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Sikkerhed,	tryghed	og	livskvalitet	

	
På	landevejen	mellem	Bukkerup	og	Soderup	ligger	der	i	dag	svinefarmen	Bukkerupgård	med	en	svine-
stald	på	2.500	m2,	2	gylletanke	á	hhv.	2.000	m3	og	3.000m3	og	2	kornsiloer	á	16,5	meters	høje	samt	ho-
vedhus	og	et	par	mindre	bygninger.	I	dag	producerer	Bukkerupgård	godt	7.350	slagtesvin.	Dette	billede	
kan	desværre	ændre	sig	om	føje	tid.	Den	nye	ejer	Kjær	Knudsen	har	søgt	om,	at	udvide	sin	husdyrproduk-
tion	til	30.500	slagtesvin	årligt	og	opføre	en	ny	stald	på	4.700	m2,	2	nye	gyllebeholdere	á	5.000	m3	og	2	
nye	kornsiloer	á	16,5	m	høje.	Denne	udvidelse	af	produktionsbygningerne	vil	ændre	landskabets	åbne	
karakter.		
	
Produktionen	vil	ændre	dagliglivet	for	os,	der	bor	i	nærheden	af	Bukkerupgård.	Produktionen	af	slagte-
svin	stiger	med	315	%	i	forhold	til	”nudriften”.	Det	betyder	en	væsentlig	forøgelse	af	lugten	af	svin	og	
gylle	uagtet	at	den	nye	stald	etableres	med	et	særligt	ventilationssystem.	Der	vil	også	ske	en	stigning	i	
antal	transporter	med	75	%,	transporterne	vil	også	ske	i	større	og	tungere	lastbiler	end	vi	hidtil	har	ople-
vet.	Det	vil	ødelægge	landvejene,	der	er	smalle	og	ikke	anlagt	til,	at	bære	så	tunge	og	hyppige	transporter.	
Det	vil	begrænse	vores,	og	vores	børn,	gamle	og	handicappedes	færden	på	vejene.	
	
Nærmest	fra	den	første	dag	vi	hørte	om	ansøgningen,	har	vi	forsøgt	at	få	høringsperioden	forlænget	eller	
udskudt,	så	den	ikke	skulle	ligge	samtidig	med	skole-	og	industriferien.	Dette	er	ikke	på	nogen	måde	ble-
vet	imødekommet.		
	
Vi	har	gentagne	gange	i	de	sidste	fem	måneder	forsøgt,	at	få	Holbæk	Byråd	til	at	tage	det	politiske	ansvar	
for	den	endelige	beslutning.	Dels	fordi	omfanget	af	den	ansøgte	udvidelse	er	markant	større	end	hvad	
forvaltningen	er	vant	til,	at	træffe	afgørelser	for.	Dels	fordi	en	eventuel	imødekommelse	af	ansøgningen,	
vil	få	mangesidige	og	negative	konsekvenser	for	os	som	bor	her	i	”Bukkerupland”.	De	konsekvenser	øn-
skede	vi,	at	byrådet	ville	gribe	muligheden	for	proaktivt	at	undersøge	og	tage	stilling	til,	hvordan	de	kun-
ne	håndteres.	Det	ønskede	et	flertal	på	18		af	byrådets	medlemmer	ikke.		
	
Som	borgere	frygter	vi,	at	en	så	voldsom	produktionsudvidelse	vil	påføre	os	mange	gener:	

• lugt,	der	begrænser	vores	færden	i	naturen,	i	brugen	af	vores	haver,	forringer	vores	huspriser,	
støder	potentielle	købere	fra	os	

• farlig	trafik,	der	gør	vejene	for	farlige	for	skolebørnene	og	andre	bløde	trafikanter,	og	ødelægger	
de	smalle	landeveje,	der	ikke	er	bygget	til	40	tons	tunge	lastbiler	

• skader	vores	sundhed,		ved	at	udsætte	os	for	en	stigende	risiko	for	smitte	med	MRSA	CC398	og	
måske	også	forværre	luftvejslidelse,	astma	m.m.	

Gener,	der	kompromitterer	vores	sikkerhed,	tryghed	og	livskvalitet	og	som	får	flere	til	at	spørge	sig	selv,	
om	det	er	det	rigtige	sted	de	bor.	
	
Vores	høringssvar	koncentrerer	sig	om	de	tre	emner:	lugt,	trafik	og	sundhed	og	er	opdelt	i:	
	

1. Planlægning	af	husdyrbrug	med	mere	end	500	dyreenheder	(DE)	
2. Fordobling	af	gyllestank	og	ammoniakudledning	
3. Sikkerhed	og	tryghed	på	vores	veje	
4. Kørsel	af	gylle	fra	Bukkerupgård	til	udbringning	på	andre	marker	end	Bukkerupgårds	”egne”	

marker	på	helligdage	og	i	weekender	
5. Udbringning	af	gylle	fra	Bukkerupgård	og	godt	naboskab	
6. 565	transporter	øger	risici	for	forurening	af	drikkevand	
7. Beredskab	der	mindsker	risici	ved	uheld	
8. Sikkerhed	for	vores	helbred	
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Bilag	1:	Kort	over	Bukkerup,	-	som	”rute	syd”	for	Bukkerupgård	
Bilag	2:	Kort	over	Soderup,	som	”rute	nord”	for	Bukkerupgård	
Bilag	3:	Gennemgang	af	afsnittet	”Sundhed	og	MRSA”	ved	Professor	Hans	Jørn	Kolmos	 	
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1.	Planlægning	af	husdyrbrug	med	mere	end	500	dyreenheder	(DE)	
	
Gruppen	af	bekymrede	borgere	i	Bukkerup	og	Soderup	kræver,	at:	
	

• Omlægning	af	Bukkerupgårds	svineproduktion	til	industriproduktion	med	en	årlig	produktion	af	
30.500	slagtesvin	(svarende	til	931	DE)	standses	

• Holbæk	Kommune	henviser	ansøger	til,	at	placere	sin	kommende	produktion	i	et	af	de	områder,	
som	er	udpeget	i	Holbæk	Kommune,	i	Kommunalplan	for	2013	–	2025,	som	velegnede	områder	
for	driftsbygninger	og	driftsanlæg	til	større	husdyrbrug	(over	500	DE).	

	
I	2013	vedtog	byrådet	Holbæk	Kommuneplan	2013-25.	Kommuneplanen	understøtter	Holbæk	Kommu-
nes	Udviklingsstrategis	mål	om	at	skabe	et	helhedspræget	og	bæredygtigt	grundlag	for	en	optimal	
tilrettelæggelse	af	kommunens	økonomiske	udvikling,	jf.	referat	af	byrådsmødet	den	18/12-2013.	
	
Kommuneplanens	mål	for	udpegning	af	områderne	er,	at	”udpegningen	sikrer	investeringssikkerhed	for	
landbruget	samtidig	med,	at	hensynet	til	omgivelserne	og	miljøet	varetages.”,	jf.	Områder	til	lokalisering	
af	større	husdyrbrug	over	500	DE.	Holbæk	Kommune	2013.	Bukkerupgård	søger	om	et	husdyrbrug	på	932	
DE,	dvs.	knapt	det	dobbelte	af	hvad	Kommuneplanen	regner	for	”større	husdyrbrug”	og	hvor,	kommunen	
mener,	at	der	bør	tages	særlige	hensyn	til	placeringen	
	
Vi	har	gentagne	gange	i	dialogen	med	byrådet,	Klima-	og	miljøudvalget	og	forvaltningen	gjort	opmærk-
som	på,	at	vi	finder	det	malplaceret,	at	lægge	en	så	stor	svineindustriproduktion	på	30.500	slagtesvin	
årligt,	mellem	to	landsbyer	som	bindes	sammen	af	smalle,	snoede	landveje,	der	også	fungerer	som	skole-
veje.	Vi	har	ikke	på	ét	eneste	tidspunkt	fået	oplyst,	at	kommunen	har	drøftet	eller	foreslået	ansøger,	at	
lægge	sin	produktion	i	et	af	de	områder,	kommunen	har	udpeget	som	velegnede	områder	for	”større	
husdyrbrug,	jf.	Kommuneplan	for	2013	–	2025.	Dette	på	trods	af,	at	det	tydeligt	fremgår,	at	det	ansøgte	
store	staldanlæg	er	et	svineproduktionsanlæg,	hvor	alle	råvare	i	form	af	smågrise	og	foder	og	alle	slutpro-
dukter	i	form	af	slagtegrise,	døde	grise	og	gylle	skal	transporteres	til	og	fra	gården.	Det	fremgår	også,	at	
der	ikke	er	nogen	sammenhæng	med	jorden	på	Bukkerupgård	og	udvidelsen	af	produktionsanlægget.	Der	
er	altså	ingen	reel	begrundelse	for	at	placere	denne	kæmpe	industrisvineproduktion	her.	
	
Som	borgere	i	Holbæk	Kommune	forventer	vi,	at	kommunen	ansvarsfuldt	og	loyalt	følger	op	på	de	planer	
og	strategier	den	vedtager,	særligt	når	der	forud	for	vedtagelsen	har	været	”en	omfattende	borgerinvol-
vering”,	(jf.	referat	af	byrådsmødet	den	18/12-2013).	Foruden	den	tid	og	de	resurser	som	borgerne	i	de-
res	fritid	har	lagt	i	processen,	kommer	det	resurseforbrug,	som	vi	må	antage,	at	forvaltningen,	de	fagpoli-
tiske	udvalg	og	byrådet	også	har	brugt	herpå.	Det	vil	være	et	uansvarligt	brug	af	resurser,	hvis	Kommu-
nen	derfor	ikke	følger,	eller	i	det	mindste	tilstræber	at	følge	sine	planer.	
	
Borgere	der	overvejer	at	flytte	til	Holbæk	Kommune	vil	også	typisk	orientere	sig	i	Kommune-	og	Lokalpla-
ner.	Blandt	andet	for	at	sikre	sig,	at	deres	boliginvestering	ikke	kompromitteres	af	uønskede	planer	som	
fx	en	svineindustri.	
	
Det	vil	give	nuværende	og	potentielle	borgerne	i	Bukkerup	og	Soderup	samt	i	Holbæk	Kommune	i	øvrigt	
en	tryghed	og	sikkerhed	at	vide,	at	de	kan	stole	på	at	Holbæk	Kommune	efterlever	sine	vedtagne	planer.	
	
Indfrier	Holbæk	Kommune	det	førstnævnte	krav,	bortfalder	de	nedenstående.	
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2.	Fordobling	af	gyllestank	og	ammoniakudledning	
	
Gruppen	af	bekymrede	borgere	i	Bukkerup	og	Soderup	kræver,	at	der	indsættes	vilkår	i	miljøgodken-
delsen	om	at:	
	

• Gyllelugt	og	ammoniakudledning	fra	det	samlede	produktionsanlæg	ikke	må	overstige	det	
nuværende	niveau	

• For	at	opnå	dette,	pålægges	ansøger	enten	at	nedlægge	den	eksisterende	stald	og	reducere	
antallet	af	slagtesvin	tilsvarende	eller,	at	ombygge	og	forny	den	eksisterende	stald	så	den	
samlede	gyllelugt	og	ammoniak	holdes	på	det	niveau,	der	er	i	dag.	Den	samlede	gyllelugt	og	
ammoniak	skal	forstås	som	den	absolutte	mængde	og	ikke	per	dyreenhed.	

	
I	Holbæk	Kommunes	udkast	til	miljøgodkendelse,	af	Kjær	Knudsens	ansøgning	om	at	udvide	sin	svine-
produktion	med	315	%	i	forhold	til	driften	i	dag,	beskrives	den	nye	staldtype,	kaldet	Intellifarm,	detaljeret	
over	flere	sider.	Der	regnes	procenter	af	procenter	og	forklares	om	udsugningsanlæg	for	at	vise,	at	der	
sker	en	reduktion	af	ammoniakudledning	og	lugt	per	gris.	Vi	har	som	naboer	været	inviteret	til	Vanløse-
gård,	hvor	Kim	Kjær	Knudsen	driver	svineproduktion	i	en	lignende	teststald,	for	at	vi	kunne	overbevise	os	
om,	at	lugten	bliver	reduceret.		
	
På	Bukkerupgård	bliver	den	nye	staldteknik	brugt	–	i	den	ånd	som	producenten	Agrifarm	reklamerer	for	–	
til	at	sætte	antallet	af	grise	op	til	det	maksimalt	tilladte.	Resultatet	bliver	derfor,	som	beskrevet	i	Holbæk	
Kommunes	udkast	til	miljøgodkendelse,	at	der	sker	en	fordobling	af	gyllestanken	og	ammoniakudlednin-
gen	i	forhold	til	det	nuværende	produktionsanlæg.	Et	forhold	der	understøttes	af,	at	der	ikke	sker	nogen	
forbedringer	af	den	svinestald	der	allerede	ligger	på	gården.	Etablering	af	teststalden	er	alene	bestemt	af	
ansøgers	interesser	og	ikke	hensynet	til	omgivelserne.		
	
Os	der	bor	her	får	ikke	gavn	af,	at	udledningen	af	lugt	og	ammoniak	per	gris	reduceres,	når	der	blot	sæt-
tes	så	mange	flere	grise	ind,	at	den	samlede	udledning	bliver	markant	større	i	forhold	til	tidligere.	
	
Ud	fra	det	foreliggende	vil	udledningen	af	lugt	stige	med	godt	200	%	og	ammoniak	med	knapt	170	%	i	
forhold	til	den	nuværende	stald.1		
	
Udsatte	beboere	og	naboer	til	Bukkerupgård	oplever	allerede	i	dag	periodevis	kraftige	gener	med	lugt.	
Disse	gener	er	beskrevet	i	de	indsigelser,	der	i	forannonceringsperioden	blev	indsendt	mod	udvidelsen	af	
Bukkerupgårds	svineproduktion.	Generne	opleves	uanset	om	formelle	afstandskrav	er	overholdt	og	ople-
ves	også	at	optræde	som	en	kombination	af	lugt	fra	både	Bukkerupgård	og	fra	Bolettesminde,	der	ligger	
med	kort	afstand	mellem	sig	og	i	øvrigt	ejes	af	samme	slægt.	
	
Holbæk	Kommune	affejer	de	gener,	vi	allerede	oplever	og	de	bekymringer,	vi	har	for	vores	og	vores	børns	
helbred	som	følge	af	ammoniakudledning	og	gylle	med	”…	det	er	praksis	at	betragte	landzonen	som	land-
brugets	erhvervsområde,	og	beboere	af	boliger	i	landzone	må	derfor	som	udgangspunkt	acceptere	visse	
ulemper,	der	kan	være	forbundet	med	at	være	nabo	til	et	landbrug”.	
	
Som	borgere	i	Bukkerup	og	Soderup	oplever	vi,	at	vi	allerede	”accepterer	visse	ulemper”.	Vi	mener	at	ud-
videlsen	og	fordoblingen	af	lugt	og	ammoniak	ligger	langt	udover,	hvad	vi	med	rimelighed	skal	finde	os	i,	

																																																								
1	LUGT:	Renses	44,4%	(74%	af	60%),	svarer	til	323,9	DE	ud	af	gener	fra	729,5	DE	hvorfor	der	bliver	405,6	til	rest	eller	en	forøgelse	
på	201%	i	forhold	til	den	nuværende	stald	(201,4	DE).	
AMMONIAK:	Renses	53,4%	(89%	af	60%),	svarer	til	389,6	DE	ud	af	gener	fra	729,5	DE	hvorfor	der	bliver	339,9	til	rest	eller	en	
forøgelse	på	168%	i	forhold	til	den	nuværende	stald	(dataene	kunne	måske	bruges	et	eller	andet	sted	i	svarskrivelsen).	
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og	bør	forvente	når	vi	bor	på	landet.	Det	er	vel	også	den	erkendelse,	der	ligger	bag	Kommuneplanen	for	
2013	–	2025,	hvor	byrådet	udpegede	områder	til	lokalisering	af	større	husdyrbrug	over	500	DE.	
	
Vi	savner	i	høj	grad,	at	der	indsættes	vilkår,	der	viser	hensyn	til	beboere	og	naboers	interesser	og	livskva-
litet.	Det	vil	give	os	en	tryghed	og	sikkerhed	som	ligeværdige	borgere	i	Holbæk	Kommune.	
	
3.	Sikkerhed	og	tryghed	på	vores	veje		
	
Gruppen	af	bekymrede	borgere	i	Bukkerup	og	Soderup	kræver,	at	der	indsættes	vilkår,	der	bestemmer	
at:	
	

• Forud	for	udvidelse	af	husdyrholdet	iht.	vilkår	3	skal	ansøger	og	Holbæk	Kommune	have	opnået	
enighed	om,	at	etablere	en	vej,	der	kan	lede	tunge	lastbiltransporter	med	gylle,	svin	og	foder	
uden	om	Bukkerup,	Soderup/Kvarmløse	og	Tingerup.	

	
En	sådan	vej,	kan	lede	tung	lastbiltrafik	fra	og	til	Bukkerupgård	ad	omfartsvej	fra	gården	til	hovedvejen	
mellem	Hvalsø	og	Store	Merløse.	Det	kunne	eksempelvis	være	en	asfalteret	kommunal	vej,	men	det	kun-
ne	også	være	en	godt	funderet	grusvej	finansieret	af	ansøger.	Andre	landmænd	i	området	har	anlagt	så-
danne	grusveje,	der	forbinder	egen	gårde	og	dermed	leder	tunge	transporter	uden	om	og	uden	gener	for	
naboer.	
	
Allerede	i	dag	-	uden	en	udvidelse	af	transporterne	forårsaget	af	udvidelser	på	Bukkerupgård	-	opleves	
problemer,	når	tunge	transporter	benytter	vejene	som	gennemfartsvej.	Det	voldsomme	trafikpres	som	vil	
følge	af	den	dramatiske	udvidelse	svineproduktionen	på	Bukkerupgård	vækker	stor	bekymring	i	såvel	
Bukkerup	som	Soderup.	Ikke	færre	end	45	af	de	59	indsigelser	i	forannonceringsperioden	adresserede	
den	voldsomme	trafikbelastning.		
	
Bukkerup	kan	se	frem	til,	at	Bukkerupgårds	nuværende	239	kørsler	stiger	til	433	kørsler	om	året	i	større	
og	tungere	lastbiler	end	i	dag.	Bekymringen	for	trygheden	og	sikkerheden	i	trafikken	blandt	naboer	og	
borgere	langs	hele	Bukkerupvej,	og	i	Bukkerup	by	er	stor.	Vi	er	utrygge	for	vores	børns	og	andre	bløde	
trafikanters	færden	til	fods	og	på	cykel	på	den	smalle	vej	med	de	mange	sving	gennem	landsbyen,	hvis	
der	skal	køre	flere,	tungere	og	længere	lastbiltransporter,	end	der	allerede	gør,	gennem	vores	landsbyer	
som	følge	af	en	udvidelse	af	svineproduktionen	på	Bukkerupgård.	Mange	kender	til	oplevelser	med	børn	
og	voksne,	der	er	væltet	og	har	måtte	en	tur	i	grøften	på	Bukkerupvej,	ved	mødet	med	store	lastbiler	og	
til	oplevelser	med	væltede	lastbiler	og	biler,	der	er	kørt	ind	i	hækkene.	Se	bilag	1	Kort	over	Bukkerup.	
		
Soderup	kan	forvente,	at	Bukkerupgård	øger	sine	årlige	transporter	via	Soderup	fra	276	til	565	og	i	større	
og	tungere	lastbiler	end	i	dag.	De	565	kørsler	vil	blive	aktuelle	når	biogasanlægget	i	Holbæk/Kvanløse	er	
etableret.	Det	har	kommunen	mundtlig	oplyst,	vil	blive	aktuelt	inden	for	3	til	5	år.	I	den	mellemliggende	
periode	vil	de	årlige	transporter	ligge	på	335.	Der	er	i	Soderup	en	udbredt	bekymring	over	de	tunge	og	
hyppige	transporter	som	Bukkerupgård	planlægger	skal	ledes	nordpå	ad	Soderup	og	gennem	tre	skarpe	
kryds	med	90	graders	sving:	krydsene	ved	Tadrevej/Aastrupvej,	Aastrupvej/Sadelmagervej	og	Sadelma-
gervej/Hjertebjærgvej	før	transporterne	når	frem	til	Kvarmløsevej.	Vejene	er	smalle,	terrænet	er	kuperet	
hvilket	yderligere	bidrager	til	dårlig	sigtbarhed.	I	krydset	Tadrevej/Aastrupvej	har	der	fra	2012	og	2015	
været	mindst	to	trafikuheld	årligt,	i	år	har	der	været	et	(for	vi	ser	bort	fra	den	trafikant,	der	torpederede	
vejskiltet	til	Bukkerup	i	forrige	uge).	I	krydset	Aastrupvej/Sadelmagervej	er	det	almindeligt	forekommen-
de	at	trafikanter	i	glat	føre	kurrer	direkte	ud	på	Aastrupvej	fra	Sadelmagervej.	Krydset	Sadelmagervej/	
Hjertebjærgvej	leder	transporten	ind	i	et	meget	befolkningstæt	område.	Soderup	er	endvidere	i	lokalplan	
18.03	udpeget	som	et	særligt	afgrænset	kulturmiljø.	Et	kulturmiljø	som	Soderup	ønsker	at	bevare	og	
gerne	ser	udviklet.	Derfor	bekymrer	det,	at	de	tunge	og	hyppige	gylletransporter	m.fl.	også	tænkes,	at	
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skulle	køre	langs	præstegårdshaven	stendige	med	de	risici	som	det	kan	indebære.	Se	bilag	2	Kort	over	
Soderup.	
	
Det	bygger	både	på	erfaringerne	med	den	omkostningstunge	genopretning	af	vejforholdene	ved	Eriks-
holmsvej	efter	blot	et	års	jordkørsler	naturligvis	og	på	de	erfaringer	som	vi	gjorde	os	i	årene	2012	–	2014,	
da	Banedanmark	anlagde	dobbeltsporet	mellem	Hvalsø	og	Tølløse	stationer.	I	de	frostfrie	perioder	fra	
april	til	oktober	kørte	der	tung	trafik	i	området.	Lastbilernes	gennemkørsel	skubbede	hundeluftere,	bar-
nevognsførere,	fodgængere,	joggere	og	cyklister	væk	fra	de	vante	ruter.		Huller	i	vejene,	krakelerede	vej-
sider	gjorde	vejene	farlige	for	cykelister	og	billister	og	blev	en	bekostelig	affære	for	Holbæk	Kommune.	I	
perioden	2012	til	oktober	2014	brugte	Holbæk	Kommune	omkring	1.4	million	kroner	på	at	reparere	
Aastrupvej,	Sadelmagervej	og	Tadrevej,	jf.	oplysninger	fra	Holbæk	Kommune,	Vækst	og	Bæredygtighed.	
Det	svarer	vel	til	en	årlig	udgift	på	knapt	500.000	kroner	for	5	km.	
	
Hele	eller	dele	af	de	beskrevne	strækninger	er	skolevej	for	børn	i	området,	der	benytter	skolerne	i	Tølløse	
og	Stestrup,	og	det	ville	være	naturligt	og	sundt	for	mange	at	benytte	cyklen,	men	mange	forældre	tør	
ikke	lade	børnene	gøre	det	af	frygt	for	deres	sikkerhed.	Samtidig	strider	det	mod	byrådets	intention	for	
Kommuneplanen,	at	”Gennem	planlægning	af	vores	byer	og	naturområder	skal	vi	forberede	[mon	ikke	
der	skal	stå	”forbedre”]	borgernes	mulighed	for	at	leve	et	sundt	og	aktivt	liv.”	En	imødekommelse	af	
Bukkerupgårds	udvidelsesplaner,	uden	væsentlige	trafikforbedrende	tiltag,	vil	arbejde	i	den	stik	modsatte	
retning.	
	
Helt	generelt	forekommer	det	uforståeligt,	hvordan	en	så	stor	industri	overhovedet	kan	placeres	et	sted	
hvor	vejforholdene	åbenlyst	ikke	er	udbygget	til	at	bære	det.	Hvor	siderne	i	vejen	konstant	er	undermi-
neret	eller	kørt	i	stykker	af	de	tunge	biler,	og	gruset	er	skyllet	væk,	og	hvor	det	bliver	endnu	farligere	for	
cyklister	at	færdes	–	så	farligt	at	mange	helt	har	fravalgt	det	af	hensyn	til	egen	og	børns	sikkerhed.	
	
Det	er	uansvarligt	og	uacceptabelt	af	kommunen	uden	trafikforanstaltninger	og	uden	vejforbedringer	at	
bidrage	til	og	tillade	en	yderligere	underminering	af	trygheden	og	forringelse	af	trafiksikkerheden	ved	at	
godkende,	at	der	kommer	mange	flere	og	tungere	transporter	og	tungere	transporter	ad	disse	veje.			
	
	
4.	Kørsel	af	gylle	fra	Bukkerupgård	til	udbringning	på	andre	marker	end	Bukkerupgårds	”egne”	
marker	på	helligdage	og	i	weekender	
	
Gruppen	af	bekymrede	borgere	i	Bukkerup	og	Soderup	kræver,	at	vilkår	39	skærpes	til	at:	
	

• Egne	transporter	må	udelukkende	finde	sted	på	hverdage	i	tidsrummet	08-18.	
Egne	transporter,	omfatter	transport	med	egne	køretøjer	og	køretøjer,	der	er	bestilt	til	en	
bestemt	opgave.	Det	vil	for	eksempel	sige	også	gylletransporter	med	lastbil.	

	
Nærværende	forslag	adskiller	sig	alene	fra	vilkår	39	i	Holbæk	Kommunes	udkast	til	miljøgodkendelse	ved	
at	fastholde,	at	det	er	gældende	hele	året.	Det	vil	sige	uden	undtagelser	i	gylleudbringnings-	og	høstsæ-
sonen.	
	
Ifølge	fødevarestyrelsens	hjemmeside	http://mst.dk/borger/landbruget-miljoeet/lugtgener-ved-
spredning-af-gylle/løber	gyllesæsonen	fra	1.	februar	til	1.	oktober.	Hvis	udkastet	i	Holbæk	Kommunes	
miljøgodkendelse	opretholdes	betyder	det,	at	gylletransporter	i	40	tons	tungt	lastede	lastbiler	to	tredje	
dele	af	året	kan	køre	uhindret	på	alle	tidspunkter	af	døgnet,	i	weekender	og	på	helligdage,	hvis	gyllen	skal	
spredes	ud	på	marker.	Det	finder	vi	ganske	uacceptabelt.	
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En	bedrift	af	størrelse	og	indretning,	som	Bukkerupgård	søger	om,	må	naturligt	have	kapacitet	til,	at	sikre	
at	dens	transporter	foregår	på	hverdage	mellem	kl.	08	–	18.		
	
Anderledes	kan	det	forholde	sig	for	områdets	andre	svinebedrifter,	hvis	størrelse	er	væsentlig	mindre,	og	
som		frivilligt	viser	hensyn	og	i	vid	udstrækning	friholder	helligdage	og	weekender	for	gylleudbringning	og	
gylletransport	på	de	lokale	landeveje.		
	
Vi	ser	derimod	absolut	ingen	begrundelse	for,	at	de	skal	gælde	for	et	egentlig	industrianlæg,	hvor	egen	
produktion	af	gylle	åbenlyst	ikke	kan	spredes	på	marker	i	området,	men	skal	fragtes	væk.	
	
Vi	mener	derfor,	at	vilkårene	skal	skærpes,	således	at	den	nævnte	undtagelse	fjernes	og	ansøger	forpligti-
ges	til	at	afpasse	sin	produktion	eller	opbevaringskapacitet	af	gylle,	så	gylletransporterne	kan	afvikles	på	
hverdage	i	tidsrummet	08-18.									
	
	
5.	Udbringning	af	gylle	fra	Bukkerupgård	og	godt	naboskab	
	
Gruppen	af	bekymrede	borgere	i	Bukkerup	og	Soderup	ønsker,	at	der	sker	en	opstramning	af	vilkår	an-
gående	udbringning	af	gylle	fra	Bukkerupgård	på	egne	marker,	også	selv	om	udbringningen	formelt	set	
foregår	via	Lunderød	ApS:	
	

• Husdyrgødning	må	ikke	udbringes	i	weekender	og	på	helligdage	på	de	marker,	som	ligger	inden	
for	200	meters	afstand	til	byzone,	sommerhusområde	eller	områder	i	landzone	udlagt	til	bolig-
formål,	jf.	Fødevarestyrelsens	hjemmeside	http://mst.dk/borger/landbruget-miljoeet/lugtgener-
ved-spredning-af-gylle/	

• 	Ansøger	adviserer	naboer	via	www.gyllesms.dk	om,	hvornår	der	planlægges	at	udbringe	gylle	på	
egne	marker.	

	
Fødevarestyrelsen	oplyser,	at	formålet	med	reglen	om,	ikke	at	udbringe	gylle	i	weekender	og	på	hellig-
dage,	er,	at	reducere	lugtgener	i	de	tidsrum,	hvor	mange	mennesker	formodes	at	opholde	sig	i	og	ved	
deres	bolig	eller	sommerhus.	Landsbyerne	Bukkerup	og	Soderup	er	områder	i	landzone,	der	er	udlagt	til	
boligformål.	Altså	må	der	ikke	ske	udbringning	inden	for	200	meters	zonen	i	weekender	og	på	helligdage.	
	
Ansøger	har	overfor	naboer	mundtligt	udtrykt	vilje	til	at	vise	hensyn	til	at	begrænse	udbringningen	af	
gylle	på	egne	marker	på	helligdage	og	i	weekend,	og	via	SMS	give	besked	når	der	skal	ske	udbringning.	
	
Det	må	således	være	uproblematisk	for	sagsbehandler	i	dialog	med	ansøger	at	få	indføjet	som	vilkår	i	en	
miljøgodkendelse,	at	udbringning	på	egne	marker	i	weekender	og	på	helligdage	i	vid	udstrækning	undgås,	
og	at	der	altid	forud	sendes	SMS	med	orientering	om,	hvornår	der	bringes	gylle	ud.	
	
For	naboer	og	beboere	i	området	har	det	stor	betydning,	at	det	bliver	indføjet	som	et	vilkår,	eftersom	
ansøger	ikke	selv	står	som	den	daglige	driftsansvarlige.			
	
	
6.	562	transporter	øger	risici	for	forurening	af	drikkevand		
	
Gruppen	af	bekymrede	borgere	i	Bukkerup	og	Soderup	kræver,	at	der	indsættes	et	vilkår,	der	fastsætter,	
at:	
	

• Transport	af	gylle	med	lastbil	fra	Bukkerupgård,	må	ikke	ske	ad	Bukkerupvej	i	sydlig	retning.	
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Bukkerup	Vandværk	ligger	klods	op	ad	Bukkerupvej	i	et	sving	med	dårlige	oversigtsforhold.	En	accept	af,	
at	40	tons	tunge	lastbiler	med	gylle	dagligt	skal	køre	forbi	vandværket,	giver	en	stærkt	forøget	risiko	for	
vandværkets	vandkvalitet	i	tilfælde	af	uheld	med	en	lastbil	der	vælter.	
	
Vejen	igennem	Bukkerup	–	og	der	er	kun	én	vej	gennem	landsbyen	-	er	meget	smal,	snoet	og	med	mange	
sving.	Det	er	en	kendt	risiko	blandt	beboerne	langs	vejen,	at	lastbiler	kører	i	grøften,	ind	i	folks	hække	
m.m.	
	
	
7.	Beredskabsplaner	der	mindsker	risici	ved	uheld		
	
Gruppen	af	bekymrede	borgere	i	Bukkerup	og	Soderup	kræver,	at	der	indsættes	et	vilkår,	der	lyder:	
	

• Der	skal	til	enhver	tid	findes	en	godkendt,	opdateret,	fyldestgørende	og	instruktiv	beredskabs-
plan.	Beredskabsplanen	skal	foreligge	skriftlig	og	på	et	tilgængeligt	visuelt	medie	(dvd,	streaming	
el.lign.),	hvor	instruktioner	vises	og	ledsages	af	oplæsning	og	tekst.	Beredskabsplanen	skal	være	
kendt	for	husdyrbrugets	medarbejdere.	

• Beredskabsplanen	skal	foreligge	på	dansk	samt	medarbejdernes	modersmål,	senest	på	
tidspunktet	for	deres	tiltrædelse.	

	
Der	er	i	lokalsamfundet	erfaring	for,	at	medarbejdere	på	landbrug	i	situationer	med	gylleudslip	og	andre	
uheld	reagerer	rådvildt	og	uhensigtsmæssigt.	Disse	situationer	kan	blandt	andet	forebygges	ved	hjælp	af	
disse	tiltag.	
	
Endvidere	anbefaler	vi,	at	Holbæk	Kommune	på	sin	hjemmeside	tydeligt	oplyser	om,	hvad	borgere	kan/	
skal	gøre	hvis	vi	oplever	gylleudslip	eller	andre	uheld	i	forbindelse	med	landbrugsvirksomhed.	
	
	
8.	Sikkerhed	for	vores	helbred	
	
Gruppen	af	bekymrede	borgere	i	Bukkerup	og	Soderup	kræver,	at		
	

• Holbæk	Kommune	udarbejder	og	implementerer	plan	for	systematisk	at	følge	udviklingen	af	
MRSA	CC398	på	Bukkerupgård	og	i	lokalsamfundene.	

• Holbæk	Kommune	genvurderer	mulige	og	øgede	risici	for	luftsvejslidelser,	der	er	forbundet	med	
en	produktionsudvidelse	af	den	størrelsesorden,	der	er	planlagt	på	Bukkerupgård.	Vi	anbefaler,	
at	det	sker	sammen	med	fagfolk	indenfor	miljø-	og	arbejdsmedicin.	

	
Omkring	en	tredje	del	af	indsigelserne	i	forannonceringsperioden	udtrykte	bekymring	for	øget	risici	for	
smitte	af	MRSA	og	forværring	af	en	række	luftvejslidelser.	
	
I	Holbæk	Kommunes	udkast	til	miljøgodkendelse	affærdigedes	særligt	vores	bekymringer	for	spredning	af	
MRSA	som	følge	af	et	naboskab	med	30.500	svin,	der	til	og	med	skal	transporteres	over	landeveje	og	gen-
nem	landsbyer.	Bekymringerne	affærdiges	med,	at	husdyrgodkendelsesloven	ikke	indeholder	regulering	
med	hensyn	til	sundhed	og	”Hvis	omkringboende	oplever	problemer,	som	menes	at	kunne	relateres	til	
fordampning	fra	svinebruget,	bør	egen	læge	kontaktes,	…”.	
	
Det	er	uacceptabelt,	at	Kommunen	affejer	en	samfundsskabt	risiko.	For	MRSA	bliver	en	samfundsmæssig	
risiko,	når	myndigheder	godkender	en	produktionsvirksomhed	med	en	kendt	risiko	for	udvikling	og	
spredning	af	MRSA.	I	stedet	for	at	påtage	sig	ansvaret	og	systematisk	forebygge	den	kendte	risiko	indivi-
dualiser	Kommunen	ansvaret	og	lægger	det	i	hænderne	på	de	sygdomsramte.	De	kan	fortælle	deres	
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læge(r),	at	de	bor	i	nærheden	af	en	svinefarm	og	at	de	gerne	vil	have,	at	lægen	rapporterer	det	til	em-
bedslægen.	Skal	de	efterfølgende	spørge	lægen	om	hun	huskede	det?	Og	hvis	lægen	ikke	nåede	det,	hvad	
skal	patienten	så	gøre?	Mener	Holbæk	Kommune	virkelig,	at	hjertepatienter,	KOL-patienter,	kræftpatien-
ter	og	andre	svært	sygdomsramte	og	sårbare	borgere	skal	løfte	denne	opgave	for	Kommunen	og	for	
fællesskabet?		
	
Kommunens	affærdigelse	af	vores	bekymringer	og	de	konklusioner	den	byggede	på	faldt	os	for	brystet.	
Derfor	henvendte	vi	os	til	professor,	overlæge,	dr.	med.	Hans	Jørn	Kolmos	og	spurgte,	om	han	ville	gen-
nemlæse	og	kommentere	afsnittet	”Sundhed	og	MRSA”	i	udkast	til	miljøgodkendelsen	for	os.	Hans	Jørn	
Kolmos	er	ansat	på	Klinisk	Mikrobiologisk	Afdeling	på	Odense	Universitetshospital	og	lærestolsprofessor	i	
klinisk	mikrobiologi	på	Syddansk	Universitet.	
	
Professor	Hans	Jørn	Kolmos	har	gennemlæst	afsnittet	”Sundhed	og	MRSA”	med	henblik	på	MRSA	og	
knytter	følgende	kommentarer	hertil:	
	
Til	Holbæk	Kommunes	udsagn	om,	at	

1) ”MRSA	398	synes	at	smitte	mindre	mellem	mennesker	end	andre	MRSA	typer”	
hertil	anfører	Kolmos,	at	
”Det	er	muligvis	rigtigt,	men	der	er	ikke	tale	om	nogen	stor	forskel.	Det	er	efterhånden	ganske	
veldokumenteret,	at	MRSA	CC398	kan	smitte	fra	person	til	person.”(Vores	fremhævning.)	
	

2) ”Der	findes	endnu	kun	få	tilfælde	hos	mennesker,	der	ikke	har	direkte	kontakt	til	grise,	eller	som	
ikke	bor	i	husstand	med	en	person,	der	har	direkte	kontakt	til	grise.”	
hertil	anfører	Kolmos,	at	
”Sådan	var	det	for	en	årrække	siden,	men	sådan	er	det	ikke	mere.	Der	har	de	sidste	par	år	været	
over	1.000	ny-smittede	om	året.	Af	disse	har	knap	15	%	ingen	kontakt	til	svin,	hverken	direkte	
eller	indirekte	via	en	husstandskontakt.	Hvis	man	alene	ser	på	de,	som	har	infektion	med	
bakterien,	er	antallet	uden	svinekontakt	endnu	højere.	Tidligere	danske	undersøgelser	peger	på,	
at	det	er	op	mod	30	%.	Konklusion:	Myndighederne	arbejder	med	forældelse	tal	og	
undervurderer	risikoen	for	spredning	af	MRSA	CC398	ud	i	lokalsamfundet	omkring	svinefarme.”	
(Vores	fremhævning.)	
	

3) ”MRSA	398	vil	ikke	findes	i	nabohuse,	medmindre	den	bliver	båret	derind	af	mennesker,	der	
kommer	stalden.”	
hertil	anfører	Kolmos,	at	
”Jeg	er	ikke	bekendt	med	undersøgelser,	som	dokumenterer	dette.	Det	er	utvivlsomt	rigtigt,	at	de	
fleste	uden	for	svinestaldene	smittes	ved	personkontakt,	men	det	behøver	ikke	at	være	en	person,	
som	kommer	fra	en	stald,	fordi	det	efterhånden	er	klart,	at	smittede,	som	ikke	selv	har	deres	gang	
i	svinestalde,	godt	kan	smitte	videre	til	andre.	Miljøsmitte	kan	muligvis	også	spille	en	rolle.	Vi	ved,	
at	der	er	store	mængder	MRSA	i	luftafkastet	fra	stalde	hvor	der	huses	dyr	med	MRSA,	og	at	disse	
bakterier	kan	påvises	i	luften	op	til	300	meter	fra	disse	staldsystemer.	Vi	ved	fortsat	ikke,	hvilken	
rolle	det	spiller,	fordi	myndighederne	trods	opfordringer	ikke	har	undersøgt	det.	Tilsvarende	ved	vi	
heller	ikke,	hvilken	rolle	gylleudbringning	og	svinetransporter	spiller	for	smittespredningen.	
Konklusion:	Der	er	ikke	belæg	for	dette	kategoriske	udsagn,	som	nedtoner	risikoen	for	smitte	i	
lokalsamfundet.”	(Vores	fremhævning.)	

	
4) ”Hvis	man	bare	har	husdyr-MRSA	på	hudoverfladen	og	i	næsen,	bliver	man	ikke	syg.”	

hertil	anfører	Kolmos,	at	
”Det	er	ikke	korrekt.	Det	er	veldokumenteret	at	stafylokokbærere	har	en	øget	risiko	for	på	et	eller	
andet	tidspunkt	at	udvikle	en	infektion,	hvis	immunforsvaret	svækkes,	eller	hvis	der	opstår	brud	
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på	de	naturlige	forsvarsbarrierer	fx	i	forbindelse	med	operation.	Konklusion:	Udsagnet	er	forkert	
og	vildledende.”	(Vores	fremhævning.)	

	
Se	bilag	3	Gennemgang	af	afsnittet	Sundhed	og	MRSA	ved	Professor	Hans	Jørn	Kolmos.	

	
Professor	Kolmos	kommentarer	taler	for	sig	selv.	
	
Der	er	1.000	ny-smittede	med	MRSA	om	året.	Vi	ønsker	ikke,	at	være	blandt	dem.	Der	er	ikke	belæg	for,	
at	nedtone	risikoen	for	smitte	i	lokalsamfundet.	
	
Vi	ønsker,	at	vores	Kommune	handler	ansvarsfuldt	og	sikrer,	at	der	sker	en	systematisk	overvågning	af	
udviklingen	af	MSRA	på	Bukkerupgård	og	i	lokalsamfundene.	Det	vil	give	en	velfunderet	fundament	til	at	
handle	rettidigt,	hvis	det	skulle	blive	nødvendigt.	
	
De	fagligt	alvorlige	indsigelser	til	miljøgodkendelsens	behandling	af	MRSA	tydeliggør	behovet	for,	at	vores	
bekymringer	for	at	det	markant	forøgede	ammoniakudslip	påvirker	luftvejslidelser	og	astma	tages	seriøst	
og	underkastes	en	tilsvarende	seriøs	faglig	vurdering.	
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Bilag	3:	Gennemgang	af	afsnittet	”Sundhed	og	MRSA”	ved	Professor	Hans	Jørn	Kolmos	
	
	
Uddrag	fra	
Holbæk	Kommunes	udkast	til	
Miljøgodkendelse Bukkerupgård, Bukkerupvej 67, 4340 Tølløse 
Efter	§	12	i	husdyrgodkendelsesloven		
I høring fra den 27. juni til 9. august 2016 

Sundhed og MRSA 

Mange har udtrykt bekymring i forhold til MRSA og sundhed (herunder astma og 
andre luftvejslidelser) i forbindelse med at bo i nærheden at et stort svinebrug.  

Der foreligger ikke mange undersøgelser eller rapporter i forbindelse med 
fordampning af husdyrgødning og sundhed. I oktober 2014 rettede Holbæk 
Kommune henvendelse til embedslægen og spurgte om der er en sundhedsrisiko 
forbundet med at bo tæt på en svineproduktion. Hans svar var at: ”Det er velkendt 
at der med fordampningen af gylle udledes nogle dampformige stoffer som kan 
udgøre en sundhedsmæssig risiko”. Embedslægen ”ligger vægt på at vilkår til 
reduktion af lugt- gener samt bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven skal 
overholdes”.  

Der foreligger ingen undersøgelser om koncentrationer af skadelige stoffer i det 
fordampede samt fortyndingsgraden i luften, og hvor langt disse transporteres, 
hvilket gør det svært at vurdere på. De krav, der er opstillet i 
husdyrgodkendelsesloven på lugtgenerne og ammoniakfordampningen, overholdes 
med det ansøgte. Der vil blive stillet vilkår/krav til, at de tiltag, der reducer 
fordampningen, også bliver overholdt. Kommunen vurderer derfor, at ansøger 
overholder de krav, der er opstillet i lovgivningen, og at der ikke er mulighed for 
yderligere stramninger i forhold til sundhed. Hvis omkringboende oplever 
problemer, som menes at kunne relateres til fordampning fra svinebruget, bør egen 
læge kontaktes, og denne kan rette henvendelse til embedslægen med bekymringer 
omkring generel folkesundhed.  

MRSA betyder Methicillin resistente Staphylococcus aureus, altså en stafylokok 
bakterie, der er resistent (modstandsdygtig) overfor almindelig penicilliner. Der 
findes mange typer af MRSA både nogle, der er knyttet til mennesker og andre til 
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husdyr (hovedsagelig svin). Almindelige stafylokokker, som er følsommer overfor 
penicillin, er normal noget cirka 50 % af alle mennesker har – enten permanent 
eller periodevist. En rask person, der har stafylokokker (uanset typen), har kun lille 
risiko for at blive alvorligt syg. Bakterien kan dog medføre hudinfektioner i rifter 
og sår. En rask person, der bærer stafylokokker, kan i sjældne tilfælde blive 
alvorligt syg – for eksempel i forbindelse med en operation, hvor bakterien kan 
medføre sårinfektion eller trænge ind i blodbanen. Personer, der i forvejen er syge 
eller svækkede, har øget risiko for at få alvorlig infektion som lungebetændelse 
eller blodforgiftning med stafylokokker. I 2004/5 opdagede man en ny type 
MRSA, kaldet MRSA 398. MRSA 398 er anderledes end de tidligere kendte 
MRSA-typer fordi: 

• Værtsorganismen for MRSA 398 synes at være produktionsdyr, specielt svin, i 
modsætning til andre MRSA, hvor mennesker er værtsorganisme. 

• MRSA 398 synes at smitte mindre mellem mennesker end andre MRSA typer. 

Langt de fleste tilfælde af MRSA 398 ses således hos mennesker, der dagligt 
arbejder i svinebesætninger (eller på anden måde arbejder med levende svin). 
Mennesker der ikke færdes i stalde, men bor sammen med nogen der gør, bliver 
sjældent bærere af MRSA 398. Der findes endnu kun få tilfælde hos mennesker, 
der ikke har direkte kontakt til grise, eller som ikke bor i husstand med en person, 
der har direkte kontakt til grise. Svinene bærer typisk MRSA 398 på huden eller i 
trynen. Når man opholder sig i en stald, hvor svinene er MRSA-positive kommer 
man derfor i berøring med MRSA 398, men det er slet ikke alle mennesker, der 
kan blive bærere af MRSA 398, og smitten bliver oftest hurtigt tabt når man 
vasker hænder og tager bad. MRSA 398 vil ikke findes i nabohuse, medmindre 
den bliver båret derind af mennesker, der kommer fra stalden. Man kan ligeledes 
være smittet med husdyr-MRSA uden at blive syg. Hverken mennesker eller dyr 
bliver almindeligvis syge af at være smittede med husdyr- MRSA. Hvis man bare 
har husdyr-MRSA på hudoverfladen og i næsen, bliver man ikke syg. Høj 
hygiejne i form af ofte håndvask, vask af arbejdstøj ved 60 °C og bad, før 
medarbejderne går hjem, er nok til at reducere MRSA 398 til et 
minimum. Yderligere information kan hentes på: http://www.ssi.dk, 
http://sundhedsstyrelsen.dk, https://www.foedevarestyrelsen.dk  

På baggrund af ovenstående og fordi husdyrgodkendelsesloven ikke indeholder 
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regulering med hensyn til sundhed og MRSA, har dette emne ikke været inddraget 
yderligere i sagsbehandlingen  
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Gennemgang ved Professor Hans Jørn Kolmos 

Jeg har gennemgået afsnittet Sundhed og MRSA og har flg. kommentarer: 

 

MRSA 398 synes at smitte mindre mellem mennesker end andre MRSA typer. 

Kommentar: Det er muligvis rigtigt, men der er ikke tale om nogen stor forskel. 
Det er efterhånden ganske veldokumenteret, at MRSA CC398 kan smitte fra 
person til person. 

 

Der findes endnu kun få tilfælde hos mennesker, der ikke har direkte kontakt til 
grise, eller som ikke bor i husstand med en person, der har direkte kontakt til grise.  

Kommentar: Sådan var det for en årrække siden, men sådan er det ikke mere. Der 
har de sidste par år været over 1.000 ny-smittede om året. Af disse har knap 15 % 
ingen kontakt til svin, hverken direkte eller indirekte via en husstandskontakt. Hvis 
man alene ser på de, som har infektion med bakterien, er antallet uden 
svinekontakt endnu højere. Tidligere danske undersøgelser peger på, at det er op 
mod 30 %.  

Konklusion: Myndighederne arbejder med forældede tal og undervurderer 
risikoen for spredning af MRSA CC398 ud i lokalsamfundet omkring svinefarme. 

 

MRSA 398 vil ikke findes i nabohuse, medmindre den bliver båret derind af 
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mennesker, der kommer fra stalden. 

Kommentar: Jeg er ikke bekendt med undersøgelser, som dokumenterer dette. Det 
er utvivlsomt rigtigt, at de fleste uden for svinestaldene smittes ved personkontakt, 
men det behøver ikke at være en person, som kommer fra en stald, fordi det 
efterhånden er klart, at smittede, som ikke selv har deres gang i svinestalde, godt 
kan smitte videre til andre. Miljøsmitte kan muligvis også spille en rolle. Vi ved, at 
der er store mængder MRSA i luftafkastet fra stalde hvor der huses dyr med MRSA, 
og at disse bakterier kan påvises i luften op til 300 meter fra disse staldsystemer. 
Vi ved fortsat ikke, hvilken rolle det spiller, fordi myndighederne trods 
opfordringer ikke har undersøgt det. Tilsvarende ved vi heller ikke, hvilken rolle 
gylleudbringning og svinetransporter spiller for smittespredningen.  

Konklusion: Der er ikke belæg for dette kategoriske udsagn, som nedtoner 
risikoen for smitte i lokalsamfundet.  

 

Hvis man bare har husdyr-MRSA på hudoverfladen og i næsen, bliver man ikke 
syg.  

Kommentar: Det er ikke korrekt. Det er veldokumenteret at stafylokokbærere har 
en øget risiko for på et eller andet tidspunkt at udvikle en infektion, hvis 
immunforsvaret svækkes, eller hvis der opstår brud på de naturlige 
forsvarsbarrierer fx i forbindelse med operation.  

Konklusion: Udsagnet er forkert og vildledende.		


