
Udslip af dieselolie i Gudenåen! 
 
Sent mandag aften var der udslip af ca. 200 liter dieselolie på SCA Packaging, der løb 
direkte ud mod og i Gudenåen. 
 
Hændelsesforløbet er oplyst som følgende: 
Mandag aften opdager en hundelufter udslippet og kontakter straks miljøvagten. 
Miljøvagten, der er udliciteret til Rambøl, møder straks op og identificerer årsagen som 
dieselolie, der løber ud i Gudenåen via et rørsystem, der er tiltænkt til overflade vand fra 
virksomheden. 
Der opsættes straks flydespærring på det identificerede rørsystem samt yderligere en 
flydespærring i Gudenåen. Der pumpes forurenet vand væk indtil kl. 4 tirsdag morgen. 
Da rørsystemet er bestående af ø600 cementrør er der oplagret en del olie i selve røret, 
hvilket betyder, at der stadig kommer en tynd oliefilm ud af røret. 
Flydespærringen på røret er opretholdt hele tirsdagen. 
 
Det kan konstateres, at der fortsat ligger olie i kanten af Gudenåen. Dette vil blive forsøgt 
fjernet i løbet af i morgen onsdag ved hjælp af en transportabel olieudskiller. Ligeledes vil det 
implicerede betonrør blive spulet i løbet af onsdagen. 
 
Det vurderes, at udslippet er blevet opdaget tidsnok til, at skaderne er meget begrænsede. 
Således skulle det ikke være gået ud over hverken fugle eller fisk og dermed heller ikke de 
110.000 stk. laksesmolt, der lige er blevet udsat i Gudenåen. 
 
Det vurderes ikke at ulykken kan opstå igen, da SCA Packaging er i gang med at lukke den 
pågældende fabrik. 
 
Personligt synes jeg at hele situationen er blevet håndteret godt og professionelt af Rambøl. 
Vi bør virkeligt sætte pris på, at Randers Kommune har valgt at investere i en sådan 
miljøvagt, der altid er klar til at rykke ud, når ulykken er ude. 
 
Der vil dog sikkert i lang tid fremadrettet kunne ses en oliefilm på vandet det pågældende 
sted. der skal ikke meget olie til for at det syner af meget i åen. 
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