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Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg har i brev af 19. juli 2011 stillet
følgende spørgsmål nr. 890 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er
stillet efter ønske fra Jens Chr. Lund (S).

Spørgsmål nr. 890 (alm. del)Nr. Lyngvig Fyr er en stor turistattraktion på Jyllands Vestkyst, hvilket
resulterer i mange besøg. Fyret har ligeledes stor betydning for udlejning af
sommerhuse m.v. i et stort geografisk område. Helt afgørende, for at denne
attraktion virker, er, at fyret blinker om natten. Rygterne på Vestkysten vil
imidlertid vide, at det overvejes at standse fyrets blink senest i 2013, da der
på dette tidspunkt ikke vil blive givet en fortsat dispensation til, at linserne
kan køres rundt i kviksølvbadet som i dag. Der er et meget stort lokalt
engagement omkring fyret, som bl.a. indebærer mere end 10 ”fyrmostres og
fyrmestres” frivillige engagement i den daglige drift. Kan ministeren på den
baggrund bekræfte, at der har været gennemført en teknisk undersøgelse om
niveauet for kviksølvdampe tæt ved badet, og at der ikke kunne registreres
nogen form for dampe selv ikke efter 48 timers uafbrudt søgning?

SvarJeg vil henvise til besvarelse af FOU alm. del spørgsmål 218-220, hvori det
oplyses, at Farvandsvæsenet af navigationsmæssige årsager fortsat
planlægger at lade fyret blinke samt at udskifte den kviksølvholdige lampe
med energibesparende LED lanterner.

Jeg kan desuden oplyse om, at jeg arbejder både nationalt, i EU og på globalt
plan med at udfase brugen af kviksølv, og at jeg derfor er tilfreds med
Farvandsvæsenets planer om at fortsætte fyrets drift uden brug af kviksølv.
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