Indstilling til Cavlingprisen 2021 – PFOS-sagen begyndte i Korsør
Indstillet: Journalist Helge Wedel, Sjællandske Medier, Slagelse-redaktionen
Begrundelse:
Det er ikke sikkert, at PFOS-sagen ville have været kommet til offentlighedens kendskab og
udviklet sig til den nationale skandale, den er, hvis ikke det havde været for én vedholdende,
stædig og ihærdig journalist.
Længe inden nogen andre interesserede sig det mindste for noget tilsyneladende forgiftet
overfladevand på en eng i Korsør, undrede journalist Helge Wedel sig:
For hvad lå der bag Slagelse Kommunes forholdsvis underspillede pressemeddelelse kort før jul i
2020 om et stof, der var blevet målt, men ikke ”udgjorde nogen sundhedsmæssig risiko”?
Journalist Helge Wedel, som dækker Korsør, gravede sig ned i sagen, der nu har udviklet sig til en
af de største miljøskandaler i nyere tid. En sag, som Sjællandske Medier via en bunke omfattende
aktindsigter og interviews har dækket intensivt siden december 2020. Først mange måneder
senere, i forsommeren 2021 – og muligvis takket være Helge Wedels mange artikler om sagen –
begyndte andre medier at interessere sig for skandalen og har dygtigt bygget oven på Helge
Wedels arbejde.
Men det var Sjællandske Medier, der tog det første spadestik tidligt i processen – vel at mærke
inden myndigheder og ministre fik viden om, hvad det egentlig er for et stof – PFOS – der ikke bare
er blevet ledt ud i Storebælt, men som også har forgiftet det overfladevand, som kvæg har drukket
i årevis. Det har sidenhen vist sig, at stoffet har forgiftet større landområder rundt om i landet.
Det er derfor, jeg hermed indstiller Helge Wedel, og dermed Sjællandske Medier, til Cavlingprisen.
Helge Wedel var den journalist, der som den første bød offentligheden på fluorstoffet PFOS’
giftige fakta. Lige fra dengang, det ”blot” handlede om oprensning, til sagen tog sig en mere
alvorlig drejning til også at handle om myndighedssvigt, helbred, risikoen for kræft og ustyrligt
høje kolesteroltal.
Få måneder efter konstateringen af forureningen kom det – takket være Sjællandske Medier –
frem, at en lokal kogræsserforenings kvæg havde græsset på engen, og at kødet på frys hos et
trecifret antal lokale beboere var forgiftet og faktisk kræftfremkaldende i en grad, det ikke
tidligere har været kendt herhjemme.
Helge Wedel har været vedholdende i sit arbejde med sagen. Cases, kommentarer og skarpe
nyheder har sat PFOS på dagsordenen, lige fra dengang stoffet første gang blev nævnt i en
underspillet pressemeddelelse fra Slagelse Kommune, til i dag, hvor ministre, politikere og andre
tager sagen så alvorligt, at hele Danmark er blevet opmærksom på dens konsekvenser for
folkesundheden.
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