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Fornyet vandindvinding af overfladevand fra Tissø i Kalundborg Kommune sætter 

lokale virksomheders bæredygtighedsstrategier over styr 

Kalundborg Kommune vil øge vandindvindingen fra Tissø på Sjælland, men den øgede 

vandindvinding er ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund i strid med gældende natur- og 

miljølovgivning og er til skade for den særligt beskyttede natur i og omkring søen. Flere 

store virksomheder i Kalundborg med stærke bæredygtighedsprincipper får vand fra 

kommunens forsyningsselskab. 

Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning ønsker at øge vandindvindingen fra Tissø på 

Sjælland fra 4.000.000 kubikmeter til 6.700.000 kubikmeter. Vandet forsyner blandt andet en 

række store velrenommerede danske virksomheder med afdelinger i Kalundborg kommune med 

vand til deres produktionsfaciliteter.   

Men Kalundborg Kommune fortsætter og øger vandindvindingen, på trods af at det allerede på-

fører de internationalt beskyttede naturområder voldsomme forringelser. En praksis der er i 

strid med dansk miljølovgivning og gældende regler for Natura 2000-områder og Vandrammedi-

rektivet. Det sætter flere af de lokale virksomheders bæredygtighedsstrategier over styr. 

- Vandindvindingen fra Tissø har en markant negativ påvirkning på den sårbare og strengt be-

skyttede natur ved Tissø og i Nedre Halleby Å – og er i direkte strid med den gældende natur- og 

miljølovgivning. Det er Kalundborg Kommune gentagende gange blevet gjort opmærksom på af 

både os, DN og DOF samt vores lokale afdelinger. Alligevel ønsker kommunen at fortsætte vand-

indvindingen og øge mængden af indvundet vand, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljø-

konsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Derfor har Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med DN og DOF i et brev henvendt sig til 

både kommunen samt flere af de lokale virksomheder med henblik på at få stoppet den ikke bæ-

redygtige vandindvinding. 

- Der er flere store virksomheder i Kalundborg, med stærke bæredygtighedsprincipper, der 

modtager vand fra Kalundborg Forsyning og dermed Kalundborg Kommune – og vi føler derfor, 

at vi – nu når kommunen ikke selv formår det – må oplyse disse store virksomheder om konse-

kvenserne ved vandindvindingen, siger Lars Brinch Thygesen. 
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