
Handlingsplan 2021

Hvert år udledes der hundrede millioner liter urenset spildevand direkte fra

kloakkerne og ud i Øresund. Det skaber en konkret sundhedsfare for mennesker,

der bruger havet, som vi mærker med røde flag. Derudover er der nogle større

konsekvenser for vores havmiljø.

Der er ikke nok opmærksomhed på, at der udledes store mængder spildevand.

Rent Øresund arbejder for at samle stemmer der ønsker et rent Øresund, sætte

udledning af spildevand på dagsordenen og pege på konkrete løsninger.

Rent Øresund vil i 2021 arbejde med en konkret målsætninger:

Dokumentere aktive udledninger af spildevand med film og billeder

Hvis flere får set, hvordan det ser ud, når spildevand løber ud i Øresund, vil vi

kunne skabe opmærksomhed og samle flere kræfter til vores sag.

Spildevandet udledes under havets overflade - kaldet bypas - gennem kloakrør,

der ligger halvanden kilometer inde i Øresund. Over havets overflade ligger der

ud til Øresund og ud til øvrige vandområder såkaldte overløbsbygværker, hvorfra

spildevand udledes.

Når kloakker og rensningsanlæg er overbelastede pumpes urenset spildevand

direkte fra kloakken ud i Øresund gennem overløb og bypass.

Vi har sendt en ansøgning til VELUX fonden om et projekt, der hedder

“Spildevand i Øresund, sådan ser det ud”

Projektbeskrivelse “Spildevand i Øresund, sådan ser det ud”

Med både undervandsoptagelse og almindelige optagelser af aktive udslip af

urenset spildevand og en anvendelse af dette til professionelt producerede film,

billeder og grafik vil Rent Øresund sætte fokus på problemet med udledning af

spildevand.

Samtidig vil Rent Øresund bede COWI og DANFOSS om at pege på løsninger, der

kan begrænse udledning af spildevand i form af rapporter, der med både lokalt,

kommunalt og nationalt fokus og med forskellige økonomiske rammer peger på

hvilke tiltag, der kan investeres i for at begrænse udledning af spildevand i

Øresund.

I første omgang anvendes dokumentationen og de grafiske elementer, der

produceres, til at skabe opmærksomhed om forurening med spildevand og til at

styrke Rent Øresund som organisation. Med målrettede kampagner og
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kommunikation til vand-sportsforeninger og til facebook-brugere, der holder af

havet, vil vi samle de stemmer, der ønsker at løse problemerne med forurening

med spildevand i Øresund. Et konkret mål er 100.000 følgere på Facebook til

Rent Øresund og samling af et netværk af aktivister fra vand-sportsforeninger.

Regionsdækkende event op til kommunalvalget

Det næste skridt er en regionsdækkende event, hvor vi udnytter Rent Øresunds

nye netværk af foreninger og vores størrelse til at få politisk opmærksomhed. Der

er kommunalvalg d. 16. november 2021, og indenfor en måned af

kommunalvalget, vil vi organisere aktivister fra vandsports-foreningerne;

dykkere, svømmere, vinterbadere, fiskere, kajakroere til at tage billeder af

Øresund under et regnvejr, hvor de røde flag hejses, og hvor der udledes

spildevand. Til dette formål udarbejder Rent Øresund kommunespecifikke

rapporter med angivelse af omfanget af forurening med spildevand og angivelse

af konkrete løsninger. Samtidig indrykkes annoncer i samtlige relevante

lokalaviser.

Hvis spildevand i Øresund bliver et større emne i valgkampen, vil det være lettere

at snakke med borgmestre efterfølgende, og planen er at følge op med møder og

kommunikation til de nyvalgte byråd. Det giver samtidig en bedre mulighed for at

foreslå løsninger på nationalt plan til miljøministeriet. Rent Øresund vil forsøge

at samle de nye borgmestre om et brev til miljøministeren, hvor der foreslås

større løsninger på nationalt plan.

På længere sigt

Øresund er ikke det eneste hav i Danmark, med forurening og dårligt havmiljø.

Det er for eksempel meget værre i det fynske øhav og i Århus Bugt. Med de

erfaringer og det netværk vi bygger op i Rent Øresund, vil vi arbejde på at skabe

lignende foreninger rundt om i Danmark. Lokale foreninger, der arbejder med

konkrete løsninger.

8. april

Bestyrelsen
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