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af Jan Maass Lindhardt

MiLJø: I slutningen af oktober 
satte Esbjerg Kommune gang i et 
nyt projekt. En ruse med fangar-
me og et net i midten blev instal-
leret i lorteåen med det officielle 
navn Fovrfeld Bæk kort før udlø-
bet til Vadehavet for at forhindre 
plastik i at komme fra bækken 
og ud i havet. Efter en uge blev 
plastindsamleren tømt for første 
gang, og resultatet af det indsam-
lede var en positiv overraskelse.

En cigaretpakke, en plastbehol-
der til blåbær og en plastikkop 
var det sølle resultat indsatsen.

- Vi havde da en forhåbning 
om, at der ikke var så meget 
affald, så det var sådan set po-
sitivt. Nu har den været der en 
uge, og der var kun kommet de 
tre ting med, og så fandt vi en ål, 
men det er jo ikke affald. Jeg var 
faktisk positiv overrasket over 
hvor mange ål, der var i bækken, 
siger Søren Heide Lambertsen 
(S), formand for kommunens tek-
nik- og byggeudvalg.

Lavvande i bækken
En af grundene til, at opsamlings-
udstyret blev placeret i Fovrfeld 
Bæk var, at udstyret skulle testes i 
en bæk, hvor der ikke er så meget 
vand. Det gav nogle udfordringer 
i begyndelsen, men det lykkedes 
altså at få udstyret til at virke, 
selvom der ikke var hverken me-
get vand eller affald i bækken.

Resultatet af en uges 
affaldsindsamling i 
Fovrfeld Bæk var 
uventet positivt.

Lorteåen var overraskende ren
Foto Tue Sørensen

 Der var ikke meget affald i fælden, da opsamlingsudstyret i Forvfeld bæk blev tømt efter en uge.

 FAKTA
Forsøget med plastindsamling i 
Fovrfeld bæk er et resultat af et 
samarbejde med innovationsnet-
værket Dansk Materiale netværk. 
Planen er, at det opsamlede plastik 
skal genanvendes.

- Vi fik testet om systemet kunne 
fungere i et mindre vandløb, og 
vi fik det til at virke, siger Søren 
Heide Lambertsen og fortæller, 
at opsamlingsudstyret bliver stå-
ende i bækken, hvorefter projek-
tet skal evalueres.

Han har dog en ide om, at op-
samlingsudstyret kan gøre gavn 
i større skala et andet sted i 
kommunen.

- Jeg har tænkt på, om vi skal 
have lavet det i Ribe Å i forbin-
delse med Tulipanfesten, hvor vi 

ved, at der er meget affald, der 
ender i åen, siger udvalgsfor-
manden.
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Husk... - madpakkenog morgenbrødet.
Vi har et stort udvalg!

Byens lille bager med de lækreste brød og kager.
Til sidegade-priser...!

VIDSTE DU AT Lauritz.com
har åbent – også for dig –
alle hverdage + lørdage?
Besøg vores showroom på Oddesundvej 28
– her finder du varer i alle prisklasser. Få en gratis

vurdering og en uformel snak
med vores eksperter. Kig forbi

og få inspiration – Lauritz.com
i Esbjerg er for alle.

AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM ESBJERG
Oddesundvej 28· 6715 Esbjerg N

7612 1700· esbjerg@lauritz.com
M-T-O 11-15· T 11-18· F 11-16· L 10-14

Esbjerg City Nord Apotek
Stormgade 157, 6715 Esbjerg N
Tlf. 75122518
www.esbjergcitynordapotek.dk

Esbjerg Jerne Apotek
Strandby Kirkevej 80, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75122177
www.esbjergjerneapotek.dk

Hjerting Apotek
Havbakken 2, 6710 Esbjerg V
Tlf. 75122750
www.hjertingapotek.dk

Fanø Apotek
Hovedgaden 64, 6720 Fanø
Tlf. 75162023
www.fanoeapotek.dk

Apoteket 
- tættere på dig

•  Medicin på recept
•  Håndkøbsmedicin

•  Hudpleje
•  Naturlægemidler
•  Kosttilskud

Rådgivning og vejledning


