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Vedr.: Høring over Forslag til miljøgodkendelse af RGS Nordic A/S   
 
Slagelse Kommune har den 10. oktober d.å. udsendt forslag til nærværende 
miljøgodkendelse i offentlig høring, og i denne forbindelse ønsker Danmarks 
Jægerforbund at give følgende bemærkninger: 
 
Generelle bemærkninger om forslaget. 
 
Danmarks Jægerforbund er taknemmelige for at få muligheden for at kommentere 
på miljøgodkendelsen af RGS-Nordic’s industrispildevand.  
Vi er forbløffede over miljøkatastrofen, der har ført til, at der ikke er noget liv 
tilbage i Agersø Sund, har fået lov at udspille sig over så mange år.  
 
Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening har forfattet et 
grundigt og velbearbejdet høringssvar, som Danmarks Jægerforbund har haft 
adgang til.  
 
I deres høringssvar bliver der bl.a. gået i detaljer med: 

• Problematikken i at udlede importeret spildevand fra Norge, til et sårbart 
vandområde, der fungerer som flaskehals i Østersøen 

• Spørgsmålet om hvorvidt nyttiggørelse af 3,5% af spildevandet er nok, til at 
tillade at de resterende miljøfarlige stoffer udledes i havet.  

• Påvirkningen af de områder, der er beskyttet af EU’s Naturdirektiver. Her 
er der f.eks. marsvin på udpegningsgrundlaget, men da der ikke er liv i 
Agersø Sund, mener vi ikke at området lever op til beskyttelse af 
marsvinets levested.  

• Vandrammedirektivets krav til god økologisk tilstand. Udledning af RGS-
Nordics industrispildevand gør det umuligt at opnå god økologisk tilstand 
ved udgangen af 2027. 

 
Danmarks Jægerforbund bakker derfor op om Danmarks Sportsfiskerforbund og 
Danmarks Naturfredningsforenings bemærkninger og kommentarer til Forslag til 
miljøgodkendelse af RGS-Nordic A/S. 
 
Spørgsmål vedrørende høringssvaret eller ved behov for uddybende kommentarer, 
bedes rettet til Naturkonsulent Mikala Vildgaard, Afdelingen for Rådgivning og 
Uddannelse. Telefon: 52 19 67 10. Mail: mvi@jaegerne.dk 
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