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Side 142: 

Thyholm er også omgivet af produktionsområderne 2 og 4 (Nissum Bredning) og 6 (Oddesund) 

foruden det angivne område 23, som har udstrømning nord og syd om Jegindø til områderne 6 og 

9 og til område 24 nord for Agerø. Alle disse farvande har lave vanddybder (typisk 0 til 5m). Se 

Fødevarestyrelsens kort over produktionsområder i Limfjorden vest: 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Sadan_kontrollerer_vi/Muslingeovervaagning/Danmark/K

ort_over_produktionsomraader/forside.aspx 

 

Side 142 og 143: 

Miljørapporten mangler en redegørelse for konsekvenserne af udstrømning af de giftige og 

kræftfremkaldene tungmetaller bl.a. bly, cadmium og beryllium og de afledte kemiske forbindelser. 

Det er velkendt, at et nedgravet depot vil blive udsat for indtrængning af vand og derfor også 

udsivning af opløste tungmetaller, som vil bevare deres giftighed for bestandigt. Det udsivede vand 

vil uvægerligt ende i grundvandet eller i Limfjorden.  

Hvis affaldet alternativt anbringes i et mellemlager, vil en del af tungmetallerne kunne udtages og 

anvendes som industrielt råmateriale efterhånden som strålingsniveauet er faldet tilstrækkeligt, og 

dermed kan miljøforurening med giftige tungmetaller undgås. 

 

Side 150: 

I den del af Miljørapporten, der omhandler Thyholm, mangler jordskælvsrisikoen. Ifølge opgørelsen 

fra GEUS af jordskælv i Danmark siden 1930 er 22 jordskælv over 3 på richterskalaen registreret i 

det nordvestlige Jylland. I de seneste 60 år har der været 10 jordskælv med epicenter indenfor 50 

km fra Thyholm med styrke over 3,0 og det nærmeste 20 km og med styrke 3,7 i 1982. 

http://www.geus.dk/DK/nature-climate/natural-disasters/seismology/Sider/seismo_reg-dk.aspx  

 I 1841 forårsagede et jordskælv med formodet styrke 5, at bl.a. kirketårnet i Vestervig revnede (ca 

30 km NV for Thyholm). 

http://seis.geus.net/papers/forhhammer-1841april3.html (læs især sidste afsnit) 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Sadan_kontrollerer_vi/Muslingeovervaagning/Danmark/Kort_over_produktionsomraader/forside.aspx
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Sadan_kontrollerer_vi/Muslingeovervaagning/Danmark/Kort_over_produktionsomraader/forside.aspx
http://www.geus.dk/DK/nature-climate/natural-disasters/seismology/Sider/seismo_reg-dk.aspx
http://seis.geus.net/papers/forhhammer-1841april3.html


 

Side 144: 

Miljørapporten fremhæver gentagne gange befolkningernes manglende indsigt i de tekniske 

problemer og foreslåede løsninger. For befolkningen på Thyholm er usikkerheden og uviljen mod 

at acceptere risikoen ved nedgravning af radioaktivt og giftigt kemisk affald dybt forankret i de 

katastrofale resultater af de ekspertudtalelser, der lå til grund for beslutningerne om at lade 

Cheminovas giftige affald og senere Landbrugsministeriets kviksølvholdige affald deponere i 

affaldsgruberne på Harboøre Tange blot 20 km vestpå. Konsekvenserne for fiskeriet i den vestlige 

Limfjord er et problem, og den efterfølgende manglende vilje fra det danske samfund til helhjertet 

at afhjælpe fejlene er måske endnu værre. 

Resultatet har været, at næppe mange danskere forbinder andet end negative tanker med 

Harboøre Tange og Høfde 42. Det er derfor meget forståeligt, at befolkningerne er skeptiske og 

bekymrede i alle de områder, der er udpeget som mulige mål for udsigten til at blive hjemsted for 

et nedgravet giftdepot og dermed blive udsat for en negativitet, som er blevet virkeligheden for 

Harboøre Tange, Kærgård Plantage, Proms Kemiske m.v, hvor virkeligheden jo viste sig at blive 

en anden, end den eksperterne fortalte. 

Med venlig hilsen 

Kaj Jensen 

 

 

 


