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Notat om borgermøde om forureningen ved Høfde 42 
 

Dato: 25-06-2014 

Sted: Kystcentret, Thyborøn 

Deltager:  

18 borgere 

1 kommunal medarbejder Lemvig Kommune 

1 journalist + 1 fotograf 

5 regionale medarbejdere (fra projektgruppen omkring NorthPestClean) 

Referent: Region Midtjylland (RM) 

 

 

Mødet blev åbnet med en velkomst fra Hans Fredborg, Vicedirektør i Regional Udvikling, RM 

Morten Bondgaard, RM, projektleder for NorthPestClean (NPC) fortalte kort om Høfde 42’s historie 
for derefter, at fortælle om projektet NPC og orientere om resultater derfra. Projektet NPC skal 
dokumentere effektiviteten af oprensningsmetoden ”basisk hydrolyse”. 

 Under dette punkt blev følgende spørgsmål fra de deltagende borgere drøftet: 

 Hvad sker med det i spildevandet opløste kviksølv? Hvor ender det henne? 

 Er der andre steder i Danmark/Europa/verden, hvor der har været industrier som har 
forårsaget lignende forureninger? 

 Kunne det være en ide, at foretage en ex situ behandling af jorden med lud? Ex situ 
betyder at jorden graves op og behandles på stedet. 

 Hvor tæt er bunden i det indspunsede område? 

Anja Melvej, RM, projektmedarbejder i NPC beskrev tre andre alternative metoder til oprensning 
(afgravning, termisk og forsat indkapsling)  

Morten Bondgaard afrundede beskrivelsen af alternative løsninger med at fortælle, at der er 
foretaget en bæredygtighedsvurdering af løsningerne, hvad der indgår i denne vurdering og 
hvilken løsning der scorer bedst. 

Under dette punkt blev følgende emner drøftet: 

 Borgere pointerede, at de i lighed med bæredygtighedsværktøjet vægter renommeet af 
området og effekten af metoden højt. 

 Flere borgere pointerede, at forureningen skal graves væk, da det er den eneste metode 
som også fjerner kviksølv 
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 Der blev sat spørgsmålstegn med de økonomiske betragtninger vedr. vedligehold af spuns 
og fortsat drift af indkapslingen. 

 Igen kom man ind på muligheder for en ex situ forbehandling af jorden ved afgravning før 
deponering. 

 Der blev spurgt til, hvorfor forureneren ikke skulle betale. 

 Der blev sat spørgsmålstegn ved opgørelser af forureningsmængder, men der herskede 
enighed om at de eksakte tal ikke er afgørende for valget af oprydningsmetoden  

Bjarne Hansen tog ordet og takkede indledningsvis RM for deres åbenhed. Han fortsatte med at 
fortælle, at der skal læres af fortiden og de samme fejl skal ikke gentages. Han er bekymret for, 
om den nuværende indkapsling ville kunne overleve en storm som i 1981. Han udtrykkede 
bekymring for, at den kommende politiske proces, vil medføre, at der ikke igangsættes en 
oprensning af forurening ved Høfde 42. 

Dette affødte en dialog, hvor følgende blev drøftet: 

 Andre forureninger i området som ”Cheminovahullet”, Knopper Enge og Cheminovas gamle 
og nye fabriksgrund.  

 Flere borgere mente at indsatsen haster.  

 Borgerne diskuterede, hvordan den politiske proces kan påvirkes. 

Mødet afsluttedes med en fremvisning af en kort film om Høfde 42 og NorthPestClean-projektet 

 

 
 
 


