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SMÅ DRYP I KOLINDSUND
Af Thøger Pauli, kasserer i Kolindsunds Venner

UDSTILLING KOLIND+
I februar måned 2019 fik Kolindsunds Venner tildelt en udstillingsmontre i Kolind+ i Kolind, som vi havde udsmykket på
bedste vis. Efter sigende var der stor interesse for indholdet
fra de mange besøgende på biblioteket og sportsudøverne.
(SS).

SORT SOL i KOLIND ENGSØ forår 2019 .
I flere år har Kolindsunds Venner fulgt udviklingen i stærebestanden i Kolind Engsø, hvor der hvert forår og efterår kan opleves sort sol, hvor stærene danser ballet, inden de går til ro i
rørskoven tæt ved kanalerne til Kolindsund. Vi har oplevet en
drastisk tilbagegang af stære, som også er gældende i resten
af Danmark ifølge observationer i diverse fugle registreringsdatabaser. Dette skyldes fortrinsvis, at fødegrundlaget forringes, idet insektmassen er i kraftig tilbagegang grundet mangel på natur og sprøjtning fra landbrug og andre grundejere.
Sidste år i 2018 var det helt slemt, idet der stort set ikke observeredes stære i Kolind Engsø, men i år havde vi en lille beskeden
bestand på omkring 500 individer. Som noget nyt kunne de benytte køreledningerne fra Letbanen, som er kommet til de senere år. Her sad de trofast i flokke på flere rækker tråde og var lette
at tælle, da vi kunne komme tæt på flokken. Du kan finde billeder og beskrivelser i facebookgruppen ”Sort Sol i Kolind Engsø”.
Stærene overnattede i starten i rørskoven langs Sundvejen, idet
selve engsøen gendannedes grundet store vandmængder i
marts, men tørkeindexet er så højt grundet sidste års varme
sommer, at vandet i søen sank lige så hurtigt, som det kom til,
så stærene valgte andre overnatningssteder. Det bliver spændende at se til september om stærene vender tilbage, men det
afhænger af om der er vand i engsøen og hermed i rørskoven,
idet stærene foretrækker at overnatte i rør, der står i vand. (TP)

STRANDRENSNING I SYDDJURS KOMMUNE 2018.
Kolindsunds Venner var, efter ansøgning blevet udtaget af
Syddjurs kommune til at renholde et stykke strand og blev tildelt en rute omkring Kalø Vig. Foreningen fik af Syddjurs kommune 10.000 kr. for arbejdet.
Søndag den 30. september 2018 var vi 17 morgenfriske personer, der mødtes på P-pladsen ved Følle strand og delte ruten
imellem os. Byrådsmedlem Anita Søholm (A) satte os i gang
inden start.
Efter et par timers vandring mødtes vi til en sandwich ved Kalø
og kunne besigtige dagens fangst. Vi sorterede affaldet og
fyldte en trailer, som formanden kørte til en genbrugsplads.
En sørgelig afslutning på dagen var, at det netop var denne
dag at Kim Larsen døde.
Vi søgte også om at være med i år i 2019, men har fået afslag.
Der er indkommet alt for mange ansøgninger til Syddjurs
kommune, som har sat et stop ved 25 organisationer. Man har
fortrinsvis valgt organisationer som ikke tidligere har deltaget
og specielt dem, hvor der er mange børn. (SS)

Udgives af foreningen Kolindsunds Venner
En partipolitisk uafhængig interesseforening for
gendannelsen af Kolindsund.
Adresse:
Thorsagervej 40, Skarresø Mark, 8410 Rønde
Formand og ansvarshavende:
Jesper Nielsen
Tlf. 3161 9733 . Email: frodonifinger@gmail.com
www.kolindsund.dk
Lay-out:
Jesper Nielsen i samarbejde med Freka Grafisk A/S
Tryk: Freka Grafisk A/S . 7022 7026
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er alle danske padder og krybdyr.
STAUNS FJORD PÅ SAMSØ UNDGIK TØRLÆGNING

Salamandre er naturligvis ikke fisk, men de lever et
meget mærkeligt liv, de er både landdyr og vanddyr, og
når de skifter fra det ene element til det andet, så skifter
de fuldstændigt livsførelse. Salamandrene er det vi kalder amfibier, Ordet amphibios er græsk og betyder ”liv
på begge sider”.
Deres liv starter i vand, nøjagtigt som frøer og tudser.
Her lever de med udvendige gæller og trækker vejret,
ikke helt ulig en fisk. Men i slutningen af sommeren
undergår dyrene en metamorfose og bliver landlevende
dyr. Og efter ca. tre år som landdyr, søger de nu kønsmodne dyr tilbage i vandet for at yngle.

Hvis man gerne vil gøre en
ekstra indsats for at få salamandre
til at trives på sin ejendom, kan man sikre sig, at der
til vandfasen er adgang til ferskvand (de yngler også
i havedamme) uden fisk og uden ænder. For hjælp til
landfasen og overvintringen kan man hjælpe, med at
undlade at rydde for meget op i sin have, en god løs
kompostbunke
en efterladt
kvasbunke
bunden af
Efter et par åreller
bestod
foreningen
kun afi formanden
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par påskønnet.
trofaste medlemmer og en sundbonde,
haven
viletblive

Kolindsunds Venner fylder 20!
Det er i år 20 år siden at en lille flok satte sig ned og
dannede Kolindsunds Venner. Siden da er der løbet
megen vand ud af Kolindsund. I starten var der i den
valgte bestyrelse store diskussioner om, hvad man
skulle med foreningen, og i hvilken retning man skulle
arbejde. Man udarbejdede nogle scenarier og oprettede vores webside kolindsund.dk, som stadig findes,
men som har undergået mange forandringer.

som er tidligere borgmester. Der blev stillet krav om fra
sundbonden, at hvis der ikke blev afholdt et bestyrelsesmøde, så skulle man opløse foreningen. Det havde
nær kostet foreningen livet.

Skulle du nu møde en Vandsalamander på din vej,
ville det være en hjælp, hvis du ville registrere den på
Men i 2001 kom der friskt blod til foreningen,
og der
http://www.paddeogkrybdyratlas.dk/.
Det gøres lettest
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Den Lille vandsalamander er den mest almindelige.
Den bliver sjældent mere end 8 cm lang. Den kendes
fra sin lidt større fætter på den glatte hud og gullige/
orange bug med runde mørke ringe. Den Store vandsalamander er lidt sjældnere, og den bliver ganske
stor – helt op til 16 cm og har vortet hud og gullig/
orange bud med mørke pletter. Begge arter yngler ofte
i ret små vandhuller, hvor der ikke er fisk eller ænder. I
parringstiden ændrer kønnene udseende, især hannerne

I den sydlige ende af Stauns Fjord ligger imidlertid et
inddæmmet og afvandet område Besser Made (angivet
med rødt på kortet), som opdyrkes. Kræfter på Samsø
arbejder på at få gendannet dette område, som ligger
et par meter under havets overflade og beskyttes mod
Stauns Fjord af et dige. Et par åer gennemløber Besser
Made, og for at undgå at få næringsrigt og forurenet
vand ud i Stauns Fjord pumpes vandet gennem et stort
rør (fed brun streg) mod øst ud i Samsø Bælt. Dette koster omkring 600.000 kr om året alene i pumpeudgifter.
(TP)

TØMMERHANDEL OG BYGGECENTER
Vestergade 108 • 8550 Ryomgård • Tlf. 87 74 12 34 • www. vorupgruppen.dk

Mandag-torsdag . . . kl. 9.00-17.30
Fredag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-18.00
Lørdag . . . . . . . . . . . kl. 9.00-13.00
Tømmerh. åbner dog man-fre kl. 7.00

3

EP- og FT-valg 2019
I år blev der afholdt hele to vigtige valg, nemlig til Europaparlamentet og til Folketinget. Begge valg var vigtige
strømpile for foreningen og blev imødeset med spænding, for vi er afhængige af velvilje begge steder fra, hvis
projektet skal lykkes. Hvor ville der være flest af de grønne
”klimatosser”?

Men vi kan se tilbage på mange gode aktiviteter og hændelser i årenes løb. Vi har holdt stormøder med bl.a. Kjeld
Hansen, Søren Ryge Petersen, Morten DD Hansen, borgmestre, politikere og eksperter, Arkitektskolen og nogle
hollandske studerende, der lavede et projekt om Kolindsund. Vi har lavet en aktion i Grenaa, hvor vi med blå pinde
markerede, hvor højt vandstanden kunne risikere at stå,
hvis det værst tænkelige scenarie indtraf (højvande, stormflod og østenvind). Vi har deltaget i politiske valgmøder,
optrådt på TV og i radio og i dagspressen, afholdt bustur
med to fyldte busser i Kolindsund, skrevet en slagsang, uddelt aviser foran supermarkeder bl.a. i Kolind og Grenaa og
flere gange modtaget 20 kr for avisen, idet vores uddeler
er blevet forvekslet med en hjemløs, der solgte Hus Forbi.
I år afholder vi et jubilæumsarrangement i form af en
guidet tur til Filsø, som du kan læse om andetsteds i
denne avis. (TP)

Begge valg må siges at være gunstige for Kolindsunds
Venner, idet det gav en drejning i grøn retning. SF benyttede endvidere lejligheden i valgkampen til folketingsvalget at slå et slag for Kolindsund ved at indkalde
til et lille dialogmøde ved Fannerup Pumpestation.
De havde indkaldt Pia Olsen Dyhr (SF), Britt Bager (V),
sundbønder, pumpelaug, Kolindsunds Venner samt
TV2 Østjylland. Dette indslag blev vist om aftenen i lokaltv og blev til god reklame for vores sag. (TP)
Bestyrelsen i Kolindsunds Venner
På sidste ordinære GF i Kolindsunds Venner, som afholdtes i marts 2019, blev følgende valgt til bestyrelsen:
Jesper Nielsen (formand), Sally Salminen (næstformand), Anni Simonsen (web), Thøger Pauli (kasserer og
medlemskontakt), Erik Bjørn Olsen, Lars Sloth (sekretær) og Iver Kannegaard. (TP)
(TP) = Thøger Pauli
(SS) = Sally Salminen
Følg med i hvad der sker i Kolindsunds Venner
Vi er synlige på www.kolindsund.dk og på facebook i
”Kolindsunds Venner”.
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COAST 2 COAST CLIMATE CHALLENGE ER
RENT FAKTISK UNDERVEJS!
Af Jesper Nielsen, Formand for Kolindsunds Venner
Grenaa ved 2,10 m over
daglig vande

Arbejdet I C2CCC har I lang tid været usynligt for os
almindeligt dødelige. Ja selv for os med en dybfølt
interesse i projektet har der været fuldstændigt dødvande siden det første høringsmøde i september 2018.
Men der er blevet arbejdet i kulisserne. Et netop offentliggjort nyhedsbrev fortæller os, at
- man har fået systemsat grundvandsovervågning og
kvalificeret modellens opbygning.
- etableret Vandløbsstationer med målinger af vand-føring
- genopmålt Nord-, Syd- og Grenå- kanalerne med
fokus på spærringer.
- opstartet et samarbejde med GEUS og hyret dem som
konsulenter på den hydrologiske model for Grenåens
opland.
- Der er ansat en modellør, som skal udforme den
hydrologiske model.
- man har indrapporteret forløbet for fase 1 af projektet til EU.
En præsentation af den hydrologiske model vil blive
præsenteret d. 26 september 2019 ved næste følgegruppemøde, hvor Kolindsunds Venner vil deltage.
Grenaa bliver den næsthårdeste ramte by i Danmark
Det lyder voldsomt, og det er det bestemt også. Real
Dania har beregnet de danske kystbyers udfordringer
med havvandsstigninger og stormflod og er udkommet med en rapport, der kan downloades fra nettet.
Højdespringeren er naturligvis København med forventet skadesomkostninger for 7,6 milliarder kroner
i perioden 2017 til 2117, men med Grenaa på en klar
andenplads med ikke mindre en 6,5 milliarder nutidskroner i samme periode.
Man kan læse eller downloade hele rapporten fra Real Dania
på https://realdania.dk/publikationer/faglige-publikationer/
byernes-udfordringer-med-havvandsstigning-og-stormflod

I korte træk forventes risikoen for de samlede stormflodsskader at stige fra ca. 1 milliard i 2017 til 43 milliarder i 2117 i takt med at vandet stiger i havene omkring
Danmark.
Men hvorfor ”boner” Grenaa så kraftigt ud i forventede
skadesomkostninger?
Jo, en meget stor del af Grenaa er anlagt i Kolindsunds gamle fjordmunding, og de meget lavtliggende bebyggede områder ? med vandet fra 464
km2 af Djursland skal igennem Grenå kanalen, hvilket
betyder store risici for ekstraordinært høje vandstande i den nedre bydel. Kombinationen af opstuvet vand i Kattegat byder på alvorlig risiko for,
at oversvømmelser af alvorligt omfang rammer.
Stormen Bodil gav et vink med en vognstang, især fordi
den kunne været blevet mange gange mere alvorlig,
hvis blot højvandet have kulmineret ved flod i stedet
for ebbe.
Der er alvorligt brug for at finde løsninger for Grenaa i
den nære fremtid.
Vi er sikre på, at gendannelse af Kolindsund kommer
til at indgå i disse.
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TUR TIL FILSØ
Af Peter Holm, Biolog og vores Guide på turen

Den historiske Filsø var engang én af Danmarks største
søer med et areal på ca. 3000 ha., hvor kun Arresø på
Sjælland var større. Søen var en næringsfattig hedesø,
der lå bag den yderste klitrække ved Henne Strand. Allerede i midten af 1100 tallet blev der anlagt en mølle
ved Henne Mølleå. Med anlæggelse af møllen kunne
man udnytte åens vandkraft, og man kunne regulere
søens størrelse gennem etablering af et stemmeværk
ved møllen.
I slutningen af 1700 tallet opstod gradvist tanken om at
afvande Filsø, men først i midten af 1800 tallet begyndte man på projektet, og i 1852 blev opstemningen ved
Henne Mølle fjernet og søens daværende areal blev
reduceret fra ca. 2100 ha. til ca. 750 ha. Det nye landbrugsareal på den udtørrede søbund blev udlagt som
enge, hvor der blev foretaget høslet. Omkring hundrede år senere gik man igen i gang med afvandingen af
de resterende 750 ha. af Filsø, og i 1951 var projektet
afsluttet. Den afvandede sø blev herefter anvendt til
intensiv kornavl og i 1990’erne blev der etableret en
svinefarm på den udtørrede søbund.
Tilbage af den oprindelige Filsø var nu kun den 70 ha.
store Fidde Sø, der er beliggende i den nordøstlige del
af området, og Søvigsund på 20 ha. mod sydøst. Ved
landvindingen gik store naturværdier tabt herunder
en enestående flora af små nøjsomme planter som
Strandbo, Sylblad, Vandportulak, Pilledrager og de
meget sjældne arter Korsarve, Vandpebber-Bækarve
og Krybende Søpryd.
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Men med årene satte den
gamle søbund sig og arealerne blev mere våde og vanskelige at dyrke, og ejendommen blev sat til salg i 2007.
I 2010 erhvervede Aage V.
Jensen Naturfond arealerne
med det formål at genskabe
det enestående naturområde som var, før søen blev
afvandet. Store anlægsarbejder blev iværksat med nedlæggelse af pumpestationer,
tildækning af grøfter og fjernelse af landbrugsbygninger. Da arbejdet var afsluttet
i 2012, og der igen kom vand
i søen, var der genskabt 915
ha. af den oprindelige 2300
ha. store sø. Sammen med
Fidde Sø og Søvigsund har søen i dag en samlet størrelse på 1030 ha. Sø arealet er delt i tre søområder Fidde Sø, Mellemsø og Søndersø, og en dæmningsvej fra
Filsø Gård til Langodde deler Mellemsø og Søndersø,
så det er muligt at gå og cykle mellem de to søer. Søen
er ganske lavvandet med en gennemsnitsdybde på 1
meter. Der er etableret en række øer i søen som sikrer,
at jordrugende fugle kan yngle i fred for rovdyr. Filsø
er omgivet af enge, moser og rørskov og det samlede
naturareal ved søen, som ejes af Aage V. Jensens Naturfond, er mere end 2300 ha.
Naturen i dag
Da der i 2012 igen kom vand i Filsø, var det helt store
spørgsmål, hvilken natur der ville opstå, og i hvilken hastighed dyr og planter ville indfinde sig i den genetablerede sø. Hvad ville 60 år med intensiv landbrugsdrift
på den gamle søbund betyde for indvandringen af fisk,
vandplanter og fuglelivet ved søen. For at følge denne
udvikling i plante- og dyrelivet i den nyetablerede Filsø
har Københavns Universitet siden 2103 hvert år undersøgt bl.a. næringsstof balancen, fiskefaunaen og vandplanternes indvandring i søen.
Til stor overraskelse og forundring kunne det i 2014,
blot 2 år efter at der kom vand på søen, registreres, at 35
arter af vandplanter havde voksested i søen, herunder
12 arter af slægten Vandaks og sjældne arter som Nålesumpstrå og Krybende Ranunkel. Nogle af disse nye
vandplantearter er utvivlsomt bragt til Filsø med fugle,
fordi Filsø ligger centralt i fuglenes trækrute langs Vesterhavet, og store mængder af gæs og svømmefugle

LUFTEN ER FRISK
OVER KOLINDSUNDS
VANDE
(frit efter: Blæsten går frisk over Limfjordens vande)

raster i søen. Disse fugle tager også ophold ved andre
søer langs Vesterhavet og bringer herfra frø og spiredygtige skud med til Filsø.
Den overraskende positive udvikling af plantesamfundet fortsatte i 2015, hvor yderligere sjældne planter
som Krybende Søpryd og Pilledrager havde etableret
sig ved søen således at det samlede antal registrerede
vandplanter var 56. Siden er flere arter af vandplanter
kommet til, så det samlede antal i 2018 er 60. Filsø er
dermed den mest artsrige sø i Danmark med vandplanter.
Fiskefaunaen indtog også hurtigt Filsø med tilstedeværelse af arter som Hork, Flire, Brasen, Gedde, Aborre,
Smelt og Ål, og der var i 2018 registreret 10 arter af fisk
i søen. I den tørre sommer 2018 indtraf en miljømæssig katastrofe for fiskebestanden i søen, da 80 tons fisk
døde i august måned som følge af iltsvind.
Også fuglene har kvitteret for genetablering af Filsø.
Store flokke af ænder, gæs, svaner og vadefugle frekventerer søfladen og søbredderne, og allerede i 2012
rastede 17.500 Krikænder på søen. Af sjældne fuglearter yngler periodisk Nordisk lappedykker, Sandterne og
Havørn ved søen. Siden fonden overtog arealerne er
der således registreret 225 fuglearter ved Filsø.

Der er mulighed for at se miraklet ved Filsø, da Danmarks
Naturfredningsforening i Nord- og Syddjurs Kommune
og Foreningen Kolindsunds Venner lørdag den 14. september 2019 afholder en ekskursion til søen. Ved søen
vil Peter Holm og Bjarne Moeslund fortælle om søens
tilblivelse, naturindhold og de plantemæssige undersøgelser, som de begge har deltaget i siden 2014.
(se invitation til turen side 12)

Luften er frisk over Kolindsunds vande
her får jeg solens glød på kind
når jeg ta'r bad fra de reneste strande
så bli'r jeg ung i sjæl og sind
og fiskeren flirter med sin viv
i båden med udsigt til land og siv.
Dagen står højt over Kolindsunds vande
bredning og sund og havn og vig
Fannerup, Ginnerup og andre rande
hilser hinanden med fugleskrig
og bonden han fik sin jord betalt
og det var i grunden slet ik' så galt.
Kølvandet tegnes i Kolindsunds vande
færgen fra Enslev går fra kaj
fiskene fanges i medbragte spande
børnene leger og råber hej
på bænken sidder de gamle mænd
og snakker om tiden der gik, igen.
Lyset slår smut over Kolindsunds vande
glimter og ler i sølvklart drys
bølgerne kaster fra bredning og strande
genskin af solens klare lys
og ungdommen ta'r sig en kanotur
mens rørdrum og sivsanger står på lur.
Solen står lavt over Kolindsunds vande
tusinder stære vender hjem
optræder for os, før de må lande
midt i en rørskov med fynd og klem.
Vi siger ”sov godt” i al slags vejr,
i morgen vi kommer og vækker jer.
Solen går ned over Kolindsunds vande
løbe og gå langs sundets rand
hvor var det godt, ja det må vi sande
at vi fik sundet sat i stand.
Jeg elsker dig Kolindsund dag og nat
fra Kolind i vest og til Kattegat.

Thøger Pauli, 2005 og 2015
Kolindsunds Venner
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PÅ SYMPOSION ARRANGERET AF IPBES
Af Jesper Nielsen, Formand for Kolindsunds Venner
Rewilding - det manglende
led i naturgenopretningen? Jens-Christian Svenning, Professor, Aarhus Universitet
Multifunktionel jordfordeling
– en god ide for landbruget? Irene Wiborg, Afdelingsleder,
SEGES
Multifunktionel jordfordeling
– en god ide for naturen? Lisbeth Ogstrup, Senior Rådgiver, Danmarks Naturfredningsforening

IPb…. Hvad for noget? IPBES står for Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services og er altså en mellemstatslig platform,
der overvåger og bedømmer biodiversitetstilstandene
og de sammenhænge økosystemerne tilfører samfundene
på forespørgsel af beslutningstagerne.
Symposiet var finansieret af Aage V. Jensen Naturfond
og Naturstyrelsen. Temaet var genopretning af biodiversitet og økosystemydelser i et forarmet landskab.
Overskriften var ”Naturgenopretning i et globalt-lokalt
perspektiv” og blev afholdt på Aarhus Universitet.
Programmet ser således ud:
Velkomst og kort om genopretning - Anders Barfod,
Lektor, Aarhus Universitet; Signe Nepper Larsen, Vicedirektør Naturstyrelsen
Dansk naturgenopretning i det globale samarbejde.
Hvordan skiller Danmark sig ud? - Anders Barfod,
Lektor, AU Lars Dinesen, Specialrådgiver IPBES Styregruppe & Det danske IPBES-kontor
Hvad betyder EU samarbejdet for naturgenopretningen i Danmark? - Jesper Fredshavn, Seniorforsker,
Aarhus Universitet
Vil værdisætning af økosystemtjenester fremme naturgenopretning på den politiske dagsorden? - Jesper
Sølver Schou, Institut for Fødevare Resurse Økonomi
(IFRO) Københavns Universitet
Paneldebat: Hvordan opnår vi større implementeringskraft af de internationale traktater? Paneldebat med
indlægsholderne i panelet.
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Barrierer for omkostningseffektiv genopretning i Danmark –eksempler fra jordfordeling, skovrejsning og vådområdeprojekter - Rasmus
Ejrnæs, Seniorforsker, Aarhus Universitet
Paneldebat: Hvad er koblingen mellem det vi aftaler,
og det vi gør? - Paneldebat med indlægsholderne i
panelet.
Genopretning i staten – hvad siger erfaringerne, og
hvad siger samfundsborgerne? - Inken Breum Larsen,
Skovrider og projektchef Naturstyrelsen
Fra snak til handling: Resultater fra genopretning af
Filsø, Gyldensteen Strand og Lille Vildmose? Til gavn for
samfundet? - Jacob Palsgaard Andersen Vicedirektør
Aage V. Jensen Naturfond
Effekterne af genopretning af Skjern Å på natur, landskab og samfund - Jakob Harrekilde, Skovrider, Naturstyrelsen
Paneldebat: Biodiversitet eller økosystemtjenester?
Værdien i et lokalt, samfundsmæssigt og internationalt perspektiv? - Paneldebat med indlægsholderne i
panelet.
Key-note: Land use on organic soils – Implications of the
Paris Agreement and the way forward - Hans Joosten,
Professor Greifswald University, Germany
Lad os sige det lige ud. Danmark skiller sig ikke ud fra
de øvrige lande på den gode måde, når det kommer
til naturgenopretning, og EU er rent faktisk en af de
drivende kræfter bag dansk naturgenopretning. Værdisætningen af økosystem tjenester som løftestang for
naturgenopretning er interessant, og vi vil i højere grad
se den slags i fremtiden.

Under
paneldebatten
spurgte
undertegnede om, hvorfor forskerne
ikke i højere grad udpegede de lavest hængende frugter i form af økonomisk overkommelige eller værdifulde projekter for politikerne, så de
havde et mere kvalificeret grundlag
og større forståelse for de økonomiske rammer. Svaret var, at det havde
man ikke gjort meget i, hvilket giver
stof til eftertanke.
Rewilding, altså udsætning af større
græssende dyr i aflukkede arealer
er det helt store debatemne oppe i
tiden. Især på Molslaboratoriet har
man stor succes med at øge artsdiversiteten på de ”rewildede” arealer
Multifunktionel jordfordeling er en
højinteressant ting. Kolindsunds
Venner har talt for jordfordeling og
jordfonde i årevis, så det er glædeligt, at det er ved at
vinde indpas som et effektivt værktøj til naturgenopretning.
Det viser sig også, at værdien af genoprettet natur generelt er større end
det afkast, der opnås af private aktører
i form af drift af områderne. Erfaringerne fra Skjern Å, Filsø, Gyldensteen
Strand og Lille Vildmose er særdeles
gode.

uden at oversvømme disse arealer og vi skal gøre det
nu, fordi de i starten vil udlede metan, som er endnu
værre, men vil ophøre hurtigt. Beskeden var helt klar!
Stop dyrkning og afdræning af lavbundsarealerne og
det skal være nu, hellere i dag end i morgen.

Virkeligt tankevækkende var Keynoten fra Professor Hans Joosten.
Vi kan ikke opnå tilstrækkelige reduktioner af CO2 uden at oversvømme de
organiske jorder og gå i gang nu.
Dyrkede organiske jorder alene i Tyskland udgør 34% af den årlige udledning af CO2 i Tyskland, industri og
private medregnet. I Danmark er det
38% og endda højere i Holland. Vi
kan ikke bremse klimaforandringerne

Konsulenter inden for naturområdet
Erik Aude
Chefkonsulent, Ph.d.

- vi bygger på lokale værdier
Sponserer Kolindsunds Venners bankkonto

Mobil
+45  2871 5739
Tlf.
+45  8637 0227
eau@habitatvision.dk

HabitatVision Vest
Askedalsvej 3
8410 Rønde
Denmark

www.habitatvision.dk
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FILSØ EKSPEDITION - I REGNVEJR
Af Sally Salminen, næstformand i Kolindsunds Venner

Foto: Sally Salminen

Mandag den 22. juli 2019 var den eneste regnvejrsdag
under hedebølgen i juli måned. Ikke desto mindre var det
netop den dag, hvor min mand og jeg havde planlagt en
miniferie til Vadehavet for at udforske området nærmere.

Nede ved søen er der blevet bygget en smuk rund
betonbro ud i vandet og omkring broen er der hvide
åkander. Der er ingen gelænder på broen, så man bør
have fat i de små børn på turen rundt.

Første stop på vejen var den genetablerede Filsø ved
Varde. Køreturen fra Kolind varede omkring 2½ time og
desværre landede vi først på den ”forkerte” side af søen.
Dette var et stort fladt moselignende område, hvor køer
græssede, og det kunne minde en del om områderne
omkring Kolindsund. Ind i bilen igen og rundt om søen,
hvor der så heldigvis var skilte, som vi åbenbart havde
overset i første omgang.

Som skrevet, så var det regnfuldt og diset, men søen
var alligevel et storslået syn med vand, så langt øjet
rakte. Der skulle ikke megen fantasi til at forestille sig
den samme udsigt ved et gendannet Kolindsund. Filsø
er helt sikkert et besøg værd.

På den lille markvej, som ledte os ned mod søen, blev
vi først modtaget af en lille flok rådyr, som hastede ind i
skoven igen, da de så os. Vi ankom til en større P-plads,
hvor der er etableret et meget flot arkitekttegnet hus i
træ. Huset rummer en foredragssal, toiletter og en stor overdækket terrasse, hvor man kan spise
sin medbragte mad. Desværre
vender terrassen modsat søen. Et
lille sjovt indslag var, at når man
benyttede toiletterne, blev der
afspillet fuglelydende fra søen.
Hele området er nyetableret, og
der er blevet plantet en masse nye
træer omkring P-pladsen. Disse er
beskyttet af hegn under opvæksten grundet de mange rådyr i
området. Der gik et par gartnere
og lugede omkring træerne. Det
bliver helt sikkert et flot område,
nar det hele er vokset op.
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VANDRIKSE – GRISEN I RØRENE
Af Rolf Lehrmann, bestyrelsesmedlem i DOF Vestsjælland
Hvis man hører et grisehyl inde
fra en rørskov, skal man ikke kontakte den nærmeste grisefarm
og fortælle at der er en gris der
er stukket af, men i stedet stoppe
op og lytte efter, for så er det
Vandriksen, der er på spil i rørene.
Vandriksen har mange forskellige
lyde, hvoraf det nemmeste at bestemme er grisehylet, men også
det gentagne og meget mere stille
gyp, gyp, gyp. Pas dog på, hvis
det nærmest lyder som en vrinskende hest ude i sumpen, så er det Gråstrubet Lappedykker, som er på spil.
Vandriksen er mest aktiv om aftenen og om natten,
men i yngletiden kan man også høre den om dagen.
Normalt, når man beskriver en fugl, så beskriver man
udseendet og ofte flugten, men det er der næsten ingen
grund til at gøre for Vandriksens vedkommende, for det
er meget sjældent, at den viser sig i det åbne og endnu
sjældnere at man ser den flyve. Vandriksen er slet ikke
sjælden herhjemme og en del af fuglene overvintrer
endda i landet, mens resten flyver til Vest- og Sydeuropa.
Ligesom alle småfuglene trækker de i øvrigt om natten,
så heller ikke på trækket får man dem at se. Skulle man
få Vandriksen at se, er det en mindre fugl på under 30 cm
med et langt rødt næb, stribet brun ryg og blygrå strube og
bug.Det indsatte billede er absolut ikke det bedste billede
man kan tage af Vandriksen, men til gengæld er det forfatterens eget billede, taget på en tur med DN ved Korevlerne på Sjælland, hvor Vandriksen pludselig gik rundt på

mudderfladerne uden
at ænse de mange
beskuere.
Vandriksen foretrækker
normalt at smutte væk
fra evt. forfølgere ved
at løbe hurtigt væk ad
sine egne stier gennem rørskoven. Vil man opleve Vandriksen, så er det blot at opsøge et passende stort rørskovsområde og så slå ørebøfferne ud og opleve, hvordan
lyden fra fuglen bevæger sig rundt inde i rørskoven, hvor
Vandriksen er på jagt efter alskens spiseligt. Vandriksen er
absolut ikke kostforagter, så alt der giver næring kan spises: rødder, insekter, haletudser, fugleunger og endda fisk
og ådsler.
Hvis man decideret ønsker at se Vandriksen, så skal
man væbne sig med stor tålmodighed eller også skal
man vente til der kommer en isvinter, hvor de få overvintrende Vandrikser kan ses ved kanten af åbent vand,
hvor de leder efter noget spiseligt.
Vandriksen er i familie med de andre rørhøns såsom
Blishøne og Grønbenet Rørhøne, men også med de
små rørvagtler, bl.a. Plettet Rørvagtel. Rørvagtlerne
lever et endnu mere afsondret liv inde i vegetationen,
men alle kompenserer de med kraftige stemmer.
I DOFbasen (https://dofbasen.dk/), hvor ornitologer indtaster
mange af deres observationer, kan man se, hvor Vandriksen
er observeret, og der er også observationer i Kolind området,
men der vil givetvis komme mange flere, når området bliver
genetableret som sø og i de omgivende sumpområder.

Vandrikse
Fotograferet
ved Egå Engsø
Risskov
Fotograf:
Keld Sørensen
Fotokeld.dk
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GUIDET BUSTUR TIL FILSØ

Lørdag 14. september 2019
(Fortrinsvis for medlemmer af DN på Djursland og Kolindsunds Venner)
Mødested kl. 8.00: Grenaa (P-Plads ved Thykiersvej)
Kl. 8.45 Kolind (P-plads ved Fakta)
Hjemkomst ca. kl. 19.00 Kolind (P-plads ved Fakta)
Ca. kl. 19.45 Grenaa (P-Plads ved Thykiersvej)
PRIS 150 kr (guidet bustur og rundtur ved Filsø, 2 x sandwich, kaffe i bussen)
Der er plads til 50 deltagere og det er ”først til mølle”
Man medbringer selv drikkevarer, kikkert og fornuftigt tøj
Tilmelding: Send en mail til Thøger Pauli (tp@123zone.dk) og hør om der er plads
– eller ring 2633 4407.
Turledere: Peter Holm og Bjarne Moeslund
Undervejs vil der være oplæg fra DN og Kolindsunds Venner

Bliv medlem af Kolindsunds Venner
Hjælp os i kampen for gendannelsen af Kolindsund som Jyllands største sø
Vi har brug for al den økonomiske og moralske støtte, vi kan få.
Kontingent for 2019:
Min. 100,- kr. for alm. medlemskab eller
min. 150,- kr. for støtte- / familiekontingent
Tilbud! Få medlemskab for resten af 2019
for bare 50,- kr.

Betal på:
Reg. 7300 konto 1109732
eller
Tlf. 92359

