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Kære Klaus Bondam 
Tak for dit hurtige svar på vores henvendelse angående vandkvaliteten i Stadsgraven. 
Vi er meget glade for, at miljøet i området har kommunens bevågenhed og interesse. 
Der er ikke tvivl om, at varmt, forholdsvis stille vejr og den dermed voksende 
mængde af alger skaber ubalance i økosystemerne ligesom de usædvanlige 
nedbørsmængder bidrager dertil. Dog konkluderer rapporten ’Miljøkvaliteten i 
Stadsgraven 2005’, der er udarbejdet mindst et år inden den varme sommer i 2006, at 
vandkvaliteten i Ydre Stadsgrav allerede da var yderst ringe. 
Siden sidst vi henvendte os til dig har vi modtaget et svar fra Veterinærinstituttet 
DANAK i Århus, der har undersøgt de to døde blishøns, vi sendte til analyse i juni 
måned. Dødsårsagen er botulisme. Sagsnr 2007-52-700. 
I det store vådområde, hvor der indtil 2005 var hundredvis af svømme- og vadefugle, 
er der på nuværende tidspunkt anslået 6-7 blishøns, 6 gråænder, fire ællinger, et eller 
to svanepar og et mindre antal små lappedykkere og fiskehejrer. 
I forgårs har Falck hentet en lammet, døende gråand i Ydre Stadsgrav og aflivet den. 
Endnu en and er motorisk svækket og tydeligt inficeret med botulisme, men kunne 
ikke indfanges. Det er temmelig enerverende at være vidne til, og man glædes ikke 
ligefrem ved at se, når der kommer nye fugle flyvende til områdets brune, uklare 
vand, når man på forhånd ved, hvad der med al sandsynlighed venter dem. 
I forhold til sidste år er vandmiljøet ikke bedre, dog bliver resultatet i år ikke 
hundredvis af døde vadefugle, da der kun er ganske få tilbage. Situationen taget i 
betragtning vil vi opfordre Forvaltningen til at rette henvendelse til Statens 
Miljøcenter i Roskilde jo før jo bedre, så der kan træffes nogle effektive 
foranstaltninger til at forny og ilte vandet, så flora og fauna igen kan blive normal. 
Vi glæder os til at høre fra dig. 
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