Vedrørende halmfyring i forbindelse med kyllingeproduktion
Foreningen imod nye kæmpestalde til masseproduktion af slagtekyllinger har i dag lavet
telefoninterviews med naboer til en stor producent af kyllinger, som har et halmfyr i
forbindelse med staldene.
Producenten har flere gårde i Danmark.
Halmfyret er ca. 4 år gammelt, og giver åbenbart mange problemer for folk i den meget
nærliggende landsby som ligger vest for produktionen.
Her er ordrette citater vedrørende halmfyret fra beboere i byen, deres navn og adresse er
os bekendt:
Interviewperson 1:
"Røgen er pisseirriterende."
"Ejeren siger: "Jamen, kommunen har givet tilladelse" men de gør ikke noget"
"Alle i byen klager over røgen."
"Jeg står nu og kigger på skorstenen, røgen slår ned."
Interviewperson 2:
"Halmfyret til 1 mio er 4 år gammelt."
"Specielt i år har det været ekstremt."
"Vi kan ikke have vinduer og døre åbne."
"Det er rigtigt ubehageligt."
"Det er en tæt røg med sødlig lugt."
"Vi kan ikke være nogen steder udenfor."
"Vi er rigtig meget generet af halmfyret."
"Vi vil samle underskrifter ind."
"Vi har renoveret hus i sommers, og nu lugter det af røg i hele huset."
"Det er en rigtig rigtig ubehagelig lugt."
"Lugten er ekstrem."
"Bestyreren er meget forstående, men siger at det er jo kommunen som har givet
tilladelsen."
Interviewperson 3:
"Der er lugtgener fra halmfyr som i den grad forpester byen."
"Det er virkelig et problem."
"Driftsleder siger "Det er jo godkendt"
"Det generer hele byen."
"Lugten er rigtig rigtig væmmelig."
"Vi er flere der har klaget.”
"Hvis I kan gøre noget for at forhindre et nybyggeri, så skal det dæleme være nu.”
"Folk til en barnedåb sagde: Hvad er det her for noget?”
"Jeg har sendt mail til sekretæren på hos ejeren, men jeg har intet hørt.”
"Når jeg ringer siger de: "Det kan vi ikke forstå, det er kun 4 år gammelt".
"Vi frygter weekenden med østenvind.”
"Nogen dage kan vi ikke være udenfor.”
"Vi kan ikke lufte ud.”
"Vi kan ikke hænge vasketøj op.”
"Der er en gammel mand som får vejrtrækningsproblemer hvis han sover med vinduet
åbent.”
"Huspriserne rasler ned i området, og hvis denne historie kommer i medierne, frygter vi at
vores huse bliver helt usælgelige"
"I skal stoppe byggeriet imens I kan."
"Jeg vil under ingen omstændigheder anbefale at blive nabo til sådan et byggeri."
Interviewperson 4:
"Skorstenen trak ikke, så byggede de højere skorsten på dispensation, men der er stadig
problemer"

"Den er vi godt nok trætte af"
"Det de fyrer med er under al kritik"
"De fyrer med vådt halm"
"Det stinker og lugter, og folk i byen er så trætte af det"
"Det er bare ikke OK”
Håber det er ok med jer vi ligger det op her, vi følte det var vigtigt information for alle i
Lyngå og omegn.
Med venlig hilsen
Foreningen imod nye kæmpestalde til masseproduktion af slagtekyllinger

