Hou Søpark – oprensningen af søen

Den 21/6 2018 skrev Mogens Stærk og undertegnede en artikel om
Hou Søpark og oprensningen af søen. I artiklen var der 6 spørgsmål
som vi gerne ville have svar på, så vi sendte spørgsmålene til Vej
og Park, for der igennem at blive lidt klogere på den måde
kommunen har oprenset søen på.
Her kommer spørgsmålene igen samt Lene Krogh Jensen Fugl fra
Vej og Parks svar:
1. Søen er mindre end tidligere fordi bundslam er lagt ud i
siderne. Er dette bundslam forurenet?
Svar: Bundslammet er ikke forurenet. Det består af døde
plantedele, bl.a. blade, døde planter og rødder derfra.

2. Hvis ja, er det så lovligt at lægge det på overfladen?
Svar: Se ovenstående.
3. Hvorfor er dette tidligere (bundslam) ikke kørt væk, så søen
kunne få lov at beholde sin størrelse?
Svar: Søen har samme størrelse, som den altid har haft. Se
vedlagt kort fra hhv. 2011 og 2017. Efter oprensningen er
bl.a. dunhammer og andre vandplanter i selve søen og langs
bredden langt længere op mod skolegade og stien langs
skoven.
4. Hvad er meningen med alt det bundslam?
Skal det beplantes og evt. med hvad?
Svar: Tanken er, at den frøbank som er på arealet skal
reetablere sig, til gavn for det dyre- og insektliv der er
omkring søen nu. Se vedlagte billede fra 2012.
5. Der har åbenbart ligget plastic på bunden af søen.
Hvorfor har det ligget der og hvilken betydning får det, at
denne plasticbund ikke er der mere?
Svar: Da søen blev lavet, var der på daværende tidspunkt en
vandboring mellem stien og skoven. For at undgå at der ikke
blev pumpet vand med fra søen, blev der lagt en membran i
bunden.
6. Fjernes alt det forurenende plastic som har ligget på bunden,
men nu ses overalt på siderne.
Svar: Ja.
Har du en kommentar til ovenstående, er du velkommen til at
kontakte oplevhou.dk.
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