
STOP SKIFERGAS-PRØVEBORINGERNE I NORDJYLLAND

BLOKER BORETÅRNET
Skifergas er en ekstrem energiform, der er endnu mere forurenende 
og klimaskadelig at udvinde end de konventionelle fossile brænd-
sler. Alligevel er det multinationale selskab Total i samarbejde med 
den danske stat ved at sætte gang i de første prøveboringer der 
skal bane vejen for et nyt dansk gaseventyr på miljøet og lokalbe-
folkningens bekostning. Boreplatformen er allerede bygget, og nu 
venter Total kun på at boretårnet ankommer.

Vi er en gruppe personer som er trætte af at se passivt til, mens 
vores miljø bliver smadret. Derfor indkalder vi til demonstration og 
direkte aktioner med brug af civil ulydighed, for at stoppe boretår-
net når det ankommer i februar/marts. Boretårnet vil ankomme 
fordelt på et større antal lastbiler, og det forventes derfor at tage 
flere dage, før alle delene er kommet frem. Den præcise dato for 
transporterne er stadig ukendt, men når vi ved mere og/eller når 
lastbilerne begynder at ankomme, vil vi indkalde til aktioner i om-
rådet omkring Dybvad.

Mail til blokerboretaarnet(at)riseup.net - Så 
holder vi dig informeret om, hvornår boretårnet ankommer. 
Vi opfordrer til, at du skriver telefonnummer i mailen, hvis der 
er brug for hurtig mobilisering. Er der mange tilmeldinger, 
arrangerer vi fælles transport fra København. 

www.blokerboretaarnet.wordpress.com
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