Nyhedsbrev marts - april 09
Fiskefarmen ved Hirtshals
Planerne om en ny fiskefarm ved Nordsøcentret i Hirtshals har givet anledning til megen debat i
medierne gennem de sidste par måneder. Også DN Hjørring har deltaget livligt – det er især
udledningen af 111 tons kvælstof om året direkte til Nordsøen som skæmmer projektet. Til
sammenligning udleder renseanlægget i Hirtshals ”kun” omkring 5 tons. Hvis man omregner de 111
tons svarer det til udledningerne fra ca. 38.000 svin på årsbasis! Miljøministeren blev spurgt om
projektet i Folketingen og hans svar var bl.a. at ” Data fra miljøovervågningen tyder på, at der over
tid er behov for at nedbringe den samlede kvælstoftilførsel til kystområderne i Nordsøen.” Det vil
være fuldstændigt uacceptabelt og uansvarligt, hvis byrådet går hen og godkender Nordsøcentrets
ansøgning. I DN er vi parate til at anke til Naturklagenævn og Miljøklagenævn – og i sidste ende gå
til EF-domstolen – hvis det bliver nødvendigt. (Læs mere her…)

Planer om udvidelse af AVV’s forbrændingsanlæg
Der er planer om at udvide forbrændingen fra 80.000 tons affald til 130.000 tons affald om året. Derfor er
kommunen i gang med at lave et tillæg til affaldsplanen. Vi tvivler stærkt i visdommen i at afbrænde stadig
større mængder affald i Hjørring: Danmarks (og EU’s) affaldspolitik prioriterer først og fremmest, at vi skal
nedbringe mængderne af affald, dernæst genbrug og genanvendelse. En stor udvidelse vil betyde, at
affaldet skal hentes længere og længere væk – det er dårligt for CO2-regnskabet. Det vil være umuligt at
udnytte de store mængder af varme fornuftigt – det betyder fyring for gråspurvene. Desuden kan man have
en mistanke om, at noget af den store kapacitet skal anvendes til en kommende afbrænding af den faste
fraktion af gylle fra landbruget. Denne ”løsning” på et af landbrugets helt store miljøproblemer er i
særklasse dårlig og miljøfjendsk! (Læs mere her…)

Drikkevandet i Hjørring
Problemerne med rester af miljøfremmede stoffer i drikkevandet fra Hjørring Vandværk har eksisteret
gennem længere tid. Igennem de sidste 8-10 år har vandværket satset på at løse dette problem gennem
kulfiltre, som ganske vist sikrer rent drikkevand til os mennesker, men ikke animerer til en fortsat indsats
for beskyttelse af grundvandet. Og naturen har ingen glæde af kulfiltre. I DN mener vi, at indsatsen for at
finde nye områder med rent grundvand til kildepladser har været alt for fodslæbende, så derfor står vi nu i
en situation med pistolen for panden. Kommunen har godkendt kulfiltreringen i en 5-årig periode, og har
forlangt at vandværket nu optrapper arbejdet med at finde nye kildepladser, så vi atter kan basere vores
drikkevand på rent, uforurenet grundvand når dispensationsperioden er udløbet. Vi lover at holde nøje øje
med, at vandværket nu også virkelig optrapper indsatsen!

Nye sommerhuse ved Lønstrup

Selvom der generelt er stop for udstykning af nye sommerhusgrunde nær kysten gennemtvang et flertal i
Folketinget for et par år siden, at der kunne udstykkes yderligere 550 nye grund i Nordjylland. 39 af dem
skal ligge nord for Møllebakkevej i Lønstrup, og vi foreslår at de 8 vestligste grunde udgår af planen af
hensyn til dyrelivet og de beskyttede naturområder lige i nærheden samt Hunderup bæk, som ligger lige
syd for området. (Læs mere her…)

Foredrag med Kjeld Hansen
Det er lykkedes at engagere den kendte natur- og miljøjournalist Kjeld Hansen, som kommer til Øster Vrå
Kulturhus tirsdag d. 31. marts, kl. 19. Her vil han fortælle om sin seneste bog ”Det tabte land”, som
fortæller om magten over det danske landskab gennem de sidste par hundrede år. Det handler bl.a. om de
store inddæmninger og landindvindinger – her i Vendsyssel bl.a. Gårdbo Sø. Entré er 60.- kr. inkl. kaffe,
ALLE ER VELKOMNE! (Læs mere her…)

