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BAGGRUND

I forlængelse af samråd i Fødevareudvalget 11. maj 2005 har IØ Fonden anmodet Carl Bro om
at specificere de rettelser, som Poldanors kommentarer til rapportudkast af 4. maj 2005 har givet
anledning til i den endelige rapport.
Poldanors kommentarer blev modtaget fra Tom Axelgaard 5. maj 2005 i en fil, hvor kommentarerne var farvemarkeret.
Specifikationen af de 3 foretagne rettelser følger nedenfor.
Derudover havde Poldanor et mindre antal ændringsforslag, som Carl Bro ikke har taget til efterretning.
Det skal understreges, at de to dokumenterer, vi har sammenlignet, er a) det udkast, vi sendte til
Poldanor 4. maj og b) den endelige udgave, som findes på www.ifu.dk. Vi har ikke forholdt os til
den udgave, som var tilgået TV2 Nyhederne, og hvor bl.a. afsnit 2.8 ikke var med.
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Side 2

FORETAGNE ÆNDRINGER
Rettelse 1: I afsnit 2.3, 4. afsnit:
Tekst i udkast:
Miljømyndighederne i regionen Vest-Pommern (Zachodniopodmorskie) har nægtet at udstede IPPC godkendelse til farmene i Naclaw og Swielino, angiveligt fordi
der ikke er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på de to farme. Poldanor har anket
denne afgørelse til miljøministeriet, hvor sagen pt. ligger til vurdering.
Tekst i endelig udgave:
Miljømyndighederne i regionen Vest-Pommern (Zachodniopodmorskie) har nægtet at udstede IPPC godkendelse til farmene i Naclaw og Swielino, angiveligt fordi
der ikke er tilstrækkelig opbevaringskapacitet på de to farme. Poldanor har anket
denne afgørelse til miljøministeriet, hvor sagen pt. ligger til vurdering. Grundlaget
for anken er, at der allerede inden etablering af produktionen på de to lokaliteter
blev søgt om tilladelse til etablering af tilstrækkelig opbevaringskapacitet.
Carl Bro kommentar:
Sidste punktum indsat som faktuel oplysning

Rettelse 2: I afsnit 2.5, den første af de to ”bullets” efter tabellen:
Tekst i udkast:
• De tre laguner i Koszala er overdækkede med plastmembran. Poldanor har planlagt etablering af nye laguner i 2005 og 2006, hvorefter de eksisterende laguner
forventes taget ud af drift.
Tekst i endelig udgave:
• De tre laguner i Koszala er overdækkede med plastmembran.
Carl Bro kommentar:
Tilføjelsen fjernet på baggrund af Poldanor kommentar om, at der ikke er planlagt
nye laguner v. Koszala, men derimod ved Uniechowek. Under besøget i december 2004 oplyste Poldanor, at de planlagde laguner i Koszala, derfor var udsagnet
med i udkastet.

Rettelse 3: I afsnit 2.5, afsnittet efter de to ”bullets”:
Tekst i udkast:
Samlet vurderer Carl Bro, at alle Poldanors gyllebeholdere (tanke og laguner) pr.
april 2005 principielt kan drives i henhold til danske regler.
Tekst i endelig udgave:
Samlet vurderer Carl Bro, at alle Poldanors gyllebeholdere (tanke og laguner) pr.
april 2005 principielt drives i henhold til danske regler.
Carl Bro Kommentar:
Ordet ”kan” fjernet for at præcisere udsagn.
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