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er alle danske padder og krybdyr.

Små dryp i Kolindsund
Af Thøger Pauli, kasserer i Kolindsunds Venner

Generalforsamling i Kolindsunds Venner 2017.
Midt i marts måned i år afholdt vi den årlige generalforsamling på Østjyllands Museum i Grenaa. Det blev
et tilløbsstykke, idet museumsinspektør Søren Østergaard Madsen inden generalforsamlingen fortalte om
den nye udstilling og det nyrenoverede museum, og
viste os rundt i en del af udstillingen, som var relevant
for deltagerne. Nemlig den del der omhandlede Kolindsund.
På generalforsamlingen blev bestyrelsen genvalgt, og
det er Jesper Nielsen (formand), Anni Simonsen, Sally
Salminen, Erik Bjørn Olsen og Thøger Pauli. Vi fik også
valgt to nye suppleanter, som har mulighed for at deltage i bestyrelsesmøderne, og det er Iver Kannegaard
og Pia Mona Larsen.
Kolindsunds Venner er med i
COAST TO COAST CLIMATE CHALLENGE.
Norddjurs og Syddjurs kommuner vil over de kommende 6 år modtage EU-støtte til et stort klimatilpasningsprojekt, der har til formål at belyse konsekvenserne af
fremtidens klimaudvikling for hele Grenåens opland,
der afvandes gennem Grenåen. Projektet skal resultere i praktiske løsningsforslag, der kan danne baggrund
for en evt. politisk beslutning om klimatilpasning af dels
Grenå by mod oversvømmelse fra Kattegat og dels
baglandet mod oversvømmelse fra Grenåen og øvrige
vandløb.
De to kommuner samarbejder med Region Midtjylland
og regionens øvrige kommuner i det fælles klimatilpasningsprojekt ”Coast to Coast Climate Challenge”, der har
til formål at gøre Region Midtjylland mere klimarobust.
Yderligere information om dette projektet og de øvrige
kommuners klimaprojekter kan ses på denne hjemmeside: www.c2ccc.eu
For at sikre den nødvendige inddragelse af interessenter og dialog med berørte borger har de to kommuner
besluttet, at der skal nedsættes en følgegruppe med
deltagelse af et medlem fra relevante interessentgrupper og foreninger. Indtil videre foreslår vi, at følgegruppen mødes mindst en gang om året, men flere møder
og workshops kan naturligvis arrangeres.
Følgende interessegrupper er inviteret: Korup Ålaug,
Ryom Ålaug, Kolindsund Pumpelaug, Aqua Djurs A/S,
Syddjurs Spildevand A/S, Danmarks Naturfredningsforening, Kolindsunds Venner, Dansk Ornitologisk Forening,
Danmarks Sportsfiskerforening, Djurslands Landboforening, Museum Østjylland og Friluftsrådet.
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Det første møde afholdes onsdag den 4. oktober. Her
vil projektets formål, tekniske gennemførelse m.v. blive
gennemgået af projektets medarbejdere. Nærmere
følger i den kommende tid.
Kolindsunds Venner aktive i valgkampen
Foranlediget af et læserbrev i Adresseavisen af
Sally om ”hvem der har slukket for pumperne” (se
i dette nummer af avisen) blev Kolindsunds Venner kontaktet af TV2Østjylland, som ville lave en
reportage om gendannelse af Kolindsund her i
valgkampen til KV17. Formand Jesper Nielsen deltog og blev interviewet i sundet, mens han fortalte om hvor godt det kunne blive for miljøet, turismen og beboerne og at vi ville være synlige på
vælgermøder og stille spørgsmål til partierne om
gendannelsen af Kolindsund. I indslaget deltog
også formand for Kolindsund Pumpelag Jørgen
Blach og Syddjurs borgmester Claus Wistoft. Indslaget kan ses på faceook i gruppen ”Kolindsunds
Venner”.
Følg med i hvad der sker i kolindsunds Venner
Vi er synlige på www.kolindsund.dk og på facebook i ”Kolindsunds Venner”.
ONCE”

”ANN
SOV I KOLINDSUND
Lej en flydende shelter og overnat på de vuggende
bølger. - Sejl ud fra Grenaa, Fannerup eller Kolind.

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.dk
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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huller, og ikke mindst, når de i landfasen er at finde frit
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Den Lille vandsalamander er den mest almindelige.
Den bliver sjældent mere end 8 cm lang. Den kendes
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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/
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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
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Kolindsund og C2CCC
Af Niela Basballe, Byrådsmedlem Socialdemokratiet Norddjurs
Jeg vil her kort redegøre for mine holdninger til Coast2CoastClimateChallenge
(C2CCC) og Kolindsund og de mulige perspektiver i projekterne. Projektet har bl.a.
focus på problemstillingerne i Grenaa med
oversvømmelse ved havnen og videre op
gennem Gren-åen. Det virker som om 100
års hændelser forekommer hvert andet år,
så noget må der gøres, og det er i 11. time.
Jeg har tidligere foreslået et slusesystem i
Gren-åen med tilhørende reetablering af Kragsø som
bufferzone for vandgennemstrømninger. I 2015 udsendte Kolindsunds Venner et meget flot klimatilpasningsprojekt netop for Grenaa indre by samt havneområdet. Det er meget flot illustreret med tegninger
og billeder. Her ser man hvorledes det vil se ud med
sluser etableret i begge ender af Gren-åen.
Norddjurs Kommune har fået udarbejdet et højvandsikringsprojekt af Niras gældende for Grenaa. Her
forelå der en masterplan i februar 2017 som udkast til
videre bearbejdning. Heri fremgår det, at genetableringen af Kragsø med tilhørende etablering af slusesystemer viser sig som den mest ideelle løsning for
åen, idet Kragsø yder tilstrækkelig kapacitet til opmagasinering af vand.
Så er der problematikken med havnen, hvor der
foreslås etablering af højere moler samt højere mur
ved kajkanten. Disse tiltag udarbejdes i de havneudvidelsesprojekter, som Grenaa Havn fremadrettet
arbejder med. Samtidig kører projektet C2CCC, hvor
klimatilpasningsmetoder har stor betydning for bl.a.

Grenaa, Ryomgaard og Kolind. Norddjurs
kommune har fået tilsagn fra EU til 2 projekter: Gren-åens opland og Randers Fjord,
som vil forløbe i samarbejde med henholdsvis Syddjurs og Randers Kommuner.
Der er nedsat en politisk styregruppe, hvor
hver kommune har 2 repræsentanter fra
udvalgene, hvor jeg besidder den ene fra
Norddjurs. Desuden vil der blive nedsat en
repræsentativ følgegruppe, hvor Kolindsunds Venner er med. Målet er at opbygge et solidt
og robust vidensgrundlag for den kommende klimatilpasning for Gren-åen og dens opland. Og udover
Kragsø rækker oplandet udi Kolindsund. Det er muligt at dele af Kolindsunds østligste vidder skal indgå i projektet, ligesom de vestlige vidder kan indgå
i Kolind og Ryomgaard området. Jeg tror ikke, at et
fuldt Kolindsund projekt kan indgå i de kommende
klimatilpasningsforhandlinger. Det vil blive for omkostningstungt ifht. det tidspres, vi lider under.
Kolindsund skal udvikle sig til et statsprojekt, som
skal på finansloven med videre færd ned i den Europæiske financielle pengetank. Jeg betragter Kragsø
projektet som den bedste løsning på den kortere
og mest presserende tidshorisont. Den vil så absolut også være mere overkommelig rent økonomisk
indenfor de kommende år. Om så Kolindsund skal
på banen på lang sigt – her formoder jeg årtier ud
i fremtiden – vil tiden jo vise. Der er divergerende
meninger om dette projekt, så det kræver en lang
og behandlende proces, ikke mindst på den politiske
scene.

g

L andbru

Gratis rådgivning om vådområder

Som en del af landbrugspakken, hvor landbruget
slap af med undergødskningen, skal landbruget
frem til 2021 reducere udledningen af kvælstof
med 6.900 t. En del af reduktionen kan ske ved,
at landmænd etablerer virkemidler, som har effekt,
ikke bare på egen jord, men for et vandopland.
Staten og EU betaler for, at landmændene etablerer de såkaldte frivillige målrettede virkemidler,
som omfatter minivådområder, vådområder og
plantet skov. Derfor står der nu 29 oplandskonsulenter klar til at hjælpe landmændene med gratis
rådgivning, hvoraf de syv er fordelt i Midtjylland.
”Vi står klar til at hjælpe landmændene med at få
etableret disse virkemidler. De er velkomne til selv
at kontakte en oplandskonsulent, men de skal ikke
blive overrasket, hvis vi laver opsøgende arbejde
de steder, hvor vi kan se, der er et velegnet areal,”
forklarer Rikke Skyum, oplandskonsulent og chef
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for Land, miljø & erhverv i Djursland Landboforening.
Rikke Skyum forklarer, at de landmænd, som tager
imod tilbuddet, kan se frem til en ekstra bonus ved
etablering af et minivådområde.
Kolindsunds Venner hilser dette tiltag velkommen.
og opfordrer til, at der også gives rådgivning og
støtte til større vådområder, f.eks. gendannelse af
Kolindsund!

Hvide sejl tilbage på Kolindsund...
Af Hans Christian Baltzer, Byrådsmedlem (A) i Syddjurs
Forfatteren Henrik
Pontoppidan skrev
om udtørringen af
Kolindsund: ”Jeg beklager, at man fratager det smukke
landsskab omkring
Kolindsund synet af
de hvide sejl på vandet.” Så lad os sammen genskabe det
tabte og sammen
skabe muligheden
for at se de hvide
sejl på sundet igen.
Politisk er der for
mig og for den socialdemokratiske byrådsgruppe i Syddjurs igen
tvivl. Vi ønsker at medvirke til at genskabe Kolindsund, og vi føler nu er tiden inde, at tiden nu er
moden til at iværksætte et egnsudviklingsprojekt
med det formål at genskabe Kolindsund i sin fulde
udstrækning, som efter vores opfattelse vil gavne hele Djursland. Men det må og skal være en
fælles opgave for Staten, EU, Regionen og NordSyddjurs kommuner.
Jeg er af den opfattelse, at der ved genskabelse
af Kolindsund, ”som kan blive en kæmpe sø”, vil
det blive en enestående mulighed for at skabe
et fantastisk miljø for bosætning og erhverv,
som Arkitektskolen i Aarhus har beskrevet det
i flere undersøgelser. Undersøgelser som viser,
at den nye sø på 2500 hektar sagtens vil kunne

bære to-tre nye landsbysamfund. Så bliver det
op til vi lokale politikere at skabe en god infrastruktur, som vil kunne tiltrække mange nye
aktive familier med vellønnede job fra Randers
og Aarhus, og ikke mindst tiltrække mange (sejlende) turister.
Jeg ser også, at der i anlægsfasen vil blive skabt
mange jobs inden for entreprenørbranchen, og
når der kommer gang i bosætningen og de nye
erhvervsvirksomheder, vil der skabes mange
fremtidige arbejdspladser.
På foranledning af Kolindsunds Venners ihærdige
arbejde er der foretaget mange undersøgelser,
udarbejdet mange rapporter, afholdt mange foredrag, som alle peger på, at det er nu man skal
i gang med at genskabe søen. Det giver tro på
fremtiden.

Husk: Drømme har ingen udløbsdato!!
Og nu har man fået EU midler 8,5 mio. kr. til
klima-projekt ”Grenå opland” og sammen med

tilskud fra Nord-Syddjurs kommuner på 3,4 mio.
kr. Formålet er at skabe tilpasning af de klimaudfordringer som findes, eller kommer i området
(læs Grenåen) så nu er der begyndt at ske noget…
Jeg glæder mig til fortsættelsen.
Jeg havde en drøm, at jeg på mine gamle dage,
kunne blive Havnefoged i Kolind. Nu er drømmen
ændret sig til en drøm om at blive Slusevagt ved
Fannerup, jo, jo…

Billede fra Kolindsunds
Venners projekt:
"Klimatilpasning for
Grenaa indre by,
Kolindbro og
Ryomgård nedre bydel"
Sluseport ved
Grenåens udløb
i Kattegat.
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Bjørnekult ved Kolindsund
i stenalderen
Af Lutz Klassen, dr. phil i forhistorisk arkæologi, Østjyllands Museum, Grenaa
Siden har strandvoldsdannelser lukket for fjordmundingerne. Samtidigt har landet hævet sig mellem 3 og 6 meter siden stenalderen. Dette har
medført, at fjorden gradvist blev omdannet til en
stor sø i dens østlige del, mens den vestlige del
blev til moseområder. Søen er siden hen blevet
drænet og i store dele omdannet til landbrugsland.
Hvornår præcist Kolindsund-fjorden havde sin største udbredelse, som vist på illustrationen her, vides
ikke. Men udbredelsen af kystbopladser fra tiden
mellem ca. 5.500 f.Kr. og 2.500 f.Kr. antyder, at fjorden i den viste form har eksisteret i omtrent 3.000 år.
Ser man nærmere på fjordens kystlinje, bemærkes
der på dens nordlige bred en smal sidearm, der i et
bøjet forløb har strakt sig over en samlet længde
på omkring 3 kilometer ind i landet. På kortet fra
slutningen af 1800-tallet ses både Kolindsund med
påbegyndt tørlægning og sidearmen markeret
med blågrønne farver, som viser, at begge endnu
på dette tidspunkt var meget fugtige (Fig. 2).
Rekonstruktion af Kolindsund-fjordens største udbredelse, ca. 5.500-2.500 f.Kr. Den røde pil markerer den i artiklen omtalte sidearm ved Enslev/Kirial.

Kolindsund har i stenalderen været en stor fjord
(Fig. 1). Den havde en bred åbning mod Kattegat i
øst, mens der mod vest var forbindelse til den dengang noget større Randers Fjord. Hele den nordlige
del af Djursland og Rougsø har således været øer.

Sidearmen havde en bredde på omtrent 200 meter
og var forholdsvis stejlt afgrænset til begge sider.
Mundingen ligger vest for Enslev, og derfra strakte
den sig forbi landsbyen Kirial og frem til en lav, tør
holm. Holmen er af omtrent cirkulær form med en
diameter på omkring 600 meter. På kortet er den
ikke navngivet, men den kaldes Kainsbakke i det
følgende. Dette navn betegner egentlig kun den
smalle landtange, der fra øst har udgjort den eneste måde, hvor på man kunne nå holmen tørskoet
i stenalderen. Mens den mod syd var begrænset
af stenalderfjordens udløber, har den nordlige del
været omgivet af fugtige moseområder.
På Kainsbakke-holmen ligger Djurslands største
stenalderboplads. Den har været kendt i mere end
100 år på grund af den store mængde af flintredskaber, der er fundet på overfladen. Fundene tilhører det, arkæologer kalder for den grubekeramiske
kultur, og er dateret til perioden fra 3.000 til 2.500
f.Kr. Kulturen er opkaldt efter den karakteristiske
måde, som datidens mennesker har dekoreret deres lerkar på. Disse er ofte påført mønster af gruber, som er lavet ved at trykke sneglehuse eller
knogler ind i leret inden brændingen.

Dette udsnit af de høje målebordsblade fra slutningen af
1800-tallet viser detaljeret forløbet af en sidearm af Kolindsund.
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Den grubekeramiske kultur tilhører yngre stenalder eller bondestenalderen (4.000 – 1.800 f.Kr.).
Landbruget blev i Danmark indført gradvist fra
periodens begyndelse, men delvist opgivet igen

i den grubekeramiske kultur 1000 år senere. Her
ses, at en stigende andel af føden kommer fra
havet. Særligt sælerne ser ud til at have spillet
en vigtig rolle på menukortet. Smagen for disse
havpattedyr har bopladsens indbyggere fået formidlet fra Vestsverige, som de har stået i livlig
forbindelse med.
Lisbeth Wincentz og Niels Axel Boas fra det daværende Djurslands Museum i Grenå har mellem 1979
og 1982 og igen mellem 2000 og 2002 udført arkæologiske udgravninger på Kainsbakke. Udgravningerne omfatter kun en meget lille del af pladsen.
På trods af det er undersøgelsen på Kainsbakke af
stor international betydning. I dag kender alle stenalderarkæologer Kainsbakke som den grubekeramiske kulturs vigtigste boplads i Danmark.
Den mest iøjnefaldende opdagelse på pladsen er
en enkel, stor grube. Den måler ca. 6 x 4 meter og
er omtrent én meter dyb. Hele gruben har været
fyldt op med enorme mængder af østersskaller,
flintredskaber og lerkar (Fig. 3). Derudover indeholdt gruben meget store mængder af både fiskeog dyreknogler. Under normale omstændigheder
ville disse for længst have været opløst i den sure
djurslandske sandjord, men de store mængder kalk
i form af østersskallerne har sørget for meget gode
bevaringsforhold.
Fundene fra Kainsbakke er i de sidste år blevet
undersøgt på Museum Østjylland i et stort internationalt forskningsprojekt, som er finansieret
af VELUX-Fonden. Fondsbevillingen har gjort det
muligt at anvende de nyeste naturvidenskabelige
analysemetoder især på det omfattende knoglemateriale. Knoglerne er bemærkelsesværdige,
fordi de, udover fra almindelige dyr som kronhjort
og tamko, også stammer fra blandt andet brun
bjørn, elg og krøltoppet pelikan. Pelikan-knoglerne er meget sjældne og kendes kun fra få andre
stenalderbopladser i Danmark. De indikerer, at
datidens klima har været lidt varmere, end det er
i dag.
Særligt interessante er fundene af elg og bjørn. De
anses af zoologerne som værende de yngste påvisninger af de pågældende arter i Danmark. Helt
usædvanligt er mængden af bjørneknogler fra
Kainsbakke. De 37 eksemplarer stammer nemlig fra
mindst 13 forskellige dyr! Der er tale om det største
fund af brune bjørne i Danmark – og netop dette
vakte forskernes opmærksomhed. Det er nemlig
påfaldende, at hele kranier, kæber og løse tænder
er i klart overtal, mens rester af andre af bjørnenes
knogler er underrepræsenterede. (Fig. 4). Kun fodknogler optræder i større mængder, og det afspejler med stor sandsynlighed, at der blev lagt bjørnepelse ned i gruben på Kainsbakke.

Stor grube fra Kainsbakke-pladsen, som var fyldt op med
en blanding af østers, jord, sten, keramik, flintredskaber
og knogler. Billedet viser et snit gennem den halvt udgravede grube.

Ved hjælp af den såkaldte strontiumisotopanalyse
er det i dag muligt at undersøge, om et dyr også
har levet i den region, det er blevet fundet i. Målingerne på bjørnene fra Kainsbakke viser, at en
stor del af dem ikke stammer fra Djursland – men
at de blev bragt til stedet fra Vestsverige! Bopladsens beboere må have dyrket en bjørnekult i lighed
med den, der kendes fra historiske optegnelser hos
mange folkeslag i Nord-skandinavien, Sibirien, Japan, Canada og Alaska. Man nøjedes dog ikke med
at deponere svenske bjørnekranier og pelse i gruben på bopladsen. Kæber fra to elge samt kæber
fra flere kronhjorte og køer viste sig endda også at
have deres oprindelse på den anden side af Kattegat. Kainsbakke må derfor have været en central
kultplads af stor betydning, hvortil folk fra fjerne
egne rejste for at dyrke særlige ritualer for 5.000
år siden.
Bjørnekranier og kæber samt andre fund fra Kainsbakke kan ses i Museum Østjyllands nye permanente udstilling i Grenå.

Deponering af et bjørnekranium på en oksestejle i gruben. Kraniet er bragt til Kainsbakke fra Vestsverige for 5.000 år siden
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SPØRGSMÅL TIL PARTIERNE

NORDDJURS: Det Konservative Folkeparti ønsker ikke, at arbejde for
gendannelse af Kolindsund.

af Anni Simonsen, næstformand for Kolindsunds Venner

SYDDJURS: Vi ønsker en proces hvor Lodsejerne står forrest. Processen
må ikke forceres, og skal være GRUNDIGT analyseret, således påvirkninger af det SAMLEDE afvandingssystem kendes, helt ind forbi Pindstup
og mod Mørke mv. Det er afgørende for os for at stå bag en aftale, at
Lodsejere kompenseres både for direkte tab, samt fremtidige driftstab.

I forbindelse med KV17 har vi stillet 3 spørgsmål til alle de opstillede politiske partier i Norddjurs og
Syddjurs kommune. Spørgsmålene drejer sig om holdningerne til Kolindsund. Nedenfor kan I se hvilke
partier der har svaret på de pågældende spørgsmål. Det er glædeligt, at der er positive røster i retning
af, at gendannelsen af Kolindsund er vigtig for Djurslands fremtid.

1.

Hvilke forudsætninger skal være opfyldt,
for at jeres parti vil arbejde for gendannelse af Kolindsund?

NORDDJURS: Har ikke svaret!

SYDDJURS: Går det efter sund fornuft og miljøhensyn, er forudsætninger allerede tilstede. Der skal selvfølgelig skaffes midler, men pengene er givet godt ud.

NORDDJURS: Venstre i Norddjurs mener ikke, at Kolindsund skal gendannes. Der er i øjeblikket landmænd, der dyrker jorden og det mener
vi, at de fortsat skal have lov til. Prisen på kompensation vil være for
høj til at et projekt vil kunne gennemføres. Under alle omstændigheder vil det ikke være en opgave for kommunerne, da vi ikke på nogen
måde vil kunne løfte den økonomiske side af sagen. Det vil således
være staten, der skal starte sagen og økonomisk understøtte den. Men
selvom det sker, mener vi at hensynet til de landmænd, der dyrker jorden vægter højere end gendannelsen af Kolindsund.

NORDDJURS: Har ikke svaret!

SYDDJURS: Venstre er positive overfor dette den dag lodsejere og
græsrødder i fællesskab melder ud at dette er en god ide.

NORDDJURS: Det er vigtigt at give gendannelsesprocessen den nødvendige tid,
for at lade alle involverede parter komme til orde. Imidlertid er det lige så vigtigt,
at ingen får lov til, politisk eller strategisk, at bremse processen unødigt. De to
Djurslands Kommuner skal også økonomi prioritere at holde processen i gang.
Og processen med at have dialog med lodsejerne med henblik på at lave aftaler
kan godt opstartes.

SYDDJURS: Vi skal have udarbejdet en grundig og bred undersøgelse af konsekvenserne af denne gendannelse. Vi vil gerne arbejde for gendannelsen på
kommunalt niveau, men vi skal under alle omstændigheder sikre, at Staten
kommer ind over økonomisk. Projektet er urealistisk uden statslig medvirken.
NORDDJURS: Vi imødegår klimaudfordringerne og de store regnmængder ved
at gendanne Kolindsund til sø igen.
SYDDJURS: Vi går stærkt ind for gendannelse af Kolindsund, jo før jo bedre. En
konsekvensanalyse skal vise, hvad der vil ske, hvis vi gendanner Kolindsund og
hvis vi ikke gør det. Der skal skaffes de fornødne millioner til erstatning til lodsejerne, nedtagning af diger ind mod sundet, etablering af fugleøer, etablering
af stisystem rundt om søen og sikring af vejanlæg mellem Fannerup og Lyngby.
Pengene skal komme fra EU-midler, miljøfonde og gennem kommunernes investering i fremtiden.
NORDDJURS: SF-Norddjurs har længe arbejdet for gendannelse.Vigtige forudsætninger for at søen bliver en realitet er - at ejerne får ordentlig erstatning,
uanset om de selv går med i projektet eller ej - at det laves en plan for projektet,
så det bedst gavner klimaindsatsen, skaber nye naturområder og aktiviteter og
udvalgte steder giver attraktiv bosætning - at vi finder finansieringen, her kan
EU-midler blive vigtige
SYDDJURS: SF i Syddjurs har som bekendt arbejdet for en gendannelse i mange
år. Vi regner med at der i forbindelse med Klimatilpasningsprojektet Coast2Coast
vil blive fremskaffet vigtig viden, der er nødvendig i den fremtidige proces. For
at vi på den lange bane skal komme i mål handler det om en styrkelse af dialogen parterne imellem. Og rent praktisk handler det om, at lodsejerne skal sikres
en rimelig kompensation - enten fra staten eller EU.
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NORDDJURS: At dem der ejer jorden i Kolindsund ønsker at vi skal arbejde for det.

NORDDJURS: Har ikke svaret
SYDDJURS: Dansk Folkeparti har stor sympati for at genetablere et
oversvømmet Kolindsund, på et niveau som alle kan acceptere. Der
har i mange år været drøftet denne mulighed, og for år siden havde en
arkitektstuderende nogle meget spændende modeller for dette tiltag,
som blev vist i Ebeltoft på tavler i forhallen til Rådhuset. En af de forudsætninger der skal være opfyldt, før vi finder dette projekt muligt er, at
de lodsejere, som har jord der skal fyldes med vand, får en erstatning.
Når dette er opfyldt, vil forudsætningerne sikkert være opfyldt.
ALTERNATIVET FOR DJURSLAND: I Alternativet arbejder vi med alle projekter ud fra de tre bundlinjer (miljø, mennesker, økonomi) og derfor
er det vigtigt, at et stærkt og ambitiøst miljømæssigt projekt skabes
i samarbejde med de mennesker, der bliver berørt. Det økonomiske
aspekt er lige så vigtig, så her skal den afsmittende effekt af voksende
turisme, lokal handel, guidede oplevelsesture og overnatninger i tætknyttede naturboligere og hotel/airbnb indtænkes.

KOLINDSUND HALV IRONMAN

CE"

”ANNON

Deltag i Danmarks smukkeste HALV IRONMAN LØB i
Kolindsund.
Du starter fra Fannerup med 1,9 km svømning efterfulgt
af 90 km cykling rundt om Kolindsund med en afstikker
til Ebeltoft.
Til sidst afsluttes med en halvmarathon (21,1 km) rundt
om halvdelen af Kolindsund via Lyngby og Fannerup.
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2.

Hvilke tiltag vil jeres parti anbefale, for at sikre borgerne mod de
stigende regnmængder, vi kan vente i fremtiden?
NORDDJURS: En gendannelse af Kolindsund, i et eller andet omfang, er indlysende nok en vigtig brik i klimasikringen. Vi har brug for at kunne opsamle
de stigende vandmasser, hvis ikke vandet skal udrette store skader. Men også
etablering af andre bufferzoner langs vandløbene, hvor land kan blive oversvømmet en periode. Et eksempel er Allinge å, der er etableret sammen med
de lokale lodsejerne. Endelig er det nødvendigt at lave en havvandslukning for
Grenåen ved Kattegatcentret, da de uforudseelige klimaforandringer har en
tendens til allerede at være her og truer husene i havnebyen.

SYDDJURS: Har ikke svaret
NORDDJURS: Der er netop vedtaget en klimapolitik i Norddjurs kommune.
Denne skal fungere som ramme for de tiltag, der eventuelt skal ske i fremtiden. Der er vedtaget handleplaner og disse skal udmøntes.

SYDDJURS: Omdan Kolindsund til en rekrativ sø, vil give et stort bidrag til at sikre
mod stigende vandstand.

SYDDJURS: Det bedste man kan gøre for at gardere sig mod stigende regnmængder er jo at sikre effektive afvandingssystemer, såvel i jorden som
veloprensede vandløb til at aflede vandet. Begge Djurslands kommuner
har netop igangsat Coast to Coast projektet, der over en årrække skal belyse hvilke løsninger der kan klimasikre Grenåens vandsystem og tilstødende
opland - hvilket i praksis også er 480 km2 opland rundt om Kolindsund, og
dette projekts konklusioner afventer vi selvfølgelig.

NORDDJURS: Har ikke svaret!

NORDDJURS: Har ikke svaret

SYDDJURS: Ja, men en gendannelse af Kolindsund kunne være et tiltag. Men vi
bliver nødt til at tænke regnvandsbassiner ind i alle boligområder – noget man
i dag gør ved nybyggerier.

SYDDJURS: De stigende vandmængder vi også her i landet er udsat for, er
forårsaget af de klimaforandringer, der lige nu finder sted over hele kloden.
I øvrigt som de har gjort gennem årtusinder, ja sågar gennem millioner af
år. Den kan vi ikke stoppe, men vi skal arbejde for, at minimere de skader
dette medfører. Syddjurs Kommune ved NTM udvalget ved Kim Lykke Jensen og undertegnede, deltager i C2C (Coast to Coast) projektet, der er et EU
støttet projekt, der handler om sikring mod oversvømmelser i Gren-åen,
samt udlægning af 13.000 HA våde enge. Dette vil have indflydelse på
Kolindsund ideen.

NORDDJURS: Vi imødegår klimaudfordringerne og de store regnmængder
ved at gendanne Kolindsund til sø igen. SYDDJURS: Vi mener netop en gendannelse af Kolindsund kan virke som en kæmpe regnvandsbuffer og sikring
mod stormflod, hvis der sættes en sluse i Grenaaen ved udløbet i Kattegat.
Det meste vand fra Djursland (regnvand, åløb og grundvand) løber ud i de nuværende kanaler omkring Kolindsund og videre ud i Kattegat. Med en vandoverflade på ca. 25 km2 vil søen være en perfekt regnvandsbuffer.
NORDDJURS: adskillelse af regnvand og spildevand, Indretning af områder, der
kan oversvømmes ved monsterregn og ellers tjene andre formål Regnvandsbassin i enden af Kolindsund, skitseret af NIRAS i ”Masterplan for højvandssikring af Grenaa” (februar 2017), diger på udvalgte strækninger ved Alling Å,
Randers Fjord og Grenaaen, initiativer for at borgere i et område med risiko for
oversvømning samarbejder om løsninger.
SYDDJURS: Først og fremmest skal regnvand og spildevand separeres. Nogle
steder handler det desuden om at investere i rørledninger med større diameter. Der bør også tænkes i at undgå alt for mange befæstede arealer i byerne.
Men der, hvor klimasikringen er allermest spændende er de projekter, hvor man
samtidig med klimasikringen får enten rekreative eller naturmæssige fordele.
Det kunne være oversvømmelse af lavtliggende arealer eller etablering af kunstige søer eller bassiner, der blandt andet kan tjene som vigtige levesteder for
blandt andet padder, insekter og trængte plantearter.
NORDDJURS: Sikring mod evt. stigende vandmængder i fremtiden
skal sikres via en klimahandlingsplan i Norddjurs Kommune.
SYDDJURS: Det er klart at de øgede regnmængder, sammen med de øgede
befæstede by arealer udfordrer vores afvandingssystemer. Første trin er at dimensionere nye anlæg således, vandet i første omgang kommer væk. Næste trin er at dimensionere grøfter, kanaler og pumper, således vandet ledes
helt væk. Om Kolind Sund som sø kan virke som bassin herfor, kender jeg ikke
effekten og konsekvenserne af.
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NORDDJURS: Mulighed for bedre grødeskæring i åer og vandløb. Evt. oprettelse af mindre bufferzoner hvor det er nødvendigt.

ALTERNATIVET FOR DJURSLAND: Generelt vil vi arbejde frem mod at hver
grundejer skal holde på regnvandet og udnytte det. Ved at se regnvand
som en ressource og ikke et problem kan vi skabe brugbare løsninger, hvor
regnvandet opsamles til brug i husholdningen (toiletskyl, vaskemaskine
m.v.) samt havevanding. Vi skal som kommune skabe regnvandsforsinkelse
på de offentlige arealer og hjælpe de store jordejere med løsninger, der
sinker regnvandets vej til vandløb ved at skabe rekreative og flotte klimaparker/oaser.

”
NCE
O
N
”AN
I dag har hjuldamperen
”Kolindsund” været ude på sin
jomfrutur Kolind-Grenaa og retur.
Den sejlede ud fra Kolind Havn kl.
13:00 fyldt læsset med glade turister.
Den stolte havnefoged,
H. C. Baltzer kunne glædestrålende
oplyse, at alle pladser er optaget i
dag.
Det er ikke længere muligt at
forudbestille billetter. De kan købes
på stedet, på havnefogedens kontor.
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3.

Andre kommentarer omkring gendannelse af Kolindsund.

NORDDJURS: En gendannelse af Kolindsund vil på mange måder være en
fordel. Området vil få appel for turister, der vil være mulighed for forskelligartede aktiviteter (fiskeri, sejlads), etablering af natur-attraktioner, og Djursland
vil uden tvivl opnå større tiltrækning for bosætning. Kolindsund vil som sø
vil blive en ny biotop med et enormt varieret fugleliv, som vi har oplevet det
med Egå Engsø.
SYDDJURS: Det kan kun gå for langsomt.
SYDDJURS: Vi tror, at en gendannelse af Kolindsund kunne blive et meget
smukt område midt på Djursland – og at det kunne tiltrække mange ny familier. Men konsekvenserne skal undersøges omhyggeligt både for landbruget,
lokalbefolkningen og for miljøet.

SYDDJURS: Projektet Kolindsunds gendannelse er så stort et projekt, at det
under ingen omstændigheder kan blive et kommunalt projekt alene. Som
jeg ser statens nye finanslov og frem, er der heller ikke her tegn på at staten
alene vil indgå i dette. Det skal findes midler i EU, som typisk vil medføre krav
om statslig medfinansiering.
ALTERNATIVET FOR DJURSLAND: I Alternativet mener vi, at det er vigtigt at have
nogle ambitiøse visioner og mål – også selvom de ligger langt ude i fremtiden.
Store visioner nåes ved at bryde det ned til etaper og komme igang hurtigst muligt. Projektet vil selvfølgelig kræve stor kapital, så derfor vil vi foreslå en fælles
finansieringsløsning med midler fra puljer/fonde, staten, kommunerne, støtte fra erhvervslivet, støtte fra turistindustrien og ikke mindst crowdfunding
fra private.

Stop klima-amok - udvid nationalpark
Af Christian Bundgaard, Kandidat for Enhedslisten Syddjurs til KV17

NORDDJURS: Det vigtigste er at få politisk flertal for at købe dem ud som ejer
jord og ejendomme i området også skal vi have slukket pumperne.
SYDDJURS: Gendannelse af Kolindsund vil være livsvigtig for Djurslands fremtid. Det kan resultere i masser af tilflyttere, nye erhvervsmuligheder og ikke
mindst titusindvis af turister. Desuden vil Kolindsund og omegn, hvis det etableres fornuftigt, kunne redde og sikre miljøet og biodiversiteten, ikke mindst
hvis Nationalparken udvides til at dække et gendannet Kolindsund.
NORDDJURS: Aktuelt er der brug for: - dialog mellem jordejere, naturfolk, erhvervsliv og kommunerne - samarbejde om et besøgscenter, der fortæller
den fantastiske fortælling om tørlægningen af sundet og om den fantastiske
vision at føre det tilbage til naturen igen - jordfordeling, der kan understøtte
projektet
SYDDJURS: Mange steder i landet er man lykkedes med større naturgenopretninger. Det, der går igen er, at dialogen mellem de forskellige parter har
været en forudsætning. Flere steder har en god jordfordeling været et vigtigt
redskab til at få erhvervsinteresserne til at bakke op - som eksempelvis ved
den genetablerede Grynderup sø i Salling.

SYDDJURS: Vi er positive i forhold til oversvømmelsen af Kolind
Sund. Vi håber en eventuel proces vil foregå med respekt for det arbejde, og den tid der og tanke som lå bag dræningen i området, og
med stor respekt for menneskerne bag, både før, nu og i fremtiden!
NORDDJURS: Kolindsund er et dejligt natur-/landbrugsområde som det er i
dag.

Så er det nu vi skal
have erobret vor
gamle natur tilbage.
Kolindsund har været en værdifuld del
af Djurslands natur. Vand som livline
langt ind i landet til
mange slags aktiviteter. I slutningen af
1800-tallet fik københavnske spekulanter
mulighed for at tjene penge på at fjerne Jyllands
største sø. Det er på tide at fjerne den fejltagelse.
Indenfor overskuelig fremtid bliver landbrugsjorden værdiløs, fordi den synker. Pumper må køre
døgnet rundt for at holde vandet væk. De udsender store mængder klimaskadelig CO2 til atmosfæren. Omvendt kan gendannelse af sundet
løse en del af problemerne med et klima, der går
amok på grund af kapitalinteressers voldtægt af
natur og miljø. Der er brug for en buffer og et reservoir for de voldsomme regnmængder og oversvømmelser på grund af havets stigende vandstand og kraftigere storme.

ensartede EU-finansierede kornmarker kan afløses af bæredygtigt kystfiskeri og mindre økologiske landbrug på bredderne. For slet ikke at tale
om den naturmæssige og rekreative værdi af at
få søen tilbage. Fugleliv og biodiversitet vil blomstre, og vi kan udvide Nationalpark Mols Bjerge
gennem Korup sø og Ellev enge op til det genoprettede Kolindsund. Dermed kan Djursland forøge
sine turistattraktioner med en nationalpark, der i
størrelse og mangfoldighed kan konkurrere med
de store norske og svenske. Via den nye letbane
kan man nyde udsigten til søen og få let adgang til
de mange aktiviteter, der vil udfolde sig på søen.
Det står højt på Enhedslistens ønskeseddel at
komme i gang med dette projekt, der afgørende
kan fremme livsbetingelser, miljø, natur og trivsel
på Djursland.

Industrilandbrugene med deres satsning på store
Konsulenter inden for naturområdet
Erik Aude
Chefkonsulent, Ph.d.

NORDDJURS: Generelt mener vi som sagt ikke, at projektet med gendannelse
af Kolindsund nuværende tidspunkt er et realistisk projekt. Hensynet til lodsejerne må gå forud for de eventuelle positive effekter en genopretning vil
have.

12

- 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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sort sol i kolind engsø 2017

Enghumler i Kolindsund –

Af Thøger Pauli, Sort-sol-koordinator

fordi vand og fugle ikke gør det alene

til den store flyvetur på de små vinger til overvintringspladserne i Norditalien, Frankrig og Nordspanien. De skal fordoble deres legemsvægt fra
60 til 120 gram, før de er klar til at flyve afsted.
Men hold afstand om aftenen og undgå blitz og
høje råb og hundeglam, for det bryder de sig ikke
om. Så går de til ro med det samme.
Foto: Thøger Pauli

Så er der atter Sort Sol i Kolind Engsø. Siden sidst i
august har tusindvis af stære været tilstede hver
aften langs Sundvejen fra Korupskovvej bag Kolind Station og flyver i fantastiske formationer
frem og tilbage, inden de går til ro i rørskoven.
Stærene flyver synkront som én stor organisme i
kæmpe flokke og kan manøvrere frem og tilbage
i fantastiske figurer. Man mener det skyldes, at
stærene har en lille rund facon med meget små
vinger, og så reagerer de lynhurtigt. Hver fugl har
styr på 5-6 omkringflyvende fugle og reagerer på
enhver ændring i flyveretning.
Fænomenet er særdeles populært, og folk kommer gerne langvejs fra i busser, for at opleve Sort
Sol. Normalt tager man til Sønderjylland og sågar
syd for grænsen for at opleve det, men man kan
også opleve det på Djursland.
Hvis man møder op en time før solnedgang og
stiller bilen ved rastepladsen bag Kolind Station,
så kan man gå op i fugletårnet eller gå hen til
starten af Sundvejen og her opleve, at fuglene
flyver frem og tilbage i fantastiske formationer.
Det sker formodentlig, fordi stære er meget sociale fugle, der gerne yngler i kolonier og sover
samlet. Men også for at beskytte sig mod rovfugle og rovdyr. Her er rørskoven ved Kolind Engsø
et oplagt sted, for her er der fred og ro og vandet
forhindrer, at firbenede og tobenede væsner kan
komme derud. Stærene kommer flyvende fra fourageringspladserne rundt omkring på Djursland,
hvor de æder sig tykke og fede i myggelarver
og stankelbenslarver og andet godt og gør klar
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Af Morten D.D. Hansen, Chefkratlusker
som søger pollen og nektar i rødkløverens dybe
blomster, har lidt en kummerlig skæbne i det danske landskab. For 100 år siden kunne humlebierne
altid finde mængder af blomstrende rødkløver,
fordi rødkløver var en særdeles populær afgrøde.
I dag er vores landskab nærmest støvsuget for
blomstrende rødkløver i sommerhalvåret, og de
kløver-tilknyttede arter er forsvundet én efter én.

Hvis du møder op omkring solopgang om morgenen, så kan du opleve et anderledes syn, når hele
flokken snakker og pludrer højlydt i rørskoven, for
pludselig at gå næsten samtidig på vingerne og
spredes i flokke i forskellige retninger. Det er også
et fantastisk syn, men varer kun få minutter. Så er
de væk, og så er der stille.
Der er vel en 3-4000 stære i øjeblikket, men flokken bliver større og større for hver dag indtil de
pludselig beslutter sig for at trække sydpå. Vi kan
håbe på at have stærene her til starten eller midten af oktober afhængig af nattemperaturen og
foderstanden.
Men stæren er, som mange andre af vores
dyrearter, i voldsom tilbagegang. Det skyldes, at der er for lidt vild natur og at der bliver sprøjtet mod insekter. Der er for mange
pænt ryddede villahaver med fliser og grus og
robotplæneklippere, der sørger for, at biodiversiteten falder. Det går ud over insekterne og dem
der skal leve af dem. Husk at lave lidt rod i haverne og opsæt stærekasser. Undgå sprøjtning også i landbruget. Så skal vi nok få insekter og
fugle. Det er jo noget vi skal leve af på Djursland.

Nogle gange får man nok af at høre om vådområder og fugle. Ikke fordi fuglene ikke er vigtige
– det er de – men fugle er bare også lidt for lette.
Oversvøm en eng, og du kan være ganske sikker på, at der året efter ligger både skeænder og
sorthalsede lappedykkere, især hvis man har sørget for at lave en ø til hættemågerne. En fiskeørn
vil også kigge forbi, og måske følger havørnen
trop, og alle er glade.
Det er bare for nemt. Det, der til gengæld er helt
enormt svært, er at skabe levesteder til vore
store insekter. De fleste vil nok have hørt om,
at der i de seneste årtier er sket en dramatisk
tilbagegang i antallet af insekter, især de store
af slagsen. Der er blevet færre svirrefluer, færre
bier og humlebier og færre store biller. En af de
artsgrupper, hvor virkelig mange arter er uddøde
fra Danmark, er netop humlebierne. Vi har mistet
arter som frugt-, felt- og kløverhumle, og mange
andre arter går tilbage. En af dem, der er på kanten af uddøen, er den fine sorthvide humlebi, der
lyder navnet enghumle.
I gamle dage fandtes enghumle mange steder i
Danmark, bare der var vidtstrakte enge og marker med rødkløver og en rig forekomst af moseller græstuer, hvori den kunne anbringe sin
underjordiske rede. Rødkløveren er vigtig, fordi
den indeholder store mængder nektar og pollen,
som bien uden problemer kan hente nektar ud
af, fordi den har en lang snabel. Men de seneste
årtier er enghumlen og andre sjældne humlebier
forsvundet fra lokalitet efter lokalitet. Årsagen
er den simple, at biernes levesteder forsvinder,
hvad enten det drejer sig om blomsterrige arealer, som de søger føde på, eller de hulrum, som de
anlægger deres rede i. Især de langtungede arter,

At rødkløver virkelig er humlen ved det hele kunne vi konstatere, da vi forrige sommer ledte efter
sjældne humlebier i Vestjylland. Eller det vil sige:
Vi ledte efter rødkløver, men fandt intet. Og dermed heller ingen humlebier. Før vi til sidst stødte
på et enkelt areal, hvor rødkløveren stod frodigt
og vildt blomstrende: Cheminovas giftgrund på
høfde 42, som faktisk viste sig at være en af landets absolut bedste lokaliteter for de sympatiske
humlebier. Ingen har nemlig set en fidus i at høste
rødkløver på en giftgrund, ej heller at have masser af græssende kødkvæg. Faktisk var naturen
her overladt til at være natur, og de sjældne humlebier havde masser af plads.
Og det er her, vi finder relevansen ift. Kolindsunds
fremtid. Det er intet problem at lave en god vandfugle- lokalitet. Det har man gjort ved Egå Engsø, Årslev Engsø, Bygholm Enge, Vorup og Væth
Enge, man har gjort det i Følle Bund, ved Vænge
Sø, i Kongens Kær ved Vejle og et utal af andre
steder. Men det er en helt anden sag at lave en
god insektlokalitet. At sikre, at vi ikke bare skaber
endnu en grøn ørken, der bare er vådere end før.
Hvis vi virkelig vil gøre en forskel for de mange
store insekter, som ellers forsvinder fra de nordeuropæiske landskaber, handler det bl.a. om at
genskabe blomstrende enge og overdrev med
rødkløver, djævelsbid, kongepen, blåhat, klokkeblomster og alle de andre. Vand gør det nemlig
ikke alene.

Morten D.D. Hansen
er museumsinspektør og
naturvejleder hos Naturhistorisk
Museum i Aarhus.
Uddannet cand.scient. i biologi
(Aarhus Uni. 1999).

15

KOLINDSUND VAR STØRRE ENDNU
Af Thøger Pauli, Kasserer i Kolindsunds Venner
SUNDET SOM DELTE DJURSLAND
I jægerstenalderens slutning for omkring 6.500
år siden så området her ved Molbjerg ganske anderledes ud. Dengang var Molbjerg en ganske lille
og omkring 6 meter høj ø i det salte, lavvandede
Kolindsund, som gennemskar Djursland øst-vest. I
sundet var talrige småøer, bugter og holme og en
heldækkende urskov med især lind, elm, ask og
eg dækkede dengang Djursland.
Sundets nordvest-vendte udløb lå her ved Allingåbro. Den store ø, hvor Ørsted nu ligger, opdelte
sundets to forbindelser til Kattegat gennem Grund
og Randers Fjord samt de lave arealer øst for Ørsted. Kolindsunds østlige udmunding lå hvor Grenaa by i dag ligger.
Senere landhævninger betød, at vandet gradvist
trak sig tilbage til nutidens kystlinie. Sundets udløb ved Grenaa tilsandede og omdannede gradvist sundet til en gigantisk ferskvandssø, som helt
frem til 1874 strakte sig fra Kolind midt i sundet og
til Grenaa. Omkring Ørsted stod de lavtliggende
arealer også helt frem til forrige århundrede for
en stor del under vand.
Når man cykler ad den smukke banesti fra
Ryomgård mod Randers over Auning og Allingåbro, så passerer man udfor Gl. Estrup en række
gravhøje, hvor der er opsat en info-stander, som
fortæller om, at Kolindsund gik længere end til
Kolind og faktisk aflukkede dele af Norddjurs som
en ø. På oversigtskortet ses det tydeligt, hvordan
det tidligere har set ud. Info-tavlen fortæller i øvrigt om dette i følgende tekst:

Nutidens kystlinie ligger i dag omkring 5 meter lavere end den gamle stenalderkyst, som du står
ved her, og landhævningen fortsætter. Herved
blev nutidens landskab med flade enge og marker på den gamle havbund skabt.
Hvis du følger stien ud over Molbjerg på den anden side af banestien, finder du en flot panoramaudsigt over det gamle Kolindsund.

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 2018:
Min. 100,- kr. for alm. medlemskab eller
min. 150,- kr. for støtte- / familiekontingent
Tilbud! Få medlemskab for resten af 2017
for bare 50,- kr.

Betal på:
Reg. 7300 konto 1109732
eller
Tlf. 2633 4407

