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Forhøring - Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter § 16 a i husdyrbrugloven 
til malkekvægsproduktionen på ”Skovlyst”, Borgvej 6, Asp, 7600 Struer.  
 
Struer Kommune har modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af ændring og 
udvidelse af malkekvægsproduktionen på ”Skovlyst”, Borgvej 6, Asp, 7600 Struer. 
 
Der ansøges om et projekt, der omfatter etablering af en ny stald (goldko- og kælvningsaf-
snit), nyt malkecenter, nyt staldafsnit i eksisterende kostald (inddragelse af nuværende 
malkeafdeling), nyt areal til kalvehytter, ny gyllebeholder, nyt råvarehus og ny plansilo 
samt ekstra mur i den nordligste eksisterende ensilagesilo. Udvidelsen kan foretages trin-
vist. 
 
Produktionsarealet udvides med 2.390 m2 fra det nuværende 4.720 m2 til 7.110 m2 
 
Udvidelsen skal blandt andet sikre husdyrbrugets mulighed for opfyldelse af vedtagne vel-
færdskrav til hold af malkekvæg. 
 
Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbe-
handlingen. Herved får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med ideer til, 
hvilke forhold man ønsker inddraget ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.  
 
Bemærkninger til ansøgningen skal være kommunen i hænde senest 2 uger efter annon-
ceringen – dvs. senest den 8. marts 2023. Samtidigt kan du anmode om at få et udkast af 
afgørelsen tilsendt til kommentering, når dette foreligger.  
 
Enhver, der vil blive berørt af afgørelsen, herunder også organisationer og foreninger, har 
ret til at kommentere udkastet til afgørelse, inden for en frist på 30 dage fra modtagelsen.  
 
Retten til at se sagens akter og udkast til afgørelse er omfattet af de begrænsninger, der 
følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.  
 
Henvendelse i sagen kan ske til Struer Kommune, Center for Plan- og Miljø, Smedegade 
7, 7600 Struer, e-mail: teknisk@struer.dk eller på telefon 9684 8481.  
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