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Ad FLF alm. del 98.
I besvarelse af udvalgets spørgsmål vedlægger jeg mit talepapir fra samrådet med udvalget den 11. maj 2005.

Ad FLF alm. del 99.
Investeringsfonden for Østeuropas (IØs) aktiepost i Poldanor blev solgt
for fem år siden, og hermed ophørte også IØ’s medejerskab. Fonden har
derfor ikke mulighed for at give en fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet. Emnet naboklager er kort berørt i rapporten fra Carl Bro, der er
offentlig tilgængelig på investeringsfondens hjemmeside. Carl Bros informationer er baseret på oplysninger fra virksomheden selv og relevante
lokale miljømyndigheder. Formålet med denne rapport har primært været at identificere eventuelle afvigelser i Poldanors håndtering af gylle i
forhold til henholdsvis den polske og danske miljølovgivning.
Udenrigsministeriet er ikke bekendt med den retssag, der nævnes. Poldanor opererer under polsk lovgivning og tilrettelæggelsen af den daglige
drift og retsforhold er et spørgsmål mellem Poldanor og de polske myndigheder.

Ad FLF alm. del 100.
Investeringsfonden for Østeuropa har til brug for besvarelsen oplyst, at
baggrunden for den undersøgelse, der blev sat i værk i december 2004,
var de oplysninger, der kom frem i pressen på det tidspunkt, og som
vedrørte Poldanor og - for IØ’s vedkommende - de investeringsbeslutninger, Fonden traf vedrørende denne virksomhed i perioden fra 1994 til
2000.

2

IØ har dertil oplyst, at aktuel kontraktproduktion – og betingelser for
sådan – er uden for spørgsmålet om Fondens deltagelse i projektet i
denne periode. Derfor er Carl Bro ikke blevet anmodet om at undersøge
dette aspekt.

Ad FLF alm. del 101.
Som det fremgår af min besvarelse på samrådet den 11. f.m., blev Investeringsfonden for Østlandenes aktiepost i Poldanor solgt for fem år
siden. I øvrigt henviser jeg til min besvarelse af §20 spørgsmål nr. 1410,
som vedlægges til orientering.

Ad FLF alm. del 102.
På samrådet den 11. f.m. meddelte jeg udvalget, at Investeringsfonden
for Østlandene forventede, at Carl Bros undersøgelsesrapport om gyllehåndtering i svineprojekter, som IØ aktuelt er involveret i med produktion, ville være færdig i begyndelsen af juni i år. IØ har tidligere denne
måned oversendt undersøgelsesrapporten til Folketinget. IØ's bestyrelse
har i den forbindelse oplyst, at IØ bør sørge for, at gyllehåndteringen på
de relevante 11 svineproduktioner inden udgangen af 2005 er i overensstemmelse med de danske regler. Bestyrelsen har samtidig oplyst, at den
kan acceptere afvigelser, hvad angår udbringning af gylle, så dette for
projekter, der ligger i de nye EU-lande, sker i henhold til EU's nitratdirektiv og for projekter, der ligger i lande, som ikke er omfattet af EU's
nitratdirektiv - projekter i Ukraine og Rusland - sker efter retningslinjer
udstukket af fageksperter.

Ad FLF alm. del 103.
Investeringsfonden for Østeuropa har oplyst, at Fonden i opfølgning på
det åbne samråd i Udvalget den 11. f.m. fremsendte FLF en note om
netop dette spørgsmål. I noten fra Carl Bro af 12. f.m. redegøres der for
de ændringer, der er foretaget i udkastet til rapporten. En kopi af Investeringsfondens brev og Carl Bros note er vedlagt denne besvarelse.

Per Stig Møller

