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Indsigelse mod udvidelse af gaslageret i Ll. Thorup
Menneskeskabt miljøforurening af Limfjorden på vej til blåstempling af Miljøcenter Århus
I forbindelse med udvidelsen af gaslageret i Ll. Thorup syd for Aalestrup kan det statsejede selskab
Energinet.dk med en miljøgodkendelse i hånden starte en miljøkatastrofe af gigantiske dimensioner
ved udledning af 17 millioner tons salt og tungmetaller i Limfjorden over en periode på 25 år.
En VVM-redegørelse fra Miljøcenter Århus konkluderer, at den påtænkte udledning af salt og
tungmetaller (bl.a. bly, kviksølv, nikkel, zink og barium) ikke skader Limfjorden nævneværdigt. Vi
savner Miljøcentrets offentliggørelse og fremlæggelse af dokumentationer for sin påstand.
Siden gaslagerets forrige udledning i 1980`erne af store mængder salt- og tungmetaller i Limfjorden
er der ikke os bekendt foretaget bundprøver og andre målinger i Louns Bredning til dokumentation
af eventuelle blivende virkninger af tungmetaller i Limfjorden. Der til kommer, at de aktuelle
analyser for det nye udvidelsesprojekt er foretaget på grundlag af de 20 år gamle saltprøver, som
udgør en væsentlig del af grundlaget for VVM-redegørelsen og forslaget til kommuneplanen om
udvidelse af Energinet.dks gaslager i Ll. Thorup, er udtaget og leveret af ansøger selv. Det er yderst
betænkeligt i så gigantisk miljøsag, at ansøger uden en uvildig professionel kontrol selv leverer det
basismateriale, som indgår i grundlaget for såvel VVM-redegørelsen som forslaget til
kommuneplanen. Henset til ansøgers selvkontrol og dermed manglende uvildighed i forbindelse
med analyseringen af egne boreprøver fra 1980`erne forekommer det os ganske besynderligt,
betænkeligt og tankevækkende, at Miljøcenter Århus kan lade ansøgers selvproducerede analyser
indgå som et troværdigt basismateriale i VVM-redegørelsen.
I Vesthimmerlands kommune har man bl.a. ved det store genopretningsprojekt ”Vilsted Sø” – et
projekt, som har kostet 100 mill. kroner - gjort et stort tiltag til en vedvarende og langtidsholdbar
forbedring af vandmiljøet i Limfjorden. Derfor virker det helt grotesk, at man ved udvidelsen af
gaslageret i Ll. Thorup har planlagt at dumpe 17 millioner tons salt og tungmetaller i Limfjorden og
dermed belaste vandmiljøet hermed over de næste 25 år.
Miljøcenter Århus har for øjeblikket miljøgodkendelsen i høring. Som lystfiskere bekymrer det os,
at såvel Århus Miljøcenter som de berørte kommunale miljømyndigheder i Limfjordsområdet ikke i
tilstrækkelig grad har stillet krav om en uvildig professionel dokumentation for, at Limfjorden, dens
omgivelser og fiskeliv kan tåle påvirkningen af den kollosale udledning af 17 millioner af tons salt
og tungmetaller over de næste 25 år, og at de nævnte myndigheder slet ikke i tilstrækkelig grad har
fået dokumentation for, om der er forekomster af bl.a. bly, kviksølv, nikkel, zink og barium og på
bunden af Louns Bredning samt dokumentation af andre blivende virkninger for Limfjordens
fiskeliv og bundfauna som følge af gaslagerets forrige udledning af salt og tungmetaller i
1980`erne.
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Vi savner en uvildig tilbundsgående undersøgelse af og en retvisende dokumentation for hvilke
miljømæssige konsekvenser, saltlagerets udledning af salt- og tungmetaller i 1980`erne allerede har
haft på stand- og vandrefisk, herunder påvirkninger af fiskenes og muslingernes yngel og
gydepladser samt bundfaunaen i området, inden en ny planlagt miljøforurening af gigantiske
dimensioner godkendes.
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