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I år er det 150 år siden, at arbejdet med at tørlægge Kolindsund
gik i gang. Østjytlands Museum markerer det med en udstilling
Museumsgården i Grenaa mv. Kolindsunds Venner gør det med denne "Jubi[æumsavis" og med ture - se i avisen her.
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Vores vision er at gendanne Kolindsund som sø. Naturen har haft
Kolindsund i tusinder af år. Landbruget har haft det i 150 år. Nu er
det tid at give Kolindsund tilbage til naturen. At genskabe Jytlands
stØrste sØ er en stor udviklingsmulighed for Djursland og en kæmpe
gevinst for vores natur. Der er kun få lignende projekter i landet,
f.eks. Fil Sø, Vilsted Sø og Skjern Å.
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Fra rapporten "Projekt klimatilpasning
for Grenaa indre by, Kolindbro og Ryomgaards nedre bydel".

Lukket højvandssluse

-

Tørlægningen af Kolindsund var også et visionært projekt. Det skabte - mod alle odds, mod tyngdekraften og Økonomiske kalkuler - ny
landbrugsjord på bunden af en sø. Og dermed nyt landbrug og masser af jobs og menneskers udkomme for sin tid. I dag er den direkte
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udgives af foreningen Kolindsunds Venner
En partipolitisk uafhængig interesseforening, der
arbejder aktivt på at gendanne Kolindsund.

*

og den afledte beskæftigelse begrænset. Der er stadig
god tandbrugsjord men følgeomkostninger og miljøog ktimafølger vokser stadig hurtigere.
Diskussionen er ikke ny og flyttede med i kommunesammenlægningen. De første byråd i Syd- og Norddjurs igangsatte i de første kommuneplaner en fælles
undersøgelse af 3 scenarier for Kolindsunds fremtid:
Fortsat landbrug, delvis gendannetse samt gendannelse af det oprindelige Kolindsund. Siden er sagen om
gendannelse "sandet til" i de kommunale processel.
Landspolitisk arbejdes målbevidst for - på velvalgte
lokatiteter - at udtage landbrugsjord og omdanne den
tiI natur. Landspolitisk arbejdes for klimaomstilting såsom at reducere energiforbrug, udledning af klimaga-

sser inkl. COZ og udtedninger til havet samt at sikre
kystområder og byer mod havstigning, Gendannelse

Ansvarshavende:
Lars Sloth (formand)
email:larssloth']9@gmait.com I tlf.30224498
Sekretariat:
Thøger Trold Pauli
Thorsagervei 40, B4'10 Rønde
email: tp@1Z3zone.dk I l.lf .26334407
Tryk: Freka Grafisk A/5.70227026

af Kotindsund er en så omfattende og kostbar proces, at den skal højt op på den politiske dagsorden.
De nyvalgte byråd har et stort ansvar for at kende de-

res besøgelsestid i denne [andspolitiske situation' En
gendannelse af søen kræver dialog med alle aktØrer,
undersøgelser, finansiering før gennemførelse. Ti år
fra beslutning til sø er næppe højt sat. For Norddjurs
gætder det også klimasikring af Grenaa by. Et gendannet Kolindsund vit være en kæmpe vandbuffer, når
nye sluser i Grenaaen skat hindre oversvØmmelse af
Grenaa by og opland,

tilat genoptage det arbejde,
periode. De to borgførste
i
deres
som de startede

Vi opfordrer kommunerne

mestre er inviteret som gæsteskribenter i avisen her.
Fortidens vision fylder 150. Fremtidens vision nærmer sig.

o

sMA DRYP I KOLINDSUND
KOLIND ENGSø er blevet et populært tilhvert forår og efterår i de seneste år
som
tøbsstykke,
har trukket tusindvis af tilskuere tit. Sort sol ses især
en halv time før solnedgang, hvor tusindvis af stære
samles fra hete Djursland, optræder med karakteristisk

SORT SOL

I
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dans for ptudselig at gå til ro i rørskoven. Det er altid
spændende at se, hvor de finder på at overnatte. Nogte gange er det ved Sundvejen, hvor der er opsat en
karakteristisk skulptur i form af en jernfugl. Andre gan-

ge er det 5OO meter væk i retning mod Ryomgaard,
hvor man kan se dem fra cykelstien, inden de går til ro
rØrskoven her. Sort sol vil også blive et stort fænomen
i et gendannet Kolindsund, hvor der især på sydsiden
vil opstå rØrskov.
Lige nu er de væk, idet stærene er fløjet ud tit yngleptadserne i stærekasser og lignende. Her bliver de,
indtil de i august/september vender tilbage med sort
i
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godt i gang. Bestyrelsen titbyder sin assistance i forbindelse med rundvisninger, foredrag og debataftener
om Kolindsund for foreninger og interesserede grupper. Vi har været inviteret ud til busrundture, foreninger, høj- og aftenskoler, hvor vi har givet vores bud på
Djurstands fremtid. Krydret med bilteder, videoer og en
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sang.

to nyvalgte borgmestre samt deres kommunaldirektører i Nord- og Syddjurs kommune, som indeholder Kolindsund, har inviteret medlemmer fra bestyrelsen til en drøftelse af
mulighederne for gendannelse af Kolindsund og vores
id6ei med ktimasikring af Grenaa. Laes andetsted i avisen om deres syn på Kolindsunds fremtid.
MøDE MED BORGMESTRENE. De
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Vi hilser de nyvalgte borgmestre fra henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet velkomne og håber på et
godt samarbejde omkring Kolindsund i de kommende
år. Det bliver der virkeligt brug for. Det skal ikke være
nogen hemmelighed, at vi i Kolindsunds Venner altid
er parate tit diatog samt råd og vejledning.
MEDLEMMER: Kolindsunds Venner kan

gå på vandet.

Vi oplever megen stor tilslutning fra mange sider, hvilket resulterer i støt medlemsfremgang. Vi er nu tæt på
300 medlemmer, men kan bruge mange flere, både
moralsk og økonomisk.
"FUGLEN I ØJET"

Er navnet på en 300 kg jernskulptur af en fugl, som

for og bag (80,- kr.) og bilstreamere med tekst om Kolindsund (35,- kr.).
Send mail til sekretariatschef Thøger (tpO'lZ3zone.dk).

- Kolindsunds Venner har afholdt den 22. generalforsamling den 26. aprilZOZZ.
GENERALFORSAMLING
BESTYRELSEN består

af stående: Lars Sloth (formand),

Erik Bjørn Olsen, Mads Nikolajsen (næstformand), Thø-

ger Trold Pauli (sekretariatschef). Forrest siddende:
Marianne Lynæs Larsen (suppleant) og lver Kanne-

gaard (sekretær). Desuden er Lars Rahbek og Thorkild
Knudsen valgt som suppleanter og deltager i bestyrelsens arbejde.

er opsat ved starten af Sundvejen. Den er udført af
skulpturkunstneren Ole Melin-Nielsen, som foreløbig
har lovet, at den kan beholde sin plads i et års tid. Den
er meget iøjnefaldende, idet den er 180 cm. høj og 1BO
cm. lang og står og kigger væk fra det sted, hvor stærene efter opførelse af sort sol nogen gange lander.

Formand Lars Sloth aflagde bestyrelsens beretning, og
han sagde bl.a.:

GRENAA, NÆ58 FOR VAND

Grenaa er den næstmest udsatte by for ødelæggende

oversvØmmelser som følge af stormflod.
For at imødegå denne udfordring, har Norddjurs Kommune sØgt, og fået, 1 mill. Kr. af Realdania. Men man
efterspørger ikke bare en klimasikring af Grenaa, men

også et generelt løft af vandhåndtering, en såkaldt
helhedsløsning. Kommunen vil give tre firmaer mutighed for at komme med deres bud på en løsning.
Kolindsunds venneT metdte sig som deltagere i en føl-

gegruppe/ der skulle vurdere de tre bidrag, men fik
ikke en plads. Det kan forekomme besynderligt, da Kolindsunds Venner netop har lavet et gennemarbejdet
forslag på den efterspurgte løsning,
trak altså en nitte denne gang
KOLINDSUNDS VENNER arrangerer forskellige debat-

møder og udflugter i Kolindsund i løbet af jubilæumsåret. Nogle står vi selv for og nogle finder sted i samarbejde med Museum Østjytland. Til fods, med bus, på
cykel eller andet. Nærmere føtger. Føtg med på Facebook og på vores webside www,Kolindsund.dk. Medlemmerne får besked via email, når der er nyt.

altid åbent. Du kan bestilte vores flotte sorte T-shirts i forskellige størrelser med logo

VORES W€B-BUTIK har

"Årsberetningen dækkede kun
april2022.

fra

november ZO21 trt

Der blev i beretningen omtalt bestyrelsens oplysningsvirksomhed: Dias foredrag, debatoplæ9, rundture i Ko-

lindsund. På den måde kommer foreningen i kontakt
med mange forskellige mennesker, og f år en god debat.
Bestyrelsen har holdt møder med de to nyvalgte borgmestre, så de er godt orienteret om fordelene ved vand

i Kolindsund: Øget bosætning, øget turisme, øget biodiversitet, bedre miljø og ikke mindst: Beskyttelse af
Grenaa by og havn mod oversvØmmelser ved storme.
Der planlægges mange ture i Kolindsund i løbet af 2022,
nogle er allerede afholdt ved tidspunktet for generalforsamlingen. Her inviterer foreningen til gå-ture, cykel-ture
og bus-ture. Turene tjener det formå[ at oplyse folk om
Kolindsunds seneste historie, og også at oplyse om de
visioner Kolindsunds Venner har for områdets fremtid.
Disse ture og mange andre ting vilblive nærmere omtalt i dette nummer af Kolindsunds Avis, som udkommer kort tid efter generalf orsamlingen.

Men som altid, når der snakkes om gendannelse af Kolindsund: Der mangles pengene til at gennemføre ideen.
Bestyrelsen vil derfor arbejde ihærdigt med at undersøge mulighederne for finansiering af gendannelse af
Kolindsund."
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KUN KOLINDSUND KAN REDDE GRENAA
FRA AT ENDE sOM ET VANDLAND
Af Kjeld Hansen, forfatter og økologisk [andmand
ADVARSEL 29. januar 2022: Stormen Malik presser mas-

ser af vand ind i de indre danske farvande, og derfor
har DMI udsendt varsel om forhøjet vandstand i blandt
andet Norddjurs Kommune. Her vil vandstanden toppe

søndag morgen og forventeligt give problemer med
oversvØmmelser i primært Grenaa. Kommunen vil
løbet af lørdag aften etablere afspærringer af veje
og omkring havneområdet i Grenaa for at undgå gennemkørende trafrk på de veje, som er i størst risiko for
at blive oversvØmmet. Samtidig opfordres bilister til
så vidt mutigt ikke at parkere inden for de afspærrede

svØmmelser. Så noget må der gØres, og det haster.
En sø i Kolindsund kan skåne byen. Det skyldes, at når
vandstanden stiger i Kattegat, kan Grenåen ikke komme af med sit vand, og så strømmer det ud over åens
bredder og forårsager ødelæggende oversvØmmetser.

i
i

områder.

Historisk er der skræmmende begivenheder, der viset
hvor gatt det går de byer, der ikke er forberedte på
oversvØmmelser ad bagdøren. Den store stormflod 16.
februar 1962 i Hamburg var en katastrofe, der fik tyskerne i gang med klimatilpasning, længe før det ord
kom på mode. Midt om natten rullede Nordsøen op
gennem Etben til Hamburg og blokerede vandmasserne f ra den store flod gennem hansestaden, så digerne
brød og 315 borgere i Hamburg druknede. Tusinder af
andre personer mistede alt, hvad de ejede og btev boIigtøse.

Noget måtte gØres, og de tyske myndigheder valgte
en fremsynet løsning, der effektivt har forhindret tilsvarende katastrofer siden da. I stedet for at forsøge
at få vandmasserne fra Elben hurtigere gennem byen
og ud til havs, så indså man, at den eneste holdbare
løsning ville være at tilbageholde vandet, indtil havet
atter var faldet til ro. Så ville vandmasserne gradvis
kunne ledes ud. Derfor anlagde tyskerne en række
meget store, inddigede bassiner opstrØms Hamburg.

ft

Normalt ligger disse 500-1000 hektar store reservoirer
hen som græsklaedte naturområder, der kun træder
kraft som vådområder, når ekstremt vejr truer. 0g der
virker - borgerne i havnebyen Hamborg har gået tørskoede siden da. Kun de mest lavtliggende havneområder kan stadig blive oversvØmmet i ekstremt stormi

(Både biler og bygninger blev voldsomt beskadiget under stormfloden i februar 1962 i Hamburg, men langt
værre var det at 315 borgere druknede. Foto: Gerhard

vejr.

Pietsch)

Skriften på væggen står lysende klar for dem, der bekymrer sig om fremtiden. Kolindsund bør genskabes
som sØ, stØrre eller mindre kan diskuteres, men stor
nok til at tage presset af på Grenaas lavtliggende bo-

Nøjagtig samme løsning har man besluttet sig for i
Holstebro. lsær midtbyen har gennem de senere årtier
været ramt igen og igen af ødelæggende oversvØmmelser, men nu har byrådet fået vedtaget en plan for

ligområder. Det ved Norddjurs kommune, for det er
dem, der måtte rykke ud og afspærre havneområdet
Grenaa, da Matik blev meldt med et stormvarsel.
i

Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjyltand er stigende, og stigningerne forventes at blive
kraftigere i de næste 100-2OO år. Det skyldes klimaforandringerne. I 2050 forventes havspejlet at være
steget med op til 0,3 meter i forhold til i dag. Frem
tit år 2100 forventes havspejlet omkring Danmark at
stige hett op til 0,8 + 0,6 meter og maksimatt 1,5 meter
i forhold til i dag. Ændringerne i havniveau vil sammen
med ændrede vindmønstre føre til øgede stormflodshøjder. Sådan lyder advarslen fra DMt,
Efterårsstorme får vi flere af, og de bliver værre end

i dag blandt andet med risiko for stormflod og overO@:iit 5

>

så voldsomt reduceret, at arealet udgik. På listen over
landets'13 kommuner med mest tørvejord fandt man

ktimatilpasning af Storåen, der hidtil har været synderen. Planen skal virke ved at tilbageholde vandet opstrØms i Storå og udtede det langsomt, så de store

Projektet kommer til at bestå af en ny dæmning med
sluse i Storådalen Øst for motorvejen, et nyt dæmnings- og sluseværk ved Vandkraftsøen samt et højtvandsdige ved Vigen. Ved risiko for oversvØmmelser
kommeiet areal i ådalen og Vandkraftsøen til at fungere som magasin, der kan titbagehotde 4,5 mio. kubikmeter vand - svarende tit fire gange Vandkraftsøens volumen i dag.
Da Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug &
Fødevarer i februar 2019 metdte ud r enighed om et
storstilet projekt for multifunktionel jordfordeling, der
skutte sikre udtagning eller ekstensivering af op imod
10O.OO0 hektar tandbrugsjord, vejrede mange af Kolindsunds venner morgenluft. Projektet ville svare til
et areal på to gange Falsters stØrrelse, så mon ikke
Kolindsunds mere end 2OOO hektar kunne komme
betragtning? ldeen var at sænke landbrugssektorens
ktimabetasining med omkring 10 % ved at stoppe dyrkningen af de mest tavttiggende og kulstofrige marker'

i

Men da eksperterne havde gennemgået landskabet for egnede, kutstofrige lokaliteter, så var der blot

35.000 nettar, der reatistisk kunne udtages af dyrkningen, hvis det skulle batte noget foi klimaet. Blandt dem
var Kotindsund ikke. Den gamle søbund havde været
dyrket så effektivt og så tænge, at tØrveindholdet var

hverken ptads til Norddjurs etler Syddjurs kommuner'
Så der gtippede den finansieringsmulighed'
Derfor bør der fokuseres på de andre fordete ved at
genskabe en ny, storslået sø i det gamle sund. Udover
nødvendigheden af at beskytte borgerne i Grenaa
så vil en ny sø blive motoren i fremtidens udvikling
af Djurstand som alletiders mest attraktive natur- og
bosættelses-område. Vækstpotentialet er nærmest
ubegrænset.
Det er sagt før men tilsynetadende for døve øren,
men de, dår ønsker syn for sagn, kan bare tage på en
rundtur til nogte af op mod lOO genetabterede søer
ude i landet. Fitsø i Vestjyttand kan anbefales som et
storartet eksempel på en turistmagnet med enorme
naturkvaliteter, Føns Vang på Vestfyn og Gyldensteen
Enge ved Bogense som eksempter på staerkt værdiforøqet bosættelse og stribevis af andre lokaliteter, mens
Åistev Engsø ved Århus og 5øborg 5ø i Nordsjætland
og Nørreballe Sø på Sydlangeland rummer det hele.
Det er bare med at komme i gang. Lad2022 blive året,

hvor Djursland markerer 150 års jubilæet for tørlægningen af Kolindsund ved at åbne for vandhanerne til
glæde og gavn for borgerne i Grenaa, for beboerne på
bjurstand, for havørnen og lappedykkeren og odderen
- og for hele Danmark.

KUNSTNERE SKILDRER KOLINDSUND
Kolindsund Avis har opfordret lokale kunstnere til at skildre Kolindsund landskabet
- og gerne set som sø. Bidragene er samlet her på avisens midtersider.

Bente Lyhne er biltedkunstner og medlem af

Bjørn Kromann-Andersen
er billedhugger og bitted-

kunstnersam menslutningerne Nordkant og Basic.

kunstner.

Hendes seneste lokale
udstittinger var "Kirkerum" i Gjerritd Kirke 2021
og "Ståsieder" på Møtten
'18.
aPril 2022.
Grenå indtil
Bente Lyhnes maleri af
i

Hans seneste udstitting
'Alting har en bagside 2021" og udgi-velse med
samme titelvar På KunstCentret Silke-borg Bad'
Hans bitlede illustre-rer

Kolindsund som sØ er set

Kolindsund som sØ set fra
højdedrag syd for Allelev

fra Enslev.

Sund.

6 ffi*.

Vidar Håkon Utvik er grafiker og maler og medlem af kunstnersammenslutningen Nordkant.

Katja Herrik er billedkunstner og medlem af kunst-

Han er aktiv i NordkYstens Kunsthus, Bønne-

Fugte er et af Katjas fore-

rup.

ne rsa m m
Nordkant.

enslutn

in g en

trukne motiver. Fire af
hendes f uglebilleder er
samlet i kunsttillægget.

Hans tegning illustrerer
Kolindsund set fra DYr-

Hendes sortænder har
slået sig ned På bagsi-

højvej ved Sivested.
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Bente Lyhne, maleri af Kolindsund med Enslev Pumpestation

#.

b*

Bjørn Kromann-Andersen, billede af Kolindsund set f ra højdedrag syd for Allelev Sund.
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Vidar Håkon lJtvik, tegning illustrerer Kolindsund set f ra Dyrhøjvej ved Sivested.
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Katja Herrik, tegning af Grågås, Vibe, Hvid stork og HavØrn
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KOLINDSUND
- I GLIMT GENNEM 150 AR

(IAIZ.2A22I

Af Kjetd Hansen, forfatter og økologisk landmand

1872'.Da udtørringen endetig kan gå

igang i1872,har

aktieselskabets bestyrelsesmedlemmer alle hjemme
København. Der er pengemænd udefra, der ville have
fingrene i de 2500 hektar sundjord. Jyllands-Posten
skrev 26. april 1872: ol ] at det kun er med den største
mistro, at vi opfatter tørlægningen af disse sØer som

i

absolut nyttige for [andet i sin helhed. De personer,
som foretage saadanne udtørringer og skummer fløde
ved at sætte sagen i gang har naturligvis udelukkende
fordel af en vellykket udtørring; men det er et meget
stort spørgsmål om sØens opland - har gavn eller skade af udtørringen <
1875: Selv om der bliver pumpet med alle kræfter, bliver der ved med at sive vand ind gennem digerne. Aktieselskabet hidkalder kaptajn E.M. Dalgas som konsu-

lent, og stifteren af Det Danske Hedeselskab opholdt
sig en uges tid i omradet, hvorefter han gav projektet
en sønderlemmende skriftlig kritik. Han opfordrede direkte til at opgive sagen, hvis ikke man byggede endnu flere dyre pumpestationer,
Ringe ingenrørmæssigt forarbejde var årsag til en katastrofaI regnef ejt Ef ter arealets nedbørsmængde
havde man beregnet, at der årligt skulle bortpumpes
1O mio. kubikmeter vand, men der sivede så store
mængder vand ind gennem digerne mod den 46 kitometer lange udgravede [andkana[, at der måtte pumpes 50 mio. kubikmeter vand ud.

i regnskabsåret 1911-12 giver A/S Kotindsund giver et nævneværdigt driftsoverskud på godt
100.000 kr.(6,1mio. kr. i 2021-priser), men kun tilejerne
af pantobligationer. De almindelige aktionærer fik ikke
en ØTe, selvom der var gået 40 år siden den første aktietegning.
1912. FørsI

efter at have bortsotgt
de fleste af gårdene i sundet til private bØnder, der
samlede sig i et lodsejerlag, der fremover sku[[e stå
for driften - og betalingen - for de fæiles anlæg med
pumper og kanaler.

1921; Aktieselskabet op[øses

1926: Da lodsejerlaget nægter at forhandle ordnede
lønforhold med landarbejderne, kommer det tit både
strejker og blokade, Sundbøndernes modtræk var at
rejse et erstatningskrav, og det lykkedes i juni 1926 at

få dømt fagforbundene til at betale en betydelig erstatning for utovlig blokade. Højesteret afgjorde, at
den samlede erstatning til landmændene skulle være
130.000 kr. (4,5 mio. kr. i 2021-priser).
1932: Lodsejerne er netop gået i gang med at forbe-

rede en gennemgribende renovering af pumperne.
1872: Da udtørringen endelig kan gå i gang i T872, har

aktieselskabets bestyrelsesmedlemmer alle hjemme i
København. Der er pengemænd udefra, der vi[[e have
fingrene i de 2500 hektar sundjord. Jyllands-Posten
skrev 26. april 1872: > at det kun er med den største
mistro, at vi opfatter tørlægningen af disse sØer som

absolut nyttige for tandet i sin helhed. De personer,
som foretage saadanne udtørringer og skummer fløde
ved at sætte sagen i gang har naturtigvis udelukkende
fordel af en vellykket udtørring; men det er et meget
stort spørgsmål om sØens opland * har gavn eller skade af udtørringen,<
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Sundbønderne organiserede en indsamling til en gave tit
f olketingsmand Pindstrup og f rue, som tak for hans aktive
hjælp til deres nidkære kamp mod landarbejdernes organisationsret. Det btev trl et sølvbæger til900 kr (28.000
kr i 201 )-værdi) og et smykkeskrin til100 kr (3.200 k0 til
f ruen
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1875: Selv om der bliver pumpet med alle kræfter, bliver der ved med at sive vand ind gennem digerne. Aktieselskabet hidkalder kaptajn E.M. Dalgas som konsu-

lent, og stifteren af Det Danske Hedeselskab opholdt
sig en uges tid i området, hvorefter han gav projektet
en sønderlemmende skrifttig kritik. Han opfordrede direkte til at opgive sagen, hvis ikke man byggede endnu flere dyre pumpestationer.
Ringe ingeniørmæssigt forarbejde var årsag til en katastrofat regnefejt. Efter arealets nedbørsmængde
havde man beregnet, at der årligt skutle bortpumpes
1O mio. kubikmeter vand, men der sivede så store
mængder vand ind gennem digerne mod den 46 kilometei lange udgravede landkanal, at der måtte pumpes 50 mio. kubikmeter vand ud.
1g1Z: FØtsL i regnskabsåret 191'l12 giver A/S Kolindsund qiver et nævneværdigt driftsoverskud på godt
10O.0Ob kr. (6,7 mio. kr. i 2021-priser), men kun tit ejerne
af pantobtigationer. De almindelige aktionærer fik ikke
en Øre, selvom der var gået 40 år siden den første aktietegning.
1921: Aktiesetskabet opløses efter at have bortsolgt
de fleste af gårdene i sundet til private bønder, der
samlede sig i et todsejertag, der fremover skulle stå
for driften I og betatingen - for de fættes anlæg med
pumper og kanaler.
1926: Da todsejerlaget nægter at forhandle ordnede
tønforhold med landarbejderne, kommer det tit både
strejker og blokade. Sundbøndernes modtræk var at
rejse et erstatningskraV og det lykkedes i juni 1926 at
få dømt fagforbundene til at betale en betydelig erstatning for ulovlig blokade. Højesteret afgjorde, at
den samtede erstatning til tandmændene skulle være
13O.OOO kr. (4,5 mio. kr. i 2021-priser).
1932: Lodsejerne er netop gået i gang med at forberede en gennemgribende renovering af pumper og
kanaler, da den verdensomspændende økonomiske
depression tagde den gtobale økonomi i ruiner. Kotindsund blev også ramt, og de første tvangsauktioner
melder sig blandt sundbønderne.
1933: lføtge >Ugeskrift for Landmænd< udgjorde Ko-

tindsund et karakteristisk eksempel på >et mindte lyst
foretagende indenfor dansk landbrug<, efter at sundbøndeine standsede pumperne l'1. marts 1933, så vandet steg op over den laveste del af sundet. De havde
simpelthen ikke råd tilat pumpe videre. Aktionen virkede. Samme dag bevitgede landbrugsministeriet 40.000
kr. ('1,6 mio. kr. i 2021-værdi) som akut nødhjælp Syv
måneder senere fik de ydertigere lån til renovering af

anlæggene. Kanslergade-forliget metlem Venstre og
den sbciatdemokratiske statsminister Th. Stauning ijanuar 1933 reddede sundbønderne,
1940-45: Anden Verdenskrig indvarsler gode tider for
sundbønderne, såvel som for he{e det danske landbrug. Man tjente tykt på at eksportere fødevarer til
Tyskland til skyhøje priser.
1981: Men tidens tand gnaver uanfægtet videre. I sensommeren er sætningerne i sundet kommet så vidt,
at sundbønderne atter må have katastrofehjælp. Visse
steder har jorden sat sig mere end to meter, og der
står vand på markerne.
1984: Århus amtsråd diskuterer en anden fremtid for
Kolindsund, men sundbØnderne er på ingen måde parat tiI at indsiilte landbrugsdriften.
1988: Efter rådgivning fra Hedeselskabet'bygger sundbønderne endnu en pumpestation. Den skal genskabe
dræningen på de lavest liggende arealer med konstante oversvØm melser.
1998: Da Folketinget vedtager Vandmiljøptan ll i foråret
1998, skifter Århus amt holdning. I et debatoplæg fra
oktober samme år medtog man Kolindsund som omuligt område< for etablering af våde enge, men de 14
aktive landmænd, der er tilbage i det afvandede sund,
er stadig ikke interesserede.
1999: Kolindsunds Venner bliver stiftet den 16. marts.
Foreningen er en upolitisk græsrodsbevaegelse uden
kommercietle interesser, hvis eneste formål er at skabe opmærksomhed omkring Kolindsund og de ford^ele
og muligheder et gendannet Sund, vil kunne give både
tokalt og nationalt.
Læs hele historien om Kolindsund i Kjetd Hansens storværk "Folk & Fortæltinger", bind 1: https://www.dettab-

tetand.dk/midtjylland/kolindsund.pdf

Velkommen til Kolindsund
Ved Fannerup Pumpestation har foreningen "Kolindsund Natur", som ejes af Pumpelaget Kolrndsund opsat en planche med
overskriften "Velkommen tiI Kolindsund".
Her fortaetles kort om Kolindsunds hlstorie
og hvad man kan opleve i det afvandede

område samt muligheder for færdsel til
fods og på cykel. Fannerup Pumpestation
og området omkrrng er et flot historisk
område, som er vaerd at besøge. Her ser
man tydeligt at vandet pumpes 4-5 meter
op, inden det løber ud i Nordkanalen.
Vi supplerer med vores eget kort over et
gendannet Kolindsund, hvor vi tllustrerer

vandspejlets placering i forhold tit eksisterende veje og bygninger. Kortet kan
bestiltes i sekretariatet.
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Billedet stammer fra Kol indsunds Venners "Projekt Kllmatltpasnlng - for Grenaa
lndre by " fra 2015.
5e hele rapporten på;

www.kolindsund,dk.

Allerede den gang havde KolinOdsunds
Venner et fors tag til at sikre Grenaa havn
og by mod stormflod.
Bitledet vise; hvor galt det ville have gået
hvis stormen Bodils kutmination vat faldet
sammen med astronomisk flod. Data er
lndsamlet af DMl.

Man ser, at store områder på havnen er
oversvømmet, og at der langs. Grenåen
gennem byen også er alvorlige oversvømmelser.
Nu gik det ikke hett så galt . Vandstanden
nåede "kun" op på ca. 1,60 m. over dagligt
vande.

Kollndsunds Venner mener stadig den
bedste sikring af Grenaa havn og by mod
stormflod er:
En sluse ved havnen, som forhindrer hav-

vand i at trænge op i Grenåen, en anden
sluse ved Pavillonen, der sikrer at åvand
ikke oversvømmer byen fra vestsiden.

Det vand, deropstuves af slusen ved Pavillonen kan så passende løbe ud i et gendannet Kolindsund, som kan fungere som
en kæmpe vandbuffer
Lars Sloth

offi=
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De nye borgmestre i Djursland om "KOLINDSUNDS FREMTID"
Kolindsund er i dag et skønt kultur- og naturområde,
der strækker sig fra Grenaa mod øst til Kotind i vest.
Et område med et rigt dyreliv både tit lands og i luften
men også med en unik plantevækst og en attraktiv
landbrugsjord. Grusvejene langs kanalerne giver gode
muligheder for at cykle og vandre, ligesom kanalerne
i Kolindsund har en varieret bestand af fiskearter, som
grver gode muligheder for tystfiskeri.
Debatten omkring en mulig genskabelse af Kolindsund

har omhandlet ovenstående perspektiver men også
perspektiver i forhold til de rekreative muligheder for
bosætning, turisme og erhverv såvel som et af mange
bud på initiativer, der kan bidrage til løsningen af de
klimaudfordringer vi står overfor.
En genskabelse er imidlertid et kompliceret naturgenoprejsningsprojekt, der vil have stor påvirkning på
mennesker, natur og erhverv. Et projekt, der vil kræve
massive investeringer tit btandt andet at skabe infrastrukturelle sammenhænge. lnvesteringerne vil være
af en stØrrelse, der vil skulte ses i sammenhæng med
de statslige prioriteringer i forhold til den nationale klimadagsorden.

Kolindsunds fremtid ligger mange på sinde. Det vidner

Kasper Bjerregaard (v), borgmester i Norddjurs
af Kolindsunds Z5 kmZ er beliggende i Norddjurs kommune):
(ca. 6070

"l år er det 150 år siden, at Kolindsund blev tømt for
vand og tørlagt. Ved hjælp af diger, kanaler, dræn og
pumpestationer blev det btå vandspejI erstattet med
det lysegrønne skakbræt, vi kender så godt i dag.

Tøj, bilreklame, tryksager, hjemmesider m,m

Tlf . 7OZ? 7 0?6 . f reka@f reka,dk
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mængden af læserbreve, artikler og otfentlige møder
gennem tiden om. Derfor er det vigtigt, at vi fremadrettet gør en indsats for at tilvejebringe et solidt fundament af viden og en fælles forståelse af Kolindsunds
fremtid imellem de forskellige interessegrupper med
plads tit alle synspunkter og holdninger.
Afslutningsvis vil jeg gerne rette en stor tak til atle
de frivitlige og ildsjælene, der alle arbejder ihærdigt
og vedholdende for Kolindsund, som det stykke danmarkshistorie området er.
Tak

for indsatsenl"

De nye borgmestre i Djursland om "KoLlNDsuNDs FREMTID.
arter, der i Kolindsund vil kunne få plads til at udvikle
sig naturligt. Desuden vil man kunne indrette små lokalmuseer i pumpehusene, der et et overset aspekt
mine øjne.

i

Tidligere på året var jeg i Horsens, hvor jeg ved Bygholm Park så et rigt fugle- og dyreliv ved en naturligt
oversvØmmet sø. Blandt andet så jeg for første gang
en isfugt i levende live, En kæmpe oplevetse, men
umulig at fange med kameraet, Tænk, om vi i fremtiden kunne opleve det samme ved Kolindsund.

Jeg har ikke vendt gendannelsen af Kolindsund med
Byrådet og det er fortsat usikkert hvilken rolle, kommunen vil kunne spille i et sådant projekt. Jeg mener
dog, at et gendannet Kolindsund vit harmonere fint
med vores mål om mere vitd natur og øget biodiversitet.
Jeg tænker også, at det kan påvirke vores bosætning

Michael Stegger Jensen (A), borgmester i Syddjurs
(ca. 4Oo/o af Kolindsunds 25 km2 er beliggende i Syd-

djurs kommune):

Jeg vilstarte med at ønske dig et godt nytår. Det gode
og positive samarbejde har i det hele taget være kendetegnet for min opstart. på rådhuset i Ebeltoft, i vores

institutioner, hos virksomheder og i vores lokalsamfund er jeg overalt blevet taget godt imod. Jeg synes
det er verdens bedste job, hvor dialogen med bbrgere,
medarbejdere og Byråd har været en hjørnesten i at
komme godt i gang.

I forhold til Kolindsund er der spændende og flotte

perspektiver i en gendannelse af sundet. Søen vil blive
Jyllands største, og vi{ udover at tiltrække et rigt fugleliv også blive hjemsted for en stor populationåf tist,
insekter og plantetiv. Mange af dem vil være sjældne

positivt. Rigtig mange drØmmer om at bo tæt på vild
natur og jeg kan kun forestille mig, at Kolindsund vil
være et positivt salgsargument, når vi skal markedsføre bosætning i hele området.
Et gendannet Kolindsund vil også kunne spille en vigtig
rolle i forhold til fremtidsrettet klimasikring mod oveisvØmmelser. På det område samarbejder vi allerede
med Norddjurs Kommune og grundejerne i et projekt
omkring klimatilpasning af Grenåens opland. I det projekt prøver vi også at forene klimatilpasning med styrket bæredygtighed og biodiversitet i områderne.
Jeg er dog bevidst om at en gendannelse af Kolindsund er meget stor beslutning - økonomisk som socialt. I de kommende år vil der blive gjort rigtigt mange
erfaringer i de processer, der knytter sig til etableringen af stØrre naturområder, som kan bruges hvis en
beslutning om gendannelse af Kolindsund kommer på
ta le.

Til slut vil jeg oplyse, at jeg sammen med kommunaldirektøren har inviteret formand Lars Sloth og Thøger
Trold Pauli til dialogmøde om Kotindsund sidst i april,

Jeg glæder mig til samarbejdet de kommende fire år.
Og så gtæder jeg mig også til den kommende udstil,
ling om Kolindsunds historie i Museum Østjylland, der
kommer iår.

GøR NOGET KI.OGT
- GENPAN KOLINDSUND

Formand Lars Sloth har været i gang med ølbrygningen i anledning af 'l5O året for afvanding af Kolindsund. Det er blevet til en velsmagende Kolindsund Guldøl fra hans
eget bryggeri "GarageBryg". Efter sigende holder den 6,3y0.
Kolindsund Guldøl vil kunne smages ved forskellige lejligheder iløbet af jubilæumsåret 2022 - glæd digt
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TROLDAND
- Aythia fuligula

-

ø

Af Thøger Trold Pauli, sekretariatschef i Kolindsunds Venner

På rødlisten vurderes troldanden som sårbar og
i tilbagegang.

Troldanden dykker ofte efter føde, som den finder på bunden. Det kan være snegle, muslinger
og orme.

Foto: Morten D.D. Hansen

Troldanden er en lille pudsig fætter, som er meget let at kende. Da jeg for mange år siden begyndte at kigge efter fugle, da vaT troldanden
6n af de første, som jeg fik styr på og lærte at
genkende.

Hannens sorte hoved og ryg og karakteristiske
hvide spejl og hunnens brunlige krop med tidt tysebrun side, den litte dusk i nakken, det btå næb
og det gul-glødende øje og den nuttede, buttede facon, fik mig til at tænke på en slæbebåd.
Det var en fugl, som gav mig glæde, hver gang
jeg så den. Der var noget spændende troldeagtigt over den, På latin hedder den Aythia fuligula,
hvitket nærmest betyder sodfarvet havfugl. Det
danske navn har den vist fået grundet sit gule
lidt stikkende øje og den sorte hætte på hovedet. På engelsk hedder den Tufted Duck, hvitket
betyder tottet and, men det danske navn synes
jeg er mere nuttet.
Troldanden er en ferskvandsdykand og lever
især i sØer og moser, hvor der er rigelig næring,
og den ses i større flokke om vinteren. Danmark
er et godt overvintringssted for troldanden, men
bestanden afhænger af velegnede levesteder.
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Ungerne lever mest af insekter, som de finder i
overfladen. Bedst som man har fået øje på den
og skal have rettet kikkert e[[er teleskop ind, ja så
er den forsvundet. Den starter oftest sin dykning
med et titte hop. Den dykker normalt Z-3 meter,
men kan godt dykke ned på 5 meters dybde.
Perfekt tit et liv i et gendannet Kolindsund.
Der er også noget troldeagtigt over dens levevis.
Fuglene kan være passive det meste af dagen
på rastepladserne, men om aftenen flyver de til
fourageringspladserne, hvor de er aktive hele
natten. Fourageringspladserne kan ligge langt
fra rastepladserne.
Troldanden vil blive meget glad for vand i Kolindsund. Den venter gerne på gendannelsen,
for den kan blive op til 22 år gammet. Man kan
se den for sig vuggende i bølgerne, og pludselig
er den væk.
Maleri: Katja Herrik.
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Bliv medlem af Kolindsunds Venner
Hjælp os i kampen for gendannelsen af Kolindsund som fyllands største sø
Vi har brug for al den økonomiske og moralske støtte, vi kan få.
Betal på:
Kontingentfor 2022:
Reg. 7300 konto 1109732
Normalpris: 100/150 kr. om året.
*.niteFav
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- husk at angive navn, adresse, email og telefon -
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