
VESTRE LANDSRET
DOM

afsagt den 29. januar 2019

Sag BS-17965/2018-VLR
(7. afdeling)

Søndervang Pelsfarm ApS
(advokat Niels Vase)
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet
(tidligere Natur- og Miljøklagenævnet)
(advokat Britta Moll Bown 
ved advokat Kim Christian Højmark)

Retten i Hjørring har den 14. maj 2018 afsagt dom i 1. instans (sag BS-2309/2017-
HJO).

Landsdommerne Lars E. Andersen, Karen Foldager og Lisbeth Parbo har delta-
get i ankesagens afgørelse.

Påstande
Appellanten, Søndervang Pelsfarm ApS, har nedlagt påstand om, at indstævn-
te, Miljø- og Fødevareklagenævnet, tilpligtes at anerkende, at nævnets afgørelse 
af 20. januar 2017 for så vidt angår lugtgenekriteriet er ugyldig. Sagen hjemvises 
derefter til fortsat behandling hos nævnet for så vidt angår de øvrige klage-
punkter. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet har påstået dommen stadfæstet.

Forklaringer
Robert Nielsen har afgivet supplerende forklaring. 
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Robert Nielsen har forklaret, at han fortsat driver 4 minkfarme med besætnin-
ger på mellem 1.400 og 8.000 tæver. Han ønskede at udvide den omtvistede 
farm for at opnå en mere rentabel udnyttelse af arbejdskraft og maskiner. Han 
har forgæves anvendt ca. 50.000 kr. til konsulenthjælp i forbindelse med sin an-
søgning om udvidelse.  

Anbringender
Parterne har i det væsentlige gentaget deres anbringender for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat
Landsretten tiltræder af de grunde, som byretten har anført, at Miljø- og Føde-
vareklagenævnet har været berettiget til at inddrage ny viden i forbindelse med 
sin afgørelse. Der er ikke som følge heraf, ved den lange sagsbehandlingstid el-
ler ved de øvrige påberåbte forhold sket en krænkelse af rettigheder efter Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention som påstået.  

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.

Efter sagens udfald skal Søndervang Pelsfarm ApS i sagsomkostninger for 
landsretten betale 75.000 kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet til dækning af 
udgifter til advokatbistand inkl. moms. Ud over sagens værdi er der ved fast-
sættelsen af beløbet taget hensyn til forberedelsens og hovedforhandlingens be-
grænsede omfang. 

THI KENDES FOR RET:

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal Søndervang Pelsfarm ApS inden 14 da-
ge betale 75.000 kr. til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Beløbet forrentes efter 
rentelovens § 8 a.
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