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Notat 
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Tilsynsnotat 29. og 30. juli 2013, fiskedød i Spørring Å 

Den 29. juli 2013 blev undertegnede kontaktet af redningsberedskabets indsatsleder, 

Tinna Lynge Jensen (TLJ). Lodsejer Jens Knudsen (JK) havde ringet 1-1-2 efter at ha-

ve set skumdannelse og døde fisk i Spørring Å ved hans ejendom. Undertegnede aftal-

te med TLJ at KLKR og undertegnede foretog besigtigelse og at TLJ i mellemtiden 

skulle køre til en opstrøms overkørsel for, at se om der også der var døde fisk. 

  

JK oplyste at han går tur langs vandløbet hver morgen og at fiskedøden blev observe-

ret om morgenen d. 29. juli 2013. 

 

Besigtigelse af forholdene 

KLKR og TOBK besigtigede vandløbet umiddelbart efter at have modtaget opkaldet fra 

indsatsleder. Det kunne konstateres, at der, langs hele strækningen (markeret med 

rødt på Fig. 1) var mange døde ørreder (Fig. 2-11) på strækningen - umiddelbart alle 

der havde befundet sig i Spørring Å på forureningstidspunktet. Der var få levende ør-

reder på en ca. 200 meter lang strækning efter tilløb fra Astrup Bæk. Der var ingen el-

ler kun minimal skumdannelse tilbage. Vand så normalt ud, lugtede ikke og der var le-

vende smådyr (bl.a. div. døgnfluer, Elmis, Vårfluelarver, Gammarus og igler). Der kun-

ne ikke konstateres forhøjet indhold af ammonium ved test med dertil indrettet kit. Der 

blev testet 3 forskellige steder. Iltmætning: ml. 75 og 85 %, testet ved de samme tre lo-

kaliteter. 

Fiskedøden var udbredt fra ca. 200 meter nedstrøms Ågårdsvejs krydsning af Spørring 

Å til udløbet i Lilleå, dvs. en strækning på 3700 meter. 

Det var ikke muligt at opspore forureningskilden, på trods af, at der var en meget brat 

overgang mellem strækningen med udelukkende levende ørreder til strækningen med 

udelukkende døde ørreder. 

 

Vurdering og opfølgende besigtigelse 

KLKR og undertegnede vurderede at der ikke længere var en akut situation, da der ik-

ke kunne konstateres en påvirkning nedstrøms sammenløbet med Lilleå og da det ikke 

tydede på en igangværende forurening (både pga. de levende ørreder nedstrøms tilløb 

fra Astrup Bæk og det faktum, at der ikke var nogen tilførsel at spore). 

Ved opfølgende besigtigelse d. 30. juli 2013 blev der indsamlet fisk til frysning og even-

tuel efterfølgende toksisk analyse. Strækningen blev gennemgået igen, men uden at 

dette kastede lys over årsagen til fiskedøden. Undertegnede talte med de umiddelbart 

nærmeste lodsejere (Ejd.nr.: 1953, 2310, 2311, 2313 og 3105), enten på adressen el-

ler telefonisk, men heller ikke de kunne bidrage med nye oplysninger til sagen. 

 

Opfølgning 

Ingen. Sagen afsluttes, med mulighed for, at blive genoptaget såfremt der tilkommer 

sagen nye oplysninger 

 

 

 

-Tobias Knudsen 
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Kort over den berørte strækning 

Figur 1: Kort over strækningen hvor der blev konstateret fiskedød - markeret med rødt 
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Fotos fra tilsynene 

 
Figur 2 

 

 
Figur 3 
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Figur 4 

 

 
Figur 5 
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Figur 6 

 

 
Figur 7 
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Figur 8 

 

 
Figur 9 
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Figur 10 
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Figur 11 

 


