Skanderborg Kommune
Teknik og Miljø, Miljøbeskyttelse
Skanderborg Fælled 1
8660 Skanderborg
Dover Sogn den 30. november 2021

Klage over miljøgodkendelse af Katrinesminde, Hårbyvej 43, 8680 Ry
Miljøforeningen Dover Sogn er stiftet med henblik på at være vagthund for miljøet, til gavn for
både natur, mennesker og dyr i Dover Sogn. Af vores vedtægter fremgår:
§2 Foreningens formål: Foreningens formål er at værne om naturen i Dover Sogn og bidrage til at
beskytte de fredede og udsatte naturområder og i øvrigt bidrage til at bevare Dover Sogn som et
attraktivt sted at bo og at være.
Foreningen ønsker at varetage interesserne for de borgere, der vil blive påvirket negativt af
skæmmende og store, industrielle og industrilignende anlæg, herunder såkaldte svinefabrikker,
samt af forurenende virksomhed, når disse placeres i Dover Sogn i områder, hvor de vil være til
skade for naturen og til gene for områdets beboere.
Det har vi gjort senest ved afholdelse af KlimaTopMøde i Alken Mejeri den 30. september, hvor ca
80 deltagere var mødt frem. Her hørte vi bl.a. forfatter og debattør Kjeld Hansen samt
kampagneleder for landbrug og skov, Kristina Modvig Clemens, GreenPeace. Her blev drøftet det
problematiske i industrialiseringen af landbrug i relation til dyrevelfærd, klima og Miljø.
Vi har oplevet stor opbakning til vores forening siden stiftelsen den 31. januar 2021, og har i dag
300 medlemmer. Vi har endnu vi ikke mødt nogen borger, der synes det er en god ide med
væsentligt flere svin i sognet.
Med de foreliggende miljøgodkendelser for både Hårbyvej 43 og Østermarksvej 11 er der således
udsigt til mere end en fordobling af svineproduktionen til 122.000 svin svarende til ca. 85 svin per
indbygger i Dover Sogn alene for disse produktionssteder beliggende med 900 meters afstand.
Miljøforeningen har stor forståelse for ønsket om udflytning af svineproduktionen fra Svejstrup,
der har et væsentligt lavere volumen. Miljøforeningen vil således bakke op om en flytning af
produktionen til en af de to lokationer, såfremt dette kan ske 1 til 1.
Miljøforeningen er principielt ikke modstander af animalsk produktion på landet. Problemet i
dette tilfælde er, at det bliver så koncentreret på et meget begrænset areal, og at området er et
bynært landområde beliggende i kanten af det efterhånden udviklede Kildebjerg med tilhørende
golfbane. Området anvendes i høj grad til naturoplevelse både til gå- og cykelture, hvilket særlig
gælder området med Hårbyvej og området mod Ravnsø, herunder Nygårde Skov og Hemstok Skov.
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Den planlagte bygningsmasse på Hårbyvej 43 blive særdeles synligt fra både Hårbyvej (både fra øst
og vest) samt fra Hemstokvej ved kørsel mod nord.
Der foreligger ingen data på etablering af fodersiloer syd for den nye stald. Det er afgørende at
have kendskab til materialer, dimensioner herunder højde for at kunne foretage en vurdering af
forurening af landskabelige værdier. Vi har tidligere anmodet Skanderborg kommune om
beskrivelse heraf uden resultat. Siloerne fremgår ikke af de fremlagte visualiseringer i Figur 2-4 og
Figur 2-5.
Endvidere savnes en beskrivelse af beplantning på læhegn vest, som vist på Figur 2-6. Hvilken type
læhegn er der tale om samt tidskrav for etablering heraf i øvrigt af den samlede beplantning. På
baggrund af erfaring med den pågældende ejerfamilie er Miljøforeningen bekymret over
manglende beskrivelse og tidsmæssige krav til beplantning heraf. Der er os oplyst, at et planlagt
læhegn ifm. udvidelsen af Østermarksvej 11, Skanderborg, efter 5 år endnu ikke er plantet.
Allerede i dag fremtræder bygningsmassen og siloerne på Østermarksvej 11 langt mere
dominerende end Dover Kirke set fra landets udsigtspunkt nr. 1, Himmelbjerget. (og udsigtspunkt
nr. 2 Ejer Bavnehøj)
Miljøforeningen vil henvise til Zenia Stampe (RV) spørgsmål til ministeren af 5. januar 2021, hvor
Lea Wermelin påpeger, at:
Derimod skal kommunens fastsætte vilkår sikrer, at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have
væsentlig virkning på miljøet. Vilkårsfastsættelsen skal bl.a. ske på baggrund af en konkret
vurdering af det ansøgtes virkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og
kvalitet. Derudover bør kommunen i afgørelsen bl.a. vurdere, om det ansøgte, kan have væsentlig
virkning på landskabelige værdier.
Der henvises til note i for at se det fulde spørgsmål / svar.
I Esbjerg kommune har borgere fået medhold i klagenævnet, hvor politikerne skulle have sagt nej
til kæmpe-udvidelse af landbrug.
Miljø-og fødevareklagenævnet har hjemvist en sag om en udvidelse af en kvægfarm i Esbjerg.
Kommunalbestyrelsen troede - som så mange gange før, - at de ikke kunne sige nej. Men det er nu
afgjort, at de kunne have givet et afslag med reference til husdyrbruglovens §34, hvor der faktisk
er et lille kommunalt råderum, herunder til landskabelige hensyn. Kommunen havde nemlig
udpeget området hvor kvægfarmen skulle ligge til "uforstyrret landskab".
Der henvises til noteii for at se det fulde spørgsmål / svar.
Miljøforeningen ønsker at klage over miljøgodkendelsen, idet vi mener under hensyntagen til
ovenstående, at der skal meddeles afslag til udvidelse af svineproduktion på Hårbyvej 43.
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Bør dette område bruges til industriel svineproduktion?
Dover Sogn er beliggende i kanten af Ry, der af mange betragtes som et særdeles attraktivt sted at
bo. Det viser huspriserne, der er blandt de højeste i Østjylland, og Ry betegnes af flere mæglere
som Jyllands Hellerup. Begrundelsen for at flytte til Ry blandt rigtig mange tilflyttere er områdets
attraktive natur. På bl.a. Facebook gruppen ”For Os Der bor i Ry og omegn” med 5.600
medlemmer skrives ofte om naturparadiset Ry, som sættes utrolig højt. Det giver absolut ingen
mening at give tilladelse til en af Danmarks største svineproduktioner et par kilometer øst for byen
midt i byens rekreative område.
Det fremgår af kommuneplanen for Skanderborg omhandlende det åbne land at:
I det åbne land er værdierne og anvendelserne mange og meget forskelligartede. På den ene side
skal der være mulighed for at drive landbrug, skovbrug og indvinde råstoffer. På den anden side er
der beskyttelsesinteresser i forhold til natur, kulturhistorie, landskab, geologi og grundvand. Og så
er der pres på arealerne i det åbne land til f.eks. byvækst, ny infrastruktur eller vindmøller.
Byrådet ønsker også vækst i kommunen, men at den sker på et bæredygtigt grundlag i respekt for
værdierne i det åbne land, som er et særkende ved kommunen. Byrådet har derfor fokus på, at der
skal være en god balance mellem beskyttelse og benyttelse.
Det er Miljøforeningens ønske at kommuneplanens intentioner tages alvorligt. Industrielle
svineproduktioner med høje siloer, kolossale bygningsmasser med tilhørende gylleanlæg vurderer
vi ikke som værende i harmoni med kommunens ønsker om vækst på et bæredygtigt grundlag, og
ej heller i ”respekt for værdierne i det åbne land, som er et særkende ved kommunen”.
Miljøforeningen ønsker at klage over miljøgodkendelsen, idet vi mener under hensyntagen til
ovenstående, at der skal meddeles afslag til udvidelse af svineproduktion på Hårbyvej 43.
Erhvervsmæssig nødvendighed
Det fremgår af pkt. 2.2. at det er kommunens vurdering, at en stald af den ansøgte størrelse er
erhvervsmæssig nødvendig til den ønskede svineproduktion på landbrugsejendommen Hårbyvej 43, 8680
Ry og at størrelsen er sædvanlig for denne type produktion. Tilsvarende vurderer Skanderborg Kommune i
forhold til opbevaring af husdyrgødning.
I forbindelse med den foreliggende miljøgodkendelse ved udvidelsen af Østermarksvej 11 (beliggende med
900 meters afstand og ansøgningen ej færdigbehandlet) blev anført at ejendommen Hårbyvej 43 skulle
nedlægges. Det forekommer således særdeles underligt at en ”erhvervsmæssige nødvendighed” for
udvidelse på Hårbyvej 43 pludselig er opstået.
Ejendommen er beliggende på en matrikel på 35.481 m2, hvilket forekommer uforeneligt med den ønskede
produktionskapacitet og husdyrgødning.
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Skanderborg Kommune har på ingen måde dokumenteret den erhvervsmæssige nødvendighed i
miljøredegørelsen, der selvfølgelig bør indgå i en Miljøgodkendelsen. Der henvises til
Husdyrbekendtgørelsen § 10 stk. 2, hvoraf fremgår:
”Ny bebyggelse kan opføres, såfremt følgende betingelser er opfyldt:
1) Bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for den pågældende ejendoms drift som landbrugsejendom og
beliggende i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer”
Der rejser sig naturligt følgende spørgsmål:





Husdyrgødningen kan ikke miljømæssigt anvendes på ejendommen – hvor skal det bringes hen.
Den ønskede produktion er uden harmoni med grundarealet på ejendommen.
Skal ejendommen indgå i samdrift med andre ejendomme (ejere?)
Dokumentation for opfyldelse af miljøkrav må gælde hele det erhvervsmæssige setup omkring
svinefabrikken, herunder krav til et vist antal jord (ha)

Det er Miljøforeningens opfattelse at et byggeri på dette sted vil kræve betydelig terrænudjævning, der vil
overstige Husdyrbekendtgørelsens § 10 Stk. 2 pkt. 3) ” Byggeriet kan foretages uden ændringer i det
eksisterende terræn på mere end +/- 1 m”

Miljøforeningen ønsker at klage over miljøgodkendelsen, idet vi mener under hensyntagen
til ovenstående, at der skal meddeles afslag til udvidelse af svineproduktion på Hårbyvej 43.

Svineproduktion i kanten af fredskoven Nygårde Skov
Skovene ved den 34 meter dybe Ravnsø (dødishul på 180 ha) er beskrevet i TrapDanmark, der bl.a.
beskriver natur og landskaber. Af denne fremgår det, at der er et rigt insektliv og at til skovenes
sjældnere plantearter hører bl.a. alm. kambregne, finbladet mangeløv, tredelt egebregne og
skovrørhvene, og på en græsset eng langs Knudå er der fundet arter som alm. hjertegræs,
hirsestar, stjernestar, majgøgeurt, kærtrehage, leverurt, tormentil, djævelsbid, kragefod og
engviol.
Der er i bilagsmaterialet til udkast til Miljøgodkendelse af Hårbyvej 43 udarbejdet et notat om
skovene, der baseret på en gennemgang af skovkanten i november 2019 opdateret maj 2021.
Foreningen har følgende kommentar til gennemgangen:
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Notatet bygger på Skanderborg Kommunes vurderinger. Ifølge DCE-rapporten er ”Tålegrænser
for dansk natur”(Aarhus Universitet) på 10 – 20 kg N/ha/år. På den baggrund burde foretages
en forsigtig vurdering til fastlæggelse af niveau for N/ha/år, idet naturen er den svage og tavse
part. Skanderborg Kommune bør på baggrund af generelle værdier ikke gå på kompromis med
hermed, hvorfor vi anbefaler et niveau på maks 10 kg N/ha/år.
 Vha. forskellige ældre kort over området samt antagelser om træerne på stedet,
vurderes det, at skovgrænsen for gammelskov er beliggende længere nord for
skovgrænsen end den ses i dag. Denne vurdering har betydning for hvor
ammoniakfølsom skoven er. På den baggrund konkluderes i notatet at skoven
maksimalt kan tåle 20 kg N/ha/år. Senere i notatet vurderes det for den del af skoven,
der ligger syd for den skønnede historiske skovgrænse og dermed tættere på det nye
byggeri: Vi har derfor ikke dokumentation for at dette område er ammoniakfølsom skov
på grund af alderen. Bør tvivlen ikke komme skoven til gode?
 40 ha af skoven er i 2020 udlagt til urørt skov. ”Hvis vi skal have biodiversiteten og
magien tilbage i vores skove, kræver det mere urørt skov”, udtaler Danmarks
Naturfredningsforening. Miljøforeningen mener, at det virker paradoksalt at staten
anvender millioner at kroner på omlægning til urørt skov uden at stilles krav til miljøet
omkring den urørte skov. I denne situation kommer svineproduktionen til at ligge få
hundrede meter fra den urørte skov, hvor i øvrigt den store røde glente har ynglested.
Problemstillingen med urørt skov er der ikke tage hensyn til i ved den samlede
miljøvurdering af sagen.
 Både den nye 4.000 m2 store gylletank samt de nuværende gylletanke er beliggende på
et stærkt skrånende terræn ned mod Ravnsø. Med en højdeforskel på omkring 85
meter vil et stort udslip utvivlsomt bevæge sig de ca. 1,5 km ned til søen (hældning
gennemsnitlig 5,6%). Risikoen for lækage på gylletanke er lav men konsekvenserne er
uoverskuelige for både Ravnsø og for hele Gudenåsystemet, hvis uheldet skulle være
ude. Der er stillet krav om etablering af jordvold omkring den nye gylletank. Det er
selvfølgelig afgørende at der ikke må kunne ske udslip fra hverken den nye eller gamle
gylletank. Det er vigtigt at jordvolden beskrives nærmere for dimensionering, udførelse
(jordmaterialer), at der foreligger en ingeniørberegning på at den ønskede effekt er
tilstede, dvs. tilbageholdelse af gylle fra begge gylleanlæg.
 Med anlæggets beliggenhed syd for Ravnsø bør der indgå en opdateret vvm –
redegørelse for søen, der jo også bliver påvirket af det øgede N-tryk.
 Se bilag 1 for skematiseret konsekvenser for et gylleudslip for Gudenåsystemet.

Det er Miljøforeningens opfattelse, at konklusioner om sårbar natur / skov skal bygge på evidens
og ikke på en række antagelser, der kan flytte de fysiske forudsætninger for vurdering af bl.a.
mængden af ammoniak som ”skove kan holde til”. Skal der bygges på skøn må der antages en
meget forsigtig tilgang hertil. Det samme gælder i forhold til vurdering af skoven i forhold til
observationer af livet i skove. Det skal naturligvis ske på det tidspunkt hvor ”livet leves” i skoven.
Miljøforeningen vil henvise til Zenia Stampe (RV) spørgsmål til ministeren af 21. december 2020,
hvor Lea Wermelin bekræfter, at :

5

Som det fremgår af ovenstående, giver den gældende husdyrregulering imidlertid allerede
kommunalbestyrelsen mulighed for at inddrage en række lokale hensyn ved afgørelse af, om der
skal meddeles tilladelse eller godkendelse til et husdyrbrug, idet dette indgår i kommunens
konkrete vurdering af, om beskyttelsesniveauet er overholdt.
Der henvises til note iii for at se det fulde spørgsmål / svar.
Miljøforeningen ønsker at klage over miljøgodkendelsen, idet vi mener under hensyntagen til
ovenstående, at der skal meddeles afslag til udvidelse af svineproduktion på Hårbyvej 43.

Vurdering af den ansøgte husdyrspåvirkning af Natura2000 og bilag IV arter
Flere dyrearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV kan have yngle- og rasteområde på eller
omkring den ansøgte svineproduktion. Ifølge habitatdirektivet er Bilag IV-arter beskyttede både i
og uden for Natura 2000-områder. Et yngle- eller rasteområde forstås som en samling af
lokaliteter, hvor en bestand af en art yngler eller raster, og ikke som hver enkelt lokalitet eller
forekomst, medmindre der ikke er økologisk sammenhæng med andre lokaliteter eller
forekomster. Ofte vil de enkelte lokaliteter i et sådant ”netværk” af lokaliteter, der udgør et yngleeller rasteområde, indbyrdes supplere hinanden i at opretholde bestanden. Betydningen af de
enkelte lokaliteter i netværket kan afhænge af bestandens tæthed og spredningsmuligheder. Ved
vurderingen af, om et yngle- eller rasteområde beskadiges eller ødelægges, er det afgørende, om
den økologiske funktionalitet kan opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. Vurderingen af
eventuelle påvirkninger af bilag IV-arter forudsætter kendskab til bl.a. arternes forekomster,
udbredelse, spredningsmuligheder og økologiske sammenhæng.

Skanderborg Kommune skal i sin afgørelse om miljøgodkendelse af et husdyrbrug redegøre for,
om der i nærheden af den ansøgte bedrift findes yngle- eller rasteområder for bilag IV-dyrearter
eller forefindes plantearter optaget på bilaget. Kommunens vurdering af eventuelle påvirkninger
af bilag IV-arter forudsætter derfor kendskab til bl.a. arternes forekomst, udbredelse,
spredningsmuligheder og økologiske sammenhæng. I bekræftende fald må kommunen redegøre
for i miljøgodkendelsen, om det ansøgte som følge af øget udledning af ammoniak fra
staldanlægget/gylletanke vil føre til beskadigelse eller ødelæggelse af sådanne områder eller arter.
I øvrigt kan der ses af Skanderborg Kommunes kortvisning, at der i 2016 blev fundet stor
vandsalamander i vandhullet på Hårbyvej 43 og lille vandsalamander registret ifb. med
Atlasprojektet 2015-19 i Hemstok ca. 200 m sydøst for husdyrbruget (naturbasen.dk).
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Natura 2000 område nr. 52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af
Gudenåen er beliggende ca. 4 km fra den ansøgte svineproduktion. Ifølge habitatdirektivet er
Danmark forpligtet til at sikre og genoprette en gunstig bevarings status for de arter og
naturtyper, områderne er udpeget for. Kommunen har ikke foretaget en tilstrækkelig
habitatvurdering af husdyrbrugets samlede påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000område nr. 52.
Miljøforeningen mener ikke at Husdyrbekendtgørelsens § 4 Stk 6 er kvalitativ opfyldt
” De oplysninger, som ansøger fremlægger i miljøkonsekvensrapporten, skal være fuldstændige og
af tilstrækkelig høj kvalitet. Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde de oplysninger, der med
rimelighed kan kræves, for at der kan nås frem til en begrundet konklusion om projektets
væsentlige indvirkninger på miljøet, idet der tages hensyn til gældende viden og
vurderingsmetoder”
Det er kommunalbestyrelsen, der skal kunne foretage egen selvstændige vurderingen af, om der
væsentlige miljøpåvirkninger, hvilket Miljøforeningen ikke mener er sketiv.
Miljøforeningen ønsker at klage over miljøgodkendelsen, idet vi mener under hensyntagen til
ovenstående, at der skal meddeles afslag til udvidelse af svineproduktion på Hårbyvej 43.

Transport til og fra ejendommen
Med en fordobling af svineproduktionen må det forventes at både til- og frakørsel ifm. foder, dyr
og ikke mindst gylle må stige væsentligt. Hertil kommer, at med den forøgede gyllemængde må
udbringningen skulle ske på lang afstand, idet man må formode at svineproducentens nærliggende
jorder allerede er udnyttet.
I bilaget til udkast til miljøgodkendelse af Hårbyvej 43 er der redegjort for dette med følgende
citat: Derudover er der ikke foretaget et skøn af hvor stor en andel af husdyrgødningen som
udbringes på arealer tæt på anlægget. Bedriften råder over en del jord i området omkring
anlægget, så en væsentlig andel af transporterne med gylle vil ikke ske ad offentlig vej.
Miljøforeningen er temmelig uforstående overfor dette, idet svineproducenten kun har få ha jord
nord for Hårbyvej. Miljøforeningen anbefaler konkret dokumentation for dette udsagn.
Samlet set må man på den baggrund forvente en væsentlig udvidelse af erhvervstransporter af
både foder, dyr og gylle på de nærliggende vejsystemer. De må umiddelbart omfatte Hårbyvej
mod Ry, Hårbyvej mod Hårby og Hemstokvej mod landevejen Skanderborg-Ry. Det må forventes
at berøre en række af sognets vejsystemer herunder transport gennem landsbyerne. Når der ses
bort fra de store landeveje mellem Skanderborg og Ry samt Skanderborg og Låsby er vejene ikke
bygget til store industrielle transporter uanset om det er lastbiler eller store traktorer med
gyllevogne. Bredden på de små veje betyder at man i personbil ikke kan passere en af disse
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erhvervstransporter uden at skulle køre ud i rabatten og sommetider ud på markerne. Siden
fremkomsten af de nyere store traktorer og lastbiler er antallet af farlige situationer for de
svageste i trafikken steget, hvilket ikke mindst skyldes vejenes anvendelse til rekreative formål
(gåture/cykling).
Skanderborg kommune skriver under pkt. 2.7.6
”Oversigtsforholdene her kunne være bedre, men vurderes ikke at være så dårlige, at det kan
forhindre en udvidelse. Oversigtsforholdene kunne forbedres for køretøjer, hvor chaufføren sidder
højt (lastbiler, traktor), hvis de første træer i læhegnet fjernes. Da det ikke vurderes at være
kritisk, er det ikke stillet som vilkår for godkendelsen.”
Vi kan derfor ikke acceptere Skanderborg Kommunes konklusion:
”Skanderborg Kommune vurderer på denne baggrund, at transporterne til og fra husdyrbrugets
produktionsanlæg ikke vil være til væsentlig gene for nabobeboelser og omgivelserne i øvrigt, når
de til enhver tid gældende generelle regler overholdes. Vi ser derfor ingen grund til at regulere
transporterne på husdyrbrugets interne veje”
Dette er en temmelig uforståelig konklusion, idet oversigtsforholdene er direkte dårlige med både
bevoksning og ujævnt terræn. Der er tale om et såkaldt skævt Y-kryds med vigeforhold, som alle
lokale kender som både uoverskueligt og ulogisk. Det kommer sig særligt til udtryk for gående eller
cyklende, der ofte må springer for livet. Vejen er tilmeld skolevej for en række beboere i området
til Bjedstrup Skole og er, stærkt trafikeret i morgen- og aftentimerne. Det gør ingenlunde de
trafikale forhold acceptable. Miljøforeningen kan således på ingen måde tilslutte sig denne
konklusion fra AGRI Nord.
Miljøforeningen kan heller ikke på nogen måde tilslutte sig miljøgodkendelsens konklusion. Hertil
kommer manglende tidsangivelser i miljøgodkendelse for transporter til og fra ejendommen. Som
minimum må forventes en evidensbaseret tilgang til de foreliggende skøn og antagelser for dette
område.
Miljøforeningen vil henvise til Zenia Stampe (RV) spørgsmål til ministeren af 16. december 2020,
hvor Lea Wermelin bekræfter, at :
Kommunalbestyrelsen skal således også efter ændringen af husdyrreguleringen i 2017 vurdere, om
der er væsentlig påvirkning som følge af væsentligt øgede trafikale og miljømæssige gener i
nærområdet og kan efter omstændighederne meddele afslag på en ansøgning om etablering eller
udvidelse af husdyrbrug, hvis generne ikke kan afhjælpes.
Der henvises til note v for at se det fulde spørgsmål / svar.
Miljøforeningen ønsker at klage over miljøgodkendelsen, idet vi mener under hensyntagen til
ovenstående, at der skal meddeles afslag til udvidelse af svineproduktion på Hårbyvej 43.
Klimavurdering
Det fremgår af Husdyrbekendtgørens §4 stk. 8 pkt. 3, hvor der står:
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”Miljøkonsekvensrapporten, herunder de oplysninger, som ansøger skal give efter bilag 1, pkt. E og F, skal
på en passende måde påvise, beskrive og vurdere det ansøgtes væsentlige direkte og indirekte virkninger i
forhold til
1) befolkningen og menneskers sundhed,
2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima”

Under pkt. 2.11.5 Klima er beskrevet i generelle vendinger omkring klimaet. Der foreligger ingen
konkrete beregninger baseret på produktion, som ansøgningen giver mulighed for. Der foreligger
en beregning, foretaget med udgangspunkt i nøgletal fra Klimaregnskabet, og ud fra at der
maksimal vil kunne produceres 20.000 slagtesvin per år. Overskriften til tabellen er estimeret
overslagsberegning af CO2 udledning fra det ansøgte anlæg.
Ifølge vore opgørelser baseret på DanishCrowns egne officielle tal (som de i øvrigt ikke ønsker at
dokumentere) er de angivne tal temmelig langt fra virkeligheden, bilag DanishCrown. Ved at
anvende deres oplysninger om CO2 udledning på 223 kg. Per gris giver det en udledning ved
20.000 svin på 4.460 tons CO2, svarende til den co2 besparelse på 71 el-bybusser eller 501
personers gennemsnitlige udledning. Ifølge GreenPeace er DanishCrowns estimerede tal for CO2
udlening undervurderet med faktor 2-4.
På den baggrund er vi uforstående i forhold til den angivne udledning på 1.523 tons CO2. Hertil
kommer at det ansøgte anlæg har en større produktionskapacitet.
Kommentaren i miljøgodkendelsen om ” Jf. Danmarks statistik har antallet af slagtesvin været
faldende i Østjylland siden 2014. Bidraget til CO2-emisison fra slagtesvinehold i Østjylland, vil
dermed - alt andet lige – også været faldet.” forekommer irrelevant i denne sammenhæng.
Vi vil derfor se frem til en reel dokumenteret beregning af klimabelastningen – idet vi ser den
fremførte dokumentation som misvisende og i bedste fald mangelfuld.
Miljøforeningen ønsker at klage over miljøgodkendelsen, idet vi mener under hensyntagen til
ovenstående, at der skal meddeles afslag til udvidelse af svineproduktion på Hårbyvej 43.
Folkesundhed
Risikoen for folkesundheden er stigende med intensivering af svineproduktionerne. Der diskuteres
en del om sikkerhedsafstanden til en svineproduktion i forhold til sundhedsrisici.
Jf. en artikel, http://www.landmisbrug.dk/2014/10/26/resistente-bakterier-fundety-150-meter-iluften-fra-svinefabrik-engelsk/, fremgår fundet af resistente svinebakterier 150 meter fra en
svineproduktion.
Svine-MRSA er en del af en voksende gruppe af sygdomsfremkaldende bakterier, som ikke kan slås
ned med traditionel antibiotika. Bakterierne muterer og bliver stadig mere resistente over for
antibiotika. Det skyldes – på paradoksal vis – den udbredte brug af antibiotika i sundhedssystemet
og i landbruget.
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I Dansk Veterinær Tidsskift 1/2021 giver professor i veterinær virologi Lars E. Larsen et indblik i de
sundshedrisici der knytter sig til intensiv svineproduktion.
- Med fugleinfluenza er der ikke sket så meget de sidste 10 år. Der er meget godt styr på det i
Europa, selvom H5N1, der kom i 2006, stadigvæk giver humane infektioner. Værtsbarrieren mellem
fjerkræ og mennesker er bare så stor, at her og nu betragter jeg ikke fugleinfluenza som værende
hverken på top-10 eller top-5 over listen med virustrusler for mennesker.
Anderledes forholder det sig dog med svineinfluenza.
- Den nye pandemi opstår helt sikkert med svineinfluenza. Det er en tikkende bombe – og det er
noget, erhvervet skal forholde sig til, mener Lars.
Se mere på: https://dvt.ddd.dk/bladarkiv/2021/nr-01/influenza-i-svin-er-meget-mere-end-engrisesygdom/
Et andet element er lugt- og støjgener fra svineproduktionen, der primært stammer fra
ventilationsanlæggene. I dag ved lægerne, at man kan blive syg af både lugt- og støj, men at det
rammer forskelligt. Det betyder at de fastsatte grænseværdier er ok for nogen men sundmæssigt
uforsvarligt for andre.
Miljøforeningen vil advare mod risikoen for folkesundheden med intensiv svineproduktion. Der
gælder særligt bynære områder, som produktionsstedet Hårbyvej 43, hvor mange færdes ad
Hårbyvej mindre end 100 meter fra produktionen. Miljøforeningen vil anbefale en nærmere
undersøgelse af dette område.
Miljøminister Lea Wermelin har et vågent øje på dette område i svar til spørgsmål nr. 588 af 2.
februar 2021, der fremgår i fuld ordlyd af slutnote 1.
Jeg er dog opmærksom på, at der er særlige problemstillinger, der knytter sig til store husdyrbrug.
Jeg har i første omgang fokus på den mulige sundhedsrisiko, der måske er forbundet med at bo tæt
på husdyrbrug. Hvis der fremkommer ny viden på området, som giver anledning til, at der bør ske
en justering af f.eks. beskyttelsesniveauer, afstandskrav, beregningsmetoder eller lignende, er jeg
åben overfor at se på de gældende regler igen.
Miljøforeningen mener at kommunalbestyrelsen tillige bør være bekymret for folkesundheden
(både den fysiske og psykiske del) og tage det med i den generelle vurdering miljøpåvirkningen.
I udkast til miljøgodkendelse om MRSA fremgår alene:
Risikoen ved MRSA eller antibiotika-resistens håndteres af generelle veterinærregler under
Fødevarestyrelsen.
På den baggrund vil det være naturligt at Skanderborg Kommune indhenter en aktuel
risikovurdering af området.
Miljøforeningen mener således ikke at Skanderborg Kommune har hjemmel til at undlade en
samlet vurdering af området jf. Husdyrbekendtgøren §4 Stk. 8 pkt. 1) mfl.
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”Miljøkonsekvensrapporten, herunder de oplysninger, som ansøger skal give efter bilag 1, pkt. E og
F, skal på en passende måde påvise, beskrive og vurdere det ansøgtes væsentlige direkte og
indirekte virkninger i forhold til
1) befolkningen og menneskers sundhed,
2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
4) materielle goder, kulturarv og landskabet,
5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer nævnt i nr. 1-4 og
6) sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1 5”

Miljøforeningen ønsker at klage over miljøgodkendelsen, idet vi mener under hensyntagen til
ovenstående, at der skal meddeles afslag til udvidelse af svineproduktion på Hårbyvej 43.

Grundvandsbeskyttelse
I Danmark anvender vi grundvand til drikkevand. Vi er i den enestående situation at vi kan drikke
vores grundvand stort set ubehandlet med alene anvendelse af simpel rensning. For at sikre at vi
fremover kan blive ved med at have en god og uforurenet drikkevandsressource, er det
nødvendigt, at vi beskytter vores grundvand. Skanderborg Kommune udarbejder i lighed med
andre kommuner indsatsplaner for at sikre grundvandsbeskyttelsen, og at kommunens
drikkevandsressource har en tilfredsstillende kvalitet og mængde.
Husdyrbruget på Hårbyvej 43 er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
følsomme indvindingsområde NFI (jf. MiljøGIS). Ifølge lovgivningen bør man ikke placere særligt
grundvandstruende virksomheder og anlæg i disse områder. Som mindste mål bør kommunen
vurdere om udvidelse af svineproduktionen udgør en risiko eller trussel mod grundvandet.
Pesticider og gylle fra alt for store svineproduktioner har i dag lukket flere vandboringer, også i
vores område. Der er brug for skovrejsning og beskyttelse af de eksisterende gamle skovområder,
og der er brug for pesticidfri zoner. Der er ikke brug for flere svin og mere gylle.
Er en enkelt svinebedrifts øgede økonomiske indtjening vigtigere end naturen, sundheden,
trafiksikkerheden og drikkevandet for både naturen, menneskene og dyrene i området?
Miljøforeningen ønsker at klage over miljøgodkendelsen, idet vi mener under hensyntagen til
ovenstående, at der skal meddeles afslag til udvidelse af svineproduktion på Hårbyvej 43.

Er der behov for en nærmere uddybning heraf står vi selvfølgelig til rådighed.
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På bestyrelsens vegne

Peter N. Andersen
Formand

i

Spørgsmål 588

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 588 (MOF alm. del) stillet 5. januar efter ønske fra Zenia Stampe (RV) af
2. februar 2021:
”Hvilke størrelsesmæssige begrænsninger findes for nye staldbyggerier, herunder for både stald,
gylletanke og fodersiloer, og vil ministeren overveje at indføre nye eller skærpede begrænsninger af hensyn til naboer
og landsbysamfund, der oplever de nye kæmpebyggerier som et voldsomt indgreb i både landskab og lokalområde?”
Svar
Husdyrreguleringen indeholder som udgangspunkt ikke en størrelsesmæssig grænse ved tilladelse
eller godkendelse af husdyranlæg eller gødningsopbevaringsanlæg. Derimod skal
kommunalbestyrelsen fastsætte vilkår, der sikrer, at husdyrbruget med det ansøgte ikke vil have
væsentlig virkning på miljøet. Vilkårsfastsættelsen skal bl.a. ske på baggrund af en konkret vurdering
af det ansøgtes virkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, og
kommunalbestyrelsen skal ved afgørelsen bl.a. vurdere, om det ansøgte kan indebære væsentlig virkning på
landskabelige værdier. Jeg har i svaret på MOF (alm. del) nr. 530 uddybet, hvilke vilkår kommunalbestyrelsen bl.a.
fastsætter med henvisning til de landskabelige værdier.
Hvad angår udvidelser og ændringer af husdyrbrug efter anmeldelse, jf.
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 6, er der fastsat øvre grænser, herunder højdekrav til forskellige
driftsbygninger, ensilageopbevaringsanlæg og gødningsopbevaringsanlæg m.v. Kravene skal ses i lyset af, at der i sager
om anmeldelse ikke sker en konkret vurdering. Højdekravene kan således evt. fraviges, hvis der søges om godkendelse
i stedet for anmeldelse.
Det er kommunalbestyrelsen, der ud fra en række konkrete forhold vurderer, om det ansøgte har en væsentlig
virkning på de landskabelige værdier.
Jeg er dog opmærksom på, at der er særlige problemstillinger, der knytter sig til store husdyrbrug. Jeg har i første
omgang fokus på den mulige sundhedsrisiko, der måske er forbundet med at bo tæt på husdyrbrug. Hvis der
fremkommer ny viden på området, som giver anledning til, at der bør ske en justering af f.eks. beskyttelsesniveauer,
afstandskrav, beregningsmetoder eller lignende, er jeg åben overfor at se på de gældende regler igen.
ii

Esbjerg sag: Borgere får medhold i klagenævn: Politikere skulle have sagt nej til kæmpe-udvidelse af
landbrug
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Dette landbrug på Puggardsvej ved Jernved var en af årsagerne til, at Plan & Miljøudvalget sendte et
fortvivlet brev til tre ministre for at få større indflydelse på placering af store landbrug, fordi politikerne
følte, at de var stillet over for en kendsgerning snarere end et valg. Men politikerne kunne ikke alene have
sagt nej - de burde også have gjort det i henhold til en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Foto:
Google Maps
Miljø- og Fødevareklagenævnet har givet en række borgere og Danmarks Naturfredningsforening ret i, at
Esbjerg Kommune og et flertal i Plan & Miljøudvalget aldrig skulle have givet miljøgodkendelse til en stor
udvidelse af et landbrug på Puggårdsvej ved Jernved.
Esbjerg Kommune: Ikke alene kunne Plan & Miljøudvalget udmærket have sagt nej til at give en
miljøgodkendelse til en stor udvidelse af et landbrug på Puggårdsvej 64 ved Jernved. Politikerne skulle også
have sagt nej.
Det er essensen i en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, som en gruppe beboere og Danmarks
Naturfredningsforening havde påklaget afgørelsen til.
Sagen handlede kort fortalt om, at landmanden på Puggårdsvej efter en længere sagsbehandling,
hvorunder der indløb masser af protester fra bekymrede borgere i området, fik politisk godkendelse til at
udvide et eksisterende landbrug til et omtrent fem hektar stort kælvningscenter.
SF'er gik imod strømmen
I Plan & Miljøudvalget stemte Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkepartis Hans K. Sønderby (nu
Esbjerglisten, red.) modvilligt for godkendelsen og udvalgsformand Karen Sandrini forklarede, at politikerne
på grund af lovgivningen på området på fortvivlende vis var tvunget til at sige ja. Politikerne følte sig altså
snarere stillet over for en kendsgerning fremfor et egentlig valg:
"Vi tog en beslutning, der kan få store konsekvenser. Vi kunne ikke gøre andet end at give godkendelsen,
fordi alle gældende krav i miljølovgivningen er overholdt, men jeg er kritisk overfor, at vi som myndighed i
kommunen slet ikke havde en mulighed for at forhindre, at et så stort landbrug nu kan blive opført i det, vi i
kommunen selv kalder et uforstyrret landskab", sagde hun og efterlyste andre regler end de nuværende, så
kommunerne fik mulighed for at placere de største husdyrbrug mere hensigtsmæssigt
SFs udvalgsmedlem, Jørn Boesen Andersen, fastholdt dog sit nej med henvisning til, at byggeriet ville blive
placeret i et uforstyrret landskab, som ville blive alt for voldsomt berørt ved en godkendelse, og det viser
sig, at flertallet i Miljø- og Fødevareklagenævnet er helt enig med SF'eren.
Ministerbrev
Sagen skabte en del politisk blæst, fordi Plan & Miljøudvalget endte med at beklage sig til ikke færre end tre
ministre - miljøminister Lea Wermelin, erhvervsminister Simon Kollerup og daværende minister for
fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen - over, at kommunerne har utilstrækkelige værktøjer til at
regulere store husdyrbrug.
Imidlertid har et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet - minus to lægmedlemmer - altså nu afgjort, at
kommunens afgørelse om miljøgodkendelse skal ændres til et afslag.
Landskabelige hensyn indgår blandt de forhold i Husdyrbrugloven, der kan medføre afslag på en ansøgning
om godkendelse, og flertallet af nævnets medlemmer har i deres vurdering lagt vægt på, at det ansøgte
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byggeri ikke er foreneligt med de landskabelige værdier i området, herunder kommuneplanens udpegning
af området som større uforstyrret landskab.
Miljø- og Fødevareklagenævnets flertal påpeger, at projektområdet, som følge af udpegningen som større
uforstyrret landskab, der udgør de visuelt mest uberørte dele af det åbne land, skal søges friholdt for større
bygninger og anlæg, herunder store landbrugsbyggerier.
Flertallet har videre lagt vægt på, at det ansøgte byggeri vil bryde den eksisterende bebyggelsesstruktur i
området, og at en realisering af projektet på grund af terrænforholdene vil forudsætte en vis
terrænregulering. Et mindretal i nævnet finder dog, at det ansøgte er foreneligt med de landskabelige
værdier.
iii

Spørgsmål 571

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 571 (MOF alm. del) stillet den 21. december 2020 efter ønske fra Zenia
Stampe (RV) af 18. januar 2021:
”Ministeren bedes kommentere henvendelsen fra Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev, jf. MOF alm. Del – bilag 236,
herunder om ministeren kan sætte sig ind i de lokale borgeres utilfredshed, og om
ministeren kan afklare, om en kommunalbestyrelse er tvunget til at godkende ansøgninger om
udvidelse af husdyrbrug, når ansøger lever op til de formelle beskyttelsesniveauer, eller om kommunen kan meddele
afslag af hensyn til lokalområdet (f.eks. trafik, landskab, udvikling etc.). Hvis det ikke er muligt at meddele afslag på
baggrund af lokale hensyn, bedes ministeren uddybe, om det er selve husdyrgodkendelsesloven eller den tilhørende
bekendtgørelsen, der sætter begrænsningerne, og om man inden for husdyrgodkendelsesloven kan ændre
bekendtgørelsen, så det fremover bliver muligt at inddrage lokale hensyn, og om dette er noget, ministeren vil
overveje?”
Svar
Jeg er opmærksom på, at der kan være særlige problemstillinger, der knytter sig til de store
husdyrbrug, og der har i den senere tid været en stigning i antallet af sager, hvor både borgere og
kommuner udtrykker kritik af store husdyrbrug, herunder placeringen af dem. Jeg har derfor stor
forståelse for, at de lokale borgere udtrykker bekymring for, hvilke konsekvenser en udvidelse af
produktionen af slagtesvin vil have for lokalmiljøet.
Ved godkendelse af husdyrbrug består den helt centrale beskyttelse af naboerne i de
beskyttelsesniveauer, der er fastlagt i reglerne, og den praksis, der har dannet sig via Miljø- og
Fødevarenævnets behandling af klagesager. Der er dels tale om et generelt beskyttelsesniveau i forhold til ammoniak
og lugt, dels om et beskyttelsesniveau i forhold til de miljømæssige påvirkninger vedr. støj fra trafik, landskab,
fluegener mv. Sidstnævnte baserer sig på en konkret vurdering fra kommunernes side, hvori de lokale miljøhensyn
indgår. Her sikrer reglerne, at kommunalbestyrelsen ikke kan godkende eller tillade etablering, udvidelse eller ændring
af et husdyrbrug, hvis husdyrbruget med det ansøgte indebærer væsentlig virkning på miljøet, som ikke kan imødegås
med vilkår, idet en overskridelse af beskyttelsesniveauerne, og den praksis, der har udviklet sig herom, betragtes som
en væsentlig virkning. Der vil være tale om væsentlig virkning, når beskyttelsesniveauerne ikke kan overholdes via
vilkår i den konkrete sag. Reglerne fastlægger samtidig, at kommunalbestyrelsen ikke kan meddele afslag på
ansøgning om tilladelse eller godkendelse af et husdyrbrug med henvisning til lokale hensyn i de tilfælde, hvor
kommunen vurderer, at beskyttelsesniveauerne er overholdt i sagen, herunder ved overholdelse af særlige vilkår.
Reglerne vedr. kommunalbestyrelsens afgørelse om godkendelse og tilladelse af husdyrbrug er
nærmere fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen med hjemmel i husdyrbrugloven. Tilladelses - og
godkendelsesordningen, herunder beskyttelsesniveauer og kommunalbestyrelsens råderum, er ret præcist beskrevet i
bemærkningerne til loven. En ændring af reguleringen, der vil give kommunerne mulighed for at meddele afslag, når
beskyttelsesniveauerne er overholdt, fordi man ønsker at skærpe beskyttelsesniveauet eller inddrage andre lokale
hensyn end de miljømæssige, der er omfattet godkendelsesreglerne, vil afvige markant fra bemærkningerne til loven.
Dette vurderes derfor umiddelbart at ville kræve lovændring.
Som det fremgår af ovenstående, giver den gældende husdyrregulering imidlertid allerede
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kommunalbestyrelsen mulighed for at inddrage en række lokale hensyn ved afgørelse af, om der skal meddeles
tilladelse eller godkendelse til et husdyrbrug, idet dette indgår i kommunens konkrete vurdering af, om
beskyttelsesniveauet er overholdt.
iv

Jf. Karnow, Bestemmelsen skal sikre overensstemmelse med miljøvurderingsloven, og bestemmelsen svarende til
VVM-direktivets artikel 5, stk. 1. Det fremgår af forarbejderne til miljømålsloven LFF 2020-10-08 nr. 56, under
bemærkninger til § 1, nr. 14, at: ”I forhold til de oplysninger, der med rimelighed kan kræves, bemærkes det, at den
kompetente myndighed er ved behandlingen af bygherrens ansøgning og fremlagte miljøkonsekvensrapport underlagt
de almindelige forvaltningsretlige principper om saglig forvaltning, herunder officialmaksimen. Det er derfor disse
principper, som udfylder fortolkningen af begrebet rimelighed”. Officialmaksimen/officialprincippet betyder, at før en
myndighed træffer afgørelse, skal myndigheden af egen drift oplyse sagen tilstrækkeligt. Formålet med
officialprincippet er at understøtte, at der træffes materielt lovlige og rigtige afgørelser. Officialprincippet kan bl.a.
indebære, at ansøger skal stilles relevante oplysninger til rådighed
v
Spørgsmål nr. 528
Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 528 (MOF alm. del) stillet 16. december 2020 efter ønske fra Zenia
Stampe (RV), 13 januar 2021.
”Vil ministeren redegøre for, om en kommunalbestyrelse også efter ændringerne af husdyrreguleringen i 2017 kan
meddele afslag på en ansøgning om etablering eller udvidelse af husdyrbrug under henvisning til væsentligt øgede
trafikale gener i nærområdet, jf. Miljøstyrelsens vejledning til kommunale sagsbehandlere i forbindelse med udvidelse
af husdyrbrug fra før 1. august 2017, hvoraf det fremgik: ”Ved vurdering af hensigtsmæssig lokalisering af
husdyrbruget indgår til- og frakørselsforholdene for husdyrbruget. Hvis kørsel forbundet med husdyrbruget medfører
væsentligt øgede trafikale og miljømæssige gener i nærområdet (fx mange transporter igennem landsbyområder
m.v.), og hvis disse gener ikke kan afhjælpes ved valg af alternative til- og frakørselsforhold, kan det indgå i
overvejelserne, hvorvidt kommunalbestyrelsen skal meddele afslag på godkendelse til etablering af ny virksomhed
eller til udvidelse af en eksisterende.”?”
Svar
Som det fremgår af mit svar på spørgsmål 527, kan kommunalbestyrelsen ikke godkende eller tillade etablering,
udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, hvis husdyrbruget med det ansøgte kan indebære væsentlig virkning på
miljøet, som ikke kan imødegås med vilkår.
Denne vilkårsfastsættelse skal ske på baggrund af en konkret vurdering af det ansøgtes virkninger på miljøet,
herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Det omfatter bl.a. de trafikale gener, som det ansøgte vil
kunne medføre. Kan væsentlig virkning på miljøet ikke imødegås med vilkår, kan kommunalbestyrelsen som ovenfor
nævnt ikke meddele godkendelse eller tilladelse.
Kommunalbestyrelsen skal således også efter ændringen af husdyrreguleringen i 2017 vurdere, om der er væsentlig
påvirkning som følge af væsentligt øgede trafikale og miljømæssige gener i nærområdet og kan efter
omstændighederne meddele afslag på en ansøgning om etablering eller udvidelse af husdyrbrug, hvis generne ikke
kan afhjælpes.
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Bilag 1
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