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Forbrydelsen 4 - den usynlige dræber

DN Holstebro-formanden, Ole Primdahl, påpegede, at med ni Natura 2000 områder i Holstebro Kommune, så vi har
meget store forpligtelser at leve op til. 
Desværre går det efter hans mening ikke så godt.
”For mange år siden kunne man i TV vise et stunt med et rør der blev ført op af vandet. Ud af røret fossede der 
kloakvand og spildevand fra bla. industri. Det satte røre i andedammen, om jeg så må sige, og industrien blev sat 
til at få deres spildevand renset osv. Forureneren betalte”.
Trods industriens protester er der nu bedre styr på den type forurening.
Han påpegede, at nutidens store synder mod naturen er en usynlig dræber.
”Atmosfærisk kvælstof er usynligt og kommer primært fra landbrugets husdyrbrug. Vi kan ikke lave et stunt og vise
denne forurening som breaking news. Men den er der og den ødelægger blandt andet Natura 2000-områderne, 
hvis det får lov at fortsætte. 
DN Holstebro kan kun anbefale, at der overordnet sættes hurtigt ind for at forbedre denne problemstilling og 
sætter bla. vore lid til Natur- og landbrugskommissionen, som snart kommer med deres konklusion”.
Læs hele formandsberetningen på wwwdn.dk/holstebro
Kommentarer fra salen:
Asger Graversen påpegede med henvisning til Dns affaldsindsamlinger, at det er et stort problem med reklamer, 
der ligger rundt om i grøfterne på landet. Det er et problem på landsplan – ikke kun i DN Holstebros område. Tag 
sagen op og bring det op for miljøminister Ida Auken, lød hans opfordring.
Jørn Eskildsen: Hovedkontoret er i løbende dialog med Ida Auken om problemstillingen.
Leon Kirketerp foreslog, at kommunen kunne profilere sig som miljøkommune ved blandt andet at skilte med 
forbud mod biler, der kører i tomgang.
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