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Vingsted, den 15. oktober 2020 

 

Angående svar på henvendelse fra Danmarks Sportsfiskerforbund om udledning af uren-

set spildevand, dateret den 30. Juni 2020. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund takker for svarene på vores henvendelse af den den 10. 

juni. Vi er glade for at kunne læse, at Kattinge Vig ikke belastes med overløb fra 

renseanlæg – og at den unaturligt store dødelighed i smoltundersøgelsen sandsynligvis 

ikke skyldes dårlige miljøforhold i området. 

Jeres svar med hensyn til indholdet af af næringssalte i det urensede spildevand gør os 

desværre ikke meget klogere på, hvor store mængder af kvælstof og fosfor, der udledes. 

I forklarer fint, at det er Miljøstyrelsen, der i givet fald bør ligge inde med de 

oplysninger.  

Set i lyset af de nye oplysninger fra artiklen i Roskilde Dagblad den 29. september1, hvor 

det viser sig, at der flere steder i kommunen er konstateret overløb fra renseanlægene, 

der overskrider tilladelserne mange gange, vil vi hermed opfordre jer til at undersøge, 

om Miljøstyrelsen ligger inde med data, der kan kvantificere mængderne af kvælstof og 

fosfor fra overløbene. Og med udgangspunkt i det lave det bedst mulige skøn over 

omfanget af udledningernes indhold af potente næringsstoffer og den samlede 

 

1 Så meget urenset spildevand lukkede Fors ud i 2019, Roskilde Dagblad. 29. september 2020. 
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udledning til Roskilde Fjord. Den viden må være meget relevant at kende, når 

politikerne skal tage beslutningen om, hvordan overløbene skal begrænses i fremtiden.  

I beskriver i jeres svar til os forskellige løsnings-scenarier, hvoraf det bedste – fuld 

kloakseparering – også vil være meget dyrere end de andre alternativer. Men det kan jo i 

den sidste ende vise sig at være en god og nødvendig investering set i lyset af de meget 

store overskridelser.  

Vi vil også nævne, at et af løsningsforslagene, som nævnes i artiklen, men dog ikke i jeres 

svar – udbygning af havledning, der leder spildevandet længere ud i fjorden, hvor det 

fortyndes – er helt og aldeles uacceptabelt. Hvis det forslag bliver en del af den politiske 

agenda, vil vi sammen med de lokale sportsfiskere bekæmpe det indædt. 

Vi nævnte i vores henvendelse af den 10. Juni, at der efter store regnskyl, hvor der løber 

store mængder regnvand ud i havnen, var blev fundet døde fladfisk i oplevelseshavnens 

åbne hyttefade. Det skete atter den den 24. august, hvor tre store fladfisk og en række 

ålekvabber døde i forbindelse med et heftig nedbør.  

Det vækker stor bekymring  hos Roskilde Lystfiskerklub, at fisk, der ellers er friske og 

sunde, dør efter store regnskyl. Foreningen kunne desværre ikke informere kommunen 

om hændelsen på selve dagen, som I ellers opfordrer til i jeres svar af den 30. Juni. Vi 

håber, det er muligt, hvis hændelsen gentager sig. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Manniche Ebert 

Biolog   

 

 


