
 
                                                                                                                                                                   …………. Vi ta’r naturens parti 

dto@kalundborg.dk  

 

KALUNDBORG KOMMUNE 

Det Tekniske område  

Holbækvej 141b 

4400 Kalundborg    Gørlev, d. 1. juni 2021 

 

 

Vedr.: Inddragelse af offentligheden i forbindelse med ansøgning om etablering af 

husdyrproduktion på ejendommen Vinde Helsingevej 2, 4281 Gørlev 

DN Kalundborg fremsender hermed bemærkninger til etableringen af en ny husdyrproduktion på 

ejendommen beliggende V. Helsingevej 2 i Gørlev. 

 

At opføre en ny stor svineproduktion med ny-opførelse af 2 svinestalde med et produktionsareal 

på i alt 4.440 m2 samt 2 gyllebeholdere med en kapacitet på 8.600 m3 gylle stik vest for Gørlev by 

kan blive katastrofalt for hele Gørlev by og byens ca. to et halvt tusinde beboere.  

 

Ammoniak dunst, gyllelugt og lugten af svin fra udluftning af stalde året rundt båret af vesten-

vinden direkte ind over Gørlev by for slet ikke at tale om nedfaldet fra staldenes emmission, der 

ligger sig som et grønt fedtet ir-lag på tage, biler, havemøbler ja alt udendørs vil blive dagligdag 

for skatteborgerne i Kalundborg kommunes tredje største by.  

 

Svinefarmen er ansøgt med nærmeste driftsbygning opført godt 800 meter fra Gørlev byzone og 

under 600 meter til nærmeste samlede bebyggelse på Gørlev Mose. 

 

Svineproduktionen kan IKKE overholde genekriterier til 3 naboer (Reersøvej 2, Gørlev Mose 27, 

Gørlev byzone) - men ved ansøgers tekniske beregninger kan lugtgenekriterierne jf. ansøgers 

egne beregninger lige præcist overholdes if. til Gørlev by og Gørlev Mose, idet 

lugtkoncentrationerne spøjst nok præcist udgør det, som de maksimalt må udgøre, når afkastet 

fra stalde hæves 20 cm over kip! Et er dog teori - noget andet er praksis. Vejr og vindforhold 

bliver mere og mere ekstreme og ustabile og vejrforholdene ved ikke, at de skal indpasse sig i 

kasser i et dertil udarbejdet elektronisk skema! 

 

Såfremt man bosætter sig på landet, må man påregne, at kunne tåle en vis lugtgene i perioder - 

men bosætter man sig i kommunens tredje største by, hvor kommunen satser på byudvikling, så 

forholder det sig anderledes - eller det burde det gøre! 

 

I Esbjerg har der ved Vestenvind lugtet af fisk og ved Østenvind af gylle - men det hele lugter af 

penge! Skal Gørlev - en hel by rammes af svinelugt foranlediget af en enkelt persons snævre 

egeninteresse? 

 

Kalundborg kommune har 20 ny-udstykkede usolgte parcelhusgrunde i Gørlev by, som fremtidige 

købere nok betakker sig for at investere i med bosætning for øje, såfremt der etableres denne 

store svineproduktion - noget der vil have konsekvenser for alle kommunens skatteborgere. 

 

Ansøger fremfører, at de ansøgte driftsbygninger (nye svinestalde) er erhvervsmæssigt 

nødvendige for at fremtidssikre en husdyrproduktion på ejendommen. Da der imidlertid ingen 

husdyrproduktion er på ejendommen - er der altså ingen produktion at sikre, hvorfor argumentet 

er u-relevant. 
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Der er ingen nuværende svineproduktion på ejendommen ligesom der ikke tidligere er givet 

miljøgodkendelse til en husdyrproduktion på ejendommen.  Der er således ikke tale om en 

udvidelse af eksisterende produktion eller opnåelse af en akkumuleret effekt.  

 

Der er udelukkende tale om etablering af en stor ny svineproduktion – et barmarksprojekt – 

hvor der bør stilles mere restriktive krav end ved udvidelse af eksisterende brug. 

 

Da ansøger ved sin ansøgning om etablering af denne svinefarm udviser så lidt - faktisk ingen - 

moral og etik overfor en hel by, så er det op til myndighederne at stoppe dette svineri. 

 

 

De overordnede retningslinjer i Kommuneplanen foreskriver, at større husdyrbrug skal placeres 

hensigtsmæssigt i forhold til naboer, natur og landskabsinteresser. Etablering af en ny stor 

svinefarm på Vinde Helsingevej 2 godt 800 meter vest for Gørlev byzone, vil ske i et område 

udpeget som robust landskab - men beliggenheden tager IKKE hensyn til naboforholdet til 

kommunens tredje største by - og må derfor siges IKKE, at overholde kommuneplanens politisk 

vedtagne retningslinjer om en hensigtsmæssig placering i forhold til naboer, da den 

fremherskende vindretning i Danmark er vestenvind. 

 

 

Det bør derfor være et krav til ansøger, at opførelsen sker, hvor der også kan tages 

hensyn til naboer:  

 

 

En alternativ og hensigtsmæssig placering ifh. til nabogener - bør derfor anvises. 

 

 
https://kp2017.kalundborg.dk/by-og-landskab/natur-og-kultur/stoerre-husdyrbrug/ 
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Større husdyrbrug 
Det overordnede mål med retningslinjerne for større husdyrbrug er at sikre hensigtsmæssig 

placering af brugene i forhold til naboer, natur- og landskabsinteresser samt potentielle 

biogasanlæg. 

kp2017.kalundborg.dk 

 

 

 
Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Ladefoged 

Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg afd. 
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