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Jesper Ferndal Pedersen
19 April 2020 11:32 (UTC +02)
Postkasse til Kommuneplaner
Naturen tilbage ved Sjoen

Jeg kunne godt tænke at Sjoen kom tilbage som den var i min barndom 50-60-70-80serne der
var køre der græssede om sommeren. Der var strandokedier, smørblomst og mange andre
blomster, vi måtte ikke plukke dem, de var fredet fik vi at vide. I dag er det ikke andet end siv
fra Sjoen til Risemark,der er ikke nogen strandfugle viber præstekrave tejne rørhøne hjejle
ænder m.m der er næsten dødt på grund af alle de siv. min tanke er at det skulle græsset af
med kører får eller måske med nogle vildheste lige som på Langeland eller noget helt tredje.
Jeg ved ikke hvor mange parter der er,vil tror der er 10stykker. Jeg ved godt at det koster
penge, men synes det er synd for Sjoen den er ikke pæn og smuk som da vi var ung. Et
fugletårn kunne også tiltrække lokale og turister. Med venlig hilsen Jesper ferndal pedersen
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Vi foreslår, at kommunen iværksætter
en informationskampagne
om betydningen af livet på digerne
og følger denne kampagne op med en
indsats for at reetablere beplantning
eller genplante diger,
hvor beplantningen er beskadiget
eller fjernet.

Genplant diger, hvor beplantningen
er fjernet eller beskadiget
Vi har ikke de store skove på Ærø.
Nej – vi har ikke skov nok.
Når vi alligevel har så mange træer, skyldes det
vore diger.
Når man kommer til Ærø første gang og kører
rundt på øen, bliver man slået og betaget af vort
kulturlandskab med de smalle marker med de
markante diger imellem.
Digerne, som er karakteristiske for øen og deler
jorderne i de små og smalle marker, som har ligget
her siden 1700-1800-tallet.
Vi skal beskytte og bevare vore diger som en
levende kulturarv og som vigtige elementer i vort
kulturlandskab.
Men ikke kun derfor.

Digerne er
landbrugs
landskabe
ts
blodårer

Beplantning på digerne har betydning
for dyreliv og biodiversitet
Digerne er samtidig landbrugslandskabets
blodårer.
Under jorden spiller de en konkret rolle for
regnvands-håndteringen. Beplantningens rødder
dybt i jorden sikrer en væsentlig bedre nedsivning
af regnvandet end den omkringvoksende
beplantning.
Over jorden har digerne også mange opgaver.
Træerne på øens diger udgør samlet set et
ikke uvæsentlig miljøberedskab, idet træer er
formidable til at opsuge CO2 fra atmosfæren.
Vore diger med gamle stynede popler og pil, som
tidligere blev brugt til redskaber og flettede hegn,
iblandet grupper med hyld, hvidtjørn, slåen og
andre selvgroede planter er både fantastisk flotte
at se på, men også vigtige partnere i det samlede
miljøregnskab.

Under træerne breder der sig – i den
udstrækning, det får lov af sprøjtemidlerne fra
de omkringliggende marker – et broget mylder af
bevoksning.
Fra mosser og laver til et hav af flerårige urter
og buske.
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til Ærø Kommune

Og midt i det hele – fra jordbunden og op til den
højeste gren – et mylder af liv.
Ja – for nogles vedkommende også gravet ind i
jorden – alle insekterne og ræven, som har fundet
et sted til sin hule.
Rådyrene benytter digerne, når de skal bevæge
sig fra højderyggene ned til vandet.
Vore vilde dyr bor i eller bruger digerne.
Alle fuglene. Fra de mindste spurve til vore
rovfugle.
Bevoksningen og livet på digerne er meget vigtige
for biodiversiteten.
Vi har fået dokumenteret, at vi her på øen har
mange sjældne arter.
Desværre er rigtig mange arter også truede i
disse år.
Rydning og flisning udgør en alvorlig trussel mod
livet i agerlandet, fordi det netop er i de gamle
træer og på digerne med den naturlige vegetation,
at de truede og sårbare arter har deres levesteder.
Enhedslisten på Ærø ser med tilfredshed på
kommunens igangværende projekt med konkret
udpegning af diger til fremtidig beskyttelse,
og forventer fremover en fast håndhævelse af
lovgivningen vedrørende de beskyttede diger i vort
landskab.
Mange lodsejere har desværre i årenes løb ryddet
beplantningen på deres diger. For de beskyttede
digers vedkommende må de ikke fjernes, men
beplantningen må beskæres.

Desværre har man mange steder ikke kun
beskåret, men også fjernet rodnettet.
Vi foreslår, at kommunen iværksætter en
informationskampagne om betydningen af livet
på digerne og følger denne kampagne op med
en indsats for at reetablere beplantning eller
genplante diger, hvor beplantningen
er beskadiget eller fjernet.

En stykke beskyttet dige,
som kunne trænge
til en gang vedligehold

Kampagnen kan indeholde information, vejledning
og økonomisk hjælp til de lodsejere, som er
interesserede i at være med.
Vi har på øen den nødvendige kompetence for
at kunne sætte en sådan kampagne i værk.

Den 19. april 2020

Enhedslisten på Ærø
Alex Suszkiewicz
kontaktperson
enhedslistenaeroe@gmail.com
Følg os også her:
https://www.facebook.com/EnhedslistenAeroe/

Læs mere om emnet her:
Maria Reumert Gjerding
https://faa.dk/artikel/debat-levende-kulturarv-er-truet-i-agerlandet
Britta Schall Holberg
https://faa.dk/artikel/debat-pas-p%C3%A5-landskabet-vi-skal-huske-bevoksningen-p%C3%A5-digerne
Fagmediet Økologisk– Økologisk Landsforening
Diger er landbrugsnaturens blodårer
https://nyheder.okologi.dk/mark-og-stald/diger-er-landbrugsnaturens-blodarer
På Ærø spiller levende hegn og digerne i markskel også en stor rolle for landskabet og naturen. (Fagmediet Økologisk – Tak for lån! Foto: Jan Pedersen).
Af Jan Pedersen, biolog og natur- og råstofekspert i Danmarks Naturfredningsforening
https://www.information.dk/debat/2018/10/koster-kun-7500-kroner-opnaa-livslang-co2-balance-ved-plante-traeer
Træerne skal redde os, men hvordan? Her kommer et konkret bud på, hvor billigt det kan gøres, og hvordan træplantningen kan gennemføres
Dagbladet Information.
Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger (Kulturarvsstyrelsen juni 2009)
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf
Se side 25 om Ærøs diger.

Borgnæs, 20/04/2020

Vedr. indkaldelse af forslag og ideer til Kommuneplanens afsnit om landskab, natur og jordbrug
Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer,
Vi takker for muligheden for at tilkendegive vores interesser og ideer i forbindelse med revideringen af
Kommuneplanen.
Vi vil generelt synes meget om flere initiativer til både at beskytte og nyde vores smukke og unikke natur.
Derfor foreslår vi, at der ved alle planlagte aktiviteter i landskabet vægtes en overordnet målsætning om
naturtro, bæredygtig bevaring af landskabet og mindst mulig menneskeskabt forurening og indgriben i
vores smukke ærøske natur.




Vi ønsker at foreslå, at der ikke opsættes nye master og signalforstærkere i forbindelse med
bestræbelserne på udrulning af 5g netværket. Vi synes at 5g-projektet (som ifølge telebranchen vil
øge strålingsbelastningen/forurening med 15-20%) skal indstilles til gavn for vores unikke natur og
borgernes trivsel. Vi mener, at en videre udvidelse af trådløs telekommunikationsteknologi og
planlagte ”smartcities” vil ske på bekostning af flora, fauna og ø-livet, som vi kender det i dag.
Vi vil gerne foreslå at se på værdien i og undersøge muligheder for, i vidt muligt omfang at
tilstræbe etablering af såkaldte ”white zones”/strålingsfrie områder på store dele af Ærø, samt
generelt tilstræbe at holde strålingspåvirkningen på lavest mulige niveau. Etablering af ”white
zones” anbefales allerede i 2011 af Europarådet i resolutionen 1815 (https://www.helbredssikkertelekommunikation.dk/europar%C3%A5det) -her kunne Ærø indtage en førerposition i Danmark.

Dette ville styrke flere af øens bestræbelser på naturfredning, bevaring/etablering af unikke naturområder,
Geopark-projektet og øget naturturisme. At skabe områder med mindst mulig strålingsbelastning (hvilket
måske bliver enestående i Danmark, når 5g netværket ellers udrulles landsdækkende i løbet af de næste
par år) har potentiale til at give en del (positiv) national og international omtale. Der udbydes allerede
strålingsfrie hotelophold eller strålingsfri ø-ferie fx i Tyskland (https://www.mobilfunkfreierurlaub.com/,
https://hotels-ohne-wlan.com/funkfreie-gebiete-weisse-zonen/), hvilket tyder på en efterspørgsel på
området. Det ville endnu engang rykke Ærø ind i debatten om nytænkende tiltag med fokus på vores natur
og klima.


Vi vil også foreslå etablering af flere vådområder, herunder har vi ideer til at anlægge et
vådområde i Borgnæs (på en del af vores mark, matrikel 79b, Tranderup) til gavn for insekter, dyr,
planteliv og klima.

Der kunne her anlægges en natursti og en bæk mellem skov og kystområde (der forefindes søer både i
skoven og forneden i marken). Dette kunne blive til et skønt rekreativt område, med sammenhængende
stisystem i skov og mark, til glæde for både lokale og sommerhusområdets feriegæster. Her kunne der
arbejdes hen imod øget naturturisme, eventuelt med etablering af en naturlegeplads og/eller udendørs
træningsfaciliteter.
Vi håber at kommunalbestyrelsen kan finde inspiration i vores forslag og ser frem til at høre fra jer, hvis der
er interesse for en nærmere drøftelse af fremlagte ideer.
Med venlig hilsen
Kevin Kjær Hansen og Ronja Winkelmann
Email: ronja_winkelmann@hotmail.com, mobil +45-60340508

Høringssvar til ’Aktivitet i Landskabet’
Jeg vil i mit høringssvar koncentrere mig om forslag der kan bringe øens Natura 2000-områder til at leve op
til det formål, de oprindeligt var tiltænkt
På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside lyder det: ”Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af
beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og
plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.”
Hidtil er det ikke gået så godt med beskyttelsen af de ærøske Natura 2000-områder: Hele Det Sydfynske
Øhav og et bælte tværs over øen med Gråsten Nor som perlen her.
Generelt: Jeg vil koncentrere mig om forhold, som kan bedre vandkvaliteten i Øhavet og samtidig skabe
gode mulighed for en sund natur og gode naturoplevelser for ærøboer og turister. Specielt vil jeg komme
med tre konkrete forslag for omegnen af Kragnæs og Nevrestien, hvor jeg færdes meget til fods, og hvor
jeg derfor jævnligt støder på forhold, jeg kunne ønske mig anderledes. I mine forslag om at mindske
udledningen af næringsstoffer til Øhavet vil jeg foreslå naturpleje i kystnære områder i stedet for
almindelig landbrugsdrift. På Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside defineres ’naturpleje’
således: ”Naturpleje er en betegnelse for naturnære driftsformer eller anden form for aktiv indsats, der har
til formål at bevare eller forbedre naturtypers biologiske mangfoldighed og naturmæssige værdi. Ved
naturnære driftsformer forstås her drift uden anvendelse af gødskning, tilskudsfodring, omlægning og
sprøjtning.”

Specielt:
1. Gråsten Nor: Indled en fredningssag for Gråsten Nor: Gråsten Nor udsættes jævnligt for forsøg på
angreb mest på grund af konflikten mellem hensynet til erhverv (Starling Air) og natur.
Flyvepladsejerens ønsker gode forhold for sin forretning og også meget gerne en udvidelse af
denne. Sidste forsøg på angreb kom i 2019, hvor der blev søgt om øget pumpekraft for at gøre
flyvepladsen bedre egnet til beflyvning hele året. En interessegruppe med Gråsten Nor som
fokusområde ønsker dertil en udvidelse af startbanen og belægning med fast materiale, så
flyvepladsen kan tage større fly – 19-personers fly i stedet for de nuværende max 5-personers.
Heldigvis blev angrebet i første omgang afværget af kommunen, men det vil blive forsøgt gentaget!
En fredning af Gråsten Nor vil én gang for alle sætte punktum for ønskerne om lufthavnsudvidelse
og give området til naturen. Kan lufthavnsejeren og hans støtter ikke leve med lufthavnens
nuværende størrelse og tilstand, må man jo finde et andet sted at lægge lufthavnen i stedet for på
Ærøs eneste landbaserede Natura 2000-område. Jeg vil her henvise til at bl.a. Vejle Kommune i et
meget fint samarbejde med en række lodsejere har etableret naturpleje i et stort område. Det må
også være muligt for lodsejere og kommune her på Ærø. Gråsten Nor er et fantastisk område at gå
tur i – både for turister og lokale. Det ville helt sikkert forhøje nydelsen, hvis store græssere: kvæg
eller eventuelt heste, blev ’ansat’ som naturplejere.
2. Nevrestien: Omdan en 300 m bræmme (sammenfaldende med strandbeskyttelseslinjen) til
naturpleje-område med vedvarende græs og store græssere: kvæg eller heste. Den der har besøgt
Langelands vilde heste, kan ikke undgå at drømme om, at det samme kunne indføres på Ærø. Som
det er nu, er en gåtur ad Nevrestien en blandet fornøjelse. Ikke så meget fordi, det i vinterhalvåret
giver våde fødder, fordi flere marker og stien er oversvømmet. Det er der råd for: gummistøvler.
Men fordi efterårs- og forårspløjning ind imellem også involverer pløjning af dele af stien! og endnu
værre, fordi dræn med udledning til Øhavet sender kaskader af kvælstofholdigt vand ud i dette. Vi

ved, hvad det betyder for livet i Øhavet: det giver iltsvind og fiskedød eller -flugt. Vi ser også flokke
af gæs på gennemrejse gå til angreb på landmændenes afgrøder, og vi ser eller hører
fugleskræmsler og geværsalutter, som - uden meget held - forsøger at skræmme gæssene væk.
Området er et lavbundsområde, og både for Øhavets og klimaet skyld giver det mening at tage det
ud af almindelig landbrugsdrift og omdanne det til et område med permanent græs plejet af store
græssere, og hvor også de store fugle ville være velkomne. Igen vil det kræve samarbejde mellem
kommune og lodsejere, men hvorfor skulle det være umuligt? Lodsejerne holdes jo skadesløse; de
får jo penge for at være naturplejere.
3. Jættestuen i Kragnæs: På mine gåture bliver jeg ofte af turister bedt om at vise vej til jættestuen i
Kragnæs. Ikke så underligt, for denne oldtids-kulturperle var bestemt værd at besøge ind til for
nyligt. Glansen er desværre gået af den: På grund af manglende vedligeholdelse var dens
gravkammer blevet livsfarligt – truet af sammenstyrtning. I stedet for at restaurere jættestuen
murede man indgangen til. Det er en trist skæbne for en mere end tusind år gammel gravhøj. Jeg
foreslår at man søger Kulturstyrelsen om tilskud til restaurering af jættestuen og dertil indretter
området omkring den til et mini-naturpleje-område med små græssere som får eller geder. Det ville
genoprette og endda forbedre jættestuens image som en turistattraktion, et sted, det er være at
besøge for både turister og lokale. Og det ville også i det små forbedre Øhavets tilstand.
Generelt:
Jeg har ikke samme kendskab til de kystnære områder på resten af øen som til Kragnæs, Gråsten Nor og
Nevrestien – bortset fra Vitsø og Voderup Klint, som vi jo alle kender. Men jeg foreslår, at man i videst
muligt omfang arbejder for tiltag i stil med det, jeg foreslår for disse: Naturpleje (eller eventuelt skov) i
stedet for traditionelt landbrug i de kystnære områder for at mindske udledning af næringsstoffer til
Øhavet og for at skabe mere natur.
Supplerende: Kloakseparering
Jeg foreslår kloakseparering – regnvand for sig og kloakvand for sig. Regnvand og kloakvand bruger på Ærø
de samme veje, og i perioder med store regnmængder oversvømmes systemerne, og en blanding af
regnvand og næringsholdigt kloakvand strømmer ud i vandløb og i Øhavet – igen til gene for livet i havet,
men også for badende turister og ærøboer.
Efterskrift: Jeg mener, det er på tide, at Ærø Kommune begynder at indarbejde medlemskabet af Geopark
Sydfynske Øhav i kommuneplan og erhvervspolitik, specielt turismepolitikken. Uden et sundt Øhav er en
UNESCO-certificering næppe en realistisk mulighed. Opfat mine forslag som et led i en sådan bestræbelse.
Agnete la Cour

From:
NV Vestergaard
Sent:
21 April 2020 11:56 (UTC +02)
To:
Postkasse til Kommuneplaner
Subject:
"Aktivitet i landskabet" Forslag: Nørreholmen/Surebækken - genopretning
af vandgennemstrømning.

Kære Kommune/Teknisk afdeling
Hvor: Nørreholmen ved dæmningen/Surebækken/Jættestuen Kragnæs.
Oprindelig var Nørreholmen ikke landfast, men en ø.
Over årene har man fyldt mere og mere brokker og skidt i vandkanten og dermed skabt et
kunstigt landfæste hvor fårene kan gå "tørskoet" over til holmen.
Der var i forvejen ringe gennemstømning af havvandmellem Surebækken og Nørreholmen,
men nu er der ingen da det er totalt blokkeret pga ulovlig påfyldning.
Det drejer sig ikke om mange skovlfulde jord der skal fjernes før der igen ved daglig
vandstand vil være gennemstrømning og dermed den nødvendige vandudskiftning der kan
hindre Surebækken i at rådne.
Se evt Kraks kort fra 1954 der meget godt illustrerer dette.
Mvhilsen
Niels Vestergaard
Møllergade 6
5960 Marstal
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Sent:
To:
Subject:

NV Vestergaard
21 April 2020 11:39 (UTC +02)
Postkasse til Kommuneplaner
"Aktivitet i landskabet" - Forslag

Kære Kommune/Teknisk afdeling,
I bunden af Kleven lå der i gamle dage en meget smuk strandeng.
Den er desværre over tid blevet brugt til losseplads for sten, brokker, tegl, asbest mm. og
fremstår i dag som en skændsel for naturen og denne 1- 1.5 meter høje ulovlige påfyldning
bør fjernes.
Nærmere bestemt drejer det sig om området ved Øhavstien hvor den starter ved Kirkevejen,
Ommel - det er således neden for postadresserne Kirkevejen 68 og Kirkevejen 70.
Da hele strandengen er græs-belagt efter udåden, ses denne "fodring" kun hvis man går langs
stranden.
Det drejer sig om tusindvis af tons.
Mvhilsen
Niels Vestergaard
Møllergade 6
5960 Marstal
21652033

Hvad ud ad tabes kan på ny indad vindes.
Hvis man i en enkel, men omfattende bevægelse vil gøre noget for at løse de klimatiske
udfordringer, den politiske krise, udkanternes mistrivsel samt landbrugets problemer, må man
gøre noget ved jorden og vores levnedsmiddelsproduktion, der griber ind i alle fire områder.
1) Transportsektoren er en af de store klima-belastere. Vi går i Supermarkedet og køber varer,
der har rejst langt, som vi lige så godt kunne producere og konsumere lokalt.
2) Mistrivslen i alverdens udkanter- også de hjemlige- og den berettigede politiske mistillid
den skaber, truer med at undergrave den liberale demokratiske samfundsmodel, som
længe har været fundamentet i vores samfund.
3) Den verdensmarkedsbasserede monokultur, som dækker stort set hele vores
landbrugsjord skaber problemer for vand, natur og trivsel. Hvor vi kunne producere 40
afgrøder til mennesker producerer vi kun 3 til dyr.
Derfor: Opret en fond, der opkøber jorde på øerne og omkring vores provinsbyer, og skab
økonomiske strukturer, der tillader, at lokalt producerede varer kan handles til markedsprisen.
Skab det 21. århundredes højteknologiske landbrug, i en kombination af højproduktive moderne
lavenergi-væksthuse og semiproduktive varieret beplantede landbrug og få effekter på trivsel,
lokal økonomi, tilflytning, generering af blivende arbejdspladser, madkultur, sundhed,
biodiversitet, grundvand, klima, sociale forhold, beskæftigelse, landskabets skønhed, videns- og
produktudvikling, forarbejdningsindustri, demokrati og lokal autonomi/identitet.
Læs baggrundsartikel på: ibmonradhansen.com

Her er et enkelt, men omfattende projekt, som i én bevægelse kan bidrage til at løse de klimatiske
udfordringer, den politiske krise, udkanternes mistrivsel samt krisen i landbruget.

Hvad udad tabes kan på ny indad vindes!
Alt er vand ved siden af Ærø – ja -, men midt mellem vandet ligger en smukt bakket bunke jord
med spredte træer og levende hegnomkransede marker. På disse jorde dyrkes tre afgrøder af
meget få mennesker, hvor der kunne dyrkes 40 af mange flere. Samtidig går vi i supermarkedet og
køber de produkter, som er fløjet, kørt og sejlet frem, vi kunne dyrke og fremstille selv. Det er jo
absurd og dybt irrationelt. Og det gælder over alt i landets udkanter.
Årsagen er enkel. Jorden er underlagt verdensmarkedspriserne, og dem, der dyrker den, gør kun,
hvad de er nødt til, for at få det til at løbe rundt. Der skal ikke udpeges skurke. Til gengæld er det
nødvendigt at bringe noget af jorden i spil, hvis man vil monokulturens faretruende sideeffekter til
livs.
Hvor det tidligere var erhvervet og klassetilhørsforholdet, der understøttede både den enkeltes og
fællesskabets identitet, er det i dag i højere grad stedet. Hvis stedet ikke fungerer rammes den
enkelte af tvivl og forvirring, og forsmåelsen tager over, med politisk ustabilitet til følge og triste
verdensomspændende konsekvenser. For hvem kan se døden flytte ind, hvor der før var liv?
Hvordan får vi skabt liv? Hvordan får vi gradvist reformeret landbruget? Kan man vriste noget af
jorden fri af verdensmarkedet, monokulturens årsag?
Lad os oprette en fond til opkøb og restaurering af gårde og jorde med henblik på omlægning til et
tidssvarende højteknologisk bæredygtigt landbrug, med sigte primært på lokal konsumering. En
relevant del af jorden kan gradvist omlægges, og et fremtidsmål kunne være, at tilstrækkelig
produktion af fødevarer kunne blive bæredygtig, og/eller økologisk, og omsættes på et lokalt
marked og i de eksisterende forretninger.
Fonden sammensættes af såvel private, statslige, almennyttige, kommunale og EU midler,
suppleret med folkeaktier. Lad mig minde om de netop afsatte 350.000.000.000
pensionskassekroner. Projektets bredde sikrer, at der kan trækkes på en bred vifte af fonde med
adskillige sigter og formål. Det er ikke et romantisk projekt, det er en højteknologisk landbrugs energi- og fødevareteknisk bestræbelse, med en række positive sideeffekter. Det handler om at
skabe rum for det 21. århundredes landbrug, og udnytte og udvikle tredje generations Green Tech
produkter.
Projektet vil have positive effekter på: Trivsel, lokal økonomi, tilflytning, generering af
arbejdspladser, madkultur, sundhed, turisme, biodiversitet, grundvand, klima, sociale forhold,
beskæftigelse, landskabets skønhed, videns- og produktudvikling, forarbejdningsindustri,
demokrati og lokal autonomi/identitet.

Fonden etablerer en restaureringsenhed med et tilhørende værksted, som ledes af interne og
eksterne faglærte og innovative håndværkere, teknikere og landmænd/kvinder inden for byggeri
og landbrug suppleret med ufaglærte, fleksjobbere, skånejobbere, seniorer på halvtid, frivillige,
pensionister, bogligt ikkeparate, arbejdsløse og nytilkomne.
Fonden opkøber de mest attraktive tilgængelige ejendomme og jorde, som istandsættes og
udvikles med moderne højteknologisk lavenergiteknologi, og de tilhørende landbrugsarealer
omlægges til bæredygtig lavenergibaseret produktion, med solcelle og jordvarme-drevne
væksthuse og alsidighed i produktionen.
Til produktionen oprettes en deleøkonomisk, andelsinspireret maskinpark til bearbejdning af de
relativt små enheders jorder. Når enhederne er udviklede sælges de eller forpagtes ud, og
indtægten går tilbage til fonden, som reinvesterer i nye omlægninger.
I stedet for at rive huse ned for at undgå en skævvridning af befolkningssammensætningen, er
strategien at sanere og bygge op for at tiltrække erhvervsaktive borgere.
De omfattende jordomlægninger, der på nationalt plan er påbegyndt med henblik på at skabe
mere skov/natur i landet burde udvides, til gengæld burde dele af dem gøres semiproduktive og
varerne konsumeres lokalt. Det ville på en række parametre have større effekt.

FREMTIDENS LANDBRUG PÅ ÆRØ
Vil samfundet være det samme efter Corona krisen?
Tænk at en organisme mindre end en celle, som ikke kan leve uden en vært, kan sætte hele
verden på den anden ende. Krisen har tydeligt vist hvor hurtigt det går fordi naturen arbejder
eksponentielt. Det kan hurtigt gå galt, men ved at handle rigtigt kan man begrænse skaderne
og vende udviklingen. Det er tankevækkende.
Denne nye indsigt kan vi overføre på forståelsen af klimakrisen hvor konsekvenserne af CO2
udslip ligeledes udvikler sig eksponentielt.
Forskningsforsøg og landmænd har vist at med de rette landbrugsmetoder kan vi starte en
eksponentiel binding af kulstof i jorden og dermed billigt og effektivt sænke CO2 niveauet i
atmosfæren og modvirke klimakrisen. Samtidig bliver jorden mere robust overfor store
regnmængder og lange tørkeperioder hvorved dyrkningssikkerheden øges.
Ærø kan være med til at spille en afgørende rolle i den videre forskning og implementering af
disse nye landbrugsmetoder. En udvikling der vil have en positiv effekt på natur og landbrug
lokalt på Ærø, men ligeledes kan få indflydelse på resten af Danmark, EU og verden udenfor.

Her er mit input til kommuneplanens afsnit om Landskab, Natur og Jordbrug
I almindelighed tales der meget lidt om landbruget og dets betydning for Ærø, men det ærøske
landbrug har en lang og interessant kulturhistorie og i dag er landbruget stadig essentielt for
øen:
●
●
●

På Ærø er mange beskæftiget i landbruget.
På Ærø dækker landbruget ca. 75% af øens 9000 hektar.
På Ærø har landbrugets dyrkningsmetoder stor indflydelse på landskabet, vandmiljøet og
livet for de planter, insekter, dyr og mennesker som lever på øen.

Da Ærø er et afgrænset landområde er vores ø ideel som forsøgsareal for hvordan
fremtidens samspil mellem landbrug, natur og landsbysamfund kan udformes bedst
muligt for landmændene, erhvervslivet herunder turismen, borgerne og naturen.

UDFORDRING
Lige nu opridses interesserne for landbruget, turismen, civilsamfundet og den vilde natur ofte
som modstridende. En Win-Lose situation - når den ene vinder taber de andre. Men landmænd
vil jo ikke turismen, civilsamfundet og naturen det værste, men det bedste. Det kan
landmændene dog kun hvis de får den rette viden, rette lovgivning, kommunal opbakning og
rette økonomiske rammer så de samtidig kan overleve økonomisk.
Udfordringen er derfor at se på situationen med helt nye øjne og lede efter hvor og hvordan det
vil være muligt at skabe en udvikling der varetager både landbrugets, turismens, civilsamfundets
og naturens interesser, og dermed skabe en Win-Win situation på Ærø.
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Hvor er landbruget her og nu?
Landbruget har undergået store forandringer de sidste 80 år og i Danmark dyrkes hovedparten
af landbrugsjorden i dag med industrilandbrugets dyrkningsmetoder.
Det gælder konventionelt landbrug, men også majoriteten af økologiske landbrug.

INDUSTRILANDBRUGET
De nuværende industrielle dyrkningsmetoder behandler landbrugsjorden som et dødt
dyrkningssubstrat og ikke som en levende del af landbrugets produktionsapparat.
Metoden medfører:
●
●
●
●
●
●
●

Intensiv jordbearbejdning med pløjning og harvning
Monokulturer
Bar jord imellem afgrøderne og marker der ofte ligger bare om vinteren
Tilførsel af store mængder kvælstof både i form af kunstgødning, gylle og fremover
måske restprodukter fra biogasanlæg
Fungicider til bekæmpelse af svampesygdomme
Pesticider til bekæmpelse af skadedyr
Herbicider til bekæmpelse af ukrudt

Alle disse elementer i dyrkningsmetoden medfører at livet i jorden forstyrres og humus derfor
nedbrydes og afgiver CO2 til atmosfæren. Da humus i væsentligt omfang holder på
næringsstofferne og bidrager til at udjævne de negative konsekvenser af jorderosion samt tørke
og voldsom nedbør, medfører et lavt humusindhold i jorden samtidig ringere dyrkningssikkerhed
for landmændene.

Faldende fortjeneste til landmanden
Tidligere havde landbrug lave eksterne input og god fortjeneste. De sidste 80 år med udviklingen
af industrilandbrug er en stigende del af landmandens fortjeneste er gradvist overført til:
●
●
●

Bankerne der leverer lån
Industrien der leverer produktionsanlæg, maskiner, kunstgødning, sprøjtemidler mm.
Forarbejdnings- og salgsleddet

Landmandens fortjeneste har aldrig været lavere end i dag.

Konsekvensen af industrilandbruget
●

●
●
●
●
●
●

Nedbrud af humus medfører CO2 frigivelse, jorderosion og ørkendannelse
Ifølge FN medfører den nuværende industrielle korndyrkning på verdensplan, at et areal
på størrelse med Grønland, ca. 2 mio. km2 landbrugsjord henfalder til ørken hvert år.
Udvaskning af næringsstoffer, kvælstof og fosfor forurener vandløb, søer og have, som
negativt påvirker livet i havene incl. fiskeindustrien
Forurening af drikkevandsressourcer med pesticider giver udgifter til civilsamfundet
Biodiversiteten inden for både planter, insekter og pattedyr nedsættes væsentlig
40% af verdens insektarter, herunder bier, er i så voldsomt fald at der er risiko for kollaps
af økosystemer herunder bær og frugt produktion.
Af verdens fugle er 70% produktionsfugle, mens 30% lever vildt. De sidste 40 år har
Danmark mistet over 2,9 mio. fugle af de 22 arter, som er særlig knyttet til agerlandet.
For verdens pattedyr er tallene mere ekstreme; mennesket udgør 34%, menneskets
produktionsdyr som køer, svin, får og geder som de almindeligste udgør 62%, mens kun
4 % af verdens pattedyr lever vildt.
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Udviklingstrends der påvirker landbrugsområdet
●

Mindre end 10 multinationale selskaber står for levering af frø, kunstgødning og
sprøjtemidler til landbrug i hele verden. De udgør en meget stærk koalition og ønsker at
de industrielle landbrugsmetoder fortsætter med stor profit til deres selskaber.

●

Kapitalfonde har i dag tilladelse til at opkøbe landbrugsjord over det meste af verden
og er i gang med at opkøbe landbrugsjord i Danmark

●

Disse kapitalfonde støtter samtidig ofte forskning der eliminerer produktionsdyr og satser
på 1) Planteprotein udviklet af græs og bælgplanter; 2) Protein udviklet af kornfodrede
insekter såsom melorme; 3) Udvikling af kunstigt kød; 4) Industriel fødevareproduktion i
storbyerne i form af vertikal dyrkning af mikrogrønt i næringsvæske uden jord og med
kunstlys.

●

Ca. 5 supermarkedskæder står i Danmark som indkøbere af fødevarer og har en fælles
interesse i at presse priserne på landbrugsvarer i bund. Da hovedparten af landbrugets
produkter er let fordærvelige varer står landmanden svagt i forhandling på prisen.

●

Salgsleddets annoncekampagner, der forsøger at styre forbrugernes adfærd i retning af
et forbrug der maximerer butikkernes fortjeneste.

●

Biogasanlæg som man håber kan nedbryde rester fra industri, landbrug og
husholdninger til biogas i fremtiden. Endnu har ingen af disse anlæg vist sig særligt
rentable eller bæredygtige.
Til gengæld er de meget arbejdskrævende og svære at holde kørende.
Både gylle og gødningsrester fra biogasanlæg indeholder naturfremmede stoffer, de kan
få planter til at gro, men understøtter ikke opbygningsprocessen af humus og dermed
binding af kulstoffet fra CO2.

Der er ingen tvivl om at industrien ønsker at fremtidens landbrug skal være dybt afhængigt af
industrielle produkter i form af kunstgødning, sprøjtemidler, maskiner og store industrielle
produktionsanlæg. I både DK, EU og resten af verden står kapitalstærke kræfter bag støtte til
lobbyister der forsøger at påvirke politikere til at fremme specifik forskning og lovgivning der er i
industriens interesser.

Hvad siger FN?
FN advarer mod videre udvikling af industrilandbruget da det har negative konsekvenser for
både landmænd, andre dele af erhvervslivet, civilsamfundet og den vilde natur.
I FN’s 17 verdensmål står:
Vi skal dyrke jorden ved hjælp af mere naturnære dyrkningsmetoder

Hvad sker der i EU?
I mange år har EU’s landbrugstilskud alene været baseret på det opdyrkede areal. En
konsekvens er at mange lavbundsjorde er blevet opdyrket med stor frigivelse af CO2, fosfor og
kvælstof til omgivelserne. Da jeg arbejdede med kornindkøb i 1990erne fik vi at vide at
hektartilskuddet ville bortfalde i 2004. På det tidspunkt udgjorde tilskuddet til landbruget ca.
halvdelen af EU’s budget.

Input til Ærø Kommune - Kommuneplanens afsnit om Landskab, Natur og Jordbrug - Ved Agronom Kirsten Bang-Olsen  Side 3/7

Det kom ikke til at ske, men pga. klimaforandringerne lægges der nu op til at EU fremover, i et
passende tempo, vil ændre tilskuddene, så de favoriserer etablering og vedligehold af
naturarealer samt opbygning af humus og dermed lagring af kulstof fra CO2 i landbrugsjorden.
Det ser ud til at disse ændringer ligeledes vil begrænse husdyrproduktionen.
Denne ændring af landbrugstilskud skete allerede i England kort efter udmeldelsen af EU.
Nye former for EU landbrugstilskud skal træde i kraft i 2023, dog med langsom overgang for
at undgå for mange konkurser i landbruget og landbrugsrelaterede virksomheder.

Hvad sker der på græsrodsniveau?
På græsrodsniveau har der i mange år været en modreaktion over for de industrielle
landbrugsmetoder. Det skyldes bl.a. at det blev klart:
●
●
●
●
●
●

at landmandens profit er væsentlig forringet
at jordbearbejdning nedbryder humus og frigiver CO2 til atmosfæren samt nedsætter
dyrkningssikkerheden for landmændene
at brug af gylle og kunstgødning leder til kvælstof- og forsforudledning i vandmiljøet og
forringer vilkårene for fiskene
at pesticider forstyrrer faunaen herunder nyttedyr f.eks. bier og rovinsekter
at pesticider kan bevæge sig ned i drikkevandslagene og rensningen pålægges borgerne
At kun skadedyrene kan overleve i monokulturer

I starten var udviklingen drevet af bekymring for miljøet. Udviklingen af nye dyrkningsmetoder
har dog yderligere taget til de sidste tyve år, da det er blevet klart for landmændene at de
industrielle metoder har ført til forringelse af jordkvaliteten og dyrkningssikkerheden, og samtidig
har overflyttet landmandens fortjeneste til bankerne, industrien og salgsleddet.

REGENERATIVT LANDBRUG
En række af disse nye dyrkningsmetoder er de seneste år blevet sammensat til et helt nyt
dyrknings-koncept kaldet Regenerativt landbrug. Disse dyrkningsmetoder baserer sig på at
landmanden samarbejder med naturen om at regenerere livet i jorden og understøtte
biodiversiteten og via den vej understøtte produktionen af de ønskede afgrøder og
kødproduktion. https://regenerationinternational.org/why-regenerative-agriculture/
Disse regenerative dyrkningsmetoder har vist sig effektive og man har bl.a. opnået:
●
●
●
●

●

Opbygning af humus
Ingen udvaskning af næringsstoffer
Højere grad af dyrkningsstabilitet
Symbiose med produktionsdyrene, som via deres naturlige adfærd gøder jorden og
påvirker humusdannelsen i en gunstig retning
(Heldigvis behøver vi ikke alle at blive veganere)
Større fortjeneste til landmanden dels på grund af lavere dyrkningsomkostninger i form af
færre maskiner; ingen kunstgødning; ingen sprøjtemidler; minimal jordbearbejdning;
færre arbejdstimer samt højere priser på de mere næringsrige produkter

Da naturen arbejder exponentielt har det vist sig at man med de rette regenerative
dyrkningsmetoder ret hurtigt (5-10 år) kan opbygge et højere humusindhold.
Disse dyrkningsmetoder er komplekse, men ikke komplicerede. En stor fordel er at de
regenerative dyrkningsmetoder kan anvendes i alle klimazoner og på alle jordtyper samt at de
kan skaleres og dermed virke for både små og store landbrug.
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Der er en spændende udvikling i gang mange steder i verden, men det er som om disse
forskningsresultater og dyrkningsforsøg er gået udenom Danmark. Folketinget har haft mere
fokus på at støtte tekniske end biologiske løsninger.
Når EU’s landbrugsstøtte skifter til at fokusere på nedsættelse af CO2 udledning bl.a. ved
binding af kulstof i landbrugsjorden, står Danmark foran en stejl læringskurve inden for
mulige biologiske løsninger i dansk landbrug.
Der er dog så småt ved at ske noget i Danmark. FRDK (Foreningen for reduceret jordbehandling
i Danmark), en sammenslutning af landmænd, har i længere tid samlet erfaringer med pløjefrit
landbrug med efterafgrøder. http://www.frdk.dk/carbonfarm
I det nye Carbon Farm projekt er danske forskere sammen med FDRK, Økologisk Landsforening
og industrien ved at udvikle, undersøge, afprøve, implementere og udbrede dyrkningssystemer
der opbygger humus og dermed binder kulstof fra CO2 i landbrugsjorden. Der foretages forsøg
både på økologisk og ikke økologisk jordbrug.
https://okologi.dk/landbrug/projekter/planteavl/carbon-farm
De erfaringer som forskere og landmænd har samlet i udlandet er nu så sikre, at de kan
understøtte de ændringer som EU arbejder på.
EU tog i 2017 initiativ til CIRCASA hvor 17 lande er gået sammen om at samle den
internationale viden om lagring af kulstof i landbrugsjorden. Århus Universitet er involveret i dette
projekt. https://www.circasa-project.eu/
Hvis man vil høre landmænd og andre fortælle om deres erfaringer med Regenerative
dyrkningsmetoder er følgende videoer et godt sted at starte. Disse er efter min mening langt
foran den officielle forskning. I forhold til hvad vi lærte på Landbrugsskolen og på
Landbohøjskolen er deres resultater ØJENÅBNENDE og MEGET INSPIRERENDE !!!
Ørken til
græsareal

TED talks: How to green the world's deserts and reverse climate change | Allan Savory
https://www.youtube.com/watch?v=vpTHi7O66pI

Skovrejsning

Happen Films: This Man Has Spent 30 Years Regenerating a Forest Back From Farmland!
https://www.youtube.com/watch?v=3VZSJKbzyMc

Gartneri og
Havebrug

Charles Dowding: No dig gardening, use less compost to grow your garden and have a clean soil
https://www.youtube.com/watch?v=IC6OBOyQ0mY

Små landbrug

Farmers Friend: Ridgedale Permaculture, full interview (with Richard Perkins)
https://www.youtube.com/watch?v=Edm8tEkS2MI

Store
landbrug

Gabe Brown: Keys To Building a Healthy Soil
https://www.youtube.com/watch?v=9yPjoh9YJMk
Treating the Farm as an Ecosystem with Gabe Brown Part 1, The 5 Tenets of Soil Health
https://www.youtube.com/watch?v=uUmIdq0D6-A
Treating the Farm as an Ecosystem Part 2 with Russell Hedrick
https://www.youtube.com/watch?v=RARFGkX3HBI
Treating the Farm as an Ecosystem Part 3 with Gabe Brown
https://www.youtube.com/watch?v=QwoGCDdCzeU
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Industrilandbrug kontra Regenerativt-landbrug
De grundlæggende forskelle er:
●

Industrilandbruget dyrker MONOKULTUR og DRÆBER alt man ikke ønsker:
ukrudt, skadedyr, svampesygdomme etc.

●

I regenerativt landbrug søger man at at STØTTE livet i jorden og ved at SAMARBEJDE
og EFTERLIGNE naturen understøtte væksten af det ønskede udbytte.

Industri-landbrug

Regenerativt-landbrug

Modarbejde naturens måde at arbejde på

Samarbejde og efterligne naturens måde at arbejde på

Monokultur

Polykultur

Dræber biodiversitet

Understøtter biodiversitet

Dræber livet i jorden

Støtter livet i jorden

Høj grad af jordbearbejdning: pløjning og harvning

Minimal jordbearbejdning ingen pløjning og harvning

Nedbryder humus

Opbygger humus

Frigivelse af CO2

Binding af kulstof fra CO2

Dræbe alt man ikke ønsker:
ukrudt, skadedyr, svampesygdomme etc.

Støtte livet i jorden og støtte alt der kan minimere det
man ikke ønsker:
F.eks. der anvendes dækafgrøder for at støtte livet i
jorden, for at minimere ukrudt og for at give føde til de
rovinsekter der kan minimere skadedyr

Virker som en ørken for flora og fauna
Dette gør at nyttedyr ikke kan overleve og holde
skadedyr nede

Understøtter den flora og fauna som er til gavn for
afgrøden

Tvangsfodring af planter med kvælstof og fosfor
i form af kunstgødning, gylle og kunstgødning

Ved at fordre og understøtte livet i jorden sikrer man
udveksling af næring med planter og andet liv..
F.eks. kan svampe frigive fosfor fra jordmineralerne.
Fosfor er på EUs liste over kritiske råstoffer

Udvaskning af kvælstof

Ingen udvaskning af kvælstof
Planterne trækker selv kvælstof fra luften i det tempo de
har behov for det og humusen binder resten

Dårlig binding af vand i jorden
Det gør jorden mindre tørkeresistent
Ved megen nedbør kommer jorden til at stå under vand
og såsæd og planter rådner

God binding af vand i jorden
Det høje humusindhold virker som en svamp, der gør
jorden mere tørkeresistent og ved megen nedbør
kommer jord og afgrøder ikke til at stå under vand

Sprøjtemidler: fungicider, pesticider og herbicider

Ingen brug af sprøjtemidler

Lavere grad af dyrkningssikkerhed

Højere grad af dyrkningssikkerhed

Næringsfattige afgrøder og kød

Næringsrige afgrøder og kød

Mindre profit til landmanden

Mere profit til landmanden
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ÆRØ’s FREMTID
Flere kommuner er i gang med forskellige tiltag for at støtte naturen. I Vejle har man
dannet et interessant samarbejde mellem kommunen, en biolog, en ung landmand og
diverse husdyrpasserlaug. Selvom landmændene var skeptiske i starten, fremviser de nu
med glæde flere opnåede resultater, hvor de har hjulpet natur og vandløb. Samtidig er
borgerne blevet mere bevidste om den natur der omgiver dem og de betingelser
landmændene arbejder under. Borgerne aftager ligeledes landmændenes produkter.
De resultater regenerativt landbrug har opnået gør det muligt at se med helt nye øjne på
hvordan man kan understøtte en udvikling der varetager både landbrugets, turismens,
civilsamfundets og naturens interesser og dermed skabe en Win-Win situation på Ærø.
Når EU ændrer tilskudsreglerne, vil de have brug for forsøgsområder fordelt over hele EU, hvor
de kan måle resultaterne ved ændrede dyrkningsmetoder. De landmænd der melder sig først
har størst chance for at modtage dækkende tilskud til at gennemføre de ændrede
dyrkningsmetoder, og samtidig en mulighed for at afhænde overflødige dyre landbrugsmaskiner
til acceptable priser.
Da Ærø er et afgrænset landområde er vores ø ideel som forsøgsareal i EU for nye
dyrkningsmetoder og hvordan fremtidens samspil mellem landbrug, civilsamfund og
natur kan udformes bedst muligt for landmændene, erhvervslivet herunder turismen,
borgerne og den vilde natur.
Skal Ærø fortsætte industrilandbrugets vej med de negative konsekvenser det har?
Eller er Ærø parat til at åbne for og støtte afprøvning af andre former for landbrug?
Er fremtiden en Ø hvor landbruget bliver dyrket som et økosystem og alle de fordele det
medfører?
Der er ingen tvivl om at turisme og bosætning ikke bliver et problem hvis Ærø bevæger sig mod
et samarbejde med naturen i stedet for at bekæmpe den. Som positiv sideeffekt kan nævnes at
forureningen af drikkevand og vandmiljø forsvinder, og der bliver gode muligheder for at oprette
nye arbejdspladser inden for forædling og direkte/net salg af landbrugs- og gartneriprodukter.
Ærøs landbrug er midt i et generationsskifte og det har vist sig at det er svært at tiltrække unge
til landbruget. Hvis Ærø sammen med EU kunne være med til at implementere de nye
kulstofopbyggende dyrkningsmetoder med ekstra tilskud kunne det være med til at tiltrække de
unge landmænd som allerede er interesserede i disse metoder.
Håber at mit indlæg kan inspirere til at se med helt nye øjne på hvordan kommuneplanens
afsnit om Landskab, Natur og Jordbrug kan udformes og hvorledes det er muligt at skabe
en Win-Win situation mellem de forskellige interesser på Ærø.
Agronom Kirsten Bang-Olsen
Tidligere landbrugskonsulent og forsker på Carlsberg Forskningscenter
PS. Jeg vil gerne pointere at jeg ikke har skrevet dette indlæg for at kritisere øens landmænd, som til punkt og prikke
følger de anvisninger der er givet af landbrugskonsulenter, dansk lovgivning og EU.
Men en ting er sikker. Om 80 år ser landbruget ikke ud som i dag.
Jeg mener ikke at der er noget der hedder bæredygtig udvikling da naturen aldrig er i balance. Der finder en evig
opbygning og nedbrydning sted. Vi kan så vælge hvilke processer i naturen vi vil få mest ud af at understøtte.
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