
Tryghed når du fisker så
Nordvestjysk FF. Salling Fur FF. Thylands FF. Vesthimmerland & Han Herred FF. Hals &
Omegns FF. Skive FF. & Virksund & Omegns FF.

Den 24. marts 2010

Indsigelse og bemærkninger til
J. Nr. AAR – 200 – 00015

Miljøcenter Århus
Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg

Tlf. 72 54 05 00
E Mail.: post@aar.mim.dk

Vedr. Forslag til
Kommuneplantillæg med VVM – redegørelse
Samt Lokalplan nr. 362 Viborg Kommune.

For udvidelsen af et naturgaslager ve Ll. Torup
I Viborg og Vesthimmerland Kommuner.

ENERGINET.DK
MILJØCENTER Århus

Januar 2010.   

Koordinator og Formand
Sigvald Fihl

Virksundsvej 116, Knudby.
DK - 8831 Løgstrup.

Tlf. 86 64 40 61
www.fjordvenner.dk

E Mail: sigvald@fiberpost.dk



Saltprøver fra de gamle kaverner kan ikke bruges for VVM forslaget i Viborg og Vesthimmerland
Kommuner

Vi forlanger der skal optages nye Kerneprøver fra alle 9 nye Kavearnepladser. Før påbegyndt
arbejde.

Dermed kan Energinet.dk bevise sin troværdighed overfor offentligheden i Danmark.

Geolog, leder Bo Pagh Schultz skriver til fjordvenner.dk flg.

Få prøver er ikke nok.
Men denne udredning handler ikke kun om, at få prøver ikke kan beskrive en diapirs  sammen-
sætning.
 Indlægget handler nok så vigtig om at få prøver ikke udredeligt kan beskrive hvad vi gør ved
Limfjorden.
Ikke mindst da tiden har skiftet fra de første udledninger og til nu. Vores viden om naturen og dens
skrøbelighed er vokset, hvorfor nationale og internationale udpegninger skræmmer særligt
følsomme naturtyper mod overgreb.
Hvor der for 20 år siden ikke var noget der hed natura 2000, så er det nu et faktum, at Lovens
bredning og Hjarbæk Fjord er Natura 2000 område. Et faktum, ikke afledt af chikane mod
udvikling,
men afledt af hvilke sårbare naturtyper som bare ikke tåler massiv menneskelig påvirkning – om de
skal bestå.
Naturens naturlige cyklus har aldrig introduceret salt i de aktuelt ønskede mængder inde i en
fjordarm
af Limfjorden.  

Troværdigheden af materialet.
Det lyder ikke som en videnskabelig procedure. Det er slet ikke en fremgangsmåde vi i kommu-
nalt  sammenhæng kan anerkende, for det rejser næsten automatisk et spørgsmål om ansøgers
uvildighed og dermed troværdigheden  af materialet, siger Borgmester Knud Kristensen fra
Vesthimmerland Kommune.
Sagsbehandler Hans Sand Kristensen fra Miljøcenter Århus bekræfter proceduren.
Det er ansøgeres ( ENERGINET.DK ) forpligtelse at levere repræsentativt materiale til os, som vi
så
forholder os kritisk til.

Med www.fjordvenner.dk hilsen

     Sigvald Fihl   



PS.: Vi venter med længsel efter Invitation til  næste offentlige  møde.


