Tuse Næs, den 25. april 2018
Til Holbæk Kommune
Bemærkninger til “Forslag til Kommuneplan 2017”
Bestyrelsen i Miljøforeningen på Tuse Næs har med interesse læst Holbæk kommunes forslag til ny
kommuneplan 2017. Som Miljøforening på Tuse Næs har vi følgende bemærkninger til planen i forhold
til lokalområde Tuse Næs.
Natura 2000-området Udby Vig
I forslaget til kommuneplanen beskrives dette område med følgende kvaliteter:
”Kvaliteterne på Tuse Næs er nærheden til det åbne land, kysten og de mange udsigtsmuligheder,
bl.a. til Natura 2000-området Udby Vig.”
”Samtidig er Tuse Næs karakteriseret ved et fravær af synlige tekniske anlæg som højspændingsmaster
og vindmøller i en større målestok. Udby Vig i områdets østligste del er Natura 2000 område og dermed
beskyttet; i denne del af området er også skovene beliggende. De væsentlige naturområder er
Hønsehals skov og Rørskov i selve Udby Vig; tilsammen tilfører disse elementer området store
naturmæssige kvaliteter samt rekreative muligheder. Dette bør bevares og understøttes.”
Miljøforeningen på Tuse Næs har netop til formål at værne om bl.a. Natura 2000-området Udby Vig, og
vi kan kun være enige i kommunens udsagn. Derfor undrer det foreningen, at kommunen planlægger at
give tilladelse til, at en stor svineproduktion på Løserupvej 55 kan udvides til en regulær industriel
produktion, der vil udlede 5,5 tons ekstra kvælstof om året til det omkringliggende område. Produktionsanlægget ligger 620 meter vest for Natura 2000-området, og dermed i den fremherskende vindretning.
Dette er bestemt ikke, hvad vi anser for at ”bevare og understøtte”, og vi opfordrer derfor kommunen
til at genoverveje placeringen af dette industrilignende anlæg meget tæt på det sårbare Natura 2000område, hvor alene baggrundsbelastningen overskrider beskyttelsesniveauet for kvælstofudledning.
”4.4.3 Inden for de udpegede internationale beskyttelsesområder (Natura 2000 områder) må der ikke
ske forringelse af naturtyper og levesteder for de arter, for hvilke området er udpeget. Tilsvarende må
der ikke ske ændringer uden for et Natura 2000 område, som kan påvirke forholdene i et Natura 2000
område.”
At placere et meget stort husdyrbrug (over 500 DE) 620 meter fra Natura 2000-området er på alle
måder uansvarligt og vil være en ændring, som vil påvirke forholdene for Natura 2000-området
negativt. Kvælstofudledningen vil uanset beregningsmetoder påvirke de sårbare arter, som vokser i
området, heriblandt de meget sjældne orkideer. Biodiversiteten vil falde yderligere, og der vil være
risiko for iltsvind i den lavbundede Udby Vig.
Særligt værdifulde landbrugsområder
I forslaget til kommuneplanen fremgår det, at samtlige landbrugsarealer på Tuse Næs skal udlægges
som ”særligt værdifulde landbrugsområder”. Det betyder, at landbruget prioriteres over alle andre
interesser i det åbne land.
Som Miljøforening gør vi indsigelse imod, at hele Tuse Næs udlægges til ”særligt værdifuldt landbrugsområde”. Det skyldes, at der er erfaring for, at strukturudviklingen i det lokale landbrug betyder stadigt
flere svin. Dermed er en sådan udpegning i direkte modstrid med den udvikling, flertallet ønsker. Det vil
blive en udvikling med stadig større gener i form af stank fra gylle, transporter med tunge køretøjer og
forringelse af de omkringliggende naturområder på grund af kvælstofudledningen.
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I fortolkningen af ”særlig værdifulde landbrugsområder” ser det ud til, at kommunen betragter store
husdyrbrug på over 500 DE som landbrug. I Miljøforeningen på Tuse Næs ønsker vi at beskytte vores
natur imod disse store husdyrbrug, som reelt er at betragte som industrielle anlæg. Vi ønsker ikke
industri i vores naturområder, og vi opfordrer kommunen til at gøre brug af kommunens egen plan for
lokalisering af større husdyrbrug over 500 DE (2013).
På grund af massiv stank, støj og tung trafik med gylle, foder og levende og døde dyr mv. er det ikke
attraktivt at bo i områder med industrielle dyrehold. Hvis antallet eller størrelsen af industribrug øges
på Tuse Næs, vil huspriserne falde i området, herunder også i sommerhusområderne, som i forvejen er
generet af lugt. Turisterne vil blive væk til skade for turistbranchen. Lokalområdet vil blive affolket, og
købedygtige familier vil ikke flytte til Næsset, hvis der kommer endnu flere eller større svineproduktioner, minkfarme o.lign. Samlet set vil det få en betydelig negativ effekt især på et lokalsamfund som
Tuse Næs.
I stedet for at favorisere den industrielle stordrift i landbruget vil vi foreslå at opprioritere arealer til
landbrug, der drives hensynsfuldt over for mennesker, dyr, vand og natur - uden brug af sprøjtegifte.
Det ville klæde kommunen at sætte mål for, hvor stor en procentdel af jorden på Tuse Næs, der tilstræbes omlagt til økologisk drift over de næste 5 år. Det vil være oplagt at profilere Tuse Næs som et
økologisk/bæredygtigt rekreativt område med særlig fokus på de naturskønne og fredede områder,
der forefindes på halvøen.
Med venlig hilsen
Miljøforeningen på Tuse Næs
v/bestyrelsen:
Anne-Mette Steinbock, Løserupvej 37,
Asger Lind Poulsen, Kisserupvej 62,
Birgitte Østergaard Hansen, Løserup Strandvej 31,
Lene Borup, Løserupvej 23,
Peter Jacobsen, Løserupvej 23.
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