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Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 409 stillet af folketingsmedlem Per Clausen ( EL)

Spørgsmål S 409
Vil ministeren redegøre for de miljømæssige konsekvenser af IØ-fondens investeringer i svinefarme i Polen?
Svar
Såfremt investeringerne i svinefarme i Polen samlet medvirker til at antallet af husdyr i Polen stiger, så vil
der også være en stigning i påvirkningen af natur og vandmiljø. Hvis investeringerne medfører, at eksisterende produktion samles på større og mere moderne indrettede enheder, hvor stald og lager er udført på
en måde, der sikrer et minimalt tab af ammoniak og drivhusgas, og hvor der sker en håndtering af husdyrgødningen, som lever op til nitratdirektivets krav, så er der samlet set næppe nogen ekstra miljøbelastning. Siden 1990 er den polske svinebestand ifølge FAOSTAT faldet med godt 10%.
For store svineenheder kan der lokalt være tale om en betydelig afsætning af ammoniak, ligeledes kan
den samlede potentielle risiko for nitratudvaskning og tab af fosfor være større for meget store enheder.
De miljømæssige konsekvenser ved etablering af svinefarme afhænger - udover virksomhedens størrelse
- af en række konkrete faktorer, bl.a. anvendelsen af miljøvenlig teknologi og driftsformer på virksomheden, udviklingen i husdyrholdet på egnen i øvrigt og de omkringliggende områders sårbarhed over for den
forurening, virksomheden forårsager. For at fastlægge hvor store mængder ammoniak og nitrat, der tabes fra polske svinefarme, i hvilken grad tabene bidrager til den generelle belastning for regionen og
hvordan de påvirker den omkringliggende natur og vandmiljø, er det imidlertid nødvendigt med en konkret
vurdering af kilden og de lokale forhold.
Miljøministeriet har ikke nærmere oplysninger om de svinefarme i Polen, IØ-fonden har været medinvestor i, eller kendskab til de polske myndigheders administration og håndhævelse af nationale natur- og
miljøregler, der kan danne grundlag for en sådan konkret vurdering af de miljømæssige koncekvenser.
Der henvises i øvrigt til svar af 21. december 2004 på spørgsmål nr. S 1370 stillet den 9. december 2004
og spørgsmål 1451 stillet den 14. december 2004 af Enhedslisten.

