
Opdatering – Kyllingefabrik


Som I ved har Wefri besluttet at sende en ny ansøgning med et tilrettet 
projekt, som denne gang overholder kravene til lugtberegning.

Kommunen inviterede i sidste uge til et møde med greven af Frijsenborg, og 
undertegnede som repræsentant for Borgerforeningen. Konklusionen på 
dette møde er, at greven fastholder at han vil have sin fabrik på Brundtvej. 
Ingen anden placering er i spil, og han oplyste at han vil kæmpe med alle 
sine ressourcer for at få gennemført sit projekt.

Det er virkeligt dårligt nyt for os der håbede at fornuften ville sejre, og der 
kunne findes en placering, der ikke generer så mange borgere, i et 
samarbejde mellem Wefri og Favrskov Kommune.

Greven kom med et tilbud. Hvis ingen indgiver en klage over projektet 
tilbyder han at fyre med flis i stedet for halm. Det vil betyde mindre lugtgener 
fra fyret. Betingelsen er som sagt at ingen vil indgive en klage til 
ankenævnet. Jeg lovede at tage forslaget med hjem til Lyngå, men oplyste 
også greven om at Borgerforeningen jo ikke kan bestemme om folk vil klage 
eller ej.

Det er lidt svært for mig at se hvordan vi kan indgå i en dialog om en sådan 
aftale – hvis vi overhovedet er interesseret i det. Nu er grevens forslag bragt 
videre – og har I holdninger til det hører jeg dem naturligvis gerne.

Personligt er jeg skuffet over, at greven fastholder, at fabrikken alene kan 
opføres på Brundtvej. Men jeg er endnu mere skuffet over, at Byrådet ikke vil 
vurdere sagen ud fra et hensyn til os borgere i Lyngå.

Greven skriver i Lokalavisen at hans ansøgning overholder alle lovkrav. Det 
er både korrekt – og så alligevel ikke helt rigtigt. Sagen er at Favrskov 
kommune laver nogle vurderinger, som gør at de dispenserer fra intentionen i 
loven. Alle kommunens vurderinger tager hensyn til Wefris interesser – ingen 
tager hensyn til borgerne i Lyngå.

Konkret siger loven at man skal opføre nye bygninger i umiddelbar 
forlængelse af eksisterende bygninger. Det er ikke tilfældet i dette projekt, 
hvor de nye stalde ligger 140 meter fra de gamle. Kommunen kan give denne 
dispensation hvis det er afgørende for ejendommens drift. Hvordan 
kommunen kan vurdere at en ny ejers ønske om en bestemt produktion, med 
en kæmpe udvidelse af ammoniak-udledningen, kan være afgørende for 
ejendommens drift er uforståeligt.

Endvidere kræver en udflytning på åben mark at det kan ske uden forringelse 
af de landskabelige kvaliteter. Igen er det uforståeligt hvordan kommunen 
mener at man kan placere 2 kæmpe bygninger på 9000 kvm, med 4 store 
foder-siloer på en åben mark – uden at det får nævneværdige konsekvenser 
for landskabet.

Politikerne bliver ved med at sige, at de overlader sagsbehandlingen til 
forvaltningen. Forvaltningen siger de følger loven – og ikke kan sige nej til 
ansøgningen.




Det tror jeg ikke på. Der er tale om dispensationer, baseret på vurderinger ag 
skøn. Heldigvis tror vores advokat heller ikke på det de siger. Kommunen 
vælger ensidigt at tage hensyn til Wefris ønske om at tjene penge på at 
opføre en kyllingefabrik, og ikke tage nogen form for hensyn til de mange 
borgere i Lyngå og opland der bliver generet af denne produktion. Det er 
sagen i en nøddeskal – og jeg synes det er en skamplet på vort lokale 
demokrati.

Politikerne kunne med loven lige så godt lade tvivl og skøn komme borgerne 
til gode. Men der virker til at kyllingerne allerede har indtaget byråds-salen! 
Man tør åbenbart ikke sige Wefri imod. Gad nok vide om alle andre landbrug 
i Favrskov nu kan forvente samme velvillighed fra Favrskov kommune når de 
vil opføre nye stalde på åben mark for at øge produktionen? Eller er der 
virkelig så stor forskel på høj og lav i Favrskov?


John Jeppesen, Borgerforeningen


