
Kære Bjarne samt dem, der har været med dig i denne langvarige ”kratluskerkamp”– Tillykke 
med DN Lemvigs Naturpris 2021. 

Ane Margrethe Bjerre skriver bl.a. i sit forslagsindlæg I Folkebladet: 

I omegnen af 70 år har Åge Hansen og Bjarne Hansen kæmpet en ulige kamp for at få 
virksomheden Cheminova, myndigheder og politikere til at reagere på de for naturen og 
menneskene ganske uholdbare forhold med giftforurening på Tangen.  

Prisen bør gives til Bjarne Hansen for hans utrættelige kamp for at afdække omfanget af 
giftdepoterne, samt skadevirkningerne på natur og mennesker. 

For hans kamp for at få oprenset områderne for gift. 

For at arbejde målrettet på at påpege de undersøgelser, som viser, at der er øget risiko for at få 
kræft hos de mennesker som bor i næ rheden af giftdepoterne og fabrikken. 

 

Arne Noe skriver bl.a. i sit forslagsindlæg: 

Bjarnes kamp for at få ryddet op har skabt grundlaget for det folkelige pres, som er nødvendigt, når 

politikere skal prioritere ressourcer. 

Tit kan ”vagthunde” være irriterende, fordi de minder os om en mulig trussel, men de er 

nødvendige.  

Tak til Bjarne Hansen for en mangeårig indsats i kampen for oprydningen. Bjarne Hansen fortjener 

om nogen at modtage miljøprisen 

 
Lasse Ebbensgaard skriver bl.a. i sit støtteindlæg: 
Hvor han citerer fra forfatteren Dorte Nors bog om Vestkysten: ”En linje i verden”.  
Her er både Rav-Åge og Bjarne nævnt og om de 2 miljøforkæmpere skriver hun: 

“Den tavshed, som kan lukke sig om dem, der siger det, man ikke må sige i et lille samfund, er ikke 

for sarte sjæle”. 

Nu har også Bjarne Hansen fået tildelt ridderkorset, og jeg foreslår herved, at Bjarne Hansen 

tildeles årets naturpris, og derved signalerer, at vi Lemvig- og Harboørefolk ikke går i små sko. 

”Der var meget at rydde op i for faren, og der er meget at rydde op i for sønnen” og slutter: “Der er 

meget at rydde op i for os alle sammen”.  

 

I slut maj 2016 genrejste DN Lemvig i samarbejde med DN centralt og tidligere prof. og nu afdøde 

Finn Bro Rasmussen, en Skamstøtte over Høfde 42 og Kjærgård Plantage og selve Grindsted by og 

med underteksten: Forgiftning af dansk natur. Forurening af grundvand og havvand. Det foregik på 

Rønland station. Finn Bro Rasmussen, havde i sine unge dage arbejdet på Cheminova og var en 

central ressourceperson i DN´s miljøfaglige udvalg. 

Kæmpe medieopbud på Rønland Station og mindre end 24 timer efter dette kom kravene fra hhv. 

Kystdirektoratet og Banestyrelsen, at stenen skulle fjernes indenfor 1 uge. 

Ingen problem i det: Det var allerede planlagt, at når det forventelige påbud kom, blev stenen 

flyttet til Bjarne Hansens forhave hvor den stadig står og nu med en forklaring ved siden af på hhv. 

tysk og engelsk, så også turisterne forstår, hvorfor den står her. 



 

Vi har også aftalt med Bjarne, at i takt med at der bliver ryddet op i disse forureninger – kan vi 

sætte et grønt ”flueben” udfor disse udsagn på stenen. 

 

Tillykke med prisen Bjarne  ! 

 


