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Spildevand fra norsk olieindustri i Agersøsund. Hvad indeholder det?
Henrik Toft Jensen, Lektor emeritus og Jan Rasmussen, Fisker
Hovedproblemet er, at de danske miljømyndigheder giver tilladelse til import af spildevand fra Norge, og at
den danske miljølov åbenbart tillader mere forurening end den norske.

Procesvand med bariumholdigt boremudder sejles til RGS ved Stignæs i Danmark.
Agersø Fiskeriforening har siden 1999 søgt oplysninger om, hvad det procesvand, der importeres fra Statoil
i Norge, indeholder og søgt at få stoppet importen af spildevandet. Prøver fra det vand, der udledes fra
Stigsnæs viser, at det indeholder barium, der danner giftige forbindelser, når det lukkes ud i saltvand, samt
andre miljøskadelige stoffer i en ret lav koncentration. Grænseværdierne er dog overskredet i en del af
prøverne også efter, at spildevandet er renset og fortyndet mange gange med grundvand. Forekomsten af
barium i spildevandet gør det sandsynligt, at der er boremudder i det såkaldte procesvand.
Øget import af spildevand
I 2009 begynder der at komme en voksende trafik af skibe fra Norge. Tankskibene laster 12.000 tons hver.
Der anvendes store mængder boremudder i Norge. Vi har flere gange spurgt til, hvor Statoils boremudder
bliver af, det har vi ikke kunnet få svar på. Noget af det giftige boremudder kommer med procesvandet til
R.G.S. Det er svært at beregne, hvor meget der er udledt i Smålandsfarvandet, men det drejer sig om
mange ton barium og adskillige kg. af de meget giftige PFOSer gennem de sidste 20 år. En norsk
miljøgruppe oplyser, at Statoil søgte om tilladelse til at udlede 100 ton barium og 100g PFOSer i en Norsk
fjord, men at det blev afslået af det Norske miljøministerium. Endte disse stoffer så i Stigsnæs?
Miljømyndighedernes hemmelighedskræmmeri.
Siden 2004 har Agersø fiskeriforening i samarbejde med Danmarks Fiskeriforening søgt at finde ud af, hvad
spildevandet rent faktisk indeholder. Lige meget hvilke myndigheder vi henvendte os til, løb vi panden mod
en mur, men da vi modtager informationer om, at procesvandet, der sendes fra olieterminalen i Mongstad
til R.G.S indeholder en række miljøskadelige stoffer: Barium, bly, kobber, nikkel, zink og kviksølv. Vi har så
et møde med Miljøministeriet 2015. Resultatet bliver, at ministeret strammer op, men importen fortsætter.
Agersø Fiskeriforening opfordrer endnu en gang det danske miljøministerium om at stoppe
importtilladelsen af spildevand fra Norge. Det er Miljøministeren og politikerne, der må handle.

