
 

 
 
 
Til rette vedkommende 
 
 
 
 
Orientering om fund af malakitgrønt i turbinesøerne i Randbøldal 
 
 
Kære lodsejere og beboere ved turbinesøerne i Randbøldal. 
 
Som du sikkert ved, er der fundet malakitgrønt og det afledte stof leucoma-
lakitgrønt i sedimentet (sand, mudder o.l.) i turbinesøerne i Randbøldal.  
 
Hvis der hvirvles bundmateriale op ved forskellige aktiviteter, kan der med 
stor sandsynligvis blive frigivet malakitgrønt til vandet, som muligvis kan 
påvirke dyrelivet i åen og på dambrugene nedenfor søerne. Derfor må bund-
materialet i søerne ikke forstyrres. Er det bydende nødvendigt, at der skal 
ske en aktivitet, der kan berøre bundmaterialet, skal du kontakte kommunen, 
da det vil kræve en tilladelse fra os. 
 
Det kan ikke udelukkes, at du kan blive mødt med et erstatningskrav fra 
dambrugsejerne, hvis der som følge af en aktivitet sker en forstyrrelse af 
bundmateriale, som udløser en forurening af dambrugsfiskene med malakit-
grønt og/eller leucomalakitgrønt. 
 
Lidt mere om baggrund. 
Malakitgrønt og leucomalakitgrønt kan blive optaget i fisk, og to dambrug 
nedenfor turbinesøerne har det senest år ikke kunnet afsætte deres fisk på 
grund af for højt indhold af disse stoffer i fiskene. 
 
DTU-fødevareinstituttet og Embedslægen mener ikke, at de målte koncen-
trationer af stofferne i fisk fra Vejle Å er forbundet med en sundhedsrisiko. 
Desuden er vandet fra Randbøldal Vandværk testet negativt for de to stoffer. 
Man kan således roligt spise fisk fra åen og drikke vand fra vandværket. 
 
Det er endnu ikke afgjort om og i givet fald hvornår bundmaterialet skal 
fjernes. Vejle Kommune samarbejder med Miljøstyrelsen og andre relevante 
parter på at finde en løsning på problemet. 
 
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Laurits Therkildsen, biolog 
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Kontaktperson: 

Laurits Therkildsen 

Lokaltlf.: 76 81 24 46 

Mobil: 20 52 42 83 

E-post: LAUTH@vejle.dk 

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 
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