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Drikkevand i Skive truet af atomaffald
- Thise og Skive Vest burde aldrig have været udpeget som sikre område for
atomaffald fra Risø. Det fastslår Skives borgmester Flemming Eskildsen.
Skive glæder sig over, at flere politikere på Christiansborg bakker op om de fire kommuner,
heriblandt Skive, som kæmper mod at blive modtagere af et atomaffaldsdepot. Politikere taler
nu for, at depotet ikke skal graves ned, men i stedet opbevares sikkert over jorden, og at det
kan blive på Risø.
Udmeldingerne falder i god jord hos Skives borgmester, Flemming Eskildsen (V).
- Skive er rent liv, og absolut ikke atomaffald. Med de nye meldinger fra Christiansborg, ser
det ud til, at vi nu kan få sagen genåbnet, og det er nødvendigt, for vi har nye oplysninger,
som viser, at det er en fejl, at de to områder i Skive overhovedet er blevet udpeget som sikre
placeringer, siger han.
Skive Kommunes tekniske forvaltning har udarbejdet to rapporter, som skal give GEUS (De
Nationale Geologisk Undersøgelser for Danmark og Grønland) supplerende oplysninger i sagen
om placeringen af et depot med atomaffald fra Risø. Rapporterne konkluderer blandt andet:
Der er vigtige drikkevandsressourcer under Thise og med stor sandsynlighed vigtige fremtidige
drikkevandsressourcer under Skive Vest.
- Man har overset, at der under Thise findes drikkevand. Det er en fejl, at Thise nogensinde er
blevet udpeget blandt de 22 sikre områder. En udsivning fra et atomaffaldsdepot ved Thise
kan forurene Thise vandværk, som blandt andet leverer vand til det økologiske Thise Mejeri,
konstaterer Flemming Eskildsen, som er formand for Styregruppen mod Atomaffald i Skive.
- Hvad angår Skive Vest, så har man ikke undersøgt, om der er drikkevandsressourcer her.
Vores eksperter mener, der er meget stor sandsynlighed for, at der er vigtige
drikkevandsressourcer under området, og at de er nødvendige for at sikre den fremtidige
vandforsyning i Skive Kommune. Området var faktisk udpeget som drikkevandsområde i
regionplanperioden 1989-2000, men blev taget ud, da Viborg Amt på daværende tidspunkt
valgte at reducere i antallet af drikkevandsområder, fortæller Flemming Eskildsen.
Begge steder er der ifølge Skive Kommunes tekniske rapporter risiko for forurening af
drikkevandet, hvis der sker et udslip fra et atomaffaldsdepot.
I rapporten om Thise hedder det:
”Det udpegede depot-område ved Thise, som består af højtliggende tertiært fedt ler, er omgivet af 2

begravede dalstrukturer som ligger ved henholdsvis Breum og ved Thise og strækker sig mod Sundsøre i øst.
En evt. udsivning fra depotet placeret i det fede tertiære ler vil således kunne strømme enten til dalen ved
Breum, der forsyner flere større vandforsyninger i området (bl.a. Breum, Vihøj, og Jebjerg), eller også til
dalen ved Thise og dermed Thise Vandværk, der som nævnt leverer vand til det Økologiske Thise Mejeri.”

I rapporten om Skive Vest hedder det:

”Områdeudpegningen fra 1989-2000 er lavet ud fra den betragtning at dér hvor grundvandet ligger højt i
terræn, skal grundvandet også beskyttes, hvilket er beskrevet i vejledning fra Miljøstyrelsen (Miljøstyrelsen,
1995) (jf. figur 2). Ved Hvidbjerg er grundvandet beliggende omkring et såkaldt ”grundvandstoppunkt (jf.
figur 2). Dvs. sker der en grundvandsforurening på en sådan top kan forureningen gøre maksimal skade på
omgivelserne, da grundvandet i princippet kan strømme i flere forskellige retninger.”
At GEUS kan udpege et område som sikkert, når drikkevandet kan være truet, ryster formanden for
MORADS (foreningen mod Radioaktivt Affald i Skive) Anders Rask. Han siger:
- Nu er vi gennem årtier blevet belært om at passe på vores drikkevand, ikke bare her og nu men også af
hensyn til kommende generationer, derfor undrer det os, at man overhovedet kan overveje at risikere en
forurening af drikkevandsressourcerne ved en nedgravning af atomaffald. Når der findes bedre løsninger
for opbevaring over jorden. Det koster måske mere på den korte bane, men det tager hensyn til de
kommende generationer.
GEUS planlægger at gennemføre 2-3 prøveboringer ved Skive Vest for at undersøge områdets
drikkevandsressourcer, men ifølge Skive Kommunes teknikere, er de planlagte undersøgelser ikke
tilstrækkelige, da det vil være tilfældigt om boringerne rammer grundvandsmagasinet. I stedet anbefaler
kommunen, at der først gennemføres en såkaldt TEM-undersøgelse, hvor man ved hjælp af
helikopteroverflyvning først kan danne sig et overblik over, hvor grundvandsmagasinerne kan være.
I rapporten om Skive Vest hedder det:
”Det er vigtigt at fastslå, i lyset af den meget komplekse geologi på Salling, at det ikke giver tilstrækkelig
dokumentation, at udføre 2-3 boringer i Hvidbjerg-området, da sandsynligheden for at man træffer et
betydende grundvandsmagasin vil være usandsynlig. Derfor vil det være hensigtsmæssigt først at udføre en
fladedækkende geofysik med TEM-metoden der vil være en optimal og billigere metode. Man vil her hurtigt
kunne danne sig et overblik over forekomsten af evt. grundvandsmagasiner, og så afslutningsvis placere
boringer de optimale steder. TEM-undersøgelserne foregår fra helikopter så der skal ikke indgås aftaler med
lodsejere forinden feltarbejdet påbegyndes.”
Formanden for MORAD siger:
- Det er ikke godt nok, at GEUS her i første omgang vil nøjes med 2-3 prøveboringer. De siger ganske vist, at
atomaffaldet ikke vil blive placeret uden en fuldstændig undersøgelse senere, men det betyder jo, at Skive
Vest risikerer at blive én af de to eller tre placeringer, som skal udpeges her i løbet af efteråret. Senere vil
man så finde ud af, at det var en fejl, men i mellemtiden sker der en stor skade på grund af den

psykologiske effekt. Det har kæmpe betydning for vores område, at man taler om, at vi måske skal have et
atomaffaldsdepot her i et bynært område, og hussalget er allerede gået fuldstændig i stå. Det vil være det
rene vanvid at lade Skive Vest fortsætte med at stå som sikkert område, når der er noget, der så kraftigt
tyder på, at det alligevel ender med at blive pillet af på grund af vigtige drikkevandsressourcer.
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