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Af Jesper Lundsgaard
jelu@bergske.dk

HARBOØRE: Der skal en del 
til at ryste en garvet hotelejer 
og vestjyde som Alex Olesen 
fra Harboøre Hotel.

Selv om han torsdag aften 
skal være vært for 350 kon-
certgæster, der skal opleve 
Nephew ved en intimkon-
cert, tager han tingene stille 
og roligt.

»Alle spørger, om jeg har 
styr på koncerten. Lige nu 
er svaret nej, men det skal 
jeg nok få,« siger hotelejeren, 
der inden torsdagens kon-
cert både har en mindekom-
sammen og et bankospil, der 
skal overstås, før han for alvor 
kan komme i gang med at gø-
re klar til koncerten.

Ikke nervøs
Selv om der kommer mange 
mennesker til hotellet torsdag 
aften, så er han ikke nervøs.

»I princippet er der ikke den 
store forskel på, om vi skal ar-
rangere et sølvbryllup eller en 
koncert med Nephew. Det, der 
gør det anderledes, er, at det er 
et stort navn, som nok er det 
mest populære danske musik-
navn for tiden,« siger hoteleje-
ren, der inden koncerten går i 
gang har 120 gæster til buffet.

Alex Olesen blev første 
gang spurgt om han kunne 
lægge lokaler til koncerten 
i november, hvor lederen af  
Haze Over Haarum, Gunnar 
Skytte, havde fået et tilbud 
om at få Nephew til Harboøre, 
hvor de gerne ville spille på en 
lille scene i et forsamlingshus.

»Vi er stolte af, at vi er ét af  
fem steder, hvor de skal spil-
le på denne tour og er blevet 
håndplukket til det,« siger ho-
telejeren.

Og lille er scenen på hotel-

let. Hullet ud til publikum er 
lidt mere en tre meter bredt, 
der er 2,10 meter til loftet, og 
scenen er omkring seks me-
ter dyb.

»Det kan godt være, at de 

bliver nødt til at lade noget af  
deres udstyr ligge ude i tour-
bussen. De kommer i hvert 
fald ikke til at kunne hænge 
noget op på bagvæggen, for 
det er der slet ikke plads til,« 

Ikke så anderledes en
Koncert. Alex 
Olesen fra Harboøre 
Hotel lover, at han 
nok skal få styr på 
detaljerne omkring 
Nephew-koncerten 
torsdag aften. 

Der er masser af gøremål, der venter på Alex Olesen, inden han torsdag aften 
lægger lokaler til en intimkoncert med Nephew. Foto: Johan Gadegaard.

Af Jesper Lundsgaard
jelu@bergske.dk

LEMVIG: Medarbejderne ved 
Lemvig Kommunes Vej- og 
Parkafdeling fik en premi-
ere onsdag morgen. For før-
ste gang skulle de nemlig i 
gang med at benytte det nye 
højvandsværn, der i løbet af  

sommeren er blevet lavet på 
store dele af  Lemvig Havn. 
Højvandsværnet kan i frem-
tiden sikre havn og by mod 
vandstande på op til 2,10 me-
ter. Det tidligere højvands-
værn kunne maksimalt sikre 
havnen mod vandstande op til 
1,70 meter.

Vejrmeldingerne melder 

Nyt højvandsværn i brug for første
Premiere. Melding om storm og 
forhøjet vandstand sætter det 
nye højvandsværn på Lemvig Havn 
på arbejde for første gang.

Medarbejdere fra Lemvig Kommune var onsdag morgen 
for første gang ved at gøre den nye højvandsbarriere 
klar til brug. Foto: Jesper Lundsgaard.

I sommeren 2012 var der flere guidede ture, hvor 
Region Midtjylland fortalte om oprydningsarbejdet 
på det gamle giftdepot. Arkivfoto: Benny Gade.

Af Benny Gade
gade@bergske.dk

RØNLAND: De foreløbige 
resultater tyder på, at det 
faktisk kan lade sig gøre at 
oprense en stor del af  den 
kemikalieforurening, der 
gemmer sig i giftdepotet ved 
høfde 42 på Rønland. Det er 
dog endnu for tidligt at sige, 
hvad der vil ske på sigt, si-
ger miljømedarbejder Anja 
Melvej fra Region Midtjyl-
land. Hun sidder med i den 
følgegruppe omkring Høf-
de 42, der arbejder med det 
gamle giftdepot.

Det dominerende gift-
stof  i depotet er midlet pa-
rathion. Region Midtjylland 
og Miljøstyrelsen er i gang 
med et forsøg, der skal vise, 
om det er muligt at nedbry-
de parathionen ved at tilsæt-
te lud, hvilket alt tyder på. I 
et ti gange ti meter stort felt i 
depotet bliver der tilført lud, 
som er i stand til at nedbryde 
parathion. I dag er omkring 
en tredjedel af  parathionen 
nedbrudt i forsøgsfeltet, 
mens det har en endnu bed-
re effekt på en række andre 
giftstoffer i depotet. For nog-
le grupper er man helt oppe 
på, at 60-70 procent er ned-
brudt. Det bliver nu under-
søgt, om man kan nedbryde 
endnu mere ved at vibrere 
jorden og dermed få luden 
bedre fordelt i feltet.

»Lige nu ser det ud til, at 
metoden virker. Vi nedbry-
der rent faktisk de forurene-
de stoffer,« siger Anna Mel-
vej.

Luden i sig selv får dog ik-
ke giftstofferne til at forsvin-
de. Parathionen bliver spal-
tet til nogle nedbrydnings-
produkter, der også er farli-
ge. De opløses til gengæld i 
vand, og derfor kan de pum-
pes op af  depotet og renses 
i et biologisk rensningsan-
læg. Den proces går dog ik-
ke i gang inden der er lavet 
en vurdering af, hvor meget 
af  parathionen, der kan ned-
brydes og hvilken betydning 
den resterende del har for 
det omkringliggende miljø.

»Lige nu tester vi blot, 
om det overhovedet kan la-

de sig gøre at spalte parathi-
onen uden at grave i depotet. 
Vi kan aldrig fjerne det hele, 
men vi har brug for en vur-
dering af, hvor meget vi kan 
tillade os at efterlade. Det ved 
vi ikke på nuværende tids-
punkt,« siger Anja Melvej.

Derfor er DTU, Danmarks 
Tekniske Undersøgelser, det 
næste år i gang med at ana-
lysere, hvor stor effekten 
skal være. Forsøget kører vi-
dere i år, men i 2014 vil politi-
kerne få forelagt forskellige 
løsninger på, hvordan giftde-
potet ved Høfde 42 kan ren-
ses op. I dag er hele giftdepo-
tet indkapslet i en stålspuns, 
der sikrer, at giften ikke si-
ver ud til havet. Spunsen er 
beregnet til at kunne holde i 
mindst 15 år, hvilket vil sige 
frem til år 2021. Reelt ventes 
det dog, at spunsen kan hol-
de endnu længere.

Noget tyder dog på, at den 
nuværende metode er så ef-
fektiv, at den kan anvendes 
på hele giftdepotet. I bedste 
fald kan depotet være renset 
på blot fem år.

»Der er dog ikke nogen 
sikkerhed for, hvilken løs-
ning politikerne vælger,« si-
ger Anja Melvej.

Hvis man politisk vælger 
at arbejde videre med en lud-
løsning, skal det også beslut-
tes, hvordan man skal rense 
det vand, der skal pumpes op 
fra depotet.

»Måske kan vi få hjælp 
hos Cheminova, der i forve-
jen har et meget stort, biolo-
gisk rensningsanlæg. Alter-
nativet vil være, at vi selv 
skal opføre et anlæg på ste-
det. Det skal der i så fald og-
så træffes beslutning om,« si-
ger Anja Melvej.

Giftene nedbrydes 
ganske langsomt

»
Lige nu ser 
det ud til, at 

metoden virker. 
Vi nedbryder 
rent faktisk de 
forurenede stoffer.

 ANJA MELVEJ, 
Region Midtjylland


