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Åbent brev til:

Virksomheder der anvender overfladevand fra Tissø,
Kommunalbestyrelsen i Kalundborg
Samt pressen
Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening
BirdLife, sender sammen med vores lokalafdelinger og foreninger denne opfordring, da vi er dybt
bekymrede for natur og miljø i Nedre Halleby Å og Tissø med tilløb.
Baggrunden for dette åbne brev, er den massive indvinding af overfladevand der sker fra Tissø til en række
virksomheder i Kalundborg.
Kalundborg kommune planlægger lige nu en ny tilladelse til forøget indvinding af vand fra Tissø til
industrierne i Kalundborg. Det er planlagt at øge indvindingen til 6.700.000 kubikmeter om året på trods af at
der ved den nuværende indvinding på ca. 4.000.0000 kubikmeter, allerede er store negative konsekvenser
for naturen i og ved Nedre Halleby Å, Tissø og tilløb til søen.
Naturområderne i Tissø og i de vandløb der en del af vandsystemet omkring søen, er et meget vigtigt og
værdifuldt naturområde. Områderne er omfattet af international beskyttelse med klare regler for hvor
meget de må påvirkes, men dette ser vi desværre ikke respekteret af Kalundborg kommune.
Den planlagte forøgelse af vandindvindingen medfører dels voldsom nedgang i vandføringen i Nedre Halleby
Å, dels en meget naturskadelig opstemning af vand i Tissø. Dette er en alvorlig trussel imod meget vigtige
yngle- og fourageringsområder for dværgterne, fjordterne, klyde og andre truede fugle i Natura 2000området og for fisk og andre dyr og planter i Nedre Halleby Å. Dyrelivet i området er tilpasset til og
afhængige af den naturlige vandføring og variationer i vandafstrømningen, dels gennem Nedre Halleby Å og
dels gennem Tissø.
Vi anerkender, at vigtige industrier med mange arbejdspladser i Kalundborg har brug for vand til deres
produktioner, men det må ikke påføre naturen sådanne tab og ødelæggelser, som brugere af områderne har
kunnet iagttage og gjort opmærksomme på gennem mange år.
Vi finder ikke, at kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune i dens tilgang til vandindvinding fra Tissø,
respekterer gældende lovgivning på området. Der har været dialog og interessentinddragelse i arbejdet i
Tissø Forum. Vi har imidlertid efterfølgende kunne konstatere, at kommunen desværre ikke havde oplyst
deltagerne korrekt om rammerne for dette arbejde. Staten har f.eks. klare retningslinjer for vandindvinding,
der gælder for både Tissø og alle andre vandområder i Danmark. Kalundborg Kommune er den eneste
kommune, der giver tilladelse til indvinding af drikke- og industrivand fra søer. Alene det burde vække
opmærksomhed, og når det så ovenikøbet sker fra et topbeskyttet Natura 2000-område, bør Kalundborg
kommune og Kalundborg Forsyning hurtigst muligt afvikle indvindingen og søge andre løsninger.
Alle taler om bæredygtighed, biodiversitetskrise og forpligtigelse overfor vores natur. Det er i alles interesse,
at der findes en løsning til sikring af vand til virksomhederne og samtidig tage det nødvendige og lovfæstede
hensyn til Danmarks natur.
Kalundborgs industrier har stolte traditioner tilbage fra 1970erne med dannelsen af en visionær industriel
symbiose mellem områdets største private og offentlige virksomheder. I symbiosen udnyttes restprodukter
fra én virksomhed som ressourcer i andre. Hermed viste virksomhederne dengang stor samfunds- og
miljømæssig ansvarlighed længe før CSR overhovedet blev et kendt begreb. Og virksomhederne har denne
ansvarlighed med sig som en del af deres egen forretningsmæssige strategi og markedsføring også i dag.

Derfor har virksomhederne også en rimelig og berettiget forventning om at kommune og forsyningsselskaber
er med til at sikre at vand, el og andre fundamentale fornødenhed leveres på et lovligt og bæredygtigt
grundlag, som understøtter virksomhedernes egne CSR-bestræbelser og ikke det modsatte.
Kalundborg Kommune skuffer både virksomheder og borgere fælt med planerne om udvidet vandindvinding
fra Tissø, hvor ambitionen retteligt bør være reduktion og med tiden helt ophør af overfladeindvinding af
vand.
Kalundborgs industrier kan ikke være tjent med at kommunen og Kalundborg Forsyning således
kompromitterer virksomhedernes egne bæredygtighedsstrategier. Det kan Kalundborgs borgere afgjort
heller ikke, når deres arbejdspladsers troværdighed sættes uforskyldt under pres på grund af en ikke
bæredygtig vandforsyning.
Vi opfordrer derfor Kalundborg kommune og de virksomheder, der anvender procesvand fra Tissø, til at finde
andre muligheder, som f.eks. afsaltning af havvand samt at effektivisere og finde vandbesparelser. Tissøindvindingen kan ikke forsætte med de ødelæggende konsekvenser, den har for dyre- og plantelivet i
området.
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Fakta
Kalundborg Forsyning indvinder i dag mellem 3.500.000 og 4.000.000 kubikmeter vand fra Tissø.
(Tilladelse til 5.000.000)
Kalundborg kommune vil give tilladelse til en vandindvinding på 6.700.000 kubikmeter vand
Områderne er omfattet af 3 EU-Naturdirektiver
Åmosen, Tissø, Nedre Halleby Å og Flasken er udpeget efter Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne
Tissø med tilløb og Nedre Halleby Å, er med i vandområdeplanerne og skal opnå god økologisk tilstand
senest i 2027 (Vandrammedirektivet)

