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NYHEDSBREV oktober 2017 
 

Orientering fra infomødet vedr. udvidelse af svinebesætningen på Løserup vej 55 

 

Hermed et kort referat fra informationsmødet vedr. udvidelse af svinebesætningen Løserupvej 

55. 

 

Der deltog ca. 60-70 personer i informationsmødet om udvidelse af svinebesætningen. Vi var 

mange fra grundejerforeningen, som var mødt op – herunder tre fra bestyrelsen.  

 

Preben Hansen og sønnen Kenneth Øster indledte mødet med en kort beskrivelse af hvad udvi-

delsen består af. Det er en væsentlig forøgelse af produktionen med rigtig mange slagtesvin, 

som både vil forøge lugtgener og påvirke miljøet (dog inden for de tilladte grænseværdier). Især 

vil naboen i nr. 57 blive berørt. 

 

De fortalte at udvidelsen af svinebesætningen på Løserup strandvej 55 er betinget af at so-besæt-

ningen på Sokhøjvej 16 også kan udvides. Ansøgningen om udvidelse af Sokhøjvej er dog fore-

løbig udsat p.g.a. ændringer i praksis omkring nogle miljøbestemmelser. En godkendelse af 

Sokhøjvej er en forudsætning for udvidelsen af svinebesætningen Løserupvej 55.  

 

Landbrugskonsulenten redegjorde for de tekniske detaljer. Især blev det fremhævet at det for-

ventes at der tages nye tekniske løsninger i brug – som skal formindske lugtgenerne. Der er tale 

om ny teknologi som endnu ikke er godkendt. Den forventes at blive godkendt i 2018. Det er 

forudsætningen for svinebesætningsudvidelsen at denne teknologi godkendes.  

 

Afslutningsvis redegjorde konsulent fra Holbæk kommune om de miljøkrav udvidelsen skal 

overholde.  

 

Der var flere der efterfølgende tog ordet og stille spørgsmål til såvel miljøbelastning, naturbe-

skyttelse og dyrevelfærd.  

 

Der var også en kort debat om de gener vi især oplever fra Rølmergården – som ejes af Erik 

Hansen, men som er forpagtet af Preben Hansen. Vi opfordrede kraftigt til at man gjorde noget 

ved de lugtgener som vi i perioder er meget generet af. Fx at gyldebeholderen overdækkes. De 

var lydhøre – men der blev ikke lovet noget.  

Vi opfordrer alle til at sende en sms til Hans Vestergaard 42261690 – ved lugtgener. Det giver 

os en mulighed for at dokumentere at vi er mange der oplever gener.  

 

Bestyrelsen vil følge sagen tæt og tilkendegive vores bekymring om at der anlægges en så stor 

svinebesætning i et naturskønt og kreativt område som vores. Bestyrelsen har bedt Holbæk kom-

mune om at være hørringspart.  

 

Vi vil følge sagen tæt – og lægge avisartikler ect. op på facebooksiden: GF Løserup Strand 

https://www.facebook.com/groups/389778881158729 
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Nyhedsbrevoktt2017 - 03-10-2017 
 

 

 
Nyhedsbreve udsendes via mail til grundejere inden for Grundejerforeningen Løserup Strands optageområde.  

Du modtager nyhedsbrevet, hvis din mail-adresse er registeret i medlemskartoteket hos kassereren.  

Ønsker du at modtage nyhedsbreve og anden information fra grundejerforeningen elektronisk skal du sende en mail med: Navn, 

mail-adresse og sommerhusadresse til kasserer@loeserup-strand.dk 


