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Sendt per mail til udvalgets medlemmer 

 

Vingsted, den 6. november, 2020. 

 

Kære medlemmer af Teknik- og Miljøudvalget 

 

Vi skriver til jer, fordi I på mandag den 9. november skal behandle en sag, der ligger os 

alle meget på sinde. Det drejer sig om passagemulighederne i Vindinge Å ved Kullerup.  

 

Ud over at der helt formelt SKAL findes en løsning i henhold til de statslige vandplaner, 

så tror vi også, at de fleste anerkender, at den nuværende situation slet ikke er holdbar. 

Det er ikke bæredygtigt, at vandløbets meget vigtige evne – at være spredningskorridor 

for de fiskearter, som er afhængige af at kunne bevæge sig frit – ikke fungerer.  

 

Vindinge Å er derfor – på trods af millioninvesteringer i rent vand, fjernelse af spærringer 

i den øvre del af åen og et kæmpe arbejde fra kommuner og lystfiskere med at genskabe 

et naturligt og velfungerende vandløb – dysfunktionel. At åen har været det i mange 

hundrede år, er ikke være et argument for at fastholde den i denne dårlige tilstand. 

Tvært imod! 

 

I det notat fra kommunen om passageforholdene ved Kullerup Sluse, som Danmarks 

Sportsfiskerforbund fik muligheden for at kommentere på for nogle uger siden, blev der 

fokuseret på 2 forslag – sluseløsningen og afgitringsløsningen.  

 

I notatet bliver der fint redegjort for sluseforslagets mangler i forhold til at skabe konti-

nuitet i vandløbet, ligesom det står klart, at det under ingen omstændigheder vil kunne 

gennemføres, hvis de relevante love skal overholdes. Og det skal de jo. 

 

Det andet forslag – afgitringsløsningen – er klart bedre, men desværre også med mang-

ler. Det positive er, at det i langt højere grad end den nuværende situation forbedrer 

havørredernes mulighed for at nå ud i havet. Men der vil stadig være en unaturligt stor 

dødelighed på den del af Vindinge Å, der er påvirket af opstemningen ved Kullerup.  

 

Og endnu mere ærgerligt, så vil forslaget betyde, at man misser en unik mulighed for at 

genskabe et vandløb, som på alle måder kan blive fantastisk. Hvis opstemningen ved 

Kullerup fjernes, vil Vindinge Å på en 4-5 km lang strækningen få et rigtigt godt fald med 

en meget stor biodiversitet og en bestand af vilde ørreder, som vil vække genlyd over alt 

i Danmark. 

 

Hvis vandstanden sænkes, så bliver der udfordringer med at skaffe vand til voldgravene i 

Nyborg. Men svaret findes, og det er velbeskrevet af Rambøll, der for år tilbage af Ny-

borg Kommune fik til opgave at beskrive denne mulighed. Vi vil derfor appellere til, at 

dette forslag, som indebærer, at vandet skal pumpes fra Vindinge Å over i Ladegårdsåen, 

bliver taget frem igen. 



             

 

     

 

Ud over at det løser alle passageproblemer, så er fordelene ved dette forslag mange:  

 

• Det vil som nævnt give en mulighed for at genskabe en lang og fantastisk vand-

løbstrækning med stor biodiversitet. 

• Det vil give bedre afvanding på en mindst 4 km lang strækning opstrøms Kulle-

rup. 

• Man vil kunne styre vandstanden i voldgraven til perfektion. Det betyder også, at 

store nedbørshændelser IKKE vil forårsage oversvømmelser i Nyborg, idet vandet 

jo løber i Vindinge Å mod Storebælt i stedet. 

• Der vil ikke være behov for at skulle vedligeholde og rense et gitter eller skære 

grøde på stryget. Generelt Vindinge Å ved Kullerup i langt højere grad kunne 

passe sig selv. 

• Der vil heller ikke være det samme behov for vedligeholdelse af Ladegårdsåen, 

fordi vandføringen styres af en pumpe. 

• Den bedre passage vil gøre det lettere at opnå god økologisk tilstand på de stræk-

ninger af Vindinge Å, der befinder sig opstrøms Kullerup, fordi den vilde ørredbe-

stand, som er et af måleparametrene, vil gå meget frem.  

• Løsningen bør kunne finansieres af statslige og EU-midler.  

• Det bør undersøges, om Havørred Fyn også vil kunne finansiere en del af projek-

tet. Hvis ja, så kan den del af finansieringen bruges til at optimere vandløbet og 

skabe rum for en meget stor biodiversitet i åen. 

• Flere havørreder skaber et bedre lystfiskeri, som allerede i dag omsætter for 

mange millioner kr på Fyn. Det kan blive endnu bedre med en pumpeløsning. 

• Når Ladegårdsåen – som reelt i dag ligner en gravet kanal og ikke et vandløb – 

bliver afskåret fra Vindinge Å, vil der næppe være krav til, at der skal opnås god 

økologisk tilstand. Kanalen vil sandsynligvis kunne få status som et stærkt modifi-

ceret vandløb. Det betyder, at der i modsætning til dag vil være gode muligheder 

for at kunne formidle historien om vandindtaget og Nyborg Slot.  

 

Vi håber på, at vi med denne henvendelse kan få jer til at kigge på pumpeløsningen igen. 

Den er som skrevet den bedste løsning, der tilgodeser de fleste interesser. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Frank Hansen – formand i Nyborg Sportsfiskerforening 

Erik Balking – formand i Ullerslev Lystfiskerklub 

Chris G. Halling – formand i Vandpleje Fyn 

Søren Knabe – netværkskoordinator på Fyn, Danmarks Sportsfiskerforbud 

Kaare Manniche Ebert - biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund 

 


