
 

                                                  30. december 2019 

Forslag fra 40 borgere til Miljø- og Fødevareministeriets Natur- og biodiversitetspakke om: 

Luftforurening 
Den luft, som døgnet rundt kommer ud af skorstenene på de efterhånden meget store 

svinefabrikker/husdyrbrug, er et stort og overset problem. Luftforureningen er enorm.  

Men det er et tabu. Specielt for landbrugets interesseorganisationer og staten. Men ikke for de 

omkringboende naboer, som dagligt må leve med stanken fra staldene. Heller ikke for 

kommunerne, som de pågældende mennesker bor i. Kommuner over hele landet må løbende tage 

stilling til ønsker fra husdyrproducenterne om udvidelser og nybyggeri. Kommunerne skal tage 

stilling til både ansøgninger og indsigelser fra borgerne.  

Folketinget og fødevare/miljøministre har fastsat rammerne for, hvor meget der må lugte (odeur 

units). Kommunerne har i praksis derfor ingen indflydelse.  

Lovgivningen om godkendelse af husdyrbrug skal grundlæggende ændres, for noget er helt galt. 

Godkendelser gives i dag på baggrund af TEORETISKE beregninger af lugt, som ikke kan verificeres i 

PRAKSIS. Landmanden får sin godkendelse og naboerne får stanken.  

Anvendelse af ny teknologi ved staldbyggeri hjælper ikke naboerne, for grænsen for, hvor meget 

der må lugte, er den samme.  

Lugtgenekriterierne skal nedsættes markant.  

I andre industrier gælder princippet om at forureneren skal betale. Hvorfor gælder det samme 

princip ikke for landbruget? Har de monopol på at være på landet? Alle mennesker kan jo ikke bo i 

byen, og ud fra mange betragtninger er det vel ønskeligt med bosætning også på landet.  

For årtier siden forsøgte man at løse problemer med forurenet spildevand/kemikalieaffald ved at 

lede det ud i vandige miljøer (åer, søer, havet). Så forsvandt problemet nok! Hvad er det lige man 

gør i dag med luftforureningen fra husdyrfabrikkerne? Præcis det samme, som man gjorde for 

årtier siden med spildevandet. Man fortynder luften med højere skorstene, "miljøkryds" mv som 

sender luften højere op, men forureningen er jo den samme. Den lander bare et andet sted - og i 

ansøgningen om godkendelse af et husdyrbrug kommer beregningen så lige til at passe. Men selv 

om grænsen på 15 odeur units lige er nået, så stinker det alligevel.  Så grænseværdier skal 

nedsættes. 

Luftforureningen fra gamle eksisterende stalde er også et stort problem som straks bør håndteres. 

Konkret foreslås: 

• Ændret lovgivning for godkendelse af husdyrbrug, med markant lavere lugtgrænser og 

større bemyndigelse til kommunerne til at give afslag på en ansøgning ud fra en samlet 

vurdering af, hvordan kommunen ønskes udviklet. 



• Ændret lovgivning om husdyrbrug, med bemyndigelse til kommunerne (eller staten) til at 

lukke eksisterende staldanlæg, som giver anledning til voldsom lugt hos naboer eller hvis 

påbud ikke efterleves. 

• Staten tilbyder at købe ejendomme generet af lugt fra husdyrbrug. Det er det offentlige, 

som har givet tilladelse til husdyrproduktionerne. Tilbud om opkøb sker lige nu for 

ejendomme generet af støj fra kampfly, selv om de ikke flyver 24/7. 

• Kompensation til mennesker, der bor i ejendomme plaget af lugt (som ved støjgener fra 

kampfly og vindmøller). 

 

Problemet med luftforurening fra store husdyrproduktioner/svinefabrikker kunne også være 

behandlet under andre kategorier i natur- og biodiversitetspakken fx "Bæredygtig forbrug og 

produktion", "Natur i landbrugslandet" eller andet.  

For der er jo også lige hensynet til floraen og faunaen, men glem ikke menneskene!  
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Algevæksten på landet er voldsom mange steder. Dette piletræ gror i nærheden af en svinefarm. 

Træet står lyst, og den viste flade vender mod syd. Alligevel er det tilgroet med forskellige 

algevækster. Fotoet er taget på Midtsjælland den 26. december 2019. 


