Kære Niels Overgaard Christensen
Du har på vegne af gruppen Ren Nekselø Bugt stillet spørgsmål til Byrådet 22.
juni 2021, som jeg hermed vil besvare. Byrådet modtager kopi af svaret og det
lægges på hjemmesiden.
Du oplyser til Byrådet, at Nekselø Bugt årligt forurenes med 22,5 – 39,5 ton kvælstof som følge
af Odsherred Kommunes passivitet. De udledningstal mener vi ikke er i nærheden af de faktiske
forhold, hvilket vi senest har redegjort for i vores breve til jer 28. maj og 7. juni 2021.
Som I er gjort bekendt med, har Lammefjordens Dige- og Pumpelag endnu ikke færdiggjort
deres anlægsprojekt til sikring af den fortsatte afvanding af Lammefjord, herunder beskyttelse
af de værdifulde Lammefjordsafgrøder. Ligeledes er I gjort bekendt med, at der ikke sker
udledning til Nekselø Bugt via Hørve-Dragskanalen i perioden maj til september. Dvs. i algernes
vækstsæson.
Som I rigtigt nok skriver, er det et vilkår i afvandingsprojektets VVM-tilladelse, at der skal laves
en sluse i Nordkanalen, så det oppumpede drænvand fra den indre del af Lammefjord vil løbe
mod øst til Isefjord. Og ikke mod vest til Nekselø Bugt.
Som vi har informeret jer om på møder og i breve, finder vi, at det vil være et betydeligt
værdispild for Lammefjordens Dige- og Pumpelag at etablere en sluse til anslået 1½ mio. kr.,
hvis det om få år viser sig, at slusen som følge af det fælleskommunale spildevandsprojekt er
fejlplaceret. Derfor vil vi ikke kræve slusen anlagt, før vi er sikre på, at den ikke kolliderer med
andre hensyn og projekter.
Indtil der er sket en afklaring, vil Lammefjordens Dige- og Pumpelag derfor lave en midlertidig
løsning, som sikrer, at der ikke sker udledning til Nekselø Bugt i vinterhalvåret. Vi forventer at
have modtaget en ansøgning og færdigbehandlet den, inden Hørve-Dragskanalen igen åbnes
mod Nekselø Bugt til september.
Det fælleskommunale spildevandsprojekt er åbent for offentlig deltagelse, hvilket vi sætter stor
pris på. I er som hidtil velkomne til at sende jeres bekymringer direkte til os og få svar på jeres
spørgsmål. Jeg kan også anbefale at følge med og deltage på borgernet:
https://borgernet.odsherred.dk/da-DK/projects/faelles-renselosning. Hvis I anvender
borgernet, kan alle andre borgere og interesseorganisationer også følge med, hvilket kun vil
gavne informationsniveauet til glæde for alle parter.
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I Odsherred Kommune har vi 4-dages arbejdsuge. Det betyder, at du som borger eller virksomhed
får adgang til mange flere mødetider mandag til torsdag. Du kan bestille tid her.

Svar fremsendt pr. mail til spørgeren den 23. juni 2021

