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CHRISTIAN POLL: CHEMINOVA, ATP OG LD HAR 

HISTORISK CHANCE FOR AT TAGE ANSVAR 

I 53 år er kemikalier og gift sivet ud i Vesterhavet – og det i en sådan grad, at der er indført 

fiskeriforbud i området. Giften kommer fra Cheminova, hvis aktionærer – herunder ATP og LD 

– i morgen skal tage stilling til, om de vil bidrage til oprydningen, inden Cheminova ryger over 

på amerikanske hænder, og muligheden for at tage ansvar for egen miljøødelæggelse bliver 

lukket for altid. 

I det, der er blevet kaldt Danmarks største giftskandale, dumpede Cheminova frem til 1962 

tonsvis af giftigt affald ved Harboøre og sendte derved kemikalier ud i både Vesterhav og 

Limfjord. I dag, 53 år efter, har ingen endnu taget ansvar for at få ryddet helt op. 

”Det her er et godt eksempel på, at det tager et splitsekund at forurene og svine dansk muld 

og farvand til, mens det tager årtier at rydde op igen. Det er en skandale, at der endnu ikke er 

blevet ryddet op, men jeg håber, at aktionærerne i morgen beslutter at tage et etisk ansvar for 

miljøet og vores fælles fremtid, ” siger Christian Poll, miljø- og klimaordfører for Alternativet. 

ATP og LD, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, er blandt hovedaktionærerne i Cheminova, og de vil 

i morgen blive forgyldt sammen med resten af aktionærerne, idet Cheminova er blevet opkøbt 

af en amerikansk kemakalie-koncern. Helt præcis vil 8,5 mia. kr. blive udbetalt til 

aktionærerne. Dermed synes det som en dråbe i vandet at skulle afsætte de 125 mio. kr., det 

vil koste at få ryddet op – men spørgsmålet er, hvorvidt aktionærerne alligevel vil undslå sig 

ethvert etisk ansvar. 

”Faktum er, at hverken Cheminova eller aktionærerne har et juridisk ansvar for at rydde op, 

men jeg synes i høj grad, at de har et etisk ansvar. De har her et sidste vindue i forhold til at 

skride til handling, men det vil blive smækket eftertrykkeligt i, når Cheminova ryger på 

amerikanske hænder. Jeg håber virkelig, at aktionærerne i morgen træffer den rigtige 

beslutning, så vi kan få gang i arbejdet med at grave kemikalierne op af jorden og stoppe 

udsivningen til Vesterhavet,” siger Christian Poll.  
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