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Spørgsmål
Samrådsspørgsmål Q: Vil ministeren redegøre for sin holdning til, at dyrlæge Karsen
Dalby benyttes som veterinær rådgiver for det af IØ-fonden støttede Poldanor, og vil
ministeren herunder oplyse, om der via IØ- fonden kan stilles krav til den veterinære
rådgivning af Poldanor, samt oplyse hvilke krav regeringen fremover vil stille til det
veterinære tilsyn og rådgivning på virksomheder, der støttes af IØ-fonden?

Besvarelse:

Investeringsfonden for Østlandene har til formål at fremme økonomisk
samarbejde mellem Danmark og reformvenlige kræfter i østlande til gavn for
det generelle øst/vest-forhold. IØ skal virke under forretningsmæssige
principper og i nært samarbejde med det private erhvervsliv.

Når IØ går ind i en investering, skal det ske under iagttagelse af de relevante
standarder på området. Fonden har udførlige retningslinjer på miljøområdet,
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ligesom der er vedtaget en række etiske retningslinjer. Det drejer sig om forhold
som eksternt miljø, arbejdsmiljø, respekt for faglige rettigheder.

*****
IØ er en selvejende institution under Udenrigsministeriet. Den har en
selvstændig bestyrelse og en administration. Jeg har til besvarelsen modtaget
oplysninger fra Udenrigsministeriet om IØ og Poldanor. Jeg gengiver nu de
oplysninger, jeg har fået:

IØ er ikke længere involveret i Poldanor i Polen. Det engagement, der spørges
til, drejer sig om en investering i perioden 1994-2000. Endvidere gav IØ
Poldanor et lån i perioden 1994-2003. Fonden har ikke haft en bestyrelsespost i
Poldanor siden 2000.

Når IØ er ude af en investering, har Fonden ikke mulighed for at stille hverken
generelle eller specifikke krav.
Medicinering af svin i de projekter, IØ har investeret i, foretages efter nationale
regler af autoriserede dyrlæger.
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Beslutningen om valg af lokale dyrlæger, andre rådgivere og leverandører hører
under den daglige driftsledelse. Bestyrelsen bliver normalt ikke orienteret om
disse forhold. IØ har da også oplyst, at Fonden ikke før april i år var vidende
om, at Karsten Dalby har udført rådgivningsopgaver for Poldanor.

For at kunne besvare de forskellige spørgsmål har IØ søgt oplysninger hos
Poldanor. Poldanor har henvist IØ til virksomhedens pressemeddelelse, som
blev udsendt den 20. april i år. Det fremgår heraf, at der ikke eksisterer noget
formelt samarbejde mellem Poldanor og dyrlæge Karsten Dalby. Men ligesom
en række andre svineproducenter i Europa har Poldanor i nogle tilfælde anvendt
Dalby som rådgiver.

Et andet spørgsmål vedrører yderligere projekter, som IØ har investeret i i
Central og Østeuropa. Herom har jeg fået oplyst, at IØ ikke er bekendt med, at
Dalby er fast tilknyttet nogle af de svineprojekter, IØ aktuelt er engageret i.

Men IØ har i april i år fået oplyst, at en række af IØ’s danske partnere, både i
deres svinefarme i Danmark og i de projekter, som IØ deltager i, lejlighedsvis
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har anvendt Karsten Dalby som rådgiver. Denne rådgivning omfatter, efter det
oplyste, ikke medicinering.

IØ fonden har også oplyst, at den forgæves har søgt bekræftelse på, at Dalby
skulle have arbejdet udenfor gældende regler i relation til de projekter, IØ er
engageret i.

Fonden har bekræftet, at den ved først givne lejlighed vil drøfte grundlaget og
omfanget af samarbejdet med Karsten Dalby med de selskaber i Central og
Østeuropa, som Fonden har investeret i.

Derudover vil IØ Fondens bestyrelse tage en principiel diskussion om de krav,
der bør stilles til veterinært tilsyn og rådgivning i forbindelse med
svineproduktion. Det er erfarne personer, der sidder i Fondens bestyrelse, og jeg
er forvisset om, at de vil klargøre reglerne, skulle der vise sig behov herfor.

Det er de oplysninger, jeg har om sagen. Og det er svaret på spørgsmål Q.
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