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Skodder slår småfisk ihjel 
I Kanalgaden kommer der hver dag
tusindvis af mennesker, og mange af
dem er rygere. Når de har røget deres
smøg færdig, bliver den ofte bare
smidt på fliserne. I hvert fald kan vi
konstatere, at der ligger rigtig mange
skodder i Kanalgaden, og det har fået
os til at spekulere på, hvordan det
egentlig påvirker livet i Kanalen, for
når det regner, så regner giftstofferne i
skodderne jo direkte ud i selve
Kanalen. Det er der, det hele ender.
Derfor satte vi os for, at lave et lille
forsøg. I fire glas med rent Kanalvand
kom de 3 småfisk i hver. 

Først gik fiskene en time i det rene vand for at kontrollere, at alt var, som det skulle være i alle 4 
glas. Derefter kom de et skod i det første glas, to i det næste, tre i det tredje, og ingen skodder i det 
sidste. Resultatet talte sit tydelige sprog. Efter bare 40 minutter var alle tre fisk i glasset med 3 
skodder døde. Efter 1,5 time var de også døde i glasset med to skodder. Og på et tidspunkt hen over 
natten døde fiskene i glasset med bare et skod, mens de fortsat levede i bedste velgående i glasset 
uden skodder. 

Vores konklusion er helt klar: Skodder i naturen er det rene gift! Lad være med at smide skodder 
udendørs!

Om forsøget overhovedet skulle gennemføres har vi tænkt en del over. For vi bryder os jo ikke om 
at slå fisk ihjel, men omvendt kendte vi ikke udfaldet på forhånd, og hvis fiskene virkelig døde af 
skodderne, så tænkte vi, at det er da en vigtig oplysning at få formidlet til alle, der ryger udendørs, 
for det er jo så det, der sker, når man bare smider sit skod. Og i vores lille forsøg indgik jo kun seks 
skodder, mens der bare i Kanalgaden bliver smidt flere hundrede hver eneste dag. 

Vi har filmet forsøget og lagt den ud på Facebook, hvor den bare i løbet af det første døgn er blevet 
set 3.300 gange!



Bydiversitet plakat 2018
På ”Grøn Dag” langerede vi vores nye
Bydiversitetplakat 2018. Vi sælger den for kr.
50, hvoraf de 30 går til trykning og de 20 går til
solceller til Afrika. Selve Grøn Dag gik godt i
det gode vejr, med mange gode snakke,
konkurrence og nye medlemmer - og
velkommen til jer :o) I år havde vi skåret meget
ned i antallet af kompostorm til udlevering,
fordi man nu kan aflevere sit madaffald til
bioforgasning. Men det viste sig, at vi havde
skåret for meget med. Så til næste år, tænker vi
at lave 50 poser med orm. 

Solceller til Afrika
 Vi har doneret kr. 42.175 til to nye
solcelleanlæg til hjem for udsatte piger og
drenge i Uganda. Pengene tjener vi først og
fremmest ved bjørneklobekæmpelse. Men da
bjørneklobestanden i Albertslund (heldigvis) er
meget for nedadgående, bliver vores muligheder
omvendt for at hjælpe med solceller
fremadrettet (desværre) også mindre…

Store Vejleå Trampesti
 Selv her i den varme tørre sommer, er det våde stykke i Egelundparken svær at komme igennem, så
det er vist meget godt, at vi fik omlagt stien i Egelundparken til af følge grusvejen. Men ellers har vi
kørt stien ved Roskilde Kro og i Skoven i den nordlige ende ved Golfbanen over med en 
buskrydder, så den nu er klar til at blive sommer-trampet på.

Cykel- og Trampeture
 Bestyrelsen har planer om ture i efteråret, men indtil videre er det ”10 fugle på taget”. Når vi har et 
par stykker i hånden, får I nærmere besked. 

Følg med på www.agendacenter.dk 

God sommer til alle – og i håbet om, at der også snart kommer bare lidt regn 

Med venlig hilsen 
Povl Markussen

http://www.agendacenter.dk/

