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En mand med en mission
MILJ0: J0rn Ras-
mussen fra Mas-
ned0 keemper pa
25. ar mod t0mning
af trix-tanke. Han
naegter kommunen
adgang til sinjord-
og er klar til at ga 1
retten - igen.

AfPoulPoulsen

MASNED0: Han har spaendt
ben for politiet. Han har
dsekket dsekslet med jord.
Han har stillet en udtjent
bil hen over det. Og han har
naegtet myndighederne ad
gang til sin grund.

Jern Rasmussen, beboer
pa den idylliske Pilealle pa
Masnede og tidligere med-
lem af byradet for Frem-
skridtspartiet, er blevet en
mand med en mission. Han
har rundet de 60 ar, men

kampen for, at det er milje-
meessigt forkert at tomme en
trixtank og fere indholdet
gennem et rensningsanlffig,
fortsaetter pa fuld styrke.

- Slamsugeren har lige vae-
ret her igen, men er kert vi-
dere, forteeller manden, der
ksemperfor sagen.

Han har haft foretraede

for politikere og teknikere
i Vordingborg Kommune.
Han medtes for nylig med
Folketingets milje- og fede-
vareudvalg for at fremfere
sine synspunkter. Og han
er klar til, med naesten alle
midler, at forhindre tem-
ningen af den trixtank, som
spildevandet fra hans hus
feres ned i.

Tag politiet med
»Hvis I fremover vil forsege
at temme min bundfaeld-

ningstank, skal I regne med
at have assistance fra poli-
tiet,« star der i hans seneste
brev til Vordingborg Kom
mune.

Slamsugeren kerte da ogsa
forbi Pilealle 5 forleden, men
han forventer ikke vaben-

hvile i kampen. Han nagter
ogsa betale regningerne,
men kommunen fik alligevel
sine 900 kroner ved at gere
modregning 1 momspenge,
han skulle have haft tilbage.

I

- Prev at se her, siger Jem
Rasmussen og traekker et af
de mange, grenne ringblnd.
frem, som opsummerer sa
gen.

- Vandet i min tank er re-

nere end det, der kommer ud
fra rensningsanlffigget. Og
nar de temmer min tank, sa
forstyrrer de hele den bak-
terieproces, som foregar og
fjeraer de skadelige stoffer.

Skemaer viser udlednin-

gen fra rensningsanlsegget
og sammenligner den med
indholdet af fosfor, nitrat og
ammonium i hans tankan-
laeg. Malingerneer foretaget
med 'Den lille kemiker', et
saet beregnet til skolebrug,
og han ved godt, at resulta-
terne ikke er helt nejagtige.

- Men de viser, at det miljo-
mffissigt er forkert at sende
spildet til rensningsanlaeg
og tilsaette det en masse ke-
mikalier. Min tank skulle
maske tommes hver 20. ar.

Der er blevet faerre har i
hovedbunden, siden han be-
gyndte sin kamp i 1989, men
stalbrillerne skal blot skub-
bes pa plads pa naeseryggen,
saer han klar igen.

- Det her er ikke hojtek-
nologi. Det drejer sig om at
spille sammen med natu-
ren, siger han og forbereder

- Sddan her roderjeg op i tanker^,hvor der foregar en biologisk ned- sig pa, at pouti og Kommune
brydning. Derer ingengrund tilat karedet tildestruktion pd en ren- snart dukker op og spole-
seanleegfastholderj0rnRasmussen,derharkaempetforslnsaggen- rer den biologlske proces i
nem25dr. Foto: Poul Poulsen trixtanken.

Ringbindene kommerfrem. Sagenfyldermegetidet lille hjempa Pilealle. Foto: Poul Poulsen

»Det er ikke mig, der skal overbevises«
HELE KOMMUNEN: Jorn

Rasmussens korstog mod
unedvendig og efter hans
mening skadelig temning af
trixtanke far ikke stette ved

kommunen:

- Ifolge den almindelige vi-
den om, hvordan trix-tanke
fungerer, er det en darlig ide
at undlade tomning, fordi
det 0ger forureningen. Skal
holdningen sndres, sa er
det andre end mig, der skal

overbevises. Sa er det hele

fagkundskaben og Teknolo-
gistyrelsen, der skal overbe
vises.

Rolf Hoelgaard, land- og
mibechef ved Vordingborg
Kommune, felger det re-
gulativ, som blev vedtaget
af kommunalbestyrelsen
i 2008 og som fastsgetter,
at alle tanke skal tommes

mindst en gang arligt.
- Nogle tommes oftere,

men en gang er minimums-

kravet. Hensigten er, at det
tykke stof skal bundf^lde
sig og Qernes, mens det tyn-
de skal labe ud. Temmes

tanken ikke, kan der dannes
kanaler, som betyder en eget
forurening, fastholder han.

Rolf Hoelgaard er klar
over, at Jorn Rasmussen
tidligere fik dispensation
fra kravet, men siger, at det
ikke er muligt i henhold til

det tomningsregulativ, som
siden er vedtaget i storkom-
munen.

- Sadan et regulativ har
naesten alle kommuner. Al-
ternativt skulle vi vurdere

hver enkelt tank og udstede
pabud, siger RolfHoelgaard.

Hans naeste skridt kan

blive at politianmelde Jorn
Rasmussen for at forhindre

kommunen adgang.
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