
Lugtgener 

I slutningen af august 2013 udbragte Saltø Gods kalkunmøg, som gav voldsomme lugtgener for beboere i 

Bistrup og omegn. Problemet blev drøftet ved et møde i Lokalrådet i starten af september, hvor lugtgenerne 

var reduceret, og det blev besluttet at rette henvendelse til Næstved Kommunes Center for Miljø og Natur. 

Se Lokalrådets henvendelse. 

Lokalrådets henvendelse var udarbejdet med henvisning til Næstved Kommunes Miljøgodkendelse, 

26.10.2012, til Ødemarks og Saltø Godser. 

Se svaret fra Næstved Kommunes Center for Miljø og Natur, mail 17. februar 2014. 

Forud for Lokalrådets generalforsamling den 24. februar, hvor vi orienterede om sagsforløbet, havde vi 

udtrykt forundring over, at ordlyden ”udbringes på sort jord med nedpløjning kort tid efter” ikke håndhæves? 

Formuleringen findes i Bilag 1 til Miljøgodkendelsen. Forklaringen er følgende: 

Bilag 1: Beskrivelse og vurdering af udbringningsarealerne beliggende i Næstved Kommune 

dokumenterer Næstved Kommunes behandling af ansøgningen. Behandlingen resulterer i en række vilkår, 

som gengives i godkendelsens afsnit 3 Afgørelse, litra 1 – 14. 

Bilag 2 er Slagelse Kommunes høringssvar til Næstved Kommunes forslag til godkendelse og baggrund for 

godkendelse (bilag 1), mens bilag 3 er Sorø Kommunes tilsvarende høringssvar. 

Vi opfattede hele dokumentet (43 + 13 sider) som miljøgodkendelsen. Det er ikke korrekt, da bilagene 1 – 3 

alene er grundlag for godkendelsen og således ikke en del af denne (siderne 1 – 12). 

Supplerende tilføjer Team Natur og Landbrug: 

”I afgørelsen er der ikke noget vilkår om at gødningen skal nedbringes, fordi det står i den generelle 

lovgivning (husdyrgødningsbekendtgørelsen) som godset selvfølgelig stadig er underlagt. Vilkårene i 

godkendelsen er bestemmelser, som rækker ud over den generelle lovgivning.” 

Natur og Miljøklagenævnets afgørelse af klage 

Godkendelsen har været påklaget til Natur og Miljøklagenævnet, og deres afgørelse kom i december 2013. 

Her ophæver klagenævnet vilkår 8, 9, 10 og 13. 

Natur og Miljøklagenævnets afgørelse har en opbygning, der ligner miljøgodkendelsen: Side 1 er selve 

afgørelsen, mens siderne 2 – 6 dokumenterer nævnets behandling af klagen, og side 7 er adressater for 

afgørelsen. 

Varsling 2014 

Forpagteren af Saltø Gods Lars Kronshage har lovet at oplyse, hvornår udbringning af kalkunmøg forventes 
at ske. Varslet er i sagens natur ret kort tid før udbringningen, men det er bedre end intet varsel. Vi vil varsko 
beboerne ved mail og mund til mund. 

http://www.fodbylokalraad.dk/wp-content/uploads/2013/05/NK-kalkunmøg-Saltøgods-05012014.pdf
http://www.fodbylokalraad.dk/wp-content/uploads/2013/05/Miljøtilladelse-Saltø.pdf
http://www.fodbylokalraad.dk/wp-content/uploads/2013/05/Miljøtilladelse-Saltø.pdf
http://www.fodbylokalraad.dk/wp-content/uploads/2014/07/NK-kalkunmøg-Saltøgods-1702014.pdf

