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DN Assens har gennemgået det af Rambøll A/S udarbejdede projekt, som Assens Kommune 

sendte i høring primo juli 2022. Vi er enige i at en gennemførelse af projektet vil være til 

gavn for forholdene i Haarby Å ovenfor søerne og at det rimeligvis er nødvendigt at omdanne 

søerne til regnvandsbassiner for at kunne håndtere de forventede regnmængder i fremtiden. 

Vi er til gengæld ikke sikre på, at kommunale vurdering af ”at restaureringsprojektet ikke vil 

have nogen negativ påvirkning af miljøet” er korrekt. 

 

Som udgangspunkt er det værd at fastslå at regn og overfladevand ikke længere bliver ført til 

rensning på et rensningsanlæg men udledes i vandmiljøet. Det nævnes flere steder at man i 

fremtiden vil undgå overløb af kloakvand, men det omtales ikke, hvorledes kommunen har 

tænkt sig at beskytte Haarby å og havmiljøet mod alle de uheldige miljøfremmede stoffer der 

findes i det overfladevand, der har afskyllet veje, parkeringsarealer, husfacader, tage, 

imprægneret træværk osv., selv om man må have gjort sig tanker derom. 

 

En del af disse stoffer er ganske vist også gået udenom rensningsanlægget tidligere, men nu 

er det altså det hele, der havner i bassinerne, hvor koncentrationerne gradvis øges ved 

fordampning indtil de ved overløb føres ud i åen. At vandet i bassinerne lejlighedsvis udledes 

til Haarby Å fremgår i øvrigt udelukkende af bilag 4a, hvor det nævnes, at der udledes 

regnvand til Haarby Å fra såvel Øvre som Nedre Mølledam efter forsinkelse i 

regnvandsbassinerne. Ellers beskrives bassinerne som afskåret fra åen. Vi går ud fra, at 

Assens Kommune ved prøvetagning vil følge udviklingen i bassinerne, så der sikres en 

rimelig vandkvalitet. 

 

Vi går ligeledes ud fra, at der er taget prøver af sedimentlagene i søerne således, at det er 

sikkert at recirkulere overskydende vand til mølledammen efter presning af bundslammet, 

som det beskrives i rapporten. 

 

At det overhovedet er nødvendigt at fjerne sedimentet, er lidt svært at forstå. Det gentages 

jævnligt, at vandspejlet i bassinerne i fremtiden vil stå sådan ca. i samme niveau som nu i 

søerne. Hvis det forholder sig sådan, gør det vel ingen forskel for kapaciteten om bundlaget 



udgøres af stillestående vand, der opretholder det ønskede vandspejl, eller af slam, der er 

aflejret i årenes løb. Begrundelsen angives at være et ønske om at opnå et tilstrækkeligt 

vådvolumen, men det forklares ikke, hvorfor dette volumen er ønskeligt. Man kunne få den 

tanke, at man i stedet for at opretholde et vandspejl som hidtil, blot ønsker at have lidt 

sjatvand i bunden – ”et minimumsvandspejl” som det benævnes s. 24, men det stemmer i så 

fald ikke med tekst og illustrationer i øvrigt. 

 

Et andet uklart punkt er udformningen af bredzonerne. På s.18 erklæres, at de nuværende 

bredzoner søges bevaret. Men ifølge illustrationerne i ”bilag over vandspejl” vil forholdene i 

bredzonerne blive ændret markant idet skråningerne efter fjernelse af sediment kommer til at 

fremstå ganske stejle. Det vil få stor betydning for bl.a. padder og insekter og vil ikke være 

foreneligt med erklæringen s. 24 om, at ”sikre det eksisterende dyreliv … i fremtiden”, men 

der nævnes behændigt nok kun fugle, fisk og flagermus. 

 

Ovenfor er opremset en række bekymringer fremkommet ved læsning af den noget teknisk 

prægede rapport, hvor der navnlig fokuseres på problematikker vedr. omlægningen af åen. Vi 

forventer Assens Kommune vil fjerne en række af disse bekymringer efterhånden som der 

gives tilladelser til de enkelte elementer i projektet. Det vil eksempelvis gøre livet lettere for 

ganske mange padder, orme og bunddyr, hvis der efterlades lidt mere sediment, ligesom det 

vil lette trykket på mange bestande, hvis oprensningen foretages i etaper.   
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