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”Foreningens formål er at værne om 
naturen og i øvrigt bidrage til at 
bevare Dover Sogn som et attraktivt 
sted at bo”

Anledning:
- Fordobling af svineproduktionen til 122.000 svin 

årligt på Hårbyvej 43 og Østermarksvej 11, Ry
- Beliggende med 900 meters afstand
- Svarer til 85 svin per indbygger i Dover Sogn

- Se mere på doversogn.dk



Status på Miljøforeningen Dover Sogn
• Stiftet 31. januar 2021
• Hvorfor en miljøforening
• Bestyrelse / Medlemmer

SKANDERBORG Kommunes Natur- og Miljøpolitik – ”Plads til alle”
• Naturen skal benyttes og beskyttes

• ”Arbejde for at fastholde den ekstensive landbrugsdrift, som har skabt de nuveærende
naturområder og levesteder for sjældne arter”

• Miljø med plads til mennesker, natur og erhverv
• Grundvand – alle har ret til rent drikkevand
• Søer og vandløb – må benyttes og skal beskyttes
• Skove for mennesker, natur og aktivitet
• Friluftsliv – for alle og til alle
• Vores natur er et særkende for kommunen!



SKANDERBORG Kommunes øvrige tiltag
• Arbejder for med FN’s verdensmål som ramme for indsatsen for en 

bæredygtig og cirkulær kommune

• Kommuneplan 21 – uforstyrrede landskaber

• Har fokus på opfyldelse af målet om 70 % reduktion af CO2-udledningen i 
2030



GIVER DET NOGEN 
MENING?





Hårbyvej 43, Ry



Husdyrgodkendelser og kommunalt råderum
• Miljøminister Lea Wermelin udpeger kommunalt råderum

”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”
Miljøminister Lea Wermelins svar til Zenia Stampe (RV) spørgsmål til ministeren af 21. december 2020

• Om dynamisk eller nørdet jura? Hvad ønsker vi?

• Politiske + værdibaserede retningslinier til administrationen når der skal laves 
skøn/vurderinger

• ”Skanderborg model” er bedst til carporte!

• Kan de skærpes – JA mener Miljøforeningen





Husdyrgodkendelser og kommunalt råderum
• Følgende bør præciseres fra Byrådet ved skøn/vurderinger

• Forsigtighedsprincip indføres – for naturens skyld

• Vi vil være miljøets Bjarne Overmark!

• Indbyggede risici med uoverskuelige miljøkonsekvenser skal vurderes politisk

• Grundlag for ansøgninger skal være gennemarbejdet og dokumentation skal foreligge

• Hellere nægte godkendelse en gang for meget – hvad er risikoen set fra naturens side?

• Kritiske dyreholdsudvidelser i bynære landområder skal have særlig fokus

• Landskabelig påvirkning skal prioriteres højere

• Grundvandsbeskyttelse skal prioriteres – af hensyn til vore børnsbørn



Svineproduktion i kanten af Nygårde Skov

Sidste udlip fra adressen i vinteren 1982

Moderne gylldebolder på Østermarksvej 11 revnede i bunden!

Vi accepterterer ikke nogen risici!
JP 27. april 2021





Transport til og fra ejendommen

Citater fra udkast til miljøgodkendelse af Hårbyvej 43:

”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.”

”Ved udkørsel på Hårbyvej fra adgangsvejen er der ikke beplantninger, bygninger eller
kurvede vejforløb der forhindrer gode oversigtsforhold.”

”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.”. 

Hertil kommer at skolevejen for de mindste er under pres!

Der er muligheder……

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.

Miljøminister Lea Wermelins svar til Zenia Stampe (RV) spørgsmål til ministeren af 16. 
december 2020



Øvrige væsentlige forhold

• Habitatdirektivet, Natura 2000, 
vandsalamander fundet i vandhuld i 2016, 200 
meter øst for ejendommen

• Folkesundheden – næste pandemi kommer fra 
intensiv svinebrug, jf. virolog Lars E. Larsen, 
Dansk Veterinær Tidsskift 1/2021

• Grundvanadsbeskyttelse – Hårbyvej 43 er i 
område med særlige drikkevandsinteresser 
(OSD)



Hvordan går det med forvaltningen af miljøet i Skanderborg 
Kommune?

• Matcher ambitiøse miljø- og klima profil med praksis?

• SKAL borgerne væres sagsbehandlere – skal vi gøre jeres arbejde?
• Østermarksvej 11 – 9 år under vejs – 3 sager i ankenævnet er hjemvist!

• Adskillige konkrete fejl i Udkast til miljøgodkendelse af Hårbyvej 43

Hvordan går det med ytringsfriheden på miljøområdet i Skanderborg 
Kommune?





Klimabelastning

• Skanderborg Kommune har fokus på opfyldelse af 70% reduktion i 2030

• 223 kg CO2 per svin jf. Danish Crown

• Ansøgte udvidelse af svineproduktionen medfører øget 13.000 tons CO2

• Svarer til sidste 10 års befolkningstilvækst i Ry

• Klimarådet forventer afgift på 1.500 kr. per tons CO2 i 2030

• Samfundets klimapris på den ansøgte udvidelse er 20 mio.kr.

kg CO2 per svin antal CO2 svin kg CO2 per menneske mennesker

CO2 udledning fra svin 223          42.000    9.366.000    8.900      1.052      

(gennensnit jf. Danish Crown 20219)

i alt for produktionen 223          122.000  27.206.000 8.900      3.057      

Kun for udvidelsen 223          62.000    13.826.000 8.900      1.553      









Velkommen til 
KlimaTopMøde



Hør et fremtidsscenarie for 
vores område – se 
doversogn.dk



TAK FOR JERES TID




