240 Nibe
Troels Søgaard Sørensen, Valstedvej 10, 9240 Nibe
Anders Green Sørensen, Valstedvej 14, 9240 Nibe
Karl Bech Pedersen, Valstedvej 5, 9240 Nibe
Morten Damborg Kristensen, Gl.Skolevej 3, 9240 Nibe

