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Igen er Vestkysten på Fanø blevet ramt af paraffinforurening. 
Reglerne brydes, når paraffinen dumpes, mener lokal ildsjæl

FORURENING – Hvis 
man i den forgangne uge 
har gået en tur langs vest-
kysten på Fanø, har man 
muligvis lagt mærke til 
nogle hvide klumper langs 
stranden. Det er paraffin, 
hvilket kommer sig af, at 
Fanøs vestykyst igen er 
blev ramt af en omgang pa-
raffinforurening. 

Det er ikke første gang, 
strandene på Fanø bli-
ver ramt af paraffin, men 
denne gang vurderer Peter 
Michélsen, primus motor 
i foreningen Ren Strand 
Fanø, at det er den værste 
omgang forurening, for-
eningen har set. 

”Det har været den vær-
ste i meget lang tid, og jeg 
vil gå så langt som at sige, 
at det er den værste, vi har 
set. Af det opsamlede mate-
riale har vi i alt samlet cirka 
150 tons op. Der er selvføl-

gelig tang, 

vådt sand og andet affald 
i det, men jeg vil anslå, at 
halvdelen af det er paraffin. 
Og det er altså meget,” si-
ger Peter Michélsen. 

Rensning af tanke 
Paraffinen kommer fra 
skibe, der renser deres 
tanke på åbent hav. Til 
manges overraskelse er 
der faktisk ingen krav, der 
forhindrer dumping af pa-
raffin i Nordsøen uden for 
12-milegrænsen. Det skal 
der gøres noget ved, me-
ner Christian Lorenzen, 
formand for ENT-udvalget 
samt medlem af bestyrelse 
for KIMO Danmark, Kom-
munernes Internationale 
Miljøorganisation.

”Den her gentagne op-
skylning af paraffin på 
vores strande er et stort 
problem – og det virker jo 
helt vanvittigt, at den tank-
rensning, der er årsag til 
det, rent faktisk er lovlig. 

Det skal vi have 
gjort noget 

ved,” 

siger Christian Lorenzen i 
en pressemeddelelse.

Han fortæller, at KIMO 
vil arbejde indstændigt 
med at få gjort noget ved 
problemet. 

”Denne gang har det 
igen samlet været ca. 50 
km kystlinje, der skulle 
oprenses. Og selvom sta-
ten er med 
inde og løfte 
den økono-
miske byrde 
på den del af 
det, så er det 
jo slet ikke 
dét, det først 
og fremmest 
handler om. 
Der er en 
langt større 
problemstil-
ling i spil her 
– for det er 
altså en katastrofe for mil-
jøet, både i verdenshavene 
og på vores strande og ky-
ster. I tillæg er det rigtigt 
skidt for den turisme, der 
er så vigtig en indtægtskil-
de på den jyske vestkyst – 
ikke mindst på Fanø,” siger 
Christian Lorenzen. 

Sydvestjysk Brandvæ-
sen startede tirsdag den 
28. august 

med at samle paraffinen 
ind. 

Onsdag kørte de også, og 
fredag var de igen ude, for-
di Peter Michélsen havde 
fundet nogle 
småste-
der, hvor 
paraf-
finen 

også havde fun-
det vej.  Den lokale opryd-
ningsildsjæl er overbevist 
om, at selvom det er lovligt 
at dumpe paraffin i Nord-
søen uden for 12-sømile-

grænsen, så 
foregår der 

stadig 
ulovlig-

heder på området, når ski-
bene skal rense tanke. 

”Udover at de skal være 
12 sømil væk fra land, så 
skal dumpingen også fore-
gå på minimum 25 meters 
dybde, skibet skal gøre 
fart gennem vandet med 
mindst syv knob, og udled-
ningen skal foregå under 
vandoverfladen," siger Pe-
ter Michélsen og fortsætter: 

Aftegninger af søm
"Og når vi kan finde paraf-
fin i flader på flere centime-
ters tykkelse, og der er af-
tegninger af svejsesømme, 
så kan man godt regne ud, 
at det ikke er blevet dum-
pet under havoverfladen,” 
siger Peter Michélsen og 
nævner engang, hvor han 
fandt paraffin på størrelse 

”Det er den 
værste omgang 
paraffinforurening, 
vi har set” 

Peter Michélsen 
har på et tidligere 
tidspunkt fundet 
paraffin på størrelse 
med en tønde.
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med en tønde (se billede). 
"Det er jo bare blevet ky-

let over bord." 
Selvom selve paraffinen 

er kategoriseret som ikke-
farligt affald, så mener 
Peter Michélsen stadig, at 
problemer er stort.

Biprodukt fra olie 
”Som sådan er det ikke far-
ligt for selve stranden, men 
i og med det er et biprodukt 
af olieindustrien, så er det i 
hvert fald ikke sundheds-
fremmende. Og når det lig-
ger på stranden, er fuglene 
helt vilde med at hakke i 

det, og de kan ikke fordøje 
paraffin. Så det ender med 
at ligge som en klump nede 
i maven på samme måde 
som plastic. Derudover kan 
paraffinen ligge og gemme 

sig i sandet, og til næste 
år begynder det at smelte. 
Så får man det op mellem 
tæerne og hundene får det 
på pelsen,” siger Peter Mi-
chélsen. 

Han nævner også, at 
KIMO længe har arbejdet 
med at få gjort dumping af 
paraffin ulovligt. Lige nu 
ligger der et forslag til be-
handling ved EU. 

31 paraffinhændelser
”Det skulle gerne blive ved-
taget i år, så det fra næste år 
er ulovligt at udlede paraf-
fin,” siger Peter Michélsen. 

Mellem 2012 og 2016 har 
der været registreret 31 
hændelser med paraffin-
forurening, og de samlede 
omkostninger til opryd-
ning ligger indtil videre på 
7,4 mio. kr. 
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I tre dage var Sydvestjysk 
Brandvæsen i gang ved 
Vestkysten på Fanø, hvor de 
i alt samlede omkring 150 
tons materiale op. Ren Strand 
Fanø vurderer, at i hvert fald 
halvdelen af det materiale har 
været ren paraffin, der bliver 
dumpet af skibe, når de renser 
tankene.

De mange små klumper  
af paraffin kan til næste år risi-
kere at smelte og blive særdeles  

irriterende for strandens gæster.

Fanø
Kommune
www.fanoe.dk

Fredag den 28. september kl. 16.30-19.30
i Fanø Hallen, Stadionvej i Nordby

Tilmelding: bgpldl@fanoe.dk eller  
tlf. 76 66 08 63 med angivelse af navn  
samt evt. forening – senest den 24. september

Kl. 16.30 Velkomst v/ velfærdschef  
 Søren Lück Madsen
Kl. 16.45 Fællessang akkompagneret  
 af Bent og Agnete 
Kl. 16.50 ”Vi er seje sammen” 
Kl. 18.00 Fanø Kommunes hilsen til de frivillige  
 v/ borgmester Sofie Valbjørn
Kl. 18.15 Let anretning – krydret med  
 historiefortælling v/ Inger Lodberg
Kl. 19.15 Uddeling af årets initiativpris 
Kl. 19.30 Fællessang – med TAK for indsatsen  
 og tak for i dag

Program for 
FRIVILLIGHEDSDAGEN

Salg og service af alle typer varmepumper

Ring for tilbud: 21 67 95 16

Din lokale fagmand

Fanø
Klima
Service


