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Vedr. Bioethanolanlæg ved Studstrup

På linje med en hel del andre har bestyrelsen i Borgerforeningen Mols drøftet debatoplægget om
etablering af Bioethanolanlæg på Studstrupværket.
Vi er glade for, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse med dertil hørende beskrivelse og
vurdering af projektets virkninger på omgivelserne både i anlægs- og driftsfasen.
Bestyrelsen har stor sympati for fremstillingen af bioethanol. Det vil i sig selv være en stor
miljøgevinst, når vore motoriserede køretøjer kan køre på et mere miljøvenligt brændstof end olie
og benzin. Men bestyrelsen har også den opfattelse, at amtet har haft stor succes med at mindske
udledningerne til Kalø Vig, der er særdeles sårbar på grund af det meget lille vandskifte.
Udledning i den størrelsesorden, som forslaget opererer med, vil sætte amtets arbejde år tilbage.
Vi finder det endvidere meget vigtigt, at vandene omkring en kommende nationalpark nyder samme
bevågenhed som arealerne inden for parken.
Placeringen af anlægget ved Studstrupværket vil således mindske den miljøgevinst, som opnås ved
produktionen af bioethanol til afløsning for benzin i langt højere grad end ved en alternativ
placering ved recipienter med betydeligt større vandskifte, som f.eks. ved Grenå.
Bestyrelsen vil derfor argumentere for, at en rigtig god miljøpolitik ikke tilsætter på gyngerne, hvad
der er vundet på karrusellerne.
Bestyrelsen ser dog med stor fortrøstning på, at amtet selvfølgelig vil overholde egne målsætninger
for Kalø Vig og nægte tilladelse det pågældende sted, men gå i brechen for en alternativ placering,
eller i det mindste ved at kræve produktionen gennemført i et lukket system uden udledning i Kalø
Vig, selv om det vil forøge produktionsomkostningerne.
Med venlig hilsen
På vegne af Borgerforeningen Mols
Jørgen Ørgård
Formand
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