UDENRIGSMINISTERIET
Spørgsmål i Folketinget nr. S
1469 af 14. december 2004 til
skriftlig besvarelse fra Kristen
Touborg (SF).

Spørgsmål nr. S 1469 fra folketingsmedlem Kristen Touborg (SF) til udenrigsministeren.
”Vil udenrigsministeren kommentere IØ-fondens påstand om, at de danske regler for
overdækning af gylletanke eller gyllelaguner først trådte i kraft i 2003 og ikke, som det fremgår
af de danske bekendtgørelser på området, i 1986?”
Svar:
Hvad angår regler for svineproduktion i Danmark har Skov- og Naturstyrelsen oplyst, at der
siden 1986 har været et krav om overdækning ved opbevaring af flydende husdyrgødning enten
i form af fast overdækning eller i form af tæt flydelag. Frem til 2001 anså styrelsen ikke, at
gyllelaguner generelt kunne leve op til kravene for konstruktion og drift af opbevaringsanlæg
for flydende husdyrgødning. Efter 2001 har det været tilladt at opbevare gylle i laguner, såfremt
særlige regler følges.
IØ har til brug for besvarelsen oplyst, at Fonden er enig i reglerne, som de er beskrevet af
Skov- og Naturstyrelsen. Fonden har endvidere oplyst, at IØ på intet tidspunkt siden sin
etablering i 1989 har finansieret nyetablering af åbne gyllelaguner i Østeuropa. Derimod har der
på IØ’s investeringstidspunkt i nogle tilfælde eksisteret åbne laguner, og i øvrigt ofte meget
dårlige betingelser for håndtering af gylle. I overensstemmelse med IØ’s miljøpolitik er der i alle
disse tilfælde blevet foretaget betydelige miljøforbedringer hen imod tilpasning til danske
normer, på basis af målrettede planer for forbedring af håndtering, herunder for overdækning
af gyllelagunerne.
IØ har herudover oplyst, at Fonden i enkelte tilfælde har ydet specifik finansiering til etablering
af nye gyllelaguner. I disse tilfælde er lagunerne blevet konstrueret i overensstemmelse med de
danske krav blandt andet til overdækning, dvs. med tildækning i form af fast overdækning eller
tæt flydelag. Endelig oplyser IØ, at der i forbindelse med indførelse af nye regler i Polen pr. 1.
maj 2005 vil være overensstemmelse mellem danske og polske krav på området.

