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Coronaen ramte Danmark og satte midtertidigt klimakampen
på pause. Den var elters kommet godt i gang. For Kolindsunds
Venners vedkommende betød det en smertelig udsættelse
af et stort opsat arrangement med Sebastian Klein som oplægsholder med efterføtgende generalforsamling i marts måned, Dette regner vi stærkt med at kunne gennemføre ved en
senere lejlighed. Men også den gryde vi havde i kog med flere
aktiviteter, btev der skruet ned for.

Den ufrivitlige pause blev brugt til at reflektere over vores
mutigheder, kontingentfornyelse og uvedkommende aktiviteter, som havde ligget i dvale alt for længe. Vores medlemmer
fornyede medtemskab som atdrig tør, nye er kommet til, få
har vi mistet, og der blev rundet op og givet et par støre gavebidrag. Vi har nu mutighed for at komme stærkt igen med
penge på lommen med den udsatte generalforsamling, som
vi afholder 1. september i Kolind+ i Kolind. På generalforsamlingen skaI vi finde ud af hvilke skibe vi kan sætte i sØen, for at
få vand i Kolindsund.
Det ser vifrem til.

Fotos: Anni Sloth
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udgives af foreningen Kolindsunds Venner.
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af Kolindsunds Venners 20. generalforsamling
Tirsdag den 1. september 2020

Af Lars Sloth (referent)
Endetig tykkedes det at gennemføre generalforsamlingen. Oprindetig var der indkaldt tit generalforsamting midt i marts, men den
måtte aflyses p.g.a. covid-19.

Vi havde lavet aftale med Sebastian Klein om at indtede jubitæumsgeneralforsamlingen, men det er nu udskudt indtil videre.
Den chokerende nyhed ved generalforsamtingen var, at Jesper
Nietsen, stifter af Kolindsunds Venner og formand gennem Z0 år
har vatgt at stoppe som formand og medlem af bestyretsen. Vi beklager.Jespers beslutning, og sender
en stoitak tit Jesper for det store og utrættelige arbejde, han har gjort for KV.
KV har i det fortøbne år været meget syntige i debatten, både i radio og TV og i [andsdækkende aviser.
Vi har kontaktet den nye regering om at kikke på Kotindsund, når midterne tiI udtagning af lavbundsjorde skal fordeles.
grundtag
KV har deltaget i arbejdet i Coast to Coast Ctimate Chaltenge (CZCCC), der handler om at skalfe
til at træffe bestutning om ktimatitpasninger i kommunerne. Her er focus lagt på Grenaa.
KV har deltaget i et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, både i Norddjurs og Syddjurs
kommune oq vitfortsætte dette samarbejde. Samarbejdet resulterede i 2019 i en fæltestur til Filsø, en
tur, der var meget inspirerende.
for at genKV har i dag godt ZZO medtemmer og en sund økonomi, så vi kæmper ufortrødent videre
etabtere .Jytlands stØrste sø Kolindsund.
Der btev valgt nye medtemmer og suppleanter til bestyretsen og efter generalforsamlingen konstituerede vi os således:
Lars Stoth (formand), Saily Satminen (næstformand), Thøger Pauti (sekretariatschef og kasserer), lver
Kannegaard (referent) og Erik Bjørn otsen. Suppleanter: Thorkild Knudsen og Marianne Lynæs Larsen.
Den nye formand Lars Stoth er tidligere gymnasietærer i biotogi på Grenaa Gymnasium og tidligere formand for Danmarks Naturfredningiforeninq (DN) i Norddjurs. Netop samarbejdet med DN forventer vi
os meget af i den kommende tid.
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STORKENE I ENSLEV
'1---.å

Af

Lars JuelSørensen, næstformand

i

storkene.dk

I De fleste mennesker
: omkring Grenaa har sik. kert bemærket, at et
I storkepar har slået sig
I ned i Enslev i dette forår.
i Masten med reden, der
r er opstiltet ved siden af
, den gamle smedje, har
haft kortvarige
'I tidligere
besøg af omstrejfende

ungstorke. Storke er først kønsmodne, når de er
3 år, og indtil da fordriver de tiden med at strejfe
rundt på må og få og undersøge "boligmarkedet".
Når boligen, og her mener jeg naturtigvis en rede,
er lokaliseret, så drejer det sig om at undersØge,
om der nu også er fødemuligheder i om-rådet. En
voksen stork behøver ca 5OO gram føde dagligt.
Lykkes det for storkeparret at ruge 4-5 ungei ud,
så vit storkefamilien fra april til septembei have
behov for mellenr
400 og 700 kg foder. Foderet består ikke kun af
frøer, som vi holdt af at synge om i skolen , men
så sandelig også af regnorm-e, mus, insekter, mosegrise, fugleunger, æg, snoge, snegle og måske
en enkelt harekilling.
Reden i Enslev var i en stand som en ejendomsmægler ville betegne som et "håndværkertilbud".
Den trængte tilfriske grene og en ordenttig bund.
Storkene reparerede lidt på reden, men rigtig god
blev den aldrig og det er måske årsagen iit,å[Oe
2 unger døde efter ganske få dage. Trist historie,
men måske går det bedre til næste år. Beboerne
i Enslev gør nemlig en stor indsats for at storkene
ikke skal gå sultne i seng. Hvis storkene bliver
Enslev resten af sommeren, vil de med stor sandsynlighed vende titbage til næste år. Men der vil
stadig være knapt med føde i området. Ja, men
hvorfor har storkene så stået sig ned der? Tja, enten er de bare uerfarne el{er også kan de se nogle
fødemuligheder, som vi andre ikke har kunneifå
øje på
Andre steder i landet hvor storkepar har slået sig
ned, har vi fra storkene.dk understøttet med fodring efter behov og har etableret foreløbig over
i
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20 vandhuller. Vandhuller, der lørrer ud, såtedes
at der ikke kommer fisk i dem. Er der først kommet fisk i et vandhul, vil der ikke være mange
frøer eller haletudser tilbage. Storken spiser ikke

skrubtudser!
Der har været en fantastisk interesse for storkeparret i Enslev, og det er ikke kun pga. Corona tilstanden. Storken har alle dage været nært knyttet til menneskene, og vi har prist den i sange og
eventyr. I øjeblikket har vi kun 3 ynglende par i
hele landet. I 1950 var der mindst 3OO parl
Storken er ikke sjælden i andre lande. Blot få km
syd for grænsen er der masser af storke. Hvorfor?
Fordi der i disse områder btiver lavet høslæt og
foretaget afgræsning af kreature r, Køer og områder med høslæt er storkens yndtingsbiotop. Store
kornmarkef er "no go" fot en stork.
Når Kolindsund på et tidspunkt kommer titbage til
sin oprlndelige tilstand, vil det i sig selv ikke gavne fødemutighederne for storkene. Storken er jo
ikke en hejre, setv om den undertiden kan finde
på at tømme et guldfiskebassin, men oprindeligt
en steppefug[. Men hvis bredderne til Kolindsund
bliver afgræsset, vil mulighederne blive forbedret, ikke blot storke men en lang række andre
fugle, som også har problemer med at trives i det
intensive landbrugslandskab.
Foreningen storkene.dk vil hjælpe storken tilbage
til Danmark - ikke af romantiske etler nostalgiske
årsager - ok, vi holder meget af storken, indiømmet, men storken er en genial løftestang for at
forbedre tilstandene for en lang række andre dyr
og planter.
De seneste tiltag med Naturnationalparkerne vit
uden tvivt gavne storken - men det er en anden sag. I øjeblikket skønner vi fra storkene.dk,
at følgende områder vil kunne bære et eller flere
storkepar: Skjern Ådat-Vestjyl{and, NørreådalenMldtjylland, Kastvrå-Sønderjylland, Åmosen
Vestsjælland, Værebro Adal-Midtsjælland og måske en dag , om f øje år, Kolindsund?
Yderligere optysninger hos www.storkene.dk
Fotos. Anni Sloth
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sMA DRYP I KOLINDSUND
Samlet af Thøger Pauli, Kolindsunds Venner
20. ordinære GF:16. marts
2O2O forløb ikke hett efter planen, da der udbrød

en corona

pandemi. Vi
havde satset stort med
indledning af 5EBASTIAN
KLEIN og efterfølgende
generalforsamting. Dette
er foreløbig udsat. Sebastian har lovet at møde
op ved en senere tejtighed, og det er vi meget
glade for.
Vi har afhotdt den ZO. ordinære qeneralforsamting den 1. september 2O2O.5e referat på side 2.
lføtge vedtægterne sidder der 5 m/k i bestyretsen, men vi har god tradition for, at vores suppleanter dettager i bestyrelsesmøderne og dettager
aktivt i foreningens arbejde. Der er vatgt en ny
bestyrelse på 5 m/k og 2 suppleanter.
Sort Sol i Kolind Engsø: Efterårssæsonen 2019
btev meget tang og heftig. I starten var der kun
omkring 5.000 stære, men omkring efterårsferien
voksede flokken Li|12.254 (estimeret) og havde
fundet nye overnatningspladser på den modsatte side af Korupskovvej (foto: små drypz). Måske
fordi rørskoven tangs Sundvejen ved Kotindsund
kanaterne, hvor de havde overnattet de øvrige år
var beskadiget af tørken i ZOlB og måske fordi de
med letbanens tilbtivelse havde fundet nye siddepladser på køreledningerne. Efter at vi igen havde
orienteret om dette i radio P4 og TVZØstjyltands
facebooksider kom der en del tilskuere for at
overvære dette enestående scenarie morgen og
aften. Stærene forsvandt først 13. november, og
det var ny rekord. Kun fordi der kom et par dages
frostvejr stak de sydpå, men e[[ers kunne de såmænd have fundet på at overvintre i den mitde
danske vinter. Vi har nu henvendt os til Syddjurs
Kommune for at hØre, om der er flere penge tilbage af de 35.000 kr, der btev titdelt projektet i 2016'
Der er en fotderholder ved rastepladsen der skaI
fornyes og vi kunne godt tænke os et nyt optag
af fotderen om sort sol i Kolind Engsø, som viser
stærenes nye overnatningspladser og titskuernes
udkigspladser.
En lilte flok stære overvintrede i det milde klima i
Danmark, men i slutningen af januar 2020 voksede an-tallet og fra februar talte vi omkring 2'000
stære i området. Det var mutigvis stære fra en
det af Djurstand, som samlede sig her, men fra
marts kom der nye fugle sydfra. Det samme var
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titfætdet i Sønderjyttand og [angs Vadehavet. Stærene lavede flot opvisning hver aften til gtæde for
os, der var titskuere, men de havde svært ved at
beslutte sig til hvor de skulte overnatte. De fandt
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engene langs Letbanen i retning
mod Ryomgaard, men de vatgte også at overnatte tangs Sundvejen mod Kotindsund kanalerne på
deres "gamle" overnatningssted, som nu åbenbart igen kunne bruges. Det giver tidt udfordring
med angivetsen på oversigtskortet, da der nu er
flere muligheder. (TP)
Samarbejde med DN: Kotindsunds Venner har
indtedt et samarbejde med Danmarks Naturfrednings-forenings lokatafdetinger på Djurstand med
henbtik på gendannetse af Kolindsund. Vi har
afhotdt en fæltes tur til Filsø i 2019 og et fælles
bestyrelsesmøde i starten af 2O2O. Dette resulterede i, at DN's præsident Maria Reumert Gjerding
sammen med tokalafdelingerne, Nationalparkens
bestyretse, Bondrøven og .Jesper og Thøger fra
Kolindsunds Venner den 2712-2020 dettog i et
frokostmøde på restaurant Moment på Friland. Vi
forelagde vores ønsker og Kotindsund blev drøftet
rundt om bordet. Der er på det seneste rejst tvivl
om, hvorvidt setve klimaeffekten ved en gendannelse af Kolindsund er stor nok, da nogte forskere
ikke menet, at den inddæmmede sø afgiver så
meget COZ, som tidtigere beregnet. Dette står vi
noget uforstående overfor, idet det kan påvises,
at jorden i Kotindsund stadig sætter sig. Dette vil
bestyrelsen grave videre i og gå til kilderne fra
Aarhus Universitet. Udover COZ udtedning fra Kotindsund skal man lige huske at medregne den
COZ der bruges til strøm til pumpestationer og til
maskinet, der oprenser åtøb og kanater. Udover

flere steder

i

dette er der jo talrige andre gode argumenter såsom miljø, turisme, bosætning, biodiversitet og
tilflytning. (TP)
Storkene ved Enslev: I starten af maj så jeg ud
gennem mit køkkenvindue en morgen to storke,
som fløj op og udførte en stags parringsdans i Iuften, idet de skruede rundt om hinanden. De har
formodentlig været nede på jorden ved en sØ,
som jeg har på grunden. lnden jeg kunne nå at få
et bittede af dem var de fløjet væk. Dagene efter
var der metdinger om at disse to storke var set
forskellige steder på Djursland bt.a. ved Ramten
Sø og en uge efter slog de sig ned i en storkerede ved Enslev på nordsiden af Kolindsund. Det
er nogle torkereder, som Norddjurs har opsat, og
nu er den ene af dem beboet. Det er en sensation, og det trækker en masse nysgerrige til, som
bliver bedt om at hotde sig lidt på afstand på en
P-ptads på den anden side af vejen ved Forsamlingshuset i Enslev. Her har man fin udsigt til hunnen i storkereden, som det meste af tiden ligger
på æ9. lnd i mellem rejser hun sig, og så kan man
virkelig se hvor stor en stork er, når hun med sit
lange orange næb vender æggene i reden, inden
hun lægger sig ned igen. Fra tid til anden kommer
hannen flyvende. (storkefoto) Den er noget større
end hunnen. Når han kommer med mad til hende
kvitterer hun ved at rejse sig op, og så er det et
flot syn, når storkene står ovenpå hinanden og
parrer sig. Storkene fik 2 unger i starten af juni,
men disse døde efter btot Z dage formodentlig
grundet kulde og mangel på føde ifølge storkene.
dk. Reden, som de boede i, er opsat af Norddjurs
kommune i 20'13, og den er ikke vedligeholdt, hvilket resulterede i følgende skrivelse til Norddjurs
kommune, som også er sendt til pressen.
KOLINDSUNDS VENNER ETABLERER

EN INFO-TJENESTE: Bestyrelsen i Kolindsunds
Venner har stort kendskab til Kolindsunds udvikting og mange bud på Kolindsunds fremtid. Dem
vil vi gerne dele med andre. Hvis du er med i en
forening eller en gruppe, som ønsker et oplæg
om Kolindsund eller en guidet tur i området, så
henvend dig til bestyrelsen. Så kan vi måske lave
en aftale om et arrangement. Vi prøver at være
klar så vidt det er muligt. (TP)
KOLINngUND BLEV KALDT VESTERHAVET: Historiker Vilfred Friborg Hansen fortæller, at Kolindsund i 1920'erne i folkemunde blev katdt Vesterhavet, fordi Kr. Vester fik atte sine døtre anbragt i
gårdene derude, da han var med i processen med
at få gårdene solgt fra aktieselskabet tiI private.
FEJE FOR EGEN DØR: Djurslands Landboforening
v/ formand Hans Gæmelke havde i Adresseavisen
travtt med at feje for egen dør, idet han sendte et
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åbent brev til Djurslands 2 borgmestre, hvor han
ønskede en forsikring om, at der ikke btev udledt
urenset kloakvand i havet fra Djurstands kommuner som det finder sted andre steder i landet. Han
fortalte om hvordan landbruget gennem mange
år har arbejdet med at nedbringe belastningen af
vandmiljøet fra husdyrproduktionen.
Dette resulterede iføtgende læserbrev fra Kolindsunds Venner:
SKULLE DIGERNE SPRÆNGES I LUFTEN?: For en
del år siden havde vi et ældre medlem af Kolindsunds Venner, som vi vætger at titbageholde
navnet på. Han fortalte ved et besøg på hans
bopæI, at han havde den specietle opgave under "den kotde krig" sammen med et par andre,
at skutle sprænge hut på digerne i Kolindsund på
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kommando. lfølge hans forklaring kunne det afvandede Kolindsund bruges som landingsbane
for fjendttige fly, formodentlig russere. Dette ville
man så forhindre ved at sprænge huI i digerne, så
Kotindsund btev så meget oversvØmmet, at det
ikke kunne bruges som [andingsbane.
Det var jo i sig selv en interessant historie, og jeg
bad ham om at fortaelte den i detaljer, så vi kunne
bringe den i avisen. Dette afslog han imidlertid,
da han ikke ønskede sit navn frem i denne sag.
Læser man i Tirstrup lufthavns historie, så finder
man beskrivelser af, at man var klar til at spraenge
landingsbaner og andet i luften, hvis fienden kom.
Hvorvidt historien om sprængning af digerne er
sand ved jeg ikke, men den er da meget sjov. (TP)

KOLINDSUND sOM KUNST: Grenaa har fået en ny
kunsthal, der i en udstilling til efteråret 2020 vil have
fokus på hvordan livet vil forme sig i og omkring et
oversvØmmet Kolindsund i en fjern fremtid. Der vil
blive en udstitling af den prisbetønnede kunstner Kristoffer Ørum i selve Kunsthallen for maritim æstetiks
udstillingslokale og andre udstitlinger på bt.a. Museum Østjylland og Fannerup Pumpestation. I forbindelse med udstillingerne viI der også blive guidede
ture i Kolindsund og debatter, hvor også Kolindsunds
Venner vil deltage.

Vi ser frem tiI et godt samarbejde med Kunsthallen
og dens leder Henrik Majlund Toft. (Lars Sloth)

Kunsthal for maritim æstetik i en oversvømmet udgave - som et hint til debatten
om et oversvømmet Kolindsund eller ej.

VI SKAL GENDANNE KOLINDSUND
MED FORSKNING FOR øJE
Af Kenneth Degnbol, skoleleder og medlem af Alternativet Syddiurs
5øer, sunde, fjorde og åer.
Vi har gennem tiden set

på vores vand og natu-

ren i øvrigt med forskellige
øjne. Engang var vandet
ganske vist vores vigtigste
transportvej, men det, der
var under vandoverfladen, var omgærdet med
stor mystik. Det var mystisk, farligt og fyldt med
trotddom. Der er intet at sige til, at vores forfædre gjorde ofringer i vandet elter at man smed de
døde fra fremmede hære i sØen, fordi vi altid har
vidst, at vandet er altfortærende.
Fra det 19. århundrede anlagde vi et mere instrumentelt syn på naturen. Den skulle bruges, effektiviseres og mest mutig jord tægges under ptov.
Derfor inddæmmede vi sunde og rettede vandløb
ud.
I dag er

vi heldigvis btevet klogere på, at vi lever

bedst i pagt med naturen. Mennesket og naturen
er forbundet. Når Kolindsund derfor stadig hotdes
fri for vand, er det ikke bare til stadighed dyrere
og dyrere i watt-timer, hvitket efterhånden regnes for at overstige udbyttet af jorderne, men det
er også unaturligt i den forstand, at området har
brug for vandet. Der er brug for sundet tiI at aflaste området - ikke mindst Grenå - for oversvØmmelser. Der er brug for vandet til at rense udtedningen fra markerne på mere naturtig vis. Og så
er der brug for vandet tit at binde CO2.

Det sidste, ved vi, gætder for eksisterende sØer,
sunde og fjorde. Det er stadig uvist, hvornår klimagevinsten indfinder sig for tilbagelægning af
vådområder. Derfor bør vi ikke blot gendanne Kolindsund, fordi området beder om det, men også
gøre det som et forskningsmæssigt bidrag, så vi
[ærer mere om, hvad klimagevinsten er, til brug
for de mange steder i verden, vi er i gang med eller overvejer at gendanne gammel natur.

HabitatVision
Konsulenter inden for naturområdet

Erik Aude

Ph.d.
Mobit +45 2871 5739
Tlf. +45 8637 0227
eau @ habitatvision.dk
Chefkonsulent,

www.habitatvision.dk

HabitatVision Vest

Askedalsvej3
8410 Rønde
Denmark

Tøj, bilreklame, tryksager, hjemmesider m.m

Tlf . 7 O22 7 026 . f reka@f reka.dk
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SøENs KROKODILLE
Af

Rie Pedersen, cand.mag og

forfatter

Foto gedde: Morten D.D. Hansen

Ud over laks og havørred er gedden, især en lang,
gedde, mange lystfiskeres våde drøm.

tung

Utallige er de lystfiskersktØnet, der handler om
stØrrelse, styrke og længde på denne trofæfisk.
Den har mange Øgenavne, f.eks søens krokodi[[e,
jættefisk, skarptand.
Det skyldes dens skrækindjagende tandsæt, et
væld af sylespidse, skarpe tænder, der med stor
lyst kan placeres i snart sagt hvad som helst, gedden kommer om ved. lngen undren over, at den
er en rovfisk.
Den har et gedigent underbid med meget store
bagudrettede kæbetænder, så den er i stand tit
at holde fast om sit bytte, der består af alt fra
småfisk, frØet, ætlinger og vandrotter, ja sågar
egne artsfæ[[er, der trækkes ind i gabet, når den
lusket står mellem sivene for lynhurtigt at slå tit i
rette øjeblik. Den jager nemlig ved hjætp af synet,
så den er ilde stedt i plumrede søer. Jo klarere
vand, desto større fangst. Den lever i ferskvand,
sØer og vandløb, men også i brakvand. En hurtig
og forslugen jæger, der tit sluger sit bytte helt,
så snupper den for stort et bytte, risikerer den at
blive kvalt.
Ud over underbiddet og det store tandsæt udmærker gedden sig ved, at ryg-og gatfinne er lige
store og sidder under hinanden ret langt titbage
på kroppen. Et stort plus for geddens lumske jagtmetode, da det kan optimere farten i et angreb.
Dens krop er langstrakt og mørkegrønlig med
gule pletter.

Ja, og så er der lige det med længde og vægt.
Hunnerne er de stØrste, kan blive op mod halvanden meter lange og med en vægt på vel en
15-20 kito herhjemme, mens hannen, det skravl,
sjætdent vejer over 5 kito. Mange skrøner har dog
fortalt om kæmpefisk på omkring to meter og en
vægt på henved 40 kilo, sikken krabatl
Ud over dens størretse og gtumme fangstmetode, har geddens alder også været med til at gøre
den mytisk. En af de mest kulørte skrøner lyder
på, at Tysklands kejser Friedrich d. ll udsatte en
gedde i '1230, den blev fanget i 1497 (!!), var 5,8
meter lang og vejede 250 kilo!
Og der kan blive mange af dem, for hunnen gyder under stor festivitas, i al fald megen plasken
på lavt vand, op mod 250.000 æg om foråret, og
alterede efter to år er hannerne kønsmodne, hunnerne først et par år senere. Den er højesl i fødekæden, dens værste fjende er - gedder! Kannibalismen er medvirkende til, at der atligevel ikke
bliver så mange gedder i hver enkel sø. Desværre
lyder meldingen om alder på, at de fleste på omkring en meter kun er mellem 7-15 år gamle, og de
bliver sjældent længere...
Gedden er en delikat fiskespise, fast i kødet. Jeg
husker, at jeg som barn var på ferie hos min faster
på hendes sommerpension ved Jels sØ, hvor der
kom mange tyskere for at fange gedder, som de
fik lov til selv at tilberede. De afslimede de grimme fisk og fyldte dem med brændeælder, for så
at spise gedden med stor appetit, mens jeg måbende så til. - Geddekødet bruges ellers mest til
fiskefrikadeltel da der er mange ben i.
Det er blevet rigtig populært blandt lystfiskere at
qå på 'krokodillejagt', måske fordi gedden findes
tæt på i de fleste sØer og vandløb, måske fordi
de er så glubske, kan bide både agn oq fiskegrej i
stykker, let smutte væk og pirrer fiskerens fantasi
i forhold tiI størrelse og vægt, kort sagt overraske
og udfordre som ljagten på den ægte krokodille.

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:
Reg. 7300 konto 1109732

Kontingentfor 2O2O:
Tilbud! Få medlemskab for resten af 2020
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for bare 50,-
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