
VISUALISERING AF 
OVERSVØMMELSER I 

GRENAA
Den 6. december 2015 opsatte ti frivillige medlemmer fra  

foreningen Kolindsunds Venner 165 blå markører rundt omkring i 
Grenaa by. På pælene var markeret højder fra 10 til 90 cm, alt efter 
hvor højt vandet efter vores beregninger ville stå på det pågældende 
sted. Det var en våd og blæsende vintersdag, og det var toårsdagen 
for stormen Bodils hærgen i Grenaa, der satte hele havneområdet 
under vand. Men formålet med aktionen var at vise, hvor galt det 
kunne være gået, hvis Bodil blot var kommet seks timer senere, end 
hun gjorde. Så ville 
store dele af Grenaa by 
være under vand.
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Der måles op, hvor dybt pælen skal slåes ned. 
Her viser pælens blå farve at vandet ville have 
stået 70 cm over jorden.  

Foto: Thøger Pauli

Da vi efter fjorten 
dage indsamlede de 165 
markører, der synlig-
gjorde vandstanden for 
beboerne i området, 
måtte vi desværre kon-
statere, at en god del af 
markørerne havde lidt 
fysisk overlast. Vi håber 
ikke, at det er udtryk 
for, at strudsepolitikken 
har voldsomt mange til-
hængere i området. Men 
selvom markørerne nu 
er fjernet, så er truslen 
om massive oversvøm-
melser det ikke. Den 
ligger og lurer lige om 
hjørnet, og det er jo 
langt fra sikkert, at der 
vil være astronomisk 
lavvande, næste gang 
fænomenet opstår. 

 Læs mere på midter-
siderne.



Af Thøger Pauli

Kjeld Hansen holdt foredrag i Kolind om 
Kolindsund
 Sidst i september måned, mens sort sol var på sit 
højeste, fik vi besøg af miljøjournalist og forfatter 
Kjeld Hansen, som er flittig skribent i Kolindsund 
Avis. Efter en rundtur i Kolind Engsø og en snak 
om sort sol, afholdt han et foredrag i Kolind under 
emnet ”Naturen som drivkraft for udviklingen 
på Djursland”. Mødet var arrangeret af politiske 
partier, fagbevægelsen og Kolindsunds Venner. 
Under sit oplæg kom han gang på gang ind på, at 
det, der kunne ændre udviklingen på Djursland, 
var en gendannelse af Kolindsund. Man kunne 
lige så godt kaste sig ud i det med det samme, for 
det ville være et kæmpe projekt, der ville ændre 
hele udviklingen på Djursland og omegn. Der var 
naturligvis også andre emner, man kunne tage 
fat på, men Kolindsund var det altdominerende 
projekt. Vi kunne selvfølgelig sætte os tilbage i 
stolen og vente på, at vi blev tvunget til at gøre det, 
men der var ikke nogen grund til at vente.

Højvande i  Grenåen 
Offentligt møde og generalforsamling 
Tirsdag 15. marts 2016 kl. 19 i Pavillonen, Grenaa 
Chefkonsulent Rolf Johnsen fra Region Midtjylland 
fortæller om projektet Climate Change Challenge 
Coast to Coast. Herefter fortæller Kolindsunds Ven-
ner om klimaaktionen i Grenaa, hvor der i decem-
ber 2015 opsattes 165 markørpæle for at vise, hvor 
slemt det kan gå, hvis højvande og storm indtræffer 
samtidig.
Til sidst afholdes 16. ordinære generalforsamling.

Der arrangeres fælleskørsel fra Kolind ved 
henvendelse til kassereren (tp@123zone.dk)
Alle er velkomne, men kun medlemmer af 
Kolindsunds Venner har stemmeret til GF.
Kolindsunds Venner er vært med øl og vand

Små dryp i
 Kolindsund

Odderen illustrerer med stor tydelighed hvor meget 
vores natursyn har ændret sig i løbet af de sidste  
generationer, fordi vi har ændret naturen omkring os. 
For 100 år siden var naturen stadig vores modstander, 
der skulle bekæmpes og tæmmes, og odderen var en 
fødekonkurrent, et skadedyr. Bundgarnsfiskere vidste 
nok hvor meget en odder kunne sætte til livs. Dens 
egen vægt om dagen i fisk, sagde rygterne. Og den åd 
helst de gode fisk: ørreder, gedder og ål. Derfor skulle 
odderplagen bekæmpes 
Men odderen er sky og nataktiv, så den var ikke lige 
sådan at gå ud at nedlægge. Derfor brugtes ofte for-
skellige fælder såsom stålsakse, som klappede sam-
men om odderens ben og skar til knoglen. Eller man 
brugte ”odderpig”, som var et spyd, der blev jaget ind 
i odderens huler i åbrinken i håb om at spidde dyret 
eller jage det ud, så det kunne nedlægges.

Odderen var vidt udbredt, og ingen forestillede sig, 
at den kunne forsvinde fra det danske landskab. 
Men lige så stille blev engene afvandet og opdyrket, 
åernes vand blev forurenet og næringsberiget, så der 
kom algevækst og iltsvind, åer blev rettet ud, og fri-
luftslivet forstyrrede de fredelige naturonmråder.  
Odderen blev fortrængt. I 1967 blev odderen total-
fredet og i 1988 foretog man en feltundersøgelse, 
der viste, at odderen var forsvundet fra en stor del af 
landet.  Man fandt ingen oddere på øerne eller i den 
sydlige del af Jylland. Det skønnedes, at kun omkring 
200 dyr var tilbage i den danske natur, og de levede i 
Midtjylland og Nordjylland.

Så blev der lavet handleplan og kampagner.  
Odderen yngler langsomt, højst et par unger om 
året, så det tager tid at erstatte hver enkelt dræbt 
odder. Men det blev lovpligtigt at sætte afspæringer i 
fiskeruser, så oddere ikke kunne komme ind i dem og 
drukne, og der blev lavet vildtpassager langs bred-
derne, hvor vandløb krydser veje, så færre oddere blev 
dræbt af biler samtidig med at vandkvaliteten af vore 
vandløb forbedredes.

Og det har faktisk virket!

OddEREN
Af Bjørli Martha Lehrmann, Naturvejleder (Vestre Hus, Allerød)

Odderen er i dag i fremgang. Der er nu ikke kun oddere i 
hele Jylland, men der er også fundet oddere både på Fyn og 
på Sjælland. Det anslås, at der i dag i Danmark er omkring 
1000 af disse charmerende legesyge dyr, som stadigt er 
truede i en stor del af Europa. Men hvis vi skaffer mere 
vand-natur, så er der plads til mange flere. I et genoprettet 
Kolindsund vil de straks dukke op.

Dette billede er taget i AQUA Silkeborg, men Tina Trold 
Kirkegaard har skudt en video, hvor odderen er filmet 
i 2012 ved sø ved Thorsager kun 5 km fra Kolindsund. 
Videoen kan ses på youtube: ”Odder på Djursland”. .
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Formand for Kolindsunds Venner, Jesper Nielsen, har i 
privat regi begået en lille film, der anviser en utroligt  
simpel vej til at støtte landbruget og øge deres 
konkurrencedygtighed, SAMTIDIG med at vi tager 
ansvar for miljøet. 
Som en ret genial sidegevinst vil samme manøvre klima 
sikre de danske byer mod oversvømmelser OG forbedre 
vandkvaliteten i de danske søer og indre farvande.
Det eneste der skal til er, at vi omdanner engene til 
økologiske rensningsanlæg. Og for at gøre det, skal 
vi såmænd bare lade være med at stå i vejen for  
naturen. 
Hele projektet er selvfinansieret over en kort periode, 
og kræver kun en politisk beslutning. 
Se Jesper Nielsens øjenåbnende præsentation af  
projektet på facebooksiden ”Kolindsunds Venner”- 

Sådan gør vi danmark grønnere – uden 
dEt kOStER EN kRONE!

Af Anni Simonsen, næstformand i Kolindsunds Venner

"Den 1. februar 2016 er der afleveret foreløbige pro-
jektbeskrivelser og projektbudgetter for to projekter, 
som Norddjurs Kommune bidrager med i det samlede 
Coast to Coast Climate Challenge projekt, som koordi-
neres af Region Midtjylland. Her har forvaltningen af-
leveret projektbeskrivelser for henholdsvis Kolindsund 
og Randers Fjord." (Citat fra dagsordenen til mødet d. 
25. februar 2016 i Miljø- og teknikudvalget i Norddjurs 
kommune.)

Titlen på projektbeskrivelsen er: “Kolindsunds poten-
tiale i fremtidens klimatilpasning”. Alene ud fra titlen 
må vi i Kolindsunds Venner klappe i vores små hænder 
over, at mere end 5 års dødvande i de djurske kommun-
ers håndtering af udviklingspotentialet i Kolindsund 
ser ud til at være vendt til konstruktiv undersøgelse af 
mulige fremtider for Kolindsund. Det bliver spændende 
at følge, hvordan politikerne og forvaltninger vil ind-
drage offentligheden i projektets arbejde og visioner. Vi 
må desværre konstatere, at det indtil videre har skortet 
på åbenhed og interesse for offentlighedens andel i 
projektet.

Vi vil derfor gerne belyse lidt af historien om “Coast to 
Coast Climate Challenge”. Vi kan fortælle, at den tager 
sin begyndelse i den periode, hvor Connie Hedegaard 
var Miljøkommissær i EU og medvirkede til, at der blev 
afsat store beløb til klimaprojekter inden for EUs LIFE-
program. RegionMidt nedsatte på den baggrund en pro-
jektgruppe, der skulle  undersøge mulighederne for at 
beskrive klimaprojekter, som ville kræve samarbejde på 
tværs af kommunegrænserne. I sommeren 2014 blev kom-
munaldirektørerne orienteret om mulighederne for søge 
midler i LIFE-programmet til arbejdet med løsningen af 
klimatilpasnings-problernerne. En opgave kommunerne 
var blevet pålagt af regeringen i sommeren 2013. 

Regionens projektgruppe arbejdede videre med kon-
takten til LIFE-programmet og undersøgte de konkrete 
muligheder for projekter i regionens kommuner. I august 
2015 blev der afholdt en workshop for interessenter, 
hvor nogle fokusområder blev afgrænset: Hav og fjord, 
floder og åløb, grundvand og regnvand. De ideer, der blev 
udviklet på workshoppen, blev det grundlag, som blev 
brugt i udformningen af den ansøgning, der  som “Con-
cept Note” blev sendt til den første fase af ansøgningspro-
ceduren. Det blev til et papir til 10 sider. I Kolindsunds 
Venner havde vi ikke fået færten af dette store projekt, og 
ingen i Norddjurs kommune fandt opportunt at orientere 
os. Fra forvaltningen deltog en person, som ikke umid-
delbart har efterladt skriftlige spor på den kommunale 
hjemmeside.  Projektet er nu blevet godkendt i den første 
fase, og der er blevet åbnet for, at projektgruppen kan 
sende en endelig ansøgning med deadline 15. april. 

Det er som bidrag til den endelige ansøgning, at 
Norddjurs og Syddjurs pr. 1. februar har lavet de to 
projektbeskrivelser: “Randers Fjord. Tab af arealer til 
vandet. Værditab eller værditilvækst” og “Kolindsunds 
potentiale i fremtidens klimatilpasning.” 
Spændende ser det ud, og vi håber, at man på Djursland 
lever op til, hvad Rolf Johnsen, chefkonsulent i Region 
Midtjylland og projektleder på Coast to Coast Climate 
Challenge sagde til Lokalavisen den 6 januar 2016:

"Ud over at finde fælles løsninger på de fælles udfordring-
er kommer vi til at udvikle en ny måde at planlægge på. 
Det nuværende plansystem egner sig ikke til tværgående 
samarbejder i så komplekse problemstillinger. 
Og så håber vi på, blandt andet med inspiration fra de 
engelske Rivers Trusts, at få indarbejdet langt større lokalt 
ejerskab til vandløb og landskaber. Det kan blive afgørende 
for, om vi fremover kan imødegå udfordringerne."

MAN tROR dEt NæppE!
Af Erik Bjørn Olsen, Bestyrelsesmedlem i Kolindsunds Venner

Find videoen på facebok ved at skrive: #DRdinstemme  
i søgefeltet på facebook
Videoen er set mere end 52.000 gange!



Foto: Henrik Lauridsen

Planlægning af en happening
Det ville vi gøre ved at synliggøre de oversvømmelser, der 

ville være indtruffet d. 6. december 2013, da stormen 
”Bodil” gjorde sig gældende i Grenaa, hvis ”hun” blot 
havde ventet 6 timer med at gå i land. Ind-byggerne i 
Grenaa var nemlig svineheldige den dag. Vi var netop 
inde i en periode, hvor forskellen mellem tidevandet 
er størst, kaldet springtid. Forskellen mellem høj og 
lavvande var d 6. december på 45 cm. Knap 14 dage 
senere var forskellen maksimal med ca. 55 cm.

Nu skete det sådan, at stormfloden efter ”Bodil” 
kulminerede kl 18:15 præcist samtidigt med at der var 
astronomisk ebbe. Dermed sparedes Grenaa for vand-
stande på 210 cm over normalen, men kunne nøjes 
med 165 cm, da det var værst.

Denne synliggørelse ville vi gennemføre ved at visu-
alisere de omtalte oversvømmelser gennem opsætning 
af 165 markørpæle i flere af de områder i Grenaa, der 
ville være blevet ramt. Hver markørpæl ville vise dyb-
den på vandet på stedet med blå farve og en plakette, 
der tydeligt beskriver pælens formål og vanddybde. 
Opsætningen af markørpælene skulle gennemføres 
som en samlet happening, hvor ti af foreningens 
medlemmer ville gennemføre den forhåbentlig under 
pressens bevågenhed.

Datoen blev valgt med omhu! Søndag d 6. de-
cember 2015 – to årsdagen for oversvømmelserne 
efter ”Bodil”. Norddjurs kommune blev ansøgt om 
tilladelse til opsætningen, pæle indkøbt, malet og 
plaketter fremstillet og frivillige aktiveret.  Lørdag 
d 5. december var formanden live i P4 Østjylland 
om morgenen for at fortælle om projektet. Så søndag 
d. 6. december kl 10 mødtes elleve medlemmer ved 
Grenaa station og fordelte arbejdet mellem sig. Det 
gik strygende. Overalt blev vi mødt med spørgsmål, 
forståelse og endda begejstring over vort projekt. 
Desværre var pressen intet steds at spore. Vi færdig-
gjorde arbejdet i løbet af formiddagen. Og allerede 
om eftermiddagen røg pressemeddelelserne ud til 
medierne.

Men debatten udeblev!
Vi var noget overraskede over, at vores visualisering ikke 

vakte større bevågenhed, end tilfældet var. Bare et læserbrev 
i den lokale ugepresse ud over vores egen pressemeddelelse 
var, hvad det kunne blive til. 

Tretten dag gik uden mere polemik, og lørdag d. 19. de-
cember kørte formanden ud for at fjerne markørpælene som 
lovet. Det var blevet sent, og turen foregik efter solnedgang. 
Men stor var overraskelsen over, at det var det var vanske-
ligt at finde markørerne igen. Så mange var enten ødelagte 
eller forsvundne, at det var nødvendigt at gennemføre 
turen en gang til om søndagen for at sikre, at vi fik alle 
pælene fjernet.

kLIMAAktION GRENAA: FORMIdLING AF 
FAktA kAN VæRE VANSkELIG!

af Jesper Nielsen, formand for Kolindsunds Venner

I juni måned præsenterede Kolindsunds Venner 
vort ”Projekt Klimatilpasning For Grenaa indre by, 
Kolindbro og Ryomgård nedre bydel”. Vi havde meget 
store forventninger til reaktionerne på rapporten, der 
bogstaveligt talt hamrer en pæl gennem den tro, at 
klimarelaterede naturkatastrofer i og omkring Grenaa 
by er noget, der ligger 50-75 år ud i fremtiden. Tvært 
om - så er risikoen for voldsomme oversvømmelser 
præsente og nutidige. Noget rapporten med al tyde-
lighed præsenterer.

Men så kom folketingsvalget!
Helle Thorning-Schmidts timing kunne ikke have 

været værre!  Netop som vi omdelte rapporten til 
aviser, radio- og tv-stationer og vore medlemmer, 
så udskrev statsministeren valget. Dermed druknede 
interessen for klima, oversvømmelser og alt andet i valg-
kamp. Vores rapport - trods alt det fornemme arbejde 
- forsvandt ganske enkelt under radaren hos de aller-
fleste. Det var ganske enkelt en bet for foreningen.

Men Kolindsunds Venner er ikke just kendt for at 
stikke op for bollemælk, så bestyrelsen planlagde i 
løbet af efteråret at relancere rapporten på den mest 
effektive måde. Vi ville vise Grenaas indbyggere, hvad 
de reelt står over for, hvis ikke man får lavet de nød-
vendige klimatilpasningsprojekter i tide, før den næste 
store storm indtræffer og gør ubodelig skade.

Medlemsskab!
Det er nu tid til fornyelse af medlemsskabet af 
Kolindsunds Venner for 2016. Kontingentet er 
uforandret min. 100 kr for alm. medlemskab og 
min. 150 kr for familier og foreninger og for 
støtte. Kontingentet kan indsættes på reg. 7300 – 
konto 1109732 eller MobilePay på tlf. 26334407. 
Husk at angive navn.
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Hærværk
”I Åbyen og på Gasværksvej mødte jeg den første 

overraskelse”, fortæller formanden. ”På Gasværksvej 
var pælene brækket over og smidt og i Åbyen var 
tre markører fjernet helt og de sidste fire havde fået 
plaketten flået af. På De Lichtenbergs Vej var alle 
markører undtaget én fjernet helt og den sidste havde 
mistet sin plakette. Men på Jeppe Aakjærs Vej og 
Åboulevarden stod alle markører, som de skulle med 
undtagelse af én, der var taget op og lagt ned.

Nede på havnen havde kun én af fem markører 
overlevet de fjorten dage – Den mest forblæste af 
dem. Resten havde mistet plaketten. På Søgade stod 
alle markørerne helt nydeligt, og ligesådan gjorde de 
to på Havnegade, mens markørerne på Strandgade alle 
blev fundet smidt bag elskabe. På Havnegade op til 
Åkrogen fandt jeg kun én overlevende markør, der var 
sat godt op ad hækken. Resten, der var sat i rabatten 
mellem cykelsti og vejen, var alle enten helt fjernet 
eller knækket og smidt.

Og sådan blev det ved. I Ågadekvarteret var over 
halvdelen af plaketterne fjernet. Langs Ådiget var 
pælene enten brækket eller helt væk, På Hornsleths 
Allé var alle markørerne fjernet. I hele Engkvarteret 
fandt jeg kun syv uskadte markører. Resten havde fået 
fjernet deres plakette. Og det var tydelit at se, at det 
var foregået ved magtanvendelse og ikke af blæsten.  
Mere end 75 % af samtlige markører var blevet  
vandaliseret.”

Det er med andre ord ikke underligt, at debatten  
udeblev

Ødelæggelsen af markørerne var så omfangsrig, at 
kun på Jeppe Åkjærsvej og Åboulevarden stod pælene 
så tæt, at visualiseringen gav mening. Alle andre 
steder var den ”gjort usynlig” af hærværksmænd.

Spørgsmålet er nu: Hvordan formidler vi så den viden 
og det budskab til borgerne i Grenaa, når nu nogen 
mener, at det ikke er noget, folk skal vide noget om?

Syv af de 11 "Markør-altivister" fejrer et vel overstået 
arbejde  på  Landmad.dk Foto: Thøger Pauli
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Som mange tusind har oplevet, fik vi også sort sol i 
Kolind Engsø fra starten af september til midt i okto-
ber i 2015. Vi var godt forberedte, og der var etableret 
et samarbejde mellem 4 parter, der havde forskellige 
interesser i fænomenet. Det drejede sig om Syddjurs 
kommune, Destination Djursland, Kolind Distriktsråd 
og Kolindsunds Venner. Syddjurs kommune havde på 
opfordring fra Kolindsunds Venner bevilliget 50.000 
kr til forbedrede tilskuerforhold, og en del af disse 
penge blev brugt på trykning af en folder, som opsattes 
i tre folderholdere i Kolind Engsø samt spredtes rundt 
omkring. Desuden blev der opstillet en populær toilet-
vogn ved rastepladsen samt en infotavle. Ligeledes blev 
der opsat flere borde og bænke til rastende gæster samt 
etableret flere P-pladser ned mod fugletårnet, ligesom 
fugletårnet blev forsynet med en DOF-plakat over fu-
gle, som kunne ses i området.

Stærene var også på pletten og kom flyvende i ti-
tusindvis hver aften fra halvanden time før solnedgang, 
hvor de underholdt tilskuerne med formationsflyvning, 
hvorefter de gik ned i rørskoven for at overnatte. Flere 
store og små flokke kom til, og i nogle tilfælde kom en 
rørhøg forbi og jog hele flokken på vingerne.

  
Vi havde rådført os med Iver Gram fra Sort Sol Safari i 
Sønderjylland, og han kender om nogen mekanismerne 
bag sort sol, idet han har beskæftiget sig med fænomenet 
i over 40 år. Han rådede os til at holde afstand til ned-
slagsstedet, så flere rovfugle kunne komme til. Det er 
nemlig dem, der skaber formationsflyvningerne, som 
er så interessante at følge. Fuglene holder nemlig tæt 
sammen for at forvirre og stresse rovfuglene, og i visse 
tilfælde kan de endda finde på at angribe en rovfugl 
og skide på den, og det er ikke rart for en skrøbelig 
fjerdragt. Derfor besluttede vi at opfordre til, at Sund-
vejen en time før solnedgang blev holdt fri for gående 
færdsel, således at vi stod ved Sundvejens begyndelse og 
betragtede skuet. Dette var der stor forståelse for.

Kolindsunds Venners bestyrelse var de fleste aftener 
på pletten og uddelte vores særnummer af Kolindsund 
Avis, som vi netop har trykt i et nyt oplag. Vi kunne 
fortælle om vores projekt med gendannelse af Kolind-
sund, og vi tilbød en ”Sort Sol pakke”, hvor man resten 
af året kunne blive medlem af Kolindsunds Venner for 
kun 25 kr og samtidig blive smurt med myggespray, 
som vi havde klar i lommen. Dette tilbud var specielt 
populært i starten, hvor der var forbistrede mange myg, 
men disse ebbede ud halvvejs inde i sæsonen.

De 4 samarbejdspartnere omkring sort sol i Kolind 
Engsø har netop afholdt evalueringsmøde og for-
beredt den kommende sæson. Dette har resulteret i, 
at Syddjurs kommune netop har bevilliget yderligere 
35.000 kr til den kommende sæson med sort sol i 
Kolind Engsø 

Vi er ikke stære-blinde i Kolindsunds Venner. Vi er 
klar til en ny sæson i 2016 og holder øje med, om der 
dukker noget op til foråret. Men ellers er vi helt sikkert 
tilbage alle mand og stære til september.

I mellemtiden kan du på facebook i ”Sort Sol i Kolind 
Engsø” læse sidste nyt. På gensyn.

SORt SOL I kOLINd ENGSØ 2015
af Thøger Pauli, Sort-sol-koordinator og bestyrelsesmedlem i Kolindsunds Venner

Foto: Poul Nyholm

Thøger Pauli holder foredrag om Sort sol
Foto: Bitten TroldFoto: Poul Nyholm



Frederiksdal-
inddæmningen øst 
for Odder træder 
frem som et af de 
tidligste projekter 
i det ganske land. 
Allerede i 1832, 
da landbruget 
netop havde taget 
hul på den gyldne 
kornsalgsperiode, 
blev denne 140 
hektar store halvdel 
af Kysing Fjord 
tørlagt. I midten af 
1950'erne forsøgte 
Hedeselskabet at 
få lodsejerne med 
på at tørlægge 
resten.  

Det lykkedes ikke, men skabte en forfærdelig masse 
ballade. 

Kolindsund på Djursland var Jyllands største 
indsø. I hele landet blev den kun overgået af den 
mægtige Arresø på Sjælland, men det afskrækkede 
ikke datidens projektmagere. Kæmpesøen blev tør-
lagt i årene 1872-75. Ikke af de lokale bønder eller 
af hensyn til småkårsfolk, men fordi pengemænd 
udefra ville have fingrene i de 2500 hektar sund-
jord. Bestyrelsen for Kolindsund A/S havde hjemme 
i København, og projektet bar præg af den rene 
spekulation. Det blev kritiseret voldsomt i sin 
samtid – af både Jyllands-Posten og Hedeselskabets 
stifter, Enrico Dalgas. 

Knap hundrede år senere gennemførtes ved  
Mariager Fjords munding den sidste inddæmning til 
landbrugsformål i Danmark. En af heltene fra mod-
standskampen, godsejer Flemming Juncker på  
Overgård, indvandt i årene 1961-65 knap 1000 
hektar havbund fra Kattegat. Tyve år senere kostede 
projektet ham godset.

Inden for nyskabelse af natur har Århus Kommune 
lagt sig i førerfeltet. To store søprojekter, Årslev 
Engsø (2003) og Egå Engsø (2006), er skabt som 
værdifuld natur med et stort rekreativt potentiale 
for indbyggerne i landets næststørste kommune. Og 
flere projekter er på tegnebrættet.

Midtjylland mistede en stribe søer
Vest for Silkeborg blev Bøllingsø genskabt i 2004. 

Med 360 hektar vandflade, der er omgivet af marker, 
enge, overdrev og krat, er der genskabt en sø, hvor 
tørveindustrien havde hersket siden 1870.  
Nordøst om den nye sø forløber Hærvejsruten som 
en populær      attraktion. 

Et andet af regionens store landvindingsprojekter, 
tørlægningen af Tastum Sø syd for Skive, dyrkes stadig 
som landbrug med pumper og dybe drængrøfter. Som 
Kolindsund var også Tastum Sø-udtørringen et rent 
spekulantprojekt. En københavnsk entreprenør og hans 
søn satte den store sø på 750 hektar ud af spillet i 1871. 
Faderen fik Tastum Sø, mens sønnen fortsatte nordpå 
i Jylland, hvor han blev godsejer efter at have udtørret 
den store Gårdbo Sø ved Frederikshavn. I 1942 foreslog 
Hedeselskabet at renovere det dårlige afvandingssystem 
i Tastum Sø. Prisen var 15 millioner (2010-kroner) og 
Statens Landvindingsudvalg støttede projektet med 2/3 
af udgiften. Projektet blev afsluttet i 1950.

Danmarks bedst bevarede middelalderborg, Spøttrup 
Slot, spejler sig i den genskabte Spøttrup Sø fra 1994. 
Søen ligger i det nordvestlige hjørne af Skive Kom-
mune, der også huser den genskabte Brokholm Sø ved 
Thiese. Alt i alt kan Skive kommune opvise regionens 
største antal landvindingsprojekter med hele 12 ud af 
64. Heraf er de ni udtørrede søer. 

Læs mere om de store udtørringsprojekter her: www.
dettabteland.dk

LANdVINdING I ØStjyLLANd 
af Kjeld Hansen, forfatter og miljøjournalist

Læs mere om de store udtørringsprojekter her:
www.dettabteland.dk



Detailviden hører i den forbindelse hjemme i anden række 
og kommer i næste fase, såfremt visionen om genskabelse 
af søen en dag nyder fremme.

Både min respekt for ejendomsretten, og det faktum at 
fødevarer fortsat udgør en uundværlig del af den dyre-
bare eksport, som vi baserer vores samfund på, gør det for 
mig ikke åbenlyst, at en gendannelse af søen er det eneste 
saliggørende for fremtiden. Omvendt tror jeg debatten 
havde været et helt andet sted i dag, såfremt tilhængerne 
havde ofret mere krudt på dialog med lodsejerne, i stedet 
for som forfatter Kjeld Hansen bare at kalde området for 
vandlidende landbrugsjord! Det er selvfølgelig ikke for sent 
endnu og da al dialog i min verden starter med respekt for 
hinanden, kunne det måske være et godt råd til Kolindsunds 
Venner.

At Kolindsund som genskabt sø kan blive både et mekka 
for fugleliv og menneskeliv i revitaliserede landsbyer langs 
bredden er ganske vist, mens jeg er langt mere i tvivl om det 
turistpotentiale som gang på gang fremføres som enormt. 
En overset detalje af mange er, at såfremt Kolindsund tør-
lægges og Kattegats vandstand gøres til vandstanden i søen, 
vil vandstanden i Ryom engene falde dramatisk, idet vandet 
i dag af landkanalerne opstemmes med næsten 1 m ved 
højbroen i Kolind.

Skal visionen en dag blive til noget, er jeg ikke et sekund 
i tvivl om, at bosætning og et liv langs søen er det største 
potentiale, og det kunne måske også være en del af den 
nødvendige finansiering.

Politisk fylder emnet ved lejligheder både i Nord- og 
Syddjurs kommuner, men erkendelsen i byrådene omkring 
økonomi er også, at kommunerne på ingen måde magter 
at stå bag et projekt af denne størrelse, som teknisk set er 
enkelt og nemt at gå til, men som selvfølgelig er meget 
bekosteligt inden aftaler med lodsejere, infrastruktur og 
oprydning er gennemført, ligesom vi jo i vores land ikke har 
tradition for at tvangsflytte de ret mange mennesker, der her 
vil være tale om.

Der sker noget – Kolindsund lever og producerer til den 
danske velfærd hver dag!

kolindSund – 
hVORFOR SkER dER IkkE NOGEt?

af Claus Wistoft (V), Borgmester i Syddjurs Kommune

Spørgsmålet har  
gennem mange år fyldt 
blandt borgerne på  
Djursland.  For nogen med 
baggrund i historien om, at 
området aldrig skulle have 
været tørlagt, men dog med 
respekt for den generelle 
årsag til de mange landvind-
ings- og tørlægnings- 
projekter i årene efter tabet 
af de danske landområder 
syd for Kongeåen – for an-
dre og lodsejerne især med 
fokus på produktionen af 
fødevarer på jorden, som 
efter tørlægningen viste 

sig at blive noget af Danmarks bedste landbrugsjord.

Jeg købte i 1985 sundgården Søholm og flyttede til Djurs-
land den 1. januar 1987, som jeg drev indtil jeg solgte denne 
og Søbygaard i 2008 og har derfor naturligt en del viden om 
området, og også et ganske særligt forhold til Sundet, efter 
at have boet på Søholm i 22 år. Noget af det helt særlige ved 
at være landmand i Kolindsund, udover jordens muligheder, 
er den ro og det liv, som også i dag findes derude. Det er 
bestemt ikke den golde ”hvedeørken” som nogen ynder at 
kalde området, og Sort Sol er heller ikke et nyt fænomen. 
Det har vi set gennem mange år med skiftende intensitet.

Jeg har også haft fornøjelsen af at debattere Kolindsund 
tit og ofte, især før jeg blev politisk aktiv, og i øvrigt ofte i 
debat med Kirstine Bille.  Min mening omkring Sundets 
fremtid er den samme som den altid har været – nemlig at 
det er offentligheden, der suverænt bestemmer, hvorvidt 
søen skal genskabes eller fødevareproduktionen fortsætte, 
og at det alene er politisk beslutningskraft og økonomi, der 
afgør lodsejernes indstilling hertil. Min holdning har altid 
været, at Kolindsund er et aktiv for Djursland, uanset om 
det er landbrugsjord eller Sø, men at det er enten eller – de 
forskellige projekter vi gennem årene har set som både og, 
tror jeg ikke på – man kan ikke være halvt gravid! 

I mange år synes jeg debatten var både unuanceret og 
meget lidt kvalificeret, men det er blevet bedre, om end det 
fortsat ikke er viden, der belaster alle indlæg.  Viden er nød-
vendigvis heller ikke afgørende, når store visioner rulles ud. 

Udgives af foreningen Kolindsunds Venner
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gendannelsen af Kolindsund.
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