
 

 

Referat Dialogforum 29. april 2021 

Mødedeltagere: 
 

• Anker Bøje 

• Jakob Christensen 

• Ivan Bährenz 

• Torben Petersen 

• Daka -  Martin Botolf Sejer 

• Daka -  Søren Høeg 

 

Dagsorden:  

 

• Status på driften og den kommende periode 

• Tiltag og forbedringer på fabrikken 

• Status på kommunikation og Daka i Randers hjemmesiden 

• Lidt historik omkring håndtering af mink 2020/2021 (Ivan) 

• Hvilke tanker har DAKA omkring minkhallen fremover? (Ivan) 

• Hvad står der i lokalplanen omkring benyttelse af hallen (Ivan) 

• Eventuelt 

 

 

Referat: 

Luftforbrændingsanlæg og ismaskine 

Der er i påsken installeret et nyt luftforbrændingsanlæg. Det primære formål med mødet var at høre status 

på projektet og se anlægget fysisk. 

Virkemåde blev gennemgået i mødelokalet. Der er stadig enkelte rettelser på anlægget, som primært 

handler om fysisk sikring, således påkørsel undgås. Der er bestilt ekstra lyddæmpning, selv om lydkravene 

er overholdt. I forlængelse af præsentationen blev den nye ismaskine, der installeres primo maj, også vist. 

Den skal bruges til at køle råvarer i weekender og på helligdage, hvor der ikke må forarbejdes råvarer. 

Formålet er at mindske lugtudvikling ved afkøling af råvarerne. 

Den fysiske gennemgang med anlægget i drift blev gennemført og stedet, hvor ismaskinen skal placeres, 

blev vist. 

 Der var tilfredshed med driften af det nye lugtforbrændingsanlæg indtil nu, idet der fra gruppen ikke var 

fundet lugtgener i den seneste periode.  Der forventes lugtmålingsresultater fra Force primo maj. 

Martin takkede for et godt og konstruktivt samarbejde ifm. reduktion af lugtgenerne. 

Mink 



 

 

Minkhåndtering 2020/2021 blev kort gennemgået. Der forventes fra Dakas side ikke at tage minkhallen i 

brug til mink igen, da bestanden af mink pt. er 0, og hvis der kommer gang i produktionen igen, vil det være 

i meget mindre skala. 

 Minkhallen er godkendt til oplagring af mink af Miljøstyrelsen. Hvis den skal bruges til andet, vil der skulle 

ansøges om ny miljøgodkendelse. Der er pt. undersøgelser i gang med vurdering af oplagring af mel 

produceret på fabrikken til økologisk gødning, men det er en længere proces. 

  

Henning Nyhuus ønsker at udtræde af gruppen, og der arbejdes på at finde et nyt medlem.  

 

 


