
 
Til Miljøtilsynet i Fredericia Kommune 
 
 
Klage over gener i forbindelse med udbringning af gylle den 4. maj 2016  
 
Ved middagstid den 4. maj 2016 blev en åben containervogn anbragt indtil hækken ved Bredager nr. 1, Bredstrup.   

 

 
 
Resten af eftermiddagen blev containeren jævnligt påfyldt gylle eller slam af meget store tankvogne, som delvist 
spærrede for udkørsel fra Stallerupvej 5 og 7. Som det fremgår af nedenstående foto var tankvognene blanke og fine og 
lignede ikke almindelige gyllevogne 
 
 
 
 

 
 
 
Gylleudbringningen var færdig sidst på eftermiddagen. Det var tunge vogne og vejkanten er ødelagt. Det udbragte gylle 
eller slam (se foto), har medført en udsædvanlig stærk lugtgene. Lugten er meget værre end den plejer, og selv nu fem 
dage senere, er vi stærkt generet.   

 



 
 
 
 

 
 
Generne er: 
 

• Vi kan ikke opholde os ude 
• Umuligt at tørre tøj 
• Umuligt at lufte ud  
• Efter ophold ude må man skifte tøj 
• For børn opleves der svie i luftveje 

 
Dertil kommer, at gyllen er blev udbragt dagen før Kr. Himmelfartsferien, hvor mange har glædet sig til at kunne være ude 
og nyde det gode vejr. Vejrudsigten havde meldt godt vejr og østlig vindretning – i hvert fald i fire dage. Det vil sige at 
gylledampene blæser lige ind over det beboede område. Vi har været rundt i kvarteret og vurderer at op mod 95 huse er 
berørt af generne.  
 
Vi har kontaktet ejeren af jorden, Søren Enemark på Ødstedgård, som henviser til forpagteren Esben Graf Jensen på 
Håstrupgård. Vi har ligeledes forsøgt at kontakte ham – dog uden held. Vi har også kontaktet de mennesker, der arbejder 
på markerne, men de er jo bare ansatte, der gør, hvad de har fået besked på. 
 
Vi har tidligere været generet både i forbindelse med gylleudbringning og høst, som ofte foregår midt om natten og/eller i 
weekender. Der bliver samlet store landbrugsmaskiner helt tæt op ad bebyggelsen, med meget støj til følge. Der arbejdes 
på alle tider af døgnet med projektører, der lyser lige ind i husene. 
 
Vi har også tidligere ringet til bestyrelsesformanden for Håstrupgård ApS Hans Bang Hansen – og fortalt om vores 
problemer. Men det har ikke medført nogle ændringer. 
 



Bredstrup er som bekendt byzone, men flere af husene ligger direkte ud til marker, og det skaber nødvendigvis 
vanskelige situationer og gener. Vi har generelt været vandt til, at de fleste landmænd i området tager udstrakte hensyn, 
og altid varsler gyllespredning, og at det altid er muligt at komme i kontakt og dialog. 
 
Men vi oplever, at situationen er blevet stærkt forværret, efter at den nye forpagter af jorden har taget over. Vi oplever at 
der fra forpagters side ikke bliver taget de nødvendige og rimelige skridt til at reducerer, de gener vi har p.g.a. 
gylleudbringning, og det i det hele taget er vanskeligt overhovedet at komme i dialog. Vi anmoder på den baggrund 
kommunen om at forholde sig til følgende: 
 

• Hvad er der blevet spredt ud på markerne mellem Bredstrup og jernbanen, siden det lugter så fælt og så længe? 
Og er mængderne inden for rammerne? 

 
• Er det rimeligt at gylle (eller slam?) bliver omlæsset direkte i en åben container, som er placeret ind til skellet til et 

boligområde – og er det i det hele taget lovligt at samle landbrugsredskaber så tæt op af bebyggelse på alle tider 
af døgnet? 

 
• Kan det være rigtigt, at gylleudbringning kan finde sted lige op til en Kr. Himmelfartsferie – ikke mindst de givne 

vejr- og vindforhold taget i betragtning? 
 

• Endelig vil vi gerne vide, om det er muligt at kræve, at der gives varsel ved gylleudbringning op til et så tæt 
bebyggede område?  
 
 

Rimelige skridt til reduktion af gener kunne være: 
 

• Gylleudbringning og andet markarbejder finder kun sted på ugens 4 første dage, og aldrig op til helligdage og 
weekender 
 

• Gylleudbringning og andet markarbejde må ikke finde sted om natten (fx 22.00-06.00) 
 

• Markeredskaber, køretøjer og andet udstyr som fx gylletanke må kun anbringes og samles minimum 200 meter 
fra beboelse 
 

• Særligt ved gylleudbringning og sprøjtning skal der tages højde for vindretning. Der må hverken sprøjtes eller 
bringes gylle ud, når vinden står i øst, da alt blæser lige ind over det bebyggede område. 
 

• Gylleudbringning skal varsles skriftligt med mindst 48 timers varsel, og det skal være muligt at få kontakt til en 
dansktalende ansvarlig person, såfremt der opstår behov for dialog om den måde gylleudbringning foregår på. 
 

 
Vi der indgiver denne klage bor på følgende adresser: 
 
Finn og Rigmor Dons Hansen, Stallerupvej 7 
Arne Ulvestad og Susanne Backer, Stallerupvej 5 
Jette og Niels Bojsen, Stallerupvej 3 
Kent Laursen, Stallerupvej 4 
Kåre og Lene Sandevad, Ågade 31 
Bent Zimmer Gade, Ågade 36 
Jan Andersen, Ågade 49 
Anders Hansen og Lise Christiansen, Ågade 17 
Stig Enemark, Bredager 5 
Else Denker, Bredager 7 
Brian Madsen, Nyager 9 
Bent Ebbesen, Nyager 14 
Roza Petersen, Nyager 36 
Morten Nielsen Nyager 32 
Morten Back, Bredstrup Bygade 8 (Anderledes lugt – er der noget blandet i?) 
Tommy Hansen, Bredstrup Bygade 10 
Jesper Frederiksen, Ellegårdsparken 4 
Karsten Nielsen, Ellegårdsparken 19 (Ikke normal gyllelugt) 



 
 

Ovenstående beboere befinder sig inden for nedenstående kortudsnit, og illustrerer dermed det område, som har været 
berørt af gylle-gener. Venligst se bort fra den lyseblå cirkel. 

 
 


