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Døde ørreder i dusinvis i
Karise Bæk efter udslip

. KARISE: Alt liv i Karise Bæk
forsvandt i sidste uge, da en
landmand omkring ved et
uheld fik lukket gylle ud i _
drænrøret til bækken i ste-
det for at få drejet ventilen
væk fra den fyldte gylletank
og over i den tomme .
.Landmanden - eller ret-
tere hans medhjælper - har
ikke på noget tidspunkt
lagt skjul på fadæsen, der
.altså betød døde fisk på en
fem km lang strækning af
bækken. Gyllen løb nemlig
fra den fyldte gylletank ned
på gårdspladsen og videre
gennem drænet ud i bæk-
ken -men desværre blev der
reageret alt for sent på den
rigtige måde.
. -Vimå understrege, at ved
den slags uheld skal man
altså trykke 112 med det
samme, man skal ikke selv
begynde at overtage proble-
met, siger Sanne Lund Ko-
lenda fra Faxe Kommunes
afdeling for natur og miljø.
Nu gik der desværre nogen
tid, inden der blev grebet
ind, og ilten i vandet for-
svandt - det kom imidlertid
hurtigt igen, det har vi målt.

- Men man skal altså huske
at ringe 112med det samme,

Et sørgeligt syn i Karise Bæk, da Køge Sportsfiskerforening onsdag i
sidste uge blev gjort opmærksom på udslippet, der angiveligt var
sket dagen før.

understreger miljørnedar-
bejderen, der også oplyser,
at nu er det Natur-og Er-

hvervsstyrelsen, der skal
beslutte, om landmanden
skal trækkes i landbrugs-

støtte, fordi han ikke har
været påpasselig med gyl- .
len. Heldigvis er det ikke
så tit, den slags uheld sker,
Sanne Lund Kolenda kender
kun til et andet gylleudslip
inden for de sidste to år.
Køge Sportsfiskerfor-

ening fulgte forureningen
tæt, mens den stod på, og i et
notat herfra fremgår, at en .
beboer ved bækken 28. juni
-forureningen er sket dagen
før - kontakter et medlem af
sportsfiskernes bestyrelse,
der derefter forsøger at
komme i kontakt med både
Stevns og Faxe kommuner,
dog uden held, fremgår det.
Herefter bliver man enige
om at ringe 112for at komme
igennem til Beredskabssty-
relsen, der omgående sen~
der en person til stedet, som
kan konstatere, at de døde
fisk bevæger sig opstrøms'
i Karise Bæk, der blev fun-
det 38 døde ørreder, 'enkelte .
fisk levede endnu, kort ef-
ter på nedstrøms bro var
der 42 døde ørreder, og ved
Køgevej , hvorfra bækken lø-
ber ind i Stevns Kommune,
konstaterede man 44 døde
ørreder.
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