
 
 

 

Sendt per mail til 

Søren Okkels Uhrskov, biolog i Nyborg Kommune. 

teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk 

 

Vingsted, den 4. februar, 2020. 

 

Høring om etablering af pumpestation ved udløbet af Ladegaardsåen. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund anerkender behovet for at at reducere risikoen for over-

svømmelser i havneområdet ved Ladegårdsåens udløb – samt tilbage i baglandet. Det er 

rimeligt at antage, at kraftigere og hyppigere nedbør i oplandet til Vindinge Å-systemet 

kombineret med større risiko for storme er et reelt fremtidsscenarie. Og det bør selvfølgelig 

adresseres. 

 

I stedet for den foreslåede løsning med en pumpestation ved udløbet, som udelukkende 

håndterer situationen, når det er ved at gå galt, så vil vi foreslå en løsning, der helt kan fore-

bygge risikoen:  

 

• Etablering af en pumpestation ved indløbet til Ladegårdsåen ved Kullerup Slu-

se. 

 

Fordelen ved det vil som nævnt være, at vandindtaget til Ladegårdsåen kan styres meget 

præcist, sådan at risikoen for oversvømmelser i Nyborg sandsynligvis helt vil kunne elimi-

neres. 

 

Samtidig så løser det en udfordring, som vi i Danmarks Sportsfiskerforbund anser for at 

være den største i forhold til at opnå god økologisk tilstand i Vindinge Å-systemet: Det sto-

re tab af nedtrækkende ørredsmolt og udgydte havørreder, som sker ved Kullerup Sluse.  

 

Danmarks Sportsfiskerforbund har i 2019 været til flere møder med kommunens vandløbs-

afdeling med henblik på at udforme et forslag, der kunne løse problemet ved Kullerup Slu-



                     

se. Det vil derfor være oplagt at revurdere dette nye projekt, så det kan både bidrage til at 

skabe fri passage i Vindinge Å og til at sikre mod oversvømmelser i Nyborg. 

 

Hvis det skulle vise sig, at det i højere grad er forhøjet vandstand i Storebælt, der er den 

primære årsag til oversvømmelserne, så kan man også etablere en pumpe ved udløbet, som 

det foreslås i projektet. Altså både en pumpe ved Kullerup Sluse og ved udløbet i Storebælt.  

 

Set i lyset af de værdier – og det gælder både de kulturhistoriske, naturmæssige og de rent 

pekuniære – som en pumpestation ved Kullerup og evt. i Nyborg vil bevare samt bidrage til, 

så bør det ikke være økonomi, der afholder Nyborg Kommune i at tage en holistisk beslut-

ning, der slår to fluer med ét smæk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Manniche Ebert 

Biolog.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

  


