
 

 

 

 

 

 

Terslev/Haslev: Kl 10.20 torsdag formiddag blev Faxe Brand og redning kaldt ud til et stort 

gylleudslip ved Storgårdsvej i Terslev 

Storgård lidt udenfor Terslev ved Haslev har i dag haft et udslip af mellem 10 og 100 kubikmeter 

gylle, fra en stor gylletank placeret ca. 500 m. fra Slimminge Å. Her var en pumpe gået i stykker 

hvilket bevirkede at der er blevet pumpet gylle ud i et kloakdrænsystem der har forbindelse til 

Slimminge Å. 

- Da vi mødte ind kl. 7 hørte vi pumpen køre og det skal den ikke. Den har nok kørt en times tid, 

fortæller driftsleder på Storgaarden, Heidi Christensen til Faxe.nu 

Hvorfor pumpen, der bruges til at fylde gyllesprederne med var startet vides ikke. 

- Da vi kom herud, vurderede jeg, at vi ikke kunne køre ud til udslippet med brandbilen, så jeg lånte 

en rendegraver til at køre pumpen herud, fortæller Indsatsleder Claus Simonsen fra Faxe Brand og 

Redning. 

- Vandet fra åen skal nu pumpes op på marken og vi placerer nogle bigballe halm i åen for at 

begrænse udslippet, fortsætter Claus. 

Gylleudslippet er sket lige på grænsen mellem Ringsted, Køge og Faxe kommuner. 

Miljømedarbejdere fra Ringsted og Faxe Kommune er på stedet. 
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Miljøsagsbehandler i Ringsted Kommune Henrik Rasmussen siger til Faxe. nu at Slimminge Å 

løber sammen med Køge Å, der har er kendt for en fin fiskebestand, så det er af afgørende 

betydening at forureningen stoppes så hurtigt som muligt. 

Der er nu puttet fem-seks bigballer i åen for at begrænse udslippet. 

Beredskabschefen i Ringsted er på stedet for at vurdere omfanget af forureningen. 

Beredskabsstyrelsen er blevet tilkaldt, så de kan sætte nogle større pumper til at fjerne det 

forurenede vand i åen og pumpe det op på marken, der vil virke som et filter, og begrænse 

forureningen videre ud i åen. 

 


