Fodby Lokalråd
Virker for områdets interesser !
Næstved Kommune
Center for Miljø & Natur
Team Natur & Landbrug.

Bistrup d. 5/1-2014

Vedrørende udbringning af kalkunmøg på Saltø Gods arealer.
Lokalrådet for Fodby sogn har, efter flere borger henvendelser, besluttet at rette henvendelse til Næstved
Kommune vedr. de lugtgener, der har været i forbindelse med, at Ødemarks Gods, som er forpagter af
Saltø gods arealer, har udbragt kalkunmøg på arealerne.
Der har i perioden med lugtgener været kontakt enten på mail eller telefonisk til Politi, Saltø Gods
(forpagteren), Næstved Kommune & Fodby Sogns Lokalråd, for at finde ud af, hvad det var der lugtede og
om man kunne gøre noget ved det.
Tidslinien ifølge borgere i Bistrup & omegn er følgende:
18/8: der startes på udbringning af kalkunmøg, lugtgener starter.
22/8: Der bliver dybdeharvet (2. gang harvning)
30/8: Lugtgener er stadig til stede
3/9: Bestyrelsesmøde i Fodby Sogns lokalråd, hvor punktet var på dagsordenen og beboerne fremlagde
sagen. Lugtgener er aftagende.

Fodby Sogns lokalråd har følgende at sige til sagen:
1: Vi anerkender, at vi er i et landområde og må leve med gener i kortere tidsperioder eksempelvis i
forbindelse med udbringning af husdyrgødning.
2: Vi anerkender, at landbruget i området skal kunne arbejde som landbrug og udvikle sig på en økonomisk
rentabel måde, dog skal der tages hensyn til miljøet og de godkendelser der foreligger skal overholdes.
3: Opbevaringen af kalkunmøget under presenninger har ikke givet anledning til nogen form for gener.
4: Vi har læst miljøgodkendelsen af 26.10-2012 igennem og kan se, at der bliver taget mange hensyn til
miljøet og det dyreliv, der findes i området, det er dejligt at se. Generelt har vi også syntes at forpagteren
har taget de hensyn, der normalt skal til.
5: Enkelte beboere har været meget påvirket af de bakterier, der har været i luften i de værste dage, det
har resulteret i ekstrem dårlig mave og deraf følgende lægebesøg.
6: Vi bekymrer os også om plante og dyreliv i området, derfor undrer vi os over, at netop vurderingerne af
disse forhold forudsætter at gødningen nedpløjes. Efter både første & anden harvning var der betydelige
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mænger synlig gødning tilbage på overfladen. Kan en miljøgodkendelse være overholdt, hvis de faktiske
forhold ikke stemmer overens med dem der er forudsat i godkendelsen ???
Citat fra Miljøgodkendelsen 26.10-2012, side 27, punktet: 7 Påvirkning fra udbringningsarealer af sårbar
natur og sårbare arter.
Da der er tale om dybstrøelse eller slam (fast gødning), der udbringes på sort jord med
nedpløjning kort tid efter, er det kommunens vurdering, at en række forhold, der kan påvirke
naturen negativt, ikke er til stede eller effekten stærkt reduceret:

7: Der bliver henvist flere gange til at fast gødning (i dette tilfælde slam & kalkundybstrøelse) skal
nedbringes indenfor 6 timer, der bliver henvist til godt landmandskab, som siger at nedbringning enten er
nedpløjning eller harvning. Her må vi dog gøre opmærksom på at Miljøgodkendelsen siger at det SKAL
nedpløjes indenfor 6 timer.
Citat fra Miljøgodkendelsen 26.10-2012, side 37, punktet: Anvendelse af bedst tilgængelige teknik.
Slam og dybstrøelse udbringes som udgangspunkt på sort jord og skal nedpløjes indenfor 6
timer efter udbringning.

8: Da Miljøgodkendelsen tilsyneladende løber i lang tid og vi kan forvente den samme form for gødning de
næste mange år, må vi henstille til at miljøgodkendelsen i fremtiden bliver overholdt mht. nedpløjning & 6
timers reglen.
9: Vi vil rette henvendelse til forpagteren med henblik på en dialog om en form for varsling af lokalområdet,
så man ikke får arrangeret fest eller tørrer tøj i de dage lugtgenerne er til stede. Dette kunne bare være
datoer, hvor der bliver kørt gødning ud, som lokalrådet gerne vil distribuere videre til områdets beboere.

Vi ønsker en tilbagemelding på punkt 6, 7 & 8

Med håbet om en positiv dialog

På vegne af Fodby Sogns Lokalråd
Formand
Kasper Nielsen

Kopi af dette sendes til: Ødemarks Gods ved Lars Kronshage, Saltø Gods ved Carl Christian Plessen.

www.fodbylokalraad.dk

kontakt@fodbylokalraad.dk

Side 2 af 2

