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GENDANNES!
sundetsidan bliver
det...
. Lifless ved
Kolind
w w w . k o l i n dsu nd.dk

Hvad sker der n6r Kolindsundgendannes?
Vi prgver i dette
blad at seud i fremtiden.At sepi husprisernesudvikling ved
genetableringaf sundet,fuglelivetnir der kommer vand i soen
i Kolindog andreom
- og hvadder skermedmyggeplagen
sundetliggendebyer.KolindsuhdAvis har snakketmed
StatsautoriseretejendomsmaglerNielsPeterRasmussen
fra
Estate/Boligbgrsen
i Kolind. Han er ikke et Ojebliki tvivl om, at
genetableringaf Kolindsundvil betydemegetgodt for
husmarkedetpi Djursland:

- Der er ikke tvivl om, at huspriseme
vil stige,enddameget,hvis
Kolindsund
blivergendannet
somsO.Midtenaf Djurslandvil
simpelthenblive et attraktivtbosatningsomride.
Bide for
Djurslandsnuverendeindbyggere- og for tilflytteretil omridet fra
Arhusog andreomrider,sigerNielsPeterRasmussen,
dajeg
mgderhampa kontoret.Hvis nogleharoverblikover
boligmarkedet
i den vestligedel af Kolindsundomridet,
me det
vaereham,kan manseaf skiltene,der hangeri vinduememed
boligtilbudfra omridet.
- Der vil kommemerenatur.Vi harjo natur- bide i sydog nordmendet vi snakkerom hererjo vand.Hvor mankan sejle,fiske og
jage.Og om nogleudsigter,dervil blive uovertrufneud oversund
og bakfter!
Fortsattesside2

allerede
- I Kolind og Ryomgaard
er huspriseme
vedat stige.Der flytter folk til omridet.Men de
smi byeromkringsundeter ikke serligt attraktive.
Det vil selvfplgeligendresig meget,nfu:der
kommervandi Kolindsund.De smi miljoer i
Ginnerup,Enslev,
Sundby,Sivested,Fannerup,
Keerbyog Revnvil kommetil at blomstre.Med
sm&havneog miske mindre,lokalevirksomheder,
og
nerbutikkero.s.v.,sigerNiels PeterRasmussen
gleder sig vist alleredetil denmegenforretning,
der vil blive.
Bebyggelsepi bakkerne
- Det er vigtigt,at derbliver udlagtgrundei
af Kolindsund.Og
forbindelsemedgenetablering
!
helstpi hojdedragene
- Bide vedSundbyog Sivested- ja faktiskpi hele
nordsidenaf sundet,er der hojdedragbag de
nuvarendebyer.Her er der noglefantastiske
udsigteroversoen,somvil goregrundeherutroligt
attraktive.
der skalgores.I
Der er selvfglgeliginvesteringer,
vejeog grunde- og selvfglgeligogsi broerog
af sundet,som
havne- og helegenetableringen
projekt.
bliver et stort
- Men hvis manfir ibnet op for grundebag de
nuvarendebyer,vil manherfi nogle
somm6skevil blive lige sAmeget
udsigtsgrunde,
vard somde grunde,der liggervedsgbredden.
Sommerhuseingen god idd
Over for tankenom storesommerhusomrflder
sig
omkringsundet,stillerNielsPeterRasmussen
negativ:
- Du skaltenke p&,at et sommerhusomridekun er
aktivt noglefi uger om iret. Hele restenaf Aret
liggeromrAdetstillehen.Det kanikke vere i
Vi skalhaveaktivebeboere
Djurslandsinteresse.
til Djursland,derblde bor herog bruger
ndetheleiret.
lokalsamfu
Djurslandsnord-og ostkystsom
Derimod
serjeg
et fantastiskeudbygningsomridefor sommerhuse.
overhavetDelsfordi de herkanfl solopgangen
Og megetgodt
og delsfordi derer godtbadevand.
kan man'sigeom spenKolindsund,men
bliver nok ikke denstdrsteattraktion
badevandet
vedsoen!
Erhversudvikling
- Jegtror ikke, manvil kommetilbagetil de store
industrierpi Djursland.Og miske er det heller
ikke onskeligt.De sml byeromkringsundetvil
givetvisfA en del lokalterhverv.Det drejersig
bAdeom hlndverk og handel- menogsi IT og den
af denrelativt
slagsaktiviteter,somikke generes

NielsPeter Rasmussen,statsautoriseret
ejendomsmegler i Kolind, ser en unolig v@kst
- ogsd i ejendomspriserne - som det Hare
resultat af genetableingen af Kolindsund.
storeafstandtil metropolernei nordvestog
sydvest.
Sundetvil samleDjursland!
- For Ojeblikketer Grenaavedat udbyggederes
vil jo
havnkraftigt.Kommunesammenlagningen
ganskevist skabemindst2 kommuner.sombliver
adskiltaf Kolindsund.
sosomet
- Menjeg seren genetableret
vakstomrflde.
En dynamiskfaktor,somvil trakke
aktiviteterind mod Djurslandsmidte - og samle
halvoen.
- En storsOvil vare en indrekystlinje,hvoren
masseaktivitetervil kunneforgt - bide sommerog
vinter.Og jeg tror, at erhvervsudviklingeni bide
vil blive positivt
Norddjursland
og Grenaa-omridet
ptvirkel. Og det kan ikke vere til skadefor de
syddjunkekommuner,somvil fl adgangtil et
naturomride.
af gigantiskedimensioner.
jeg
- Ja gleder mig, sigerNielsPeterRasmussen.
Det kanblive spendene.OgsAsom
ejendomsmagler...

Er der ensammenhang
mellem

M mygogsoer?
BAGGRUI{D
Af JesperNielsen
Har man provet at siddeude en sommerafteni
Kolind, Ryomglrd eller Thorsager,sl ved man
godThvad stikmyg er for en storrelse.Har man
boeti omrAdeti flere Ar,har man ogsl lert, at i
somremed megenregn er der lang! flere af
plageAnderneend i tsrre varme somre.
Derfor er det nrcrliggende,at koble tankerne
om horder af sultnemyg sammenmed
reetrbleringenafJyllands stsrstess. Mere
vand - flere myg.
Men holder den teori nu ogsi?
Man hsrer faktisk aldrig om myggeplagerved
Ry, Silkeborg,Brabrand, Skarrese,Jelseller
andrebyer beliggendeved ferskvandssoer,
og
der er jo masserafvand, sAhvad er den rI?
Lod os kiggencrmere pl de famose
blodterstigebrcster:

set al slagsvand, megetofte i kunstigekar og trug
og megetgemei forurenetvand.Den storehusmyg
vil gemestikke, hvis man forsbmer den om
vinteren,og vinterligemyggestikskyldesaltid
dennemyg.
Den lille husmygderimodstikker nasten aldrig
mennesker.men skal navnes. fordi den ofte
optr@deri megetstort antal og bidragertil frygten
om myggeplage.
Ved dennekorte gennemgangservi, at ingenafde
30 arter af stikmyg yngler i ssereller ssemes
rorskove.
Ganskevisk kanmanofte semyg danseoversoen
eller rorskoven,mendeter bareen afde utallige
arterafmyg, der ikke sugerblod,ellerikkestikkendehanneraf stikmyggearter,der spiser
nektar i stedetfor blod.

Nyttige fugle og lisk - nAr sundetgendannes
Faktisk kan man konkludere,at fordi ilsbene i
Kolindsundsvestligeendevil fil en langt bedre
afuandingtil soenendnu gennemlandkanaleme,
sAvil de fleste pytter og smi vidomrider i idalene
Der findes 30 forskelligearter af stikmyg, der kan
tsrre ud. Dervedreduceresstikmyggenes
underopdelesi fire gn:pper:Skovmyg,
yngleomriderbehagteligti forholdtil i dag.Og
strandengsmyg,
husmygog malariamyg.
risikoen for myggeplagehen over sommerenburde
Falles for skovmyggeneer,at de yngler ved at
mindskes.
l@gge€egi smepytter, fugtig jord i skoveeller i
Tilmedvil antalletif insektedende
fuglenermest
moser,oftest i pytter eller grofter, der kun er
eksplodere
i
omridet.
De
store
rorskove
vil give ly
vandfuldteen del af iret.
ynglepladser
og
for
adskillige
fuglearter,
og
Gruppenaf skovmyger storleverandoraf rode
givewis
fuglene
vil
lave
et
stort
indhug
i
mangden
pletter
pi
hevede
voressmskindede
hud.Faktisk
af myg omkringsoen.
udgorde majoritetenafden myggeplage,
vi
Endeligharmyggenslarver- myggelarveme
- en
rammesaf sommerefter sommer.
massenaturligefender i en so,somde ikke har i
Strandengsmyggene
har derimodbrug for
smipytter og damme.Fiskeyngelog rovinsekteri
brakvandspytterlangsvore forde eller i
millionvis vil reducerelarvemesantal for myggene
rorskovenei fordene.
De adskiller sig fra skovmyggennetopved at yngle klekkes.Til glade for os!
Altsi et gendannetKolindsundbetyderfarre
i brakvand(en blandingaf ferskt og salt vand)
stikmyg,ikke flere,medmindremyndighedeme
Strandengsmyggen
er dog parattil at flyve op til
valger at fastholdede vide engarealeri ldalene af
l0 km ind i landetfor at finde et godt o{fer for
af
densspidsesnabel.To af artemeaf strandengsmyg naturog miljohensyn.I si fald vil meengden
myg
nok
veere
uforandret.
kan enddaundvere brakvandetog yngle pi enge
indei landet.
Men tag ikke mine ordfor gode varer Tagselv et
Husmyggene
udgoresafto fonkelligearter:deir
kig pd skndedyrslaboratorietshjemmes
ide:
storeog denlille husmyg.Felles for demer,at de
www.dpil.dk/HTMl/stikmyg.htm
ogforvis dig om,
ikke dsr i efteriret, men overvintreri kolige
at
argumenterne
holder
vand.
fugtige rum og kaldre. Beggearter yngler i stort
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FUGLELIYET
Af ThomasEskeHolm
& Ole Roland Therkildsen,biologer

i sundet
Skeand

I DAG: Fuglelivet i Kolindsund i dag viser
os, at vi befinder os i det Abne land. Her
yngler viber, sanglrrker og bomlerker.
TArnfalkene yngler i opsatte kasser' I
kanalerne yngler griender og ved Nimtofte
A enkelte par af den fAtallige isfugl. Om
vinteren fAr den gamle sebund besegaf
canadages, sangsvanerog enkelte
pibesvaner, der soger fode pA
vinterafgroderne. Rovfugle som musvAge
og blA kerhog sesflyve forbi. En sjelden
gang seshavornen, Forir og efterlr kan
der stl mange tusinde hjejler og raste, for
de skal videre pA deres lange rejse til
ynglekvarteret eller vinterpladsen.

hvide stork i dag nesten er forsvundetsomynglefugl i
Danmark.
Med dreningenaf Kolindsundforsvandtet afde mere
betydeligevidomrider fra Danmarkskortet.D€r
foreliggerdesverreikke mangeoplysningerom
fuglelivet i Kolindsundfra fsr afvandingenpibegyndtes
i 1872.
Fugleliveti Kolindsund- i fremtiden efter et
gendannetKolindsund,
M kanhellerikke precist sige,hvordanfuglelivetvil
blive, hvis derigenkommervandi Kolindsund.Men vi
kangive et kvalificeretg@t.Someksempelkanvi
mednogleafde andreaktuelledanske
sammenligne
SkjemAdal og Anlev
naturgenopretningsprojekter:
Engss.

er almindeligeog
De flesteaf ynglefuglene
udbredtei hele Danmark,hvor omkring to
tredjedeleaf landetsarealudgoresafdet ibne,
er sketpi
dyrkedeland.Udviklingenaf landbruget
vide
bekostningaf andrenahrtyper. Iser de
naturtypersomsoer,moserog vandlober
forslundet eller forandretgennemdet sidste
drhundrede.
og de
af landbruget
I taktmedintensiveringen
afen
vide naturtypers
forsvindener bestandene
rakke ynglefuglegiet kaftigt tilbage.Det er arter
rodben,
vibe,dobbeltbekkasin,
somfor eksempel
betale
derharmittet
atlingandog engsnarre,
prisenfor dreningog opdyrkningafblandtandet
vide enge,idale og soer.Det mestkendte
eksempeler dogdenhvidestork.Vidomnidemes
ersagtil, at den
forsvindenharveret medvirkende
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.lEndringenaf Skjem Adalen fra vidomrAdetil intensivt
var en afde mest
i 1960eme
dyrketlandbrugsjord
omfattendei Danmark.For afrandingenvar der et rigt
og varieretfugleliv. Rordmm, skeand,lnikand,
og
brushane
atlingand,rorhog,hedehog,engsnane,
sortterneyngledei omridet.Adalenog de
omkringliggende
arealervar vigtigefor storemengder

Illustrationer:
SorenO. Haugaard

- fsr
og efter
S O ENS

gendannelse
af trekfugle bide forir og efterir. Det mesteaf dette
fugleliv gik tabt med afvandingen.Melet med dct
storstiledenaturgenopretningsprojekt,
der blev udfort
fra 1999 til 2002 er,at Skjern Adal igen vil rangere
som et afde mest betydningsfuldeferske v6domrider i
Nordvesteuropa.Omridet skal tilgodesearter som
eksempelvisskestorkog rordrum, der har hoj prioritet i
intemational naturbeskyttelse.Arslev Engso ligger i
det ostjyske i tilknytning til Brabrand Ss. Her er et par
sunknemarker omdannettil levestedfor en lang rekke
yngle- og trakfugle. Selv om det kun er halvandet6r
siden, man stoppedepumpeme og lukkede vand ud i
socn igen, er der alleredeobserverettet pe 200
fuglearter.Dette tal er ikkc urealistisk at forvcnte i
Kolindsundefteren narurgenopretning.

Et genskabtKolindsund rummer mulighed for at
skabeet varieret naturomrAdemed et stort udvals af
habitater.Abne vandflader,vide kreaturafgrasse-dc
enge,der oversvommesi vinter- og forirsminedeme,
rorskov og sumpomrider, vil tilgodeseet langt mere
varieret fugleliv, end tilfeldet er i dag.
Engenevil i yngleperiodentiltraekkeengsnane,
rsdben, dobbeltbekkasinog vibe. De lavvandede
omrider vil huse lappedykkereog dykaendersom
troldand og taffeland. I overgangszonenmellem den
Sbnevandflade og de sumpedeenge vil atlingand og
skeandkunne yngle. Rorskovenvil tiltrekke
rordrum, grigis,,rorhog, vandrikseog skregmejse
samt ror- og sivsanger.Sikkert ogsamere sj€ldne
arter som plettet rorvagtel, greshoppesangerog
savisanger.I omrider, hvor pil og birk lir lov at brede
sig, vil pungmejsenkunne yngle
I forirs- og eftertrsperiodenvil store mengder af
svsmmeender iser krikand og pibeand soge fode i de
Iavvandedeomrider. Om vinteren vil gr8.andenvere
dominerende.Fiskesmen vil sikkert kunne sesunder
bride forirs- og cfterarstrckket. Pi de storre dybder
vil dykender og skalleslugeresogefode om vinteren.
Svanemevil stadig vere at finde i vinterminederne,
mens rovfugle som vandrefalk, bl6 keerhogog havom
formodentlig vil vere fastevinterg€ester.
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Samlet set vil et genskabtKolindsund vere en stor
gevinst for naturen- ikke mindst for vores fitallige
ynglefugle. Og hvem ved - miske fir ogsi
kommendegenerationerlov til at opleve den hvide
stork spankulerenrndt pi engenei Kolindsund?

Den 24. juni 2004 droftedes pd et mede i
Glassalen i Kolind mulighederne for
etablering af en ca. 5 ha stor sg nord for
Kolind Station pA det engareal, hvor der i
forvejen er temmetigt fugtigt. Modet var
arrangeret af Midtdjurs kommune og
kunne mAske sessom en kompensation for,
at det ikke var lykkedes kommunen at
arrangere en felles horing om Kolindsunds
fremtid sammen rned Norre Djurs og GrenA
kommune. Sl lidt var mlske bedre end
ingenting, nAr den dArlige samvittighed
skulle dulmes.

Der var oplag fra gmppen"Djursland pi kryds og
tvers", og der var velvillighed fra de berorte
lodsejere,
somskullelaggejord til. Mangeideersi
dagenslys, men vanddybde,okonomi,natuntier,
beplantningog aktiviteter stodnaturligvis som
(i samrid
ibne muligheder,somen interessegnrppe
medteknisk forvaltning) skal arbejdevidere med
og fremsatte som2-3 scenarier.Kolindsunds
Vennerer reprasentereti dennearbejdsgruppe,idet
vi stotterideenmedat startemed et vandhulafden
art. Vi mener,at det er vigtigl at undgAat etablere
en tivoli-ss med traeer,blomsterkunmer,belysning
og grusstier,som falderunaturlig ind i landskabet.
Hvis det skal vere muligt at gi rundt om en sidan
siledes,at der ogse
so,mi en sti tilretteleegges
bliver fredeligeomrAdermedrsrskov,hvor fugle
mi varieres,
m.m.kan fii lidt ynglero.Vanddybden
si der bide bliver dybdeog lawandedeomrider,
tilpasses
og i detheletagetmi beplantningen
og dennuvarendenaturtype.
omgivelserne

Nir nu dertagesstillingtil et projektaf en sidan
siorrelse,hvor der miske skal femes flere tusinde
vognlas jord, si er det vigtigt, at man enderi et
projekt, der ikke spenderben for et kommende
Kolindsundpi 24 km2, der - uansetom man vil
det eller ej - bliver en realitet om foje Ar,ndr det
bliver for besverligt og for bekosteliglat
bortpumpede stadigstigendevandmrngder.
Eksperterforudsiger,at et kommendeKolindsundi
vEsentliggrcdvil afoandeen sidan lille so,og der
har v@rettalt om, at vandstandenvil synkeca. 70
cm. nir Kolindsundbliver en realitet.Her kan man
s&passendebrugejorden fra digemeomkring
kanalemetil at genop$lde soen.
Man skal ikke vere blind for. at en lille ss ved
Kolind udelukkehdevil vare et lokalt fanomen,
somkun kolindborgemekan haveglede af. Derfor
skal den financiereslokalt, idet neppe ret mange
andreoverhovedetvil opdageen sidan so, da der
jo fmdesmasseraf soeri omridet. Den store
turistmassigeeller bosetningsmessigebetydning
filr den nappe - hertil er den alt for ubetydelig.
Skal vi virkelig havenogetder rykker pi
Djursland,si skalvi over og stoppepumpemeved
det storehul Kolindsund,somliggerlige ost for
denness. ..

Nogetfor noget
Af Kjeld Hansen,journalist og fodatter
Et gammeltord siger,at "den der betalermusikken,
bestemmermelodien". Seti lyset afde irlige
stottebelsbtil 43.000danskelandmendpA 10 mia.
kronerer det vel ikke for megetforlangt,at vi, der
betalerdissesvin endebelsb, snartbegynderat lll
nogetfor pengene?
Selv om hovedpartenafde mange
bistandsmilliarderformelt kommerfra EU, er det
de danskeskatteydere,der i sidsteendemi punge
ud; vi er nemlig nettobidragyderetil den felles
EU-kasse.SAdeter dig og mig, kassedamen,
sygeplejersken,
skolelarerenog alle de smA,
selvstandigeerhvervsdrivende,der hvert ir mi
dele deresskatiekronermed de stadigfarre
landmend.
.
Set i det lys er det utaleligt, at der skal vare si
megetb6vl og besvar med disselandbrugsmillionerer. Er det ikke pe tide, at vi, dvs.
samfindet, begynderat stille krav til disse
bistandsmodtagere,
hvoraf mangekorer pi I .
klasse?

'T.Iogetfor noget", sigerden siddenderegering,
men hvadfllr samfirndetegentligtil gengald for de
millioner, som "sundbsndeme"hvert er henteri
fellesskabetskasse?Er det virkelig en rentabel
forretning at holde disselandbrugi live med
skonomiskemidler, somvi har hArdtbrug for i
andresehorer, f.eks. i skolevesenog
sundhedssektor?
Har Arhus amt f.eks.red til at
blive ved med at betaleen halv million &ligt til
oprensningaf kanalemei Kolindsund,nar amtets
sygehusesukkerdesperatefter flere midler?
Nogenburdetageinitiativ til en
samfundsskonomiskanalyseaf "forretningen
Kolindsund". Miske kunnevi fi megetmerefor de
mangebistandsmillioner,hvis vi investerededem
pi andenvis. For eksempeli genskabelsen
af
Jyllandsstorsteso.
Pi web-adressen
www.dicar.dkkan man se,hvor
megetstotteden enkeltelandmandfilr om eret.
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. ETKfiMPESKRIDT
I DEN
RETNIilG!
RIGTIGE

Enhversom folger med i udviklingen pi den gamle
ssbund,kan se,i hvilken retningdet gir.
Flere og flere arealerudgir af almindeligproduktion,som
irene gir, og det effektive produktionsarealindenfor
landkanalemeformindskesgradvist.
Hvomir Kolindsundsamletseter marginaliseret,er kun
et sporgsmflom tid.
KolindsundsVennermener,at det vil det indenforen
periodepi 15 tr. Derfor har vi faktisk travlt!
Hvis mani tide skalforberedesig,er detnodvendigsi
smAtat gi i gangnu. Det er langt fra alle bsnder,der vil
som
ladesig nojemedpenge.Dervil vere landbrugbre
snskerat fortsatte driften, uagtetat storedeleaf eller al

deresjord befindersig pi dengamlesobund.For at detskal
kunneladesig gore,skalderoprettesenjordfond,si derkan
skaffeserstatningsjordtil de bonder,der onskerat forts@tte
ved Kolindsund.Mcn sadannogettagertid,
landbrugslivet
og derfor skal vi i gangnu.
KolindsundsVennbrhar derfor tagetinitiativet til at fil
gennemforten konferencei foriret 2005.Formeleter at fii
afklaretKolihdsundsfremtid over de ncste 20 ir og fii vist
de mulighederder ligger gemt i den storeso midt pi
Djursland.
Konferencenvil favnevidt med workshops,der vil g[ i
og et afsluttende
detaljermed forskelligeproblemstillinger
fallesmsde.hvor tr6denesamles.
Hibet er fra KolindsundsVenner'sside,at derpi
konferencenfindes indtil flere egnedelosningsmodellerfor
Kolindsundsfremtid, og vi vil samleresultatetaf
konferenceni et kompendium,somkan tjenetil inspiration
og vejviserfor politikeme,nfu de skaltraffe beslutninger
om omridets fremtid.
Kompendieter KolindsundsVenneralleredenu n@sten
100%sike pi at Ill finansieretgennemFriluftsrAdet der rent
admiDistrativthar meddelt,at vi indstillestil at modtage
30.000koner dl rykning og udgivelseafheftet.
KolindundsVennerjagteri ojeblikket yderligeremidler til
gennemforelsen
af konferencen,og vi er sikre pi, at det nok
lykkes.
skal
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