BLOG over sagen om Hjelm Dyb, v. Ingolf Mølle

Mail til Klimalaugets medlemmer 5/2-2022
Kære medlemmer
Her er Klimalaugets bestyrelse uden for vores egentlige formålsparagraffer - bær over med os.
Men efter intern drøftelse vil vi gerne viderebringe en sag, som, hvis gennemført, må få
konsekvenser for havmiljøet i Hjelm Dyb.
En mio m3 slam svarer til en metertyk plade på 1 km2, som tilsyneladende tænkes dumpet ifm den
planlagte udvidelse af Århus Havn - man skal af med havneslam
- og Hjelm Dyb er jo ....dyb...!
https://www.bt.dk/samfund/bitcoin-milliardaer-raser-over-kommuneplan-der-bliver-kamp
OPDATERING 7/2-2022
Syddjurs Kommune er over sagen og har svaret tilbage ved udv. Formand Kim Lykke Jensen, der
bla har sendt dette link:
https://www.tv2ostjylland.dk/syddjurs/aarhus-vil-dumpe-bundfald-ud-for-nabokommunes-kyst
Danmarks Naturfredningsforening i Århus, Syddjurs og Norddjurs samt Danmarks
Sportsfiskerforbund er orienterede.
Har ikke hørt fra Århus, men Syddjurs, Norddjurs og DSF oplyser, at de kender til sagen og
orienterer sig.
OPDATERING 8/2-2022
Tlf kontakt fra Aleksander Myrhøj, Miljø og Teknik Norddjurs Kommune: AM beder os involvere
Miljøordførerne i Folketinget.
Mail til Klimalaugets bestyrelse herom
OPDATERING 10/2-2022
Sendt udkast til brev til landspolitikere og Miljøstyrelse i høring hos bestyrelsen + biolog Søren
Larsen
Forventes senere sendt til:
Klimalaugets medlemmer
Vestensø Pumpelaug
Hasnæstoftens Grundejerforening
Kanalvejens grundejerforening
Grundejerforeninger i:
Øer
Dråby
Boeslum Strand
Grenå
Gjerrild Strand

OPDATERING 14/2-2022
Indsigelse sendt til medlemmer oa

Kære medlemmer af Klimalauget og abonnenter på Nyhedsbrev.
I er tidligere orienteret om sagen, og herfra tages nu initiativ til en indsigelse. Jeg har talt med en
politiker fra Norddjurs, der beder om folkelig opbakning. En fjern bekendt, som er havbiolog, har
sagt god for teksten.
Indsigelsen vil blive sendt til Folketingets miljøordførere og også til Miljøstyrelsen (i en let
redigeret udgave af nedenstående).

HVIS I VIL DELTAGE: giv blot tilsagn med svar på denne mail. Jeres navn vil komme på listen og
jeres mail-adresse vil komme på cc (ikke bcc)
FRIST FOR DELTAGELSE: 1 uge fra i dag, kl 18.00. Indsigelsen forventes sendt pr mail d 21/2
Sagen er ikke færdigbehandlet i Miljøstyrelsen, og der kommer en høringsfase senere. Vi kunne
vente, men høringsfristerne er ofte korte, og opfordringen har været, at vi kom ud af hullerne. Der
er medlemmer af Vestensø Pumpelaug og Hasnæstoftens grundejerforening blandt modtagerne af
denne mail: hvis nogen derfra, som ikke er medlemmer af Klimalauget, gerne vil være med, kan de
blot melde til mig med frist som alle andre.
Grundejerforeninger v. Øer, Boeslum, Dråby, Grenå og Gjerrild vil modtage samme mail, men må
selv stå for lokalopsamling, hvis de ønsker det.
vh Ingolf Mølle, Hjelmvej 12
Kære landspolitikere
Vi skriver til jer i jeres egenskab af Miljøordførere om en sag, som, hvis den gennemføres, vil få
betydelige negative konsekvenser for havmiljøet ud for Djurslands kyst.
Århus Kommune påtænker etablering af et stort nyt rensningsanlæg. I den forbindelse skal
bortgraves næsten 1 mio m3 havbund. Noget af det vil være sand og sten, men der vil også være
slam og store mængder organisk materiale i et iltfattigt miljø.
Århus Vand, som er firmaet bag rensningsanlægget har ansøgt Miljøstyrelsen om tilladelse til at
dumpe (med et pænt ord "klappe") materialet i Hjelm Dyb ud for Djursland.
På Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk) ses, at der årligt dumpes ca. 3,3 mio m3
havbundsmateriale spredt over mange forskellige klappladser i de danske farvande - det meste er
fra vedligeholdelse af havneindløb og -bassiner.
Det påtænkte projekt er således af helt usædvanligt stort omfang.
Hjelm Dyb er få km2 stor og beliggende lige ud for Djurslands kyst, vest for øen Hjelm og få km
sydøst for turistbyen Ebeltoft. I farvandet er der mange steder stor vanddybde, men der også mange
knolde og grunde områder. I overfladen er der en stor vandudskiftning betinget af tidevandsskiftet. I
de dybe områder er vandudskiftningen begrænset. Vandkvaliteten er god, og mange havfugle, fisk
og havpattedyr trives godt i farvandet. Nogle af Djurslands bedste badestrande er få km fra Hjelm
Dyb.

Vi vil som borgere hermed gerne give vores indsigelse mod, at denne plan gennemføres. Dumpning
af slam vil umiddelbart kvæle havbunden grundet tildækning, og der vil blive frisat store mængder
organisk materiale, som vil rådne og give iltsvind. Erfaringer fra andre steder i landet viser, at
området vil være ramt af iltsvind i årevis efterfølgende.
I Hjelm Dyb vil det dumpede materiale lægge sig ujævnt med meget tykke lag i de dybe huller, hvor
der er begrænset vandskifte. Vi frygter derfor, at man slet ikke kan forudsige langtidseffekterne for
området ud fra hidtidige erfaringer efter klapninger i andre områder.
Vores havmiljø i DK er i forvejen presset på mange måder, og man bør finde andre metoder til at
komme af med materialet.
Nedenfor link til indslag i TV2 Østjylland, med udtalelser fra lokalpolitiker, biologisk ekspertise og
endelig fra Århus Vand. Den sidste henholder sig til "faglig enighed om, at dette er den bedste
løsning" - hertil må vi anføre, at der i høj grad er faglig uenighed herom.
https://www.tv2ostjylland.dk/syddjurs/aarhus-vil-dumpe-bundfald-ud-for-nabokommunes-kyst
med venlig hilsen

Opdatering 21/2-2022
Indsigelsen indsendt med 109 personer bag

Har modtaget respons fra 1 enkelt Miljøordfører (De Frie Grønne)
Gjerrild Strand har indsendt samme tekst og hørt fra et par Miljøordførere

