
Vigtig information til alle beboere i Lyngå! 

Frijsenborgs "De 5 gårde" planlægger at bygge to stalde på ialt 8800 m2 i forlængelse af hinanden 
tæt ved Lyngå. Derudover skal der bygges halmfyr og nye siloer. Vi frygter at anlægget vil medføre 
stor påvirkning i lokalområdet. Herunder lugt af kyllingemøg, røglugt, øget trafik og støj. De 8800 
m2 stalde vil også skæmme visuelt i området. 
 
Udkastet til miljøgodkendelse findes her: 
www.favrskov.dk. Udkastet kan findes ved at klikke på fanebladet ”Politik”, vælge ”Høringer 
og afgørelser” og herefter ”Landbrug: Høringer og afgørelser”. 

• Der vil ifølge udkastet til miljøgodkendelse blive produceret knap 1 million slagtekyllinger 

om året. 

• Omkring gårdene skal være i alt 120.000 m2 hønsegård, med 1 høne/m2. Altså 120.000 

fritgående store kyllinger, som kan larme og svine ret meget. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vi har holdt møde med mange bekymrede beboere fra området omkring de planlagte stalde. 

En nabo til kyllingeproduktion fortalte om sine erfaringer med dette: 

• Det lugter virkelig meget, og ubehageligt når der muges ud.  

• Det lugter faktisk rigtig meget 1/3 af tiden. 

• Ventilationsafkastet fra staldene er på i alt 1,4 millioner kubikmeter/time (!) vil med stor 

sandsynlighed kunne høres tydeligt i Lyngå. Især da de 8 af ventilatorerne bliver i gavlen 

imod Lyngå. 

• Der er rigtigt meget støj fra mange lastbiler. 

• 8 gange om året køres med tunge lastbiler hver anden time i 2 døgn også om natten. (det 

bliver 16 gange 2 døgn ved 2 stalde). 

• Da Lyngå og staldene ligger i næsten samme højde, kan man frygte at der ofte vil drive en 

klam lugt ind over Lyngå. 

• Halmfyring kan give meget kraftige lugtgener, selv fra moderne halmfyr. 

 

Vi frygter desuden at huspriserne i området vil falde, og at det kan blive svært for nogle husejere at 

sælge. 

Der er høringsfrist d. 9. Oktober 2019, så vi skal arbejde hurtigt. 

Det er sidste chance for at forsøge at ændre beliggenheden af staldene. 

Hvis først staldene bliver bygget, forbliver Lyngå og omegn en industripark for 

slagtekyllinger i mange år fremover. 

Hvis du er bekymret over staldene, kan du bruge din ret til at gøre indsigelse imod udkastet til 

miljøgodkendelse til Favrskov kommune: 

landbrug@favrskov.dk 

eller med brev (husk at det kan tage 5 hverdage med post): 

Favskov Kommune 

Skovvej 20 

8382 Hinnerup 

mærket ”Brundtvej 5 – Landbrug og Natur” 

Vi har lavet en Facebookgruppe ”Foreningen imod nye kæmpestalde til masseproduktion af 

slagtekyllinger”, hvor du er velkommen. 

Vi holder sidste møde d. 1/10 kl 1900 i Lyngåhus, hvor du er velkommen. 

Husk venligst tilmelding på email til NejTilMegaStalde@gmail.com 

Med venlig hilsen 

 

”Foreningen imod nye kæmpestalde til masseproduktion af slagtekyllinger” 

mailto:NejTilMegaStalde@gmail.com


 

 

 

Skitse lavet af  ”Foreningen imod nye kæmpestalde til masseproduktion af slagtekyllinger” 

Ikke 100 % målfast, men tæt på. Vindrosen øverst tv viser vindretninger i Ødum målt over 10 år. 


