
agersøsund: Der er overhovedet ikke noget at være i tvivl om: Fiskeriet i Agersøsund og Storebælt er 

blevet dårligere og dårligere gennem de seneste seks år. Det fremgår i hvert fald af besvarelserne fra 

70 lystfiskere, som har medvirket i en brugerundersøgelse sat i værk på Storebælt Småbådsklubs 

hjemmeside. 71 fiskere har svaret, at fiskeriet er blevet dårligere og dårligere. Blot en enkelt mener, 

at det er uændret. 

- Det er endnu et bevis på, at der er et eller andet galt derude, siger småbådsklubbens næstformand, 

Søren-Anker Jensen. 

Klubben fandt det på sin plads at spørge dem, der fisker, hvad de mener, oven på hele debatten om 

udledning af spildevand, hvor flere mener, at det er den spildevandsrensning, der foregår hos RGS 

Nordic på Stigsnæs, der ødelægger vandmiljøet. 

Det siger Søren-Anker Jensen ikke: 

- Vi kan ikke som klub give RGS skylden for det. Det har vi ingen beviser for, siger han og 

opfordrer Slagelse Kommune til at lave en undersøgelse, der afklarer, hvad det er, der gør, at fiskene 

søger væk. 

- Hvis der ikke er nogen forurening, kan de lukke munden på kritikerne, siger han. 

Søren-Anker Jensen ved godt, at kommunen har tænkt sig at bruge 100.000 kroner på en 

undersøgelse, men han mener - ligesom RGS - at man ikke kommer ret langt for dét beløb.  

I undersøgelsen har deltagerne haft mulighed for at knytte kommentarer til deres svar på, om 

fiskeriet er blevet bedre, er uændret eller er blevet dårligere og dårligere. 

»Særligt fiskeriet efter torsk lader til at være blevet dårligere og dårligere. 2020 har været 

usædvanlig dårligt efter alle arter. Områder der normalvis har givet mange fladfisk, har virket som 

fuldstændig døde, og kystfiskeriet efter såvel hornfisk som havørred har været det dårligste 

nogensinde«, lyder det i en af besvarelserne. 

En anden skriver: »Lige ud af posen. Det er det døde hav. Der er jo fisk, men har aldrig oplevet så 

ringe fiskevand i de 15 år jeg har fisket i Agersøsund, og når man så hører, hvad de fiskede før. Det 

er ikke i orden at forurene. Det skal stoppe nu!«. 

Blandt besvarelserne er der også nogle, der direkte placerer ansvaret hos RGS, men det står altså for 

deres egen regning. 

En af dem, der har knyttet en kommentar til sin besvarelse nævner, at der generelt er blevet færre 

fisk at fange i de indre, danske farvand - altså ikke kun lokalt. 

Søren-Anker Jensen tør ikke sige, om det er rigtigt. 

- Men hvis du tager ned til Møn og den vej, kan du fange torsk og fladfisk, siger han. 

Småbådsklubbens næstformand fortæller, at klubben umiddelbart efter, at den var stiftet, 

gennemførte en nytårstur efter torsk. Dengang sejlede medlemmerne ind før tid. De havde 

simpelthen fanget så mange torsk, at de ikke havde brug for flere. I 2019 blev der fanget én torsk på 

en tilsvarende tur.    

- I undersøgelsen spørger I til udviklingen de seneste seks år, men RGS har da været på Stigsnæs 

længere?  

- Ja, men det er nok først nu, vi ser resultatet af det, svarer Søren-Anker Jensen. 

Han er positivt overrasket over, hvor mange der har svaret på spørgsmålet, men resultatet kan han 

kun give betegnelsen »rigtig sørgeligt«, fordi især torsk og fladfisk stort set ikke eksisterer i 

Agersøund og Storebælt længere, hvorimod det er muligt at fange makrel, sild eller, hvis man er 

heldig, en havørred. 

»Der må sidde nogen et sted, som har en viden om, hvad der er sket i Agersøsund og Storebælt. Vi 

håber som klub at finde at finde nogen, der vil/tør stille op og fortælle omkring det«, skriver 

småbådsklubben i sin konklusion, der fortsætter: 

»Storebælt Småbådsklub er selvfølgelig interesseret i et rent vandmiljø, og vi vil blive ved med at 

undersøge, alt det vi kan omkring, hvorfor der er sket så kraftig en nedgang i fiskeriet«. 


