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Bürgerinitiative Oldisleben, om opførelse af en svinefarm

1. Sammendrag

Andragerne protesterer mod planerne om at opføre en svinefarm, hvor der ifølge andragerne 
årligt skal opfedes 24 000 svin. Andragerne meddeler, at bedriften planlægges opført på 900 
m af naturområdet Esperstedter Ried og ydermere i kort afstand fra naturområderne Hainleite 
og Kyffhäuser (Natura 2000-områder). Andragerne mener, at der i forbindelse med opførelsen 
af en sådan bedrift i umiddelbar nærhed af disse naturområder må foretages en vurdering af 
virkningerne på miljøet. I nærheden af den planlagte bedrift findes der endvidere nedlagte 
grusgrave med rent, næringsfattigt vand. Dette vand er også beskyttet, og andragerne frygter, 
at det kan lide alvorlig skade, hvis det påvirkes af næringsstoffer fra svinefarmen (algevækst). 
Driften af den omhandlede svinefarm vil ifølge andragerne udgøre en krænkelse af flere 
europæiske direktiver. De nævner bl.a. habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet og 
direktivet om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer. Endvidere påpeger 
de, at der blev ydet fællesskabsstøtte til naturområdet Esperstedter Ried i perioden 2000-2008. 
Andragerne anmoder Europa-Parlamentet om at gribe ind og forhindre opførelsen af 
svinefarmen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 15. juni 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 25. september 2009.
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"Natura 2000 er det europæiske miljønetværk, som er oprettet i henhold til habitatdirektivet1. 
Dets primære formål er at beskytte naturtyper samt plante- og dyrearter af 
fællesskabsinteresse i EU. Det omfatter både særlige bevaringsområder i henhold til 
habitatdirektivet fra 1992 og særligt beskyttede områder i henhold til fugledirektivet fra 
19792.

Det er op til de enkelte medlemsstater at træffe beslutninger om opførelse af f.eks. en 
svinefarm på deres område, under forudsætning af at de overholder deres 
fællesskabsforpligtelser. Når det må formodes, at et projekt vil få negativ indvirkning på en 
Natura 2000-lokalitet, omfatter disse forpligtelser bl.a. en vurdering af projektets indvirkning 
på den eller de påvirkede lokaliteters bevaringsmål og en søgen efter alternative løsninger. I 
henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 4, kan et projekt eller en plan, der har negativ 
indvirkning på et særligt beskyttet område, kun gennemføres af bydende nødvendige hensyn 
til væsentlige samfundsinteresser, når der ikke findes nogen alternativ løsning. I sådanne 
tilfælde må den globale sammenhæng i Natura 2000-netværket sikres med iværksættelse af 
kompensationsforanstaltninger. 

De oplysninger, andragerne har fremsendt, indeholder ingen oplysninger om, at der med 
hensyn til den planlagte farm skulle være sket nogen overtrædelse af fugle- eller 
habitatdirektivet.   

Konklusioner

Eftersom godkendelsesproceduren endnu ikke er afsluttet, er Kommissionen ikke i stand til at 
gribe ind. Andragerne opfordres derfor til at kontakte de kompetente nationale myndigheder 
direkte og anmode om yderligere oplysninger om godkendelsesproceduren. Hvis andragerne, 
når de har modtaget disse oplysninger, fortsat mener, at EU-lovgivningen er blevet overtrådt, 
har de fortsat mulighed for at gå videre med sagen på EU-plan."

4. Kommissionens svar, modtaget den 6. maj 2011.

Kommissionens bemærkninger

"Siden den første meddelelse for andragende 303/2009 har andrageren fremsendt yderligere 
oplysninger vedrørende det pågældende projekt, bl.a. en kopi af tilladelsen fra de kompetente 
myndigheder til svinefarmen. I sin første meddelelse var Kommissionen ikke i stand til at 
gribe ind, fordi godkendelsesproceduren endnu ikke var afsluttet.

Den 26. maj 2010 godkendte den regionale myndighed i delstaten Thüringen projektet med en 
stor farm til opdræt af 8.640 svin, herunder opbevaring af 6.000 m3 spildevand i Oldisleben 
kommune i Kyffhäuserdistriktet. Dette projekt ligger meget tæt på følgende områder af 
fællesskabsbetydning:

                                               
1 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EFT L 206 

af 22.7.1992, s. 7.
2      Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle, EFT L 103 af 25. april 1979, s. 1.
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a) "Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern" (DE4633303) og "Helme-Unstrud-
Niederung" (DE4633420) ligger under 1.500 m fra projektet;

b) "Hainleite-Wipperdurchbruch-Kranichholz" (DE4631302) og "Hainleite-Westliche 
Schmücke" (DE4632420) ligger under 4.000 m fra projektet.

"Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern" er et af de få områder, hvor der vokser planter 
som saltplanter undtagen ved havkysterne, fordi der lokalt findes salt i jorden. Saltplanter har 
en konkurrencemæssig ulempe sammenlignet med andre planter, eftersom de vokser 
langsommere. Saltengene inde i landet kræver derfor god forvaltning, hvilket blev støttet 
gennem et EU-LIFE-Naturprojekt1. Der anvendes omfattende græsningsmetoder, slåning af 
græsland og strå samt opretholdelse af vandressourcer ved hjælp af pumper og drængrøfter 
som bevaringsforanstaltninger med det formål at bevare eller genoprette den gunstige 
bevaringsstatus for habitattypen. Ifølge Thüringens ministerium for landbrug, natur og 
miljøbeskyttelse2 er landmænd vigtige aktører med hensyn til bevaring af dette område 
gennem anvendelse af omfattende arealforvaltningsmetoder. Det viser, at denne Natura 2000-
lokalitet fungerer sammen med landbrug og ikke det modsatte, således som andrageren 
hævder.

I henhold til artikel 6, stk. 3, i habitatdirektivet (92/43/EØF3), skal alle planer eller projekter, 
der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for lokalitetens forvaltning, men som kan 
påvirke en sådan lokalitet væsentligt, vurderes med hensyn til deres virkninger på lokaliteten 
under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne. Dette gælder også for en 
husdyropfedningsenhed tæt på et Natura 2000-område. Det første skridt, de kompetente 
myndigheder tager, er imidlertid at undersøge, om projektet sandsynligvis får væsentlig 
indvirkning og i bekræftende fald at sikre, at der foretages en passende vurdering.

Hovedkilden til en mulig, negativ indvirkning på Natura 2000-lokaliteten ville være kvælstof i 
form af luftforurening som følge af lugt forårsaget af ammoniak eller gennem forurening af 
grundvandet forårsaget af nitrater. Kommissionen anerkender, at projektet blev revideret den 
28. oktober 2009 og dermed efter, andrageren fremsendte sit andragende den 8. marts 2009. I 
den reviderede version af projektet introducerede ansøgeren et luftrensningssystem med 
dobbelt udsugning til fjernelse af 80 % af ammoniakken og 95 % af støvpartiklerne. 
Spildevandsopbevaringsanlægget har et udsivningskontrolsystem og er bygget af vandtæt 
beton. Derfor kan forurening af grundvandet eller luften forhindres.. Som følge heraf 
konkluderede de kompetente myndigheder den 26. maj 2010, at svinefarmsprojektet ikke har 
nogen væsentlige indvirkninger, og en vurdering i henhold til artikel 6, stk. 3, i 
habitatdirektivet er ikke nødvendig.

Konklusioner

Ud fra andragerens og de nationale myndigheders oplysninger finder Kommissionen, at der 
ikke foreligger en overtrædelse af EU's naturlovgivning."
                                               
1 LIFE03 NAT/D/000005 2003-2008: Erhaltung und Entwicklung der Binnensalzstellen 
Nordthüringens.
2 Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (2008): "Binnensalzstellen um 

das Kyffhäusergebirge", s. 17.
3 EFT L 206 af 22.7.1992.


