
Grønne organisationer i opråb: Kalundborg Forsyning 
må respektere naturbeskyttelsen for Tissø 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk 
Sportsfiskerforbund frygter for konsekvenserne, hvis Kalundborg Kommune giver tilladelse 
til massiv indvinding af vand fra Tissø. Det vil skade den sårbare natur i og omkring søen, 
mener de tre grønne organisationer.  
 
Tissø nær Sæby i Kalundborg er Danmarks fjerdestørste sø, og er underlagt en streng 
naturbeskyttelse for sin sårbare natur og de mange fugle og dyrearter, der raster og lever i og ved 
søen. Det vil få katastrofale følger for søens liv og åerne tilknyttet søen, hvis vandforbruget øges 
massivt, mener de grønne foreninger. 
 
Som det er i dag, indvinder Kalundborg Forsyning vand fra Tissø til en række virksomheder. De 
står for et forbrug på 4.000.000 kubikmeter vand til deres industri og produktion hvert år. Nu vil 
politikerne give tilladelse til at øge vandforbruget til 6.700.000 kubikmeter om året. Det strider ikke 
kun imod naturbeskyttelsesloven, men også Statens klare retningslinjer, der gælder for såvel 
Tissø, som andre vandområder i Danmark, oplyser Susanne Ladefoged, formand i DN 
Kalundborg.  
 
- Alene ud fra, at Tissø er et topbeskyttet Natura 2000-område, bør Kalundborg Kommune og 
Kalundborg Forsyning hurtigst muligt afvikle indvindingen og søge andre løsninger, siger Susanne 
Ladefoged, og giver også virksomhederne en klar opfordring:  
 
- Moderne virksomheder bør tænke i at effektivisere og finde vandbesparende løsninger, og gå i 
retning af af-saltning af havvand. Det er helt uholdbart at øge forbruget af klodens ressourcer af 
ferskvand til produktion uden omtanke for de ødelæggende konsekvenser, det har for dyre- og 
plantelivet i området.  
 
Åbent brev til kommunen - Naturlovgivningen skal følges  
De tre grønne organisationer har sendt et åbent brev til kommunen og virksomheder, der aftager 
søvandet for at oplyse dem om konsekvenserne for naturen, noget som Kalundborg Kommune 
tilsyneladende ikke har informeret virksomhederne om. Og set i lyset af, at virksomhederne gerne 
vil leve op til egne bæredygtighedsprincipper, er konsekvenserne for naturen afgørende viden for 
dem og deres kunder, mener Susanne Ladefoged.  
 
 
FAKTA om Tissø og vandindvinding i Tissø 

• Tissø og vandløbene omkring søen, er et meget vigtigt og værdifuldt naturområde. 
Områderne er omfattet af international beskyttelse (Natura 2000) med klare regler for, hvor 
meget de må påvirkes.  

• Planerne om at øge vandindvindingen medfører en voldsom nedgang i vandføringen i 
Nedre Halleby Å, hvor dyrelivet er tilpasset til og afhængig af den naturlige vandføring og 
variationer i vandafstrømningen, dels gennem Nedre Halleby Å og dels gennem Tissø.  

• Den naturskadelige opstemning af vand i Tissø er en alvorlig trussel imod vigtige yngle- og 
fourageringsområder for dværg-terne, fjord-terne, klyde og andre truede fugle i Natura 
2000-området samt for fisk og andre dyr og planter i Nedre Halleby Å.  

 
Læs mere på: https://kalundborg.dn.dk/  
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