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Fosforprøver i Tude Ådal
Jorden i Tude Ådal testes for
indholdet af fosfor.

NaturErhvervsstyrelsen stiller krav
om, at risikoen for frigivelse af
fosfor fra jorden i projektområdet
skal undersøges. Derfor tager ingeniører fra Orbicon i nærmeste fremtid
80 jordprøver i Tude Ådal.
Fosfor er et næringsstof, som kan
være årsag til dårlig vandkvalitet,
hvis det havner i vores kystvande.
For meget fosfor i vandet kan blandt
andet betyde, at algeaktiviteten
blomster op, fordi fosfor sammen
med andre næringsstoffer virker
som gødning for algerne.
Områder med forbindelse til havet
og søer skal derfor undersøges, og
resultaterne skal rapporteres til
NaturErhversstyrelsen.
Undersøgelsen indebærer, at der
skal tages jordprøver både i
Indre og Ydre Vejlerne samt langs
Sortesvælgsrenden.
Orbicons folk bevæger sig rundt i
ådalen og udtager borekerner, som
sendes til analyse på laboratoriet.
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Prøverne efterlader ikke spor i landskabet. De små huller, som borekernerne efterlader, bliver trampet til
igen og vil ikke kunne ses.
Vi forventer, at projektområdet ikke
frigiver alvorlige mængder fosfor.
Men i sidste ende er det NaturErhverv-
styrelsen, der afgør, hvilke konsekvenser analysen får for projektet.

Nu er det politikernes tur
I et tidligere nyhedsbrev skrev vi, at
projektforslaget ville blive behandlet i
Teknik- og Miljøudvalget i februar. Det
er flyttet til marts 2013.
Vi har gjort et særdeles grundigt forarbejde for at præsentere projektforslaget bedst og bredest muligt.
Projektforslaget indeholder en omfattende teknisk forundersøgelse, og den
tætte dialog, som vi har haft med de
mange nøgleinteressenter i projektet

er med mange indgangsvinkler medtaget i forslaget.
Denne lidt mere tidskrævende metode har betydet, at vi måttet vente med
behandlingen til udvalgsmødet i marts.
Til gengæld kan projektforslaget forhåbentlig kaste lys over eventuelle uafklarede spørgsmål.
Vi håber, at politikerne tager godt imod
forslaget. Og vi glæder os rigtig meget til
at sende det ud til jer i løbet af foråret.

