AKTIVITET I LANDSKABET
-

Input til ”Revision af kommuneplanens afsnit om det åbne
land”

Forfatter: 4.maj 2020
Ebbe Olsen, Skelhave 2
Dorthe Rejkjær, Søbygårdsvej 3

BAGGRUND
Ærø Kommune har den 1. april 2020 offentliggjort følgende:
”Aktiviteter i landskabet – indkaldelse af ideer og forslag”
Ærø kommunes kommunalbestyrelse har til hensigt at revidere
kommuneplanens afsnit om ”det åbne land”. Som input til dette
arbejde, opfordres borgere til at fremsende ideer og forslag til
hvordan det åbne land kan udvikles.
Ærø Kommune er en del af Natura 2000 handleplanen for det
Sydfynske øhav. Handleplanen beskriver en lang række tiltag, som
har til hensigt at pleje eksisterende, og udvikle nye naturværdier for
både dyr og mennesker.
Ærø kommune nedsatte i april 2018 et udvalg med et opdrag om at
udarbejde forslag til en decideret Naturpolitik. En naturpolitik som
fremadrettet skal danne en ramme for udvikling af Ærøs Natur.
Denne politik behandles i Ærø Teknik- & Miljø udvalg den 23. april
2020.
Dette dokument skitserer et forslag som har sammenhæng til
Naturpolitikken og skal naturligvis udvikles i samarbejde, og med
afsæt i Ærøs Naturpolitik når denne er vedtaget endelig.
FORSLAG
Det foreslås hermed, at Ærø Kommune tillader, at der igangsættes
et arbejde mhp. etablering af en ny skov og natur i et område ved
Vitsø og Søbygård (se kort nedenfor). Tilladelsen fra Ærø Kommune
skal danne grundlaget for, at der påbegyndes et arbejde med at
projektere skovrejsningsprojektet samt undersøge muligeheder for
fonds- og statslige midler til opkøb af jord.
OMRÅDE
Området der ønskes taget i
betragtning til udvikling af skov- og
natur, er området der går mod syd
fra Søbygård på nordsiden af
landevejen mod Skovby. I de næste
faser i et projekt er at konkretisere i
detaljer hvilke matrikler der er en
del af projektet.

Figur 1 Området er ikke målfast.

HVORFOR SKOVREJSNING
-og hvordan
Natur
Bevaring af den eksisterende naturrigdom på Ærø skal ses i samspil
med muligheden for at naturen får de bedste vilkår for at eksistere
og udvikle sig fremadrettet. Eksisterende landskabs, og
landbrugsarealer kan i en større sammenhæng sikre større
spredningskorridorer mellem artsrige (dyr og planter) og nye
naturelementer på en måde, således at biodiversiteten øges
samtidig med at de mennesker, der færdes i naturen, får en
værdifuld oplevelse.
Det skitserede område dækker et areal svarende til ca29ha
landbrugsjord fordelt på 3 lodsejere.
Grundvand
Området er placeret i et i forvejen sårbart vandoplandsområde i
nærheden af følsomme vandindvindings områder og
grundvandsboringer. Hvorfor skovrejsningen også her vil være med
til at beskytte grundvandet. Landbrugsarealerne dyrkes i dag
konventionelt.

Klima
Jfr. Danmarks nationale skovprogram har skovene en
klimastabiliserende effekt ved at binde CO2 fra atmosfæren og
dermed reducere CO2-indholdet i atmosfæren. Øget CO2 binding i
skovene indgår som et vigtigt element i Kyoto- protokollen under
FN’s Klimakonvention, der netop sigter mod at begrænse udledning
og ophobning af drivhusgasser i atmosfæren. Omlægning af
landbrugsjord til skov er med til at understøtte Danmark og Ærøs
visioner om at nedbringe udledning af CO2.
Friluftsliv

Friluftslivet i skovene har stor betydning for vores sundhed og
livskvalitet. Skovene er nogle af danskernes foretrukne besøgsmål i
det åbne land, og denne funktion har voksende betydning.
Området der er skitseret ovenfor, har ydermere den store fordel, at
der opnås en naturlig sammenhæng og forlængelse til de i forvejen
meget attraktive naturområder i nærheden nemlig Vitsø, Søbygård
Søbygård Volde, Ø-havsruten, Vester Mølle, Pipihuset osv.
Helhedsnaturoplevelsen udvides betragteligt ved at sammenkoble
området til ét større område hvor mennesker og dyr kan bevæge
sig i en større sammenhæng og med stor variation i forskellige
oplevelser og naturtyper.
En vigtig pointe ved ideen er, at skovrejsningen helt fra start – altså
som ungskov skal anlægges og projekteres således, at skoven får
stor værdi som rekreativt område allerede i sine første år. Der
ligger uanede muligheder for at udvikle naturoplevelser og friluftsliv
i en ny skov, og det skal udnyttes til alles fordel. Derfor er det
planen, at skovrejsningsprojektet gennemføres som et 360graders
projekt, hvor det ikke kun handler om at oplægge et stykke
landbrugsareal til skov og så er det det, men derimod handler om,
hvordan der kan skabes størst mulig værdi på mange parametre og
for flere. Om man er til korte gåture, leg, ridning, fuglekig,
overnatning, osv. osv. Om man er dyr eller menneske 
Spørgsmålene som bl.a. skal besvares er:
-

Hvordan skaber man store skovoplevelser mellem små træer?
Hvordan skaber man attraktive rum for friluftsliv, når de rum
som vi kender fra ”gamle” skove ikke er der endnu?
Hvilke træsorter egner sig til området
Hvordan skabes optimale vilkår for et rigt dyre og fugleliv
Hvilken træsortvariation – i et tidsperspektiv, så der er en
ramme for hvordan den ”færdige” skov ser ud til sidst.
Variation af stisystemer, temaruter, ridestier?
”Ud i det fri” områder – bålpladser, naturaktiviteter mv.
Mødesteder, udsigtsposter
Naturlig tilgroning
Drift
Økonomi

Sådanne spørgsmål skal drøftes med udvalgte relevante eksperter,
lodsejere og beboere i området således, at det sikres at området er
attraktivt for alle.
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Hej Kirsten & co,
Gertrud og jeg har nogle forslag!
1. Skulptur lavet af det gamle træ til "Stenkister" der stod ved Drejet, der blev taget
op og er klart til at genbruges. En turistattraktion, med Ærø historie.
Se vedlagt billede af træ og tegning af mulig skulptur.
- Inspiration fra "Spiral Getty" - Omvendt - Træ fra vand op på land i spiral.
2. De Ærøske Hunde - en mobil/mekanisk skulptur, med maritim lokalhistorie.
En turistattraktion, med Ærø historie der skal "besøges når hundene vender" i forbindelse med
Færgens sejltider.
Når færgen sejler ud, vender Hundene ud. Når den kommer hjem, vender hundene indad, mod land.
Vi er åbne for forslag hvor denne skulptur kunne stå.
Forslag kunne være ud mod Urhovedet, eller Bjerget i Ærøskøbing,
eller i Marstal eller Søby Havn.
Se vedlagte filer.
3. Cykelskulpturer ved de forskellige cykelstationer/stop rundt omkring på Ærø.
Se vedlagt PDF dokument "Bike Sculptures" med tegninger.
4. Ærø som 5G Fri Ø. Beskyt naturen og den aldrende befolkning mod
de elektromagnetiske stråler. Ærø skal ikke være en test-ø for 5G, men den ø

i landet, hvor man ikke behøver udsættes for denne stråling, der bland andet nedsætter
immunforsvaret.
Vedlagt information fra Europarådet.
Godt for Natur, Mennesker og Turisme. En verdensnyhed!
5. Ærø Muren - Den malede mur ved Friskolen i Ærøskøbing skal tages ned indenfor den nærmeste
tid.
Muren kunne sættes op igen, et sted på Øen, men de eksisterende malerier, samt nye malerier
af lokale kunstner på den anden side, der nu vender ind mod Landbogaarden.
Se vedlagte billeder.
Vi er selvfølgelig åbne for at mødes og fortælle om hver af idéerne,
og vi vil gerne uddybe såfremt, der måtte være nogle spørgsmål.
Jacobs telefonnummer er: 60851675
Venlig hilsen
Gertrud Hjelm Kongshøj og Jacob Fuglsang Mikkelsen

Europarådet
Den Parlamentariske Forsamling

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres
effekt på miljøet
oversat til dansk af Eva Theilgaard Jacobsen

Rapport*
Udvalget for Miljø, Landbrug og Lokale og Regionale Anliggender
Ordfører: Hr. Jean HUSS, Luxembourg, Socialdemokraternes gruppe
Resumé
De potentielle sundhedsmæssige effekter af lavfrekvente elektromagnetiske felter, der omgiver el-ledninger og elektriske apparater,
er genstand for igangværende forskning og en betydelig offentlig debat. Hvor elektriske og elektromagnetiske felter i visse frekvensbånd har fuldt ud gavnlige virkninger, som anvendes inden for medicin, viser det sig, at andre ikke-ioniserende frekvenser, hvad
enten de stammer fra ekstremt lave frekvenser, el-ledninger eller visse højfrekvente bølger/stråling, der anvendes indenfor radar,
telekommunikation og mobiltelefoni, har mere eller mindre potentielt skadelige, ikke-termiske biologiske effekter på planter, insekter
og dyr, såvel som den menneskelige krop, når de udsættes for strålingsniveauer, der er lavere end de officielle grænseværdier.
Man må respektere forsigtighedsprincippet og revidere de nuværende grænseværdier; at vente på videnskabelige og kliniske beviser på et højere niveau end dem vi har nu, kan føre til meget store sundhedsmæssige og økonomiske omkostninger, som det tidligere skete med asbest, blyholdig benzin og tobak.

* Reference
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DEN PARLAMENTARISKE FORSAMLING
Resolution 1815 (2011)1

De potentielle farer ved elektromagnetiske felter og deres effekt på miljøet
1. Den parlamentariske Forsamling har gentagne gange understreget vigtigheden af, at landene forpligter sig til at beskytte miljøet
og miljøets sundhed, hvilket er anført i mange chartre, konventioner, erklæringer og protokoller siden De Forenede Nationers
(FN) konference om det menneskelige miljø og Stockholm Deklarationen (Stockholm 1972). Den Parlamentariske Forsamling
henviser til sit tidligere arbejde på dette område, nemlig Henstillinger 1863 (2009) om Miljø og Sundhed, Henstillingen 1947
(2010) om støj og lysforurening, og mere generelt Henstillinger 1885 (2009) om at udarbejde en tillægsprotokol til Europa Konventionen om Menneskerettigheder vedr. retten til et sundt miljø, og Henstillinger (1999) om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til juridiske klagemuligheder - implementering af Århus Konventionen.
2. De potentielle sundhedsmæssige effekter af lavfrekvente elektromagnetiske felter omkring el-ledninger og elektriske apparater er
genstand for igangværende forskning og en betydelig offentlig debat. Ifølge Verdens Sundheds Organisation WHO udgør elektromagnetiske felter i alle frekvenser en af de mest udbredte og hurtigst voksende miljømæssige påvirkninger som spreder frygt
og bekymring. Alle befolkninger bliver nu i varierende grad udsat for elektromagnetiske felter, hvis niveauer vil fortsætte med at
stige i takt med den teknologiske udvikling.
3. Mobiltelefoni er blevet almindeligt over hele verden. Denne trådløse teknologi er afhængig af et omfattende netværk af stationære antenner eller basestationer som transmitterer informationer med radiofrekvente signaler. Der eksisterer i dag over 1.4 millioner basestationer på verdensplan og antallet er stærkt stigende med indførsel af 3. Generations teknologien. Andre trådløse netværk, der giver højhastigheds internetadgang og -tjenester, så som trådløse lokalnetværk, er også mere almindelige i boliger,
kontorer og mange andre offentlige områder (lufthavne, skoler, boligområder og byområder). Når antallet af basestationer og lokale trådløse netværk stiger, så stiger også den radiofrekvente elektromagnetiske eksponering af befolkningen.
4. Hvor elektriske og elektromagnetiske felter i visse frekvensbånd har gunstige virkninger som anvendes indenfor medicin, viser
det sig, at andre ikke-ioniserende frekvenser, det være sig fra lavfrekvente kilder, højspændingsledninger eller visse højfrekvente
bølger/stråler, som anvendes indenfor radar, telekommunikation og mobiltelefoni, har mere eller mindre potentielt skadelige, ikke-termiske biologiske effekter på planter, insekter og dyr såvel som den menneskelige krop, selv når de udsættes for niveauer
der er lavere end de officielle grænseværdier.
5. Med hensyn til standarder eller grænseværdier for emission af alle typer og frekvenser af elektromagnetiske felter, anbefaler Den
Parlamentariske Forsamling, Europarådet, at ALARA (as low as reasonable achievable) eller ”så lavt som rimeligt opnåeligt”princippet anvendes, som omfatter både de såkaldte termiske effekter og de ikke-termiske biologiske effekter af elektromagnetisk emission eller stråling. Desuden må forsigtighedsprincippet være gældende, når den videnskabelige evaluering ikke gør det
muligt at fastslå risikoen med tilstrækkelig sikkerhed, især i lyset af den øgede eksponering af befolkningen, herunder særligt udsatte som børn og unge. Det kan føre til ekstremt store menneskelige og økonomiske omkostninger, hvis tidlige advarsler ignoreres og man undlader at handle.
6. Den Parlamentariske Forsamling beklager, at på trods af opfordring til at respektere forsigtighedsprincippet og på trods af alle
henstillinger, erklæringer og en række lovbefalede og lovgivningsmæssige fremskridt, mangler der stadig at blive reageret på
kendte eller nye miljø- og sundhedsmæssige risici og der ses nærmest systematiske udsættelser m.h.t. at vedtage og implementere effektive forebyggende foranstaltninger. At vente på videnskabelige og kliniske beviser på et højere niveau før der tages
skridt til at forhindre kendte risici, kan føre til meget store helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser, som det var tilfældet
med asbest, blyholdig benzin og tobak.
7. Den Parlamentariske Forsamling konstaterer desuden, at problemet med elektromagnetiske felter og bølger/stråling og de potentielle konsekvenser for miljøet og sundheden har klare paralleller til andre aktuelle problemer så som tildeling af licenser til
medicin, kemikalier, pesticider, tungmetaller eller genetisk modificerede organismer. Det understreger derfor, at problemet om
videnskabelige eksperters uafhængighed og troværdighed er helt afgørende for at opnå en gennemsigtig og afbalanceret vurdering af potentielle negative indvirkninger på miljøet og menneskers sundhed.
8. I lyset af ovenstående betragtninger anbefaler Den Parlamentariske Forsamling, at medlemslandene i Europarådet:
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8.1

generelt:
8.1.1.

træffer alle rimelige foranstaltninger for at reducere eksponeringen for elektromagnetiske felter, især radiofrekvenser fra mobiltelefoner og især eksponeringen af børn og unge mennesker, der synes at være udsat for størst risiko
for at udvikle tumorer i hovedet;

8.1.2.

genovervejer det videnskabelige grundlag for de nuværende standarder for eksponering for elektromagnetiske felter fastsat af the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection ICNIRP, som har alvorlige begrænsninger og anvender ”så lavt som det med rimelighed er opnåeligt” (ALARA) princippet, som omfatter både
termiske virkninger og de ikke-termiske biologiske virkninger af elektromagnetiske emissioner eller stråling;

8.1.3.

iværksætter informations- og oplysningskampagner om risici for potentielt skadelige biologiske indvirkninger på
miljøet og menneskers sundhed på langt sigt især rettet mod børn, teenagere og unge mennesker i den fødedygtige alder;

8.1.4.

er særligt opmærksomme på ”elektrooverfølsomme” personer som lider af Syndromet Intolerance overfor Elektromagnetiske Felter (SIEMF) og iværksætter særlige foranstaltninger for at beskytte dem, herunder opretter strålingsfri områder, der ikke er dækket af trådløse netværk;

8.1.5.

intensiverer forskning i nye typer af antenner, mobiltelefoner og trådløse DECT-telefoner med henblik på at reducere omkostninger, spare energi og beskytte miljøet og menneskers sundhed, og fremmer forskning i udvikling af
telekommunikation, der baseres på andre teknologier, som er lige så effektive, men har færre negative virkninger
på miljø og sundhed;

8.2.

om privat forbrug af mobiltelefoner, DECT-telefoner, WiFi, WLAN og WIMAX til computere og andre trådløse apparater såsom baby-alarmer:
8.2.1.

fastsætter forebyggende grænseværdier for langtidseksponeringsniveauer for mikrobølger i alle indendørs områder i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, som ikke overstiger 0,6 volt pr. meter;

8.2.2.

iværksætter passende procedurer for risikovurdering for alle nye typer af udstyr forud for, at der udstedes licenser;

8.2.3.

indfører tydelig mærkning, der angiver tilstedeværelse af mikrobølger eller elektromagnetiske felter, sendestyrke
eller udstyrets Specific Absorption Rate (SAR) og eventuelle sundhedsrisici forbundet med dets anvendelse;

8.2.4.

øger bevidstheden om de potentielle sundhedsrisici ved trådløse telefoner af DECT-typen, baby-alarmer og andet
udstyr i hjemmet, der udsender konstant pulserende stråling, hvis det elektriske udstyr er permanent på standby
og anbefaler, at man bruger fastnet-ledningstelefoner i hjemmet, eller hvis det ikke er muligt, anbefaler modeller
der ikke konstant udsender pulserende stråling;

8.3.

om beskyttelse af børn:
8.3.1.

udvikler indenfor de forskellige ministerier (undervisning, miljø og sundhed) målrettede oplysningskampagner rettet
mod lærere, forældre og børn for at advare dem om de særlige risici, der er forbundet med tidlig, uovervejet og
langvarig brug af mobiltelefoner og andet udstyr, der udsender mikrobølger;

8.3.2.

foretrækker ledningsførte internetforbindelser for børn generelt og særligt i skoler og klasseværelser og regulerer
strengt skolebørns brug af mobiltelefoner på skolers område

8.4.

om planlægning af el-ledninger og relæ-antenne-basestationer (sendemaster):
8.4.1.

indfører forholdsregler ved byplanlægning for at holde højspændingsledninger og andre elektriske installationer i
sikker afstand fra boliger;

8.4.2

anvender strenge sikkerhedsstandarder for indvirkning på helbredet i forhold til nye elektriske systemer i boliger

8.4.3.

reducerer grænseværdier for relæantenner i overensstemmelse med ALARA-princippet og installerer systemer
med en omfattende og løbende overvågning af alle antenner;
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8.4.4.

8.5.

afgør at placering af nye GSM, UMTS, WiFi eller WIMAX antenner ikke udelukkende sker efter operatørernes interesser men efter samråd med lokale og regionale myndigheder, lokale beboere og sammenslutninger af berørte
borgere.
om risikovurdering og forholdsregler

8.5.1.

foretager risikovurdering, der er af mere forebyggende karakter.

8.5.2.

forbedrer standarder for og kvaliteten af risikovurdering ved at skabe en standard risikoskala, som vil gøre det obligatorisk at angive risikograden, ved at udnævne flere risikofaktorhypoteser og som tager de virkelige livsbetingelser i betragtning.

8.5.3.

retter sig efter og beskytter forskere, der fremsætter ”tidlige advarsler”.

8.5.4.

formulerer en definition af forsigtighedsprincippet og ALARA-princippet, som er menneskerettigheds-orienteret.

8.5.5.

øger den offentlige finansiering og den uafhængige forskning bl.a. ved tilskud fra industrien og beskatning af produkter, der er omfattet af offentlige forskningsprojekter med henblik på at vurdere sundhedsrisici.

8.5.6.

opretter uafhængige kommissioner for tildeling af offentlige midler.

8.5.7.

gør lobbygruppers gennemsigtighed obligatorisk.

8.5.8.

fremmer en pluralistisk og kritisk debat mellem alle interessegrupper, herunder civilsamfundet (Århus Konventionen).

1 Teksten

er godkendt af den Stående Komité som handler på vegne af Den Parlamentariske Forsamling d. 27. maj 2011 (se Dok.
12608 Rapport fra Komitéen for Miljø, Landbrug og Lokale og Regionale anliggender, ordfører Hr. Huss).
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1.

Indledning

1. Elektromagnetiske felter, hvad enten de udsendes fra højspændingsledninger, husholdningsapparater, mobilmastantenner, mobiltelefoner eller andre mikrobølge-apparater, er i stigende grad tilstede i vores tekno-industrielle miljø.
2. Det er klart, at det, at vi lever i kunstige elektromagnetiske ekstremt lavfrekvente og højfrekvente felter, ud over de elektromagnetiske felter, der naturligt er til stede i miljøet, i evolutionsmæssige termer er en relativ ny oplevelse for mennesker, dyr og planter. Det
er ikke mere end 50 år siden eller deromkring, at intensiv industriel og boligmæssig eksponering begyndte med radar, radiobølger og
fjernsyn og elektromagnetiske felter genereret af højspændingsledninger og husholdningsapparater.
3. Det var først fra 1990’erne og frem, at de nye telefon- og trådløse mobil-kommunikationsteknologier begyndte at øge voldsomt
over hele Europa og endog over hele verden på grund af stadigt mere forskelligartede og sofistikerede apparater: mobiltelefoner,
trådløse telefoner, WiFi, WLAN (wireless local area network) etc..
4. Udtrykket ”elektromagnetiske felter” omfatter alle felter, som udsendes af naturlige eller menneskeskabte kilder. Man skelner
mellem statiske felter og alternerende felter. Vedrørende de sidstnævnte skelnes der grundlæggende mellem ekstremt lavfrekvente
(ELF) felter, såsom husholdnings elektricitet og hyperfrekvente (HF) felter, som omfatter mobiltelefoner. Elektriske felter måles i volt
pr. meter (v/m), hvorimod magnetfelter måles udtrykt som strøm-induceret eksponering i mikrotesla (µt). Da meget svage elektriske
strømme er en del af menneskets fysiologi fx. på celle-kommunikationsniveau, må det være legitimt at rejse spørgsmålet, om der er
mulige ødelæggende virkninger på grund af de nuværende kunstige eksponeringsniveauer i det menneskelige miljø og om de konsekvenser, de kan have for sundheden.
5. Det må med tilfredshed bemærkes, at de teknologiske nyskabelser som følge af elektrificeringen og nye radio telekommunikationsteknikker udgjorde et væsentligt bidrag til den økonomiske vækst og den materielle velfærd for befolkningerne i de industrialiserede lande. Husholdningsapparater fx., har i høj grad været med til at lette byrden for hverdagens gøremål i millioner af husstande
og spillede en ikke ubetydelig rolle i kvindernes frigørelse.
2. Baggrund for debatten
6. Ikke desto mindre må det siges, at siden nogle af disse nye teknologier blev indført, er der opstået miljø- eller sundhedsproblemer, som er blevet diskussionsemne i visse lande, både i videnskabelige kredse og på sundhedsområdet indenfor arbejds- og miljømedicin. Fra 30erne og frem blev radar forbundet med visse ”mikrobølge syndromer” blandt operatører og teknikere, der var udsat
for intensiv og langvarig eksponering. Det tidligere Sovjetunionen USSR og østblok-landene vedtog meget lave og forebyggende
grænseværdier for at beskytte operatørernes helbred.
7. I USA og Vesteuropa fokuserede diskussionen om eventuelle skadevirkninger for sundheden som følge af elektromagnetiske
felter i 1970’erne og 1980’erne primært på problemet vedrørende højspændingsledninger eller særligt kraftige højspændingsledninger og beskyttelse på arbejdspladsen (af dem, der arbejdede med computere, el-drevne stålværk etc.). Hvad angår risici som følge
af højspændingsledninger, påviste en amerikansk epidemiologisk undersøgelse (Wertheimer and Leeper 1979), at der var sammen-
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hæng mellem ophold nær højspændingsledninger og børneleukæmi, som blev bekræftet i 2001 af International Agency for Research
on Cancer (IARC) under WHO, som klassificerede disse felter som ”muligvis kræftfremkaldende for mennesker”” (kategori 2B).
Samtidig blev et andet problem, som er forbundet med elektromagnetiske felter og kemisk forurening rejst på internationale konferencer fra de tidlige 1980’ere og frem: gener på grund af computerskærme, helbredseffekter i form af hovedpine, træthed, øjen- og
hudproblemer. Hvad angår det elektromagnetiske aspekt ved disse effekter blev det foreslået af den svenske Tjänstmännens Centralorganisation, at der blev indført strenge, forebyggende (TCO-standarder) fx for computerskærme, som derefter bredt blev vedtaget.
8. 1990’erne oplevede et boom i mobiltelefoni og dens meget hurtige ekspansion, først i de industrialiserede lande og derefter i
stigende grad i udviklingslandene i Afrika, Asien og Latinamerika.
9. Mobiltelefoni og stadigt mere sofistikerede trådløse tele-kommunikationsapparater er ikke kun blevet taget med om bord i arbejdslivet, men har også helt bogstaveligt invaderet vores privatliv. Det påvirker selv meget små børn i hjemmet, i skolen, i transportmidler etc..
3.

Voksende bekymring i Europa

10. For godt 10 år siden eller deromkring begyndte Europas befolkninger at udvise stigende bekymring over de potentielle risici ved
mobiltelefoni, men havde kun adgang til sparsom information om disse spørgsmål. I en nylig Eurobarometerundersøgelse (Europa
Kommissionen) udtalte 48% af europæerne, at de var bekymrede eller meget bekymrede over de potentielle sundhedsrisici ved
mobiltelefoni.. Antagelsen om, at mobilmaster udgør en risiko, blev konstateret hos 76 % af europæerne og hos 73 % at mobiltelefoni udgør en risiko.
11. Denne bekymring om elektromagnetiske felter eller stråling/bølger har resulteret i fremvækst af mangfoldige initiativer fra borgere i mange lande. Disse initiativer er mest rettet imod opsætning af relæ-antenner/mobilmaster frem for alt nær skoler, børnehaver,
hospitaler eller andre institutioner, som tager sig af børn eller sårbare personer, men også mod andre aspekter ved trådløs telekommunikation som WiFi i skoler fx.
12. Udvalget vedrørende Miljø, Landbrug og Lokale og Regionale Anliggender organiserede 2 høringer med eksperter d. 17. september 2010 og d. 25. februar 2011.
13. Ved den første eksperthøring talte hr. Ralph Baden fra den arbejdsmedicinske afdeling ved Sundhedsministeriet i Storhertugdømmet Luxembourg generelt om spørgsmål vedr. meget lavfrekvente og højfrekvente elektromagnetiske felter og stråling/ bølger
og de respektive gældende grænseværdier. Han oplistede de forskellige kilder til disse elektromagnetiske felter udenfor menneskers
boliger: relæ-antenner, højspændingsledninger, radiostationer, TV, radar etc.., men lagde særlig vægt på målingsresultater, deres
tolkning, på kilderne til sådanne felter i hjem eller offentlige bygninger og fremlagde konkrete eksempler på enkle og praktiske midler
til at reducere eksponeringen for disse ”indendørs” felter for at undgå visse helbredsproblemer som hovedpine, søvnløshed, hoste
og depression mm.
4.

Effekter på miljøet: planter, insekter og dyr

14. På den samme eksperthøring beskrev Dr. Ulrich Warnke fra Institut for teknisk Biologi og Bionics i Saarbrücken de biologiske
effekter af visse mikrobølgefrekvenser på planter. Afhængig af frekvens og deres intensitet og modulation og varigheden af eksponering har videnskabelige undersøgelser påvist stressreaktioner og ødelæggelse af gener. Nye undersøgelser foretaget af Cellebiologi
Laboratoriet ved Clermont-Ferrand Universitet (2007) har klart påvist effekten af mobiltelefoni-mikrobølger på plantegener, specielt
tomatplanter.
15. Andre internationale videnskabelige undersøgelser viser en lignende stress-reaktion hos visse typer af bønner såvel som hos
løv- og nåletræer udsat for forskellige frekvenser (relæ-antenner, TETRA frekvens).
16. Dr. Warnke fremhævede det medfødte magnetiske kompas, som visse dyr anvender for at orientere sig i tid og rum og som
styrer deres organismes indre funktioner, inden han fortsatte med at påvise, hvordan ekstremt svage kunstige felter eller bølger/stråling kan påvirke retningssansen, navigation og kommunikation negativt hos visse dyr og insekter: trækfugle, duer, visse typer
af fisk og havdyr:(hajer, rokker og hvaler) eller visse insekter (myrer, sommerfugle og særligt bier). Han mener, det tyder på, at fejlfunktioner induceret af elektromagnetisk stråling/bølger kan være en af de væsentligste årsager - sammen med problemer med
eksponering for kemikalier - til de gentagne episoder, hvor hvaler går på grund på strande og kyster eller bikolonier dør eller forsvinder (Colony Collapse Disorder), som man har observeret de senere år.
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17. Den store mængde videnskabelige undersøgelser, der blev citeret under eksperthøringerne bør helt klart og omgående få politikerne til at reflektere over deres beslutninger og handle derefter. Et sidste aspekt, som blev nævnt under høringerne, drejer sig om
de potentielle sygdomsfremkaldende effekter på frugtbarheden, som bliver observeret hos husdyr - kalve, køer, heste, gæs etc..
efter opsætning af mobilmaster i nærheden: uforklarlige deformiteter hos nyfødte kalve, grå stær, fertilitetsproblemer.
18. Til trods for den hastigt voksende bekymring og modstand i mange af Europarådets medlemslande er reaktionen fra elektricitets-selskabernes og operatørernes topchefer at benægte, at deres industrielle og kommercielle aktiviteter har nogen negative effekter på menneskers sundhed. Ved høringen i Paris d. 25. februar 2011 hævdede de officielle repræsentanter fra de europæiske og
franske mobiltelefonoperatører lidenskabeligt, at de officielle grænseværdier som er gældende i de fleste lande i verden er tilstrækkelige til at beskytte mennesker mod mobiltelefoniens ”termiske effekter” og at eventuelle biologiske effekter, hvis disse kunne påvises, ikke ville have nogen negative effekter på menneskers sundhed.
19. For at bakke deres argumenter op citerede firmaernes eksperter de videnskabelige vurderinger, som fremføres af foreninger
som the International Commitee on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP), en lille privat NGO nær München, eller af officielle
organisationer i WHO3, Europa Kommisionen, og forskellige nationale beskyttelsesagenturer. Det ser ud til, at disse europæiske og
nationale og internationale organisationer har baseret deres tankegang på de grænseværdier og anbefalinger, som blev anbefalet af
ICNIRP, da denne private forening blev oprettet i nærheden af München i begyndelsen af 1990’erne.
20. Men på samme høring lagde lederne af borgerforeninger og repræsentanter for NGO’er såsom ”Robin des Toits” meget vægt på
de talløse risici og skadelige biologiske effekter og hertil relaterede sundhedsmæssige problemer, som de mener er forbundet med
elektromagnetiske felter eller stråling/bølger fra mobiltelefoni, mobilmasters relæ antenner, højspændingsledninger og andre kunstigt
fremstillede elektromagnetiske felter, selv ved meget lave niveauer, som er langt under de officielt gældende grænseværdier.
21. Repræsentanten fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) i København, et officielt rådgivende organ for EU, understregede vigtigheden af forsigtighedsprincippet, som er skrevet ind i de europæiske traktater og pegede følgeligt på behovet for effektive forebyggende foranstaltninger for at beskytte menneskers sundhed og undgå smertefulde sundhedsproblemer eller skandaler af den
slags, vi allerede tidligere har oplevet som følge af asbest, tobaksrygning, bly og PCB (polycloridbephenyl) for at nævne nogle få.
Han fremlagde en overbevisende analyse af de videnskabelige vurderingsmetoder, som anvendes og de forskellige niveauer af
evidens og konkluderede på grundlag af den videnskabelige ”Biolnitiative” Rapport og andre nyere undersøgelser af Ramazzini
Instituttet i Bologna, at indicierne og bevisniveauet var tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt til at regeringer og internationale organer må skride til øjeblikkelig handling.
22. Endelig bekræftede en anden ekspert i klinisk medicin og onkologi på grundlag af biologiske og kliniske analysefund fra flere
hundrede franske patienter, som beskriver sig selv som ”elektrooverfølsomme”, at et syndrom af intolerance overfor elektromagnetiske felter (SIEMF) rent faktisk eksisterer og at de mennesker ikke simulerer eller lider af psykiske lidelser.
5.

Biologiske effekter af elektromagnetiske felter indenfor medicin

23. Det har været foreslået siden begyndelsen af det 20. århundrede, at elektromagnetiske felter, der opererer på forskellige frekvenser, kan have gavnlige og gunstige effekter inden for klinisk medicin enten diagnostisk eller behandlingsmæssigt.
24. Udviklingen inden for videnskaben har siden 2. verdenskrig afsløret, at den menneskelige organisme ikke udelukkende fungerer
på baggrund af biologiske og biokemiske cellulære reaktioner, men at mennesker også er elektromagnetiske væsner. Det er nu
almen kendt, at nerveceller kommunikerer med hinanden ved hjælp af elektriske impulser. De stærkeste elektriske signaler, der er
opdaget hos mennesker er dem, der genereres af nervemæssig og muskulær aktivitet. Hvad angår hjertet, som er den vigtigste
muskelgruppe i kroppen, bliver hjertets funktion medicinsk diagnosticeret ved at optage de elektriske signaler, som udsendes fra det
(elektrokardiogram EKG). Også på diagnoseniveau tillader elektroencephalografi (EEG), en ikke-invasiv overvågning af hjernens
elektriske aktivitet. EEG bliver meget anvendt indenfor det kliniske område vedr. hjernesygdomme, monitorering af søvnmønstre og
bekræftelse af klinisk død.

3

Efter udarbejdelse og publicering af Europarådets nærværende rapport klassificerede WH0’s ekspertpanel International Agency for Research on
Cancer (IARC) d. 31. maj 2011 radiofrekvente elektromagnetiske felter, herunder arbejdsmæssig, miljømæssig og personlig eksponering for radar,
mikrobølger, radiosignaler, fjernsyn, trådløs telekommunikation og brug af trådløse telefoner, som ”muligvis kræftfremkaldende for mennesker” og
opgraderede eksponeringen til gruppe 2B i IARC’s klassifikationsskala for kræftfremkaldende påvirkninger. WH0 har således brudt med ICNIRP’s
anbefalinger. (oversætters kommentar)
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6. Behandlingsmæssig anvendelse af elektrisk strøm eller elektromagnetisk stråling/bølger
25. Uden at gå i detaljer ønsker ordføreren at pege på, at visse elektriske strømme eller elektromagnetisk stråling/bølger anvendt
ved visse frekvenser kan have særdeles gavnlige medicinske virkninger. Der er flere eksempler der illustrerer den behandlingsmæs
sige gavn af elektrobehandling: klinisk effekt af direkte elektrisk strøm (elektrolyse), klinisk effekt af udefra kommende elektriske
impulser på hjertemusklen (defibrillatorer, pacemakere), klinisk effekt af mikro-strøm genereret af pulserende magnetiske felter for at
forbedre sårheling og benbrud, for at nævne de mest kendte i anvendelsen af disse ikke-ioniserende frekvensbånd.
26. Mens elektriske og elektromagnetiske felter i visse frekvensbånd har fuldt gavnlige virkninger, har andre ikke-ioniserende frekvenser, hvad enten kilderne er ekstremt lave frekvenser, el-ledninger eller visse højfrekvente stråler/bølger anvendt indenfor radar,
telekommunikation og mobiltelefoni, mere eller mindre potentielt skadelige biologiske effekter på planter, insekter og dyr såvel som
på den menneskelige krop, selv når de udsættes for niveauer, der er lavere end de officielle grænseværdier.
7.

Teknologisk udvikling og økonomisk vækst på bekostning af miljøet og sundhedsbeskyttelse

27. Det skal bemærkes, at problemet med elektromagnetiske felter og stråling/bølger og de potentielle konsekvenser for miljøet og
sundhed har klare paralleller til andre aktuelle emner, så som udstedelse af licenser til kemikalier, pesticider, tungmetaller og genetisk modificerede organismer (GMO’er), for kun at nævne de mest kendte eksempler. Det er helt sikkert, at en årsag til befolkningernes bekymring og manglende tillid til officielle sikkerhedsagenturers og regeringers kommunikationsindsats hidrører fra det faktum,
at en række tidligere kriser eller skandaler på sikkerhedsområdet, såsom dem der omfattede asbest, forurenet blod, PCB eller dioxin,
bly, tobaksrygning og for nylig H1N1 influenza, kunne finde sted på trods af indsatsen fra eller endda med medvirken af nationale
eller internationale organer, som af navn var ansvarlige for miljø- og sundhedsrisici.
28. Det er derfor i den sammenhæng, at Udvalget for Miljø, Landbrug og Lokale og Regionale Anliggender i øjeblikket arbejder med
spørgsmålet om interessekonflikter og det presserende behov for reel uafhængighed hos de forskere, som er involveret i officielle
organer, hvis opgave det er at evaluere produkters risici, før der udstedes licenser.
29. Ordføreren understreger i den forbindelse, at det er meget mærkeligt, mildt sagt, at de gældende officielle grænseværdier for at
begrænse de sundhedsmæssige konsekvenser af ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter og højfrekvent stråling/ bølger blev
udarbejdet og foreslået til internationale politiske institutioner (WHO, Europa Kommissionen, regeringer) af ICNIRP, en NGO, hvis
oprindelse og struktur er uklar, og som desuden er mistænkt for at have temmelig nære forbindelser med de industrier, hvis vækst er
skabt af anbefalinger om maksimum grænseværdier for forskellige frekvenser af elektromagnetiske felter.
30. Når de fleste regeringer og sikkerhedsorganer blot har nøjedes med at være tilfredse med at kopiere og vedtage de anbefalinger
på sikkerhedsområdet som ICNIRP har foreslået, har det hovedsagelig været af 2 grunde:
 for ikke at hindre udbredelsen af disse nye teknologier med deres lovning om økonomisk vækst, teknologisk fremgang og
jobskabelse
 og også fordi de politiske beslutningstagere desværre stadigvæk er meget lidt involveret i spørgsmål om vurdering af teknologiske risici for miljø og sundhed.
31. Med hensyn til de ofte resultatløse om ikke direkte modsætningsfulde resultater af den videnskabelige forskning og undersøgelser om de mulige risici ved produkter, medicin eller i dette tilfælde elektromagnetiske felter, antyder en række sammenlignende
undersøgelser, at der er en forholdsvis stærk sammenhæng mellem, hvordan forskningen bliver finansieret – af private eller offentlige midler - og resultaterne af risikovurderingerne. Det er en klart uacceptabel situation, der peger på interessekonflikter som underminerer den videnskabelige forsknings integritet, dens reelle uafhængighed og objektivitet.
32. Angående vurdering af sundhedsrisici som følge af mobiltelefon radiofrekvenser fx., fremlagde schweiziske forskere fra Bern
Universitet i 2006 resultaterne af en systematisk analyse af alle forskningsresultater og konkluderede, at der var en stærk sammenhæng mellem, hvordan forskningen var finansieret og de opnåede resultater: 33 % af undersøgelser, der var finansierede af industrivirksomheder, konkluderer, at eksponering for mobiltelefoni radiofrekvenser har en effekt på organismen. Det tal stiger til 80 % i
undersøgelser, der er foretaget med offentlig finansiering.
33. Derfor må man her og på andre områder kræve reel uafhængighed af agenturer, der foretager ekspertvurderinger og forlange
uafhængige tværfaglige og afbalancerede ekspertudtalelser, og der må ikke længere forekomme situationer, hvor informanter diskrimineres, og hvor videnskabsfolk, der udtaler sig kritisk, bliver udelukket, når eksperter vælges til ekspertkomitéer, eller at de ikke
længere modtager økonomisk støtte til deres forskning.
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8.

Stridende kræfter og argumenter: striden om forekomst af biologiske effekter og om grænseværdier

34. Det forekommer indlysende, at de vigtigste overvejelser i samfund, der er afhængige af elektricitet, mobiltelefoni og telekommunikation, er økonomiske og finansielle parametre og dermed overskud og markedsandele. Forståeligt nok bliver der i denne sammenhæng set med misbilligelse på strengere regler og grænseværdier, som angiveligt hæmmer erhvervslivet og derfor møder stærk
modstand - som det sås på de irriterede og nogen gange følelsesladede udtalelser fra en repræsentant fra den franske mobiltelefoni
ved udvalgets høring af kritiske eksperter.
35. Repræsentanter for mobiltelefoniindustrien har i årevis gjort sig til talsmænd for det samme paradigme og den samme argumentation, hvor de påberåber sig de fleste internationale organisationers og institutioners beroligende fremstilling. For eksempel påstås,
at grænseværdier på 100 mikrotesla for lav- eller højfrekvente felter og 41/42 volt/meter for den meget højfrekvente mobiltelefoni på
900 megahertz (MHz) er helt tilstrækkelige til at beskytte offentligheden mod termiske effekter. Imidlertid vurderer alle andre aktører,
at med de meget høje niveauer vil radiofrekvente felter klart kunne forårsage skadelige virkninger på den menneskelige krop.
36. Selvfølgelig er der stadig det meget omstridte spørgsmål om, hvorvidt der er ikke-termiske eller a-termiske og derfor biologiske
konsekvenser for miljøet og den menneskelige krop. Operatørernes repræsentanter benægter fuldkommen og med stor styrke eksistensen af biologiske virkninger på langt sigt fra elektromagnetiske felter under grænseværdierne. For at illustrere arten og omfanget
af disse grænseværdier, så lad os nævne med et eksempel fra artikel 5.1 i direktiv 2004/40/EF i Europa Parlamentets og Rådets
forordning d. 29. april 2004 om minimumstandarder for beskyttelse af arbejdstagerne: ”…Men de langsigtede virkninger, herunder
mulige kræftfremkaldende effekter som følge af eksponering for elektriske, magnet- og elektromagnetiske felter, der varierer i tid, og
som der ikke foreligger nogen overbevisende videnskabelig dokumentation for vedr. en kausal forbindelse, er ikke behandlet i dette
direktiv…” (indledning, afsnit 4)
37. Beskyttelse af arbejdstagere gælder således kun for at forhindre termiske effekter og kun på kort sigt.
38. Operatørerne, agenturerne og officielle bestemmelser ser bort fra nogen som helst potentielle skadelige biologiske effekter og
for at retfærdiggøre denne holdning holder de for det første fast i påstanden om, at konstatering af en biologisk effekt ikke behøver at
betyde, at den er af sygelig karakter og farlig for menneskers helbred. Desuden kan de ikke se nogen absolut afgørende videnskabelig evidens for en årsag-virkning forbindelse mellem elektromagnetiske felter og radiofrekvenser og sygdomsmæssige konsekvenser på langt sigt som følge af deres ikke-termiske og termiske effekter. Og for at understrege disse udsagn påberåber de sig en
række videnskabelige publikationer, som siges at vise, at der ikke er nogen signifikant biologisk effekt.
39. Operatørernes argumenter kan i alt sammenfattes som følger:
 Grænseværdierne anbefalet af ICNIRP er værdier der sikrer sundhedssikkerhed.
 Børnemobiltelefonbrugere er ikke mere følsomme end voksne.
 Der findes ingen signifikante biologiske effekter ud over termiske effekter.
 Hvis der fandtes nogen mulige biologiske effekter, ville der desuden ikke være nogen videnskabeligt accepterede mekanismer, som kan forklare dem.
9.

Videnskabelige undersøgelser og argumenter som fremføres af foreninger, NGO’er, forskergrupper, Det Europæiske
Miljøagentur og Europa Parlamentet

40. Siden 1930’erne har seriøse videnskabelige og medicinske undersøgelser afsløret, at der eksisterer biologiske effekter af sygelig natur som følge af radiofrekvenser og mikrobølger fra radarinstallationer. Det understreges også af, at skadelige effekter af langvarig udsættelse for lavfrekvente eller meget lavfrekvente elektromagnetiske felter fra elektriske ledninger eller computerskærme
blev observeret allerede sidst i 1970’erne, og at WHO’s IARC (International Agency for Research on Cancer) klassificerede disse
felter som ”muligvis kræftfremkaldende” for mennesker (gruppe 2B) i 2001. 4
41. Ordføreren skal også minde om de dokumenterede positive biologiske effekter af disse medicinske anvendelser (elektroterapi)
af elektromagnetiske felter og mikrobølger ved meget lav intensitet. Når der findes sådanne gavnlige virkninger i visse frekvensbånd,
så må også skadelige biologiske virkninger for den menneskelige krop antages at være ligeså sandsynlige eller mulige.
42. Videnskabelige undersøgelser vedrørende de negative virkninger af visse mikrobølgefrekvenser på planter, insekter og vilde dyr
og husdyr er foruroligende i mere end én henseende, og de videnskabelige undersøgelser, som afslører potentielt sygdomsfrem-

4

31. maj 2011 klassificerede IARC så også radiofrekvent stråling/ bølger fra bl.a. mobiltelefoner, WiFi, DECT-telefoner og andet trådløst telekommunikationsudstyr som ”muligvis kræftfremkaldende for mennesker”(gruppe 2B).(oversætters bemærkning)
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kaldende biologiske effekter for den menneskelige krop, er så vigtige, at de ikke bare kan fejes til side.
43. Disse undersøgelser er virkelig meget talrige: ”Bioinitiative” Rapporten analyserede 2.000 af dem, og flere blev tilføjet i den
vigtige monografi publiceret i 2010 af Ramazzini Instituttet, det nationale institut for forskning, cancerkontrol og miljøsygdomme
”Bernardo Ramazzini” i Bologna, Italien.
44. Et betydeligt antal af de mest fremtrædende videnskabsfolk og forskere har sluttet sig sammen i et dedikeret internationalt organ
ICEMS, ”International Commission for Electromagnetic Safety” for at udføre uafhængig forskning og anbefaler, at forsigtighedsprincippet skal anvendes. I 2006 (Benevento Resolutionen) og 2008 (Venedig Resolutionen) publicerede disse videnskabsfolk oplysende resolutioner og opfordrede til, at der vedtages langt skrappere nye sikkerhedsstandarder og regler.
45. Videnskabelige undersøgelser afslører ikke-termiske eller biologiske effekter som følge af elektromagnetiske felter eller stråler/bølger på celler, nervesystemet, gener etc., som grundlæggende kan inddeles i 3 kategorier: Biologiske effekter som påvirker
stofskiftet, søvnen og elektrokardiogram profilen; effekter der er observeret eksperimentelt hos dyr eller i cellekulturer (in vitro);
effekter som viser sig i epidemiologiske undersøgelser ved langvarig brug af mobiltelefoner eller ved at bo nær højspændingsledninger eller mobilmasters relæ antenner.
46. Anvendelsen af termen ”biologisk effekt” refererer til fysiologiske, biokemiske og adfærdsmæssige forandringer, som opstår i
væv eller celler som reaktion på en udefrakommende stimulus. Ikke alle biologiske effekter udgør nødvendigvis en alvorlig trussel
mod helbredet; de kan simpelthen være cellens, vævets eller organismens normale reaktion på den påvirkning.
47. Omvendt er en medicinsk eller biologisk effekt en effekt, som kan bringe organismens normale funktion i fare ved at forårsage
mere eller mindre alvorlige symptomer eller sygelighed. Et stigende antal videnskabelige undersøgelser foretaget af hold af forskere
på et højt akademisk niveau demonstrerer netop eksistensen af potentielle og klart patologiske biologiske effekter
48. Ordføreren erkender, at det ikke er muligt at analysere og opsummere resultaterne af alle disse undersøgelser inden for rammerne af denne rapport. Et resume af et større antal af dem (ca.2.000) blev præsenteret i ”Bioinitiative” Rapporten, en rapport udarbejdet af 14 forskere af internationalt format, som var enige om, at der vedrørende mobiltelefoni var en unormal høj forekomst af
hjernekræft og kræft på hørenerven, indvirkninger på nervesystemet og hjernens funktioner og effekter på gener, cellestressproteiner og immunsystemet. I forbindelse hermed er det for eksempel blevet observeret, at radiofrekvent eksponering kan
forårsage inflammatoriske og allergiske reaktioner og svække immunforsvaret, selv på et niveau et godt stykke under de nuværende
standarder for eksponering af befolkningen.
49. Et omfattende forskningsprogram (REFLEX-programmet) om disse effekters særlige karakteristika såsom strålings/bølgers
giftighed for befolkningerne blev iværksat. Det blev finansieret af Europa Kommissionen og involverede 12 europæiske forskningsteams og resultaterne blev offentliggjort i december 2004. Rapportens konklusioner var foruroligende på adskillige punkter, da resultaterne viste genotoksiske effekter som følge af mobiltelefoni stråling/bølger og især høj frekvens i tab af kromosomdele og brud på
DNA molekyler i forskellige typer af dyrkede celler fra mennesker og dyr. I tillæg hertil øgede stressprotein syntesen kraftigt, og genudtrykket blev ændret i forskellige typer af celler.
50. Med hensyn til Interphone undersøgelsen, som er den største epidemiologiske undersøgelse af mobiltelefon brugere og deres
udsathed for gliomer, meningiomer, acusticusneurinomer og kræft i spytkirtlerne efter langvarig brug af mobiltelefon, peger de tidlige
delresultater, som blev publiceret d. 18. maj 2010 af IARC mere end 10 år efter undersøgelsens opstart, på dyb uenighed mellem de
forskellige forskerteams (16 teams i 13 lande) om tolkningen af disse resultater. Undersøgelsens koordinator Elisabeth Cardis opsummerede et slags kompromis ved at sige, at undersøgelsen ikke viser en øget risiko, men at man ikke kunne konkludere, at der
ikke er nogen risiko, fordi der er tilstrækkelige resultater, som tyder på en mulig risiko. Faktisk viser nogle resultater, at vedvarende
intensiv brug signifikant øger risici for gliomer (40 % og til og med 96 % ved sammesidig brug, dvs. hvor gliomer udvikles på den side
af hovedet hvor folk holder telefonen) og risici for meningiomer er (15 %, 45 % for sammesidig brug).
51. Ordføreren mener, at en af denne epidemiologiske undersøgelses væsentligste svagheder ligger i det faktum, at den periode
med mobiltelefoni, der er analyseret, og som strækker sig over mindre end 10 år og kun frem til de tidligste år af det 21. århundrede,
nok er for kort til at opnå afgørende resultater, når man tager latensperioden for udvikling af hjernekræft i betragtning. Faktisk er
ioniserende stråling (radioaktivitet) anerkendt som en årsag til hjernekræft, men tilfælde som skyldes radioaktivitet viser sig sjældent
før efter 10 eller 20 års eksponering.
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52. Interphone-undersøgelsen, som er udført udelukkende på voksne, rejser alligevel alvorlige spekulationer om, hvad der vil ske
efter 15 eller 20 års intensivt brug med de unge voksne, teenagere og selv børn, som i øjeblikket er de største brugere, og hos hvem
absorption af strålingen er større og mere problematisk.
53. Ordføreren vil gerne understrege en anden side af den potentielle risiko: mens opmærksomheden i dag er fokuseret på stråling
fra mobiltelefoner, og man appellerer til den klogest mulige brug af dette apparat specielt af børn og unge, er det ikke til at komme
uden om, at der i flere år har været mange andre kilder til elektromagnetiske felter og radiofrekvenser.
54. Hvad enten vi opholder os uden for eller inde i kontorer og boliger, er vi nu udsat for en hel række elektromagnetiske frekvenser
ud over de forurenende kemiske stoffer i luften, som vi indånder, eller som er ophobet i fødekæden. Både udendørs og indendørs
møder vi elektromagnetiske felter og/eller radiofrekvent stråling fra el-ledninger og mobilbasestationer med GSM, UMTS og WiFi,
som er lokaliseret i nærheden. Herudover er der i kontorer og private boliger ofte stråling fra trådløse telefoner (DECT), babyalarmer
og andre apparater med trådløs teknologi.
55. Herudover arbejder industrien på en yderligere ekspansion af mobiltelefoni infrastrukturen for at kunne etablere ”fjerde generations” mobilnet (4 G.) med sigte på at levere et velfungerende, omfattende mobilt bredbåndssystem til de trådløse modemmer til
bærbare computere, ”smart” mobilteknikker og andre bærbare backup enheder for bredbånd mobil internetadgang, spiltjenester etc..
56. I Israel anvender de berørte ministerier (miljø, sundhed og kommunikation) forsigtighedsprincippet og modsætter sig indførslen
af disse infrastrukturer med den begrundelse, at virkningerne af strålingen må verificeres, før man godkender de nye systemer.
57. En sag, som altid opildner den europæiske befolkning, er spørgsmålet om, hvor basestationer og relæantenner er placeret.
Parallelt med visse lokale og regionale undersøgelser (hovedsagelig schweiziske og tyske), som beskriver fremvækst i sundhedsproblemer hos husdyr efter installering af sendeantenner til mobiltelefoni nær visse landejendomme, og som beskriver uforklarlige
problemer med fertiliteten, deformiteter, grå stær etc.., er det også lykkedes nogle lokale og regionale epidemiologiske undersøgelser foretaget af forsker- og lægegrupper at påvise visse bestemte sygdomssymptomer hos indbyggere i distrikterne eller landsbyer
nær sendeantenner, som var blevet opsat nogle få måneder eller år tidligere. Disse undersøgelser er blevet gennemført i Frankrig,
Tyskland, Schweiz, Østrig etc..
58. Ifølge disse epidemiologiske og til dels også kliniske undersøgelser var de symptomer, der opstod eller forværredes nogen tid
efter udplacering af sendeantennerne eller efter, at den udsendte stråling blev intensiveret ved at sendestyrken eller antallet af sendere blev øget, søvnforstyrrelser, hovedpine, blodtryksproblemer, svimmelhed, hudproblemer og allergier. Den videnskabelige værdi
af sådanne lokale undersøgelser drages jævnligt i tvivl af operatørerne og meget ofte også af offentlige sikkerheds- og regulerings
instanser. Et nyere studie publiceret tidligt 2011 i et tysk medicinsk tidsskrift (Umwelt-Medizin-Gesellschaft 1/2011) er ikke desto
mindre værdifuldt og afslørende, selvom antallet af deltagere i undersøgelsen (60 personer) er forholdsvis lille. Disse personer fra
Rimbach i Bayern blev undersøgt, før en ny sendeantenne blev taget i brug i januar 2004 derefter i juli 2004, januar 2005 og juli
2005. Ligesom i lignende epidemiologiske undersøgelser var de symptomer, som øgedes eller forværredes i denne undersøgelse
efter, at antennen begyndte at sende, søvnforstyrrelser, hovedpine, allergier, svimmelhed og koncentrationsproblemer.
59. Værdien af denne undersøgelse, som spænder over 1 år er, at læger og forskere kunne måle og afgøre, at der skete signifikante ændringer i koncentrationen af visse stress-relaterede og andre hormoner i urinprøver. For at opsummere resultaterne ses signifikant øgning af adrenalin og noradrenalin gennem adskillige måneder og signifikant formindskelse af dopamin og fenyletylamin
(PEA), ændringer som indikerer en kronisk stress-tilstand, som, ifølge undersøgelsens forfattere, forårsagede de nævnte forværrede
og øgede symptomer. Forfatterne sammenholder de sænkede PEA niveauer med forringet opmærksomhed og hyperaktivitet hos
børn, forstyrrelser som er øget enormt i Tyskland i årene 1990-2004.
60. Også her understreger ordføreren, at nogle mennesker kan være mere overfølsomme end andre over for elektromagnetisk
stråling eller bølger. Den forskning, der udføres for eksempel af Professor Dominique Belpomme, formand for Foreningen af Forskning og Behandling af Kræft (ARTAC) på mere end 200 mennesker, der beskriver sig selv som ”el-overfølsomme”, har lykkedes med
bekræftende kliniske og biologiske analyseresultater at dokumentere, at der er et sådant syndrom vedr. intolerance overfor elektromagnetiske felter fra hele frekvensspektret. Ifølge disse resultater er det ikke kun ophold i nærheden af kilderne, der udsender elektromagnetisk stråling, der har betydning, men også varigheden af eksponeringen og ofte samtidig eksponering for kemiske stoffer
eller (tung) metaller, der er tilstede i humant væv. I forbindelse hermed har personer i Sverige, der lider af elektromagnetisk hypersensibilitet, status som mennesker med funktionsnedsættelser, så de kan modtage passende beskyttelse.
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61. I forbindelse med de dokumenterede eller potentielle risici ved elektromagnetiske felter skal det også bemærkes, at efter Lloyds
rapport, tenderer forsikringsselskaber til at nægte at dække risici der er forbundet med elektromagnetiske felter i civile ansvarsforsikringer, ligesom fx. ved genetisk modificerede organismer eller asbest, hvilket næppe er betryggende i betragtning af de potentielle
risici, som stammer fra elektromagnetiske felter.
62. Endelig spekulerer ordføreren på, om det ikke ville være formålstjenligt og innovativt, at man forsøger at udvikle nye, trådløse
kommunikationsteknologier, som er lige så kraftfulde men mere energibesparende og frem for alt mindre problematiske i forhold til
miljøet og sundheden end den nuværende mikrobølge-baserede trådløse kommunikation. Sådanne systemer, fx optiske eller optoelektroniske kommunikationssystemer, som anvender synligt eller infrarødt lys, er efter sigende ved at blive udviklet i USA og Japan
og kan i vid udstrækning erstatte den nuværende teknologi. Hvis sådanne ændringer i transmission og kommunikationssystemer
viser sig at være realistiske, vil det være et eksempel på teknologiske og økonomiske nyskabelser, vi ikke må hindre eller gå glip af.
10. Konklusioner
63. De potentielle skadelige virkninger af elektromagnetiske felter på miljøet og menneskers sundhed er endnu ikke fuldt belyst, og
der er i den henseende stadig en række videnskabelige uklarheder. Ikke desto mindre er store dele af befolkningerne stadig utrygge
og frygter de sundhedsmæssige risici, der er forbundet med strålingen, også på grund af de krav, der er fremsat af højtstående
videnskabsfolk, lægegrupper og sammenslutninger af bekymrede borgere, som der er til overflod i mange af Europarådets medlemslande.
64. Forsigtighedsprincippet og retten til et sundt miljø især for børn og fremtidige generationer må være en afgørende faktor i al
økonomisk, teknologisk og social udvikling af samfundet. I denne forbindelse har Den Parlamentariske Forsamling besluttet ved flere
tidligere lejligheder (se Anbefaling 1863 (2009) om miljø og sundhed: bedre forebyggelse af miljørelaterede trusler mod sundheden
og Anbefaling 1959 (2011) om forebyggende sundhedspolitik i Europarådets medlemslande), at der må tages sammenhængende
forebyggende foranstaltninger for at beskytte miljøet og menneskers sundhed.
65. Efter at have analyseret de videnskabelige undersøgelser, der findes til dato og også efter høringerne af ekspertudtalelser organiseret inden for rammerne af Udvalget for Miljø, Landbrug og Lokale og Regionale Anliggender, er der tilstrækkelige beviser for de
potentielle skadelige virkninger af elektromagnetiske felter på planters, dyrs og menneskers sundhed til at reagere og til at beskytte
dem imod potentielt alvorlige miljømæssige og sundhedsmæssige skader.
66. Det var i øvrigt også tilfældet i 1999 og 2009, da Europa Parlamentet vedtog resolutioner om at anvende forsigtighedsprincippet
og foretage en effektiv forebyggende indsats overfor de skadelige effekter af elektromagnetiske felter, bl.a. ved en betydelig sænkning af grænseværdierne for arbejdstagere og offentligheden i overensstemmelse med ALARA princippet ved at genskabe reel
forskningsmæssig uafhængighed på området og gennem en politik med mere information og gennemsigtighed for ængstelige befolkninger (se Europa Parlamentets beslutning d. 2. april om sundhed i forbindelse med elektromagnetiske felter, 2008/2211 INI).
67. Endelig kan Den Parlamentariske Forsamling tilslutte sig de analyser og advarsler, som Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
udsendte først i september 2007 og derpå i september 2009 om de sundhedsmæssige risici ved elektromagnetiske felter, mobiltelefoni og ikke mindst mobiltelefoner. Ifølge EEA er der tilstrækkelige tegn på og videnskabelig evidens for skadelige biologiske effekter
til at påberåbe sig forsigtighedsprincippet og for effektive forebyggende foranstaltninger som haster.
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Postkasse til Kommuneplaner
Genoprettelse af nedlagte naturstier.

Et stort ønsker er at få genoprettet disse nedlagte stier: Fra ”Kirkestien” (Brålandsvejen) til Ommelsvejen og
fra Ronæsvej til Trappeskov!
Begge stier blev brugt ofte inden de blev slettet!
Mvh. Lotte Sonne
Sendt fra Mail til Windows 10
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Mere skov på Ærø.

12. maj 2020

Jeg foreslår, at der plantes mere skov på Ærø. Der er p.t. ubalance mellem dyrket
jord og skovområder. En målsætning truffet i Folketinget i 1989 siger, at der skal
være 25 % skov i Danmark, når vi når 2100.
Træerne suger CO2 fra atmosfæren. Træerne lever af vand, sollys og kulstof som
netop er CO2 og som der udledes for meget af.
Desuden er skoven et rekreativt område, som vi mennesker har brug for. Til stor
glæde for børn og fritidsliv og for biodiversiteten, som der i høj grad er grund til at
fremme af hensyn til vor flora og fauna.
På længere sigt – med større skovbrug kan beton erstattes af træ, der i sig selv
mindsker CO2 udslippet. Skovbrug giver arbejdspladser og kan levere brænde,
skovflis og træpiller til erstatning af fossile brændstoffer.
Plantning af skove beskytter de vandførende lag, som er der vores drikkevand
kommer fra. Altså renere drikkevand.
Der er fra statens side afsat penge til skovrejsning og Naturfredningsforeningen har
taget initiativ til Folkeskoven, hvor man kan donere penge til at rejse skov for. Der
må være områder her på øen, som er urentable for landbrugsproduktion.
Endelig er det værd at tænke på træ som en ressourse – til møbelindustri, papir og
gulvbrædder og til udvinding af vanillin, som er et smagsstof, bioethanol som
erstatning for benzin og diesel. Der er også forskning, der peger på metoder til at
udvinde træfibre, der kan bruges i beklædningsindustrien.
Af disse mange grunde og måske endnu flere – mener jeg, at Ærøs politikere må
arbejde for ” mere skov på Ærø.

Annemarie Kristensen
Vestergade 52, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 23467760

Ærøs Naturforening

Idéer og forslag til Ærø kommuneplans afsnit om
landskab, natur og jordbrug

Ærø d. 12 maj 2020

Store græssende nøglearter som heste og køer, et naturligt vandspejl og naturlige
processer er langt bedre til at fastholde og udvikle natur og levesteder end selv de bedste
plejeplaner.
Ærøs Naturforening
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Forord
Folketingsvalget 5 juni 2019 var et grønt valg. Det var et valg båret af bekymring, men
også af et oprigtigt ønske om mere natur og en bæredygtig fremtid.
De samme strømninger ser vi naturligvis også på Ærø. Ærøs Naturforening vil derfor
benytte lejligheden til at fremsende et forslag for landskab, natur og jordbrug.
Naturen i Danmark står over for to primære udfordringer; tilgroning og mangel på plads.
Ærøs natur lider også under disse udfordringer.
Naturdebatten for Danmark har fokus på store sammenhængende arealer, naturlige
processer, naturlig vandstand og udsætning af forvildet kvæg og forvildede heste. Og nok
så vigtigt uden tilskudsfodring.
Selv om naturen på Ærø også har også behov for mere plads, så er det lige nu tilgroning
af vore mange meget forskelligartede små-biotoper, der er den mest presserende
udfordring.
På de lidt større områder sker der derimod en overgræsning. Det ser man eksempelvis i
Voderup Klint, hvor for meget kvæg i sommerperioden og en ensidig græsning med kun
kvæg reducerer antallet af blomstrende urter til skade for insektlivet.
Hvis vi vil gøre noget godt for Ærøs arter af urter, insekter, fugle, de mindre pattedyr,
krybdyr og padder så handler det først og fremmest om græsning og ikke mindst om det
rette græsningstryk henover året. Et forslag til en løsning herpå beskriver vi nærmere på
de følgende sider.
Nøgleordet er balance. Ærøs landskab, naturen og landbruget er ét hele. Hvis vi forvalter
landskabet på den rigtige måde forbliver Ærø, det Ærø vi kender og elsker, samtidig med
at det vil kunne medvirke til, at gavne os der bor her, de der gæster Ærø og sikre øens
fortsatte naturmæssige udvikling.
Om forslaget
Indledningsvis en kort afgrænsning af forslagets afsæt.
Jordbruget er et erhverv. Og vi ser det ikke som et anliggende for Ærøs Naturforening at
blande os i jordbrugets drift. Jordbruget reguleres efter lovgivningsmæssige retningslinjer,
som løbende justeres. Når det er sagt, er det klart, at det ville være fantastisk, hvis alle
landmænd på øens havde Ærøs naturs ve og vel lige højt på dagsordenen. Men det er en
anden historie.
Omvendt skal vi i Ærøs Naturforening være de første til at anerkende at det ærøske
landskab i høj grad er generationer af landmænds fortjeneste.
I Ærøs Naturforening hylder vi princippet om frivillighed og håber at mange flere
landmænd vil være med til, at indgå aftaler om at tage jord ud af drift og i størst mulig
omfang medvirke til at sikre naturen og arterne på Ærø de bedst mulige forhold.
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God, spændende og artsrig natur, rent vand og frisk luft er i den sidste ende et gode, som
også jordbruget vil have fordel af.
Ærø, naturen og arterne
I 2019 har forfatteren Michael Larsen fundet og registreret 40 nye svirreflue-arter, sjældne
enlige bier, flere blad- og snyltehvepse som ikke har været set i Danmark i 100 år og
endda en art, som muligvis er ny for hele Europa på Ærø. De spektakulære fund kan
forlede én til at tro, at de mange fund betyder at alt er godt, at naturen har det godt, og at
vi derfor kan vinge natur af i kommuneplanen. Men sådan kan man ikke læse
opdagelserne.
Arterne er her, fordi Ærø er ”fast-frosset” i en landskabskulturelt tids-lomme, med små
marker omgivet af levende hegn og diger. Smålunde hist og her. Hjørner og små marker
der er lagt ud i græs. Det har givet ovennævnte arter mulighed for at overleve på Ærø.
At arterne først er blevet opdaget nu, skyldes flere forhold. Blandt andet at ingen har ledt
efter dem, at de er uhyre sjældne (også på Ærø), og at Ærø desværre ikke er genstand for
jævnlige besøg fra universiteternes naturfaglige forskningsmiljøer. Sidste gang, der var en
egentlig biologisk kortlægning af Ærø var i midt 1980’erne.
Af de 10.683 danske arter, som er genstand for den danske rødliste-vurdering er 386 arter
på bare 10 år nu forsvundet, og 2.409 arter er på vej til også at forsvinde. Ærø har, selvom
der ikke findes et samlet overblik, sin andel af arter der er forsvundet og på vej til at
forsvinde. For Voderup Klint kan eksempelvis nævnes azurblå kalkløber og grøn oliebille,
som nu regnes for uddøde. Og hvis ikke der skabes bedre leveforhold vil klokkefrøen, en
art vi markedsfører os på, også forsvinde fra Ærø. Herudover er en væsentlig del af det
åbne lands fugle også forsvundet eller tæt på at forsvinde. Blandt disse er engsnarren,
kirkeuglen, storken og stor kobbersneppe, for bare at nævne nogle.
Ærøs Naturforenings forslag til en samlet naturudvikling
Som beskrevet i forordet og som det fremgår af omslagsbilledet, er det ikke lige meget
hvordan et areal afgræsses. Nøglen til at få eksempelvis flere blomster er ekstensiv
græsning om sommeren og mere intensiv græsning efterår, vinter og tidligt forår.
På store arealer som eksempelvis Voderup Klint handler det derfor både om
græsningstrykket, dvs. antallet af dyr, men også om man har én eller flere arter gående på
arealet. Heste giver som enkelt art det bedste resultat. Kombinationen af køer og heste er
rigtig god, mens ”de forkerte” fåre-racer efterlader et landskab uden urter og blomster,
fordi visse fåreracer især ynder at spiser blomster og urter. Det fremgår tydeligt på
Voldanlægget ved Søbygaard.
For de mange små-biotoper, som ligger spredt over hele øen er tilgroning et stort problem.
Græsset kvæler ganske enkelt de mere nøjsomme lave urter til skade for insekter og det
øvrige dyreliv.
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Små-biotoperne er ofte for små til at køer og heste kan gå på arealerne permanent. Det er
uhensigtsmæssigt, besværligt og tidskrævende hele tiden at skulle flytte dyrene fra sted til
sted. En mulighed er derfor at skabe korridorer mellem flere små-biotoper gerni i
kombination med vang af dyr af mindre størrelse til at afgræsse et område. Små heste,
dværg-æsler, små geder, græssøgende dværgfår etc.
Ærøs Naturforenings forslag går på at forbinde allerede eksisterende landskabelige
elementer som udvalgte åer, udvalgte levende hegn, udvalgte jord- og stendiger og de
vigtigste af de mange spredte små-biotoper, således at en mindre græsser kan bevæge
sig frit mellem Ærøs små-biotoper via de landskabelige elementer. På langs og på tværs
af Ærø.
Forslaget forudsætter at der etableres et langsgående bånd som løber i øens
længderetning. Det langsgående bånd kan have karakter af en vandresti med brede
rabatter. En stor del af sti-forløbet findes allerede. Det der mangler er at de eksisterende
brudstykker af sti-forløbet forbindes med hinanden til ét sammenhængende forløb. Og så
mangler der hegning på dele af forløbet (dobbelttrådet hegn).
I det følgende beskrives kort de nævnte landskabelige elementer.
Levende hegn, sten- og jorddiger
I det ærøske landskab findes fortsat op mod 1.000 km kulturhistoriske hegn, jord og
stendiger hvoraf mange er fredet. Hovedparten af disse er orienteret i en nord-sydlig
retning. Mange hegn og diger fungerer som sidste tilholdssted for det åbne lands svampe,
flora og fauna.
Åer og ådale.
Ærø gennemskæres af utallige små åer og ådale. Ådalene rummer ofte lavtliggende
områder hvor vandet samler sig i småsøer og damme. Mange af ådalene er
sammenfaldende med lavbundsjorder, der i øjeblikket overvejes at skulle udtages af
landbrugsproduktion. Ådalene er også typisk genstand for udpegning som minivådområder i landbruget.
Skovrejsningsområder
Ærø har i dag under én km2 skov som er fordelt på 8-9 områder. Der er udpeget flere
skovrejsningsområder rundt om på øen. Fremtidige skovrejsningsområder kan overvejes
at indgå i forslaget.
Hvad indebærer forslaget
A/ Hvis man tænker sig et smalt bånd på mellem 10 og 20 meters bredde, som løber i hele
øens længde, som mange steder allerede findes i form af stier eller fredede passager,
ådale og offentlige grusveje etc. Et kvalificeret gæt er, at det samlede areal der skal
opkøbes eller indgås lodsejeraftaler omkring, er i omegnen af 12-15 ha.
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B/ Opkøb af smalle tværgående bånd i ca. 5 meters bredde langs udvalgte jord- og
stendiger, grusveje etc. Mens det langsgående bånd binder øens mange små biotoper
sammen på langs, skal de tværgående bånd binde biotoperne sammen på tværs. Et
kvalificeret gæt er et samlet opkøb eller at der indgås lodsejeraftaler om 5-7 ha. for at
binde øen sammen på tværs.
C/ Hegn. Både det langsgående og de tværgående bånd skal hegnes sammen af hensyn
til fri afgræsning. Hovedparten af arealerne og en stor del af ovenstående bånd er allerede
hegnet. Et kvalificeret gæt, er at der skal opsættes 30 km dobbelttrådet hegn.
D/ Den ”rigtige” græsser. Almindelige heste og kvæg er typisk for store til den her type
opgave. Der er flere kandidater blandt de mindre arter og racer af heste eksempelvis
shetlands-ponyer, visse dværgfår og dværggeder.
Forslaget gør det muligt at forbinder de utallige små sårbare naturområder, vi har på Ærø på kryds og tværs uden om de dyrkede arealer. Hegning gør det muligt at anvende
fritgående helårsgræssende dyr, uden tilskudsfordring – til at skabe levesteder, sprede
næringsstoffer, afgnave træagtige vækster, til at rode op i jordbunden og til at træde frø
ned i jorden.
På den måde bliver det muligt at skabe den naturlige ”forvaltning”, der i disse år tilstræbes
på store sammenhængende naturområder, også for små-biotoper, uden at skulle flytte
eller fragte dyrene fra sted til sted flere gange om året, som hidtil.

!

!

Eksist. sti
Ny sti

Stiforløbet vist på tegningen er et tænkt eksempel til illustration af idéen.
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Afsluttende bemærkninger
Der er to overordnede måder at arbejde med natur på Ærø. A/ flere eller større
naturområder. Eller B/ Større naturindhold på de arealer som allerede er udlagt til natur. I
det her oplæg fokuserer Ærøs Naturforening på det sidste.
Forslaget tager i vid udstrækning afsæt i eksisterende forhold på Ærø, den ærøske natur,
og de ærøske landskabstræk. Forslaget vil i vid udstrækning kunne gennemføres uden
store gener for jordbruget.
Forslaget kan implementeres i faser over mange år. Brugen af små dyr, med x-faktor som
alle kan færdes imellem, ude i landskabet kan øge interessen for naturen, samtidig med at
græsning skaber de rette forhold for Ærøs flora og fauna.

Vestafrikansk hår får

Trods sin afrikanske oprindelse er det vestafrikanske hår får et godt bud på en lille
græsser, der kan gå ude hele året på Ærø. Den skal ikke klippes. Den lever udpræget af
græs, blade og kviste og lader i modsætning til almindelige får, blomsterne stå. Da den
kun opnår en højde på 50-55 cm, er det et dyr, som ingen bliver bange for at møde ude i
det hegnede landskab.
Zoo i København er et bud på en partner, som kunne være interesseret i at medvirke til at
bevare og forøge bestanden af vestafrikanske hår får, som er en sårbar art. Pt. ca. 1000
individer i verden.
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Hvad kræver forslaget:
Først og fremmest politisk opbakning til at videreudvikle idéen
En overordnet naturpolitisk politisk drøftelse omkring formål, mål og virkemidler
Et skitseprojekt, herunder drøftelse med forskere og fagfolk
En undersøgelse af mulig placering af stiforløb
En undersøgelse af mulighed for fondsfinansiering
Etablering af et græsningslav med opbakning fra Ærø Kommune (kendt fra Vejle
Kommune ca. 40 græsningslav)
Borgerinddragelse
Etableringsfaser og tidsplan
Det løse
Herudover har vi følgende idéer som kan medvirke til at øge Ærø Kommunes
naturpolitiske synlighed.
Omlægning af græsarealer omkring offentlige bygninger og kommunalt lejede bygninger til
engarealer der ikke skal plejes. Herved opnås driftsbesparelser.
Opfordre naturstyrelsen og kvægholdere på Ærø til ændring af praksis ved medicinering af
kvæg og heste mod orm. Den udbredte behandling mod orm af dyr ude på græs har ført til
at stort set alle gødningsbiller er forsvundet fra Danmark. Det har været en medvirkende
årsag til at storken er forsvundet fra Danmark og for Ærøs vedkommende til at kirkeuglen
er forsvundet. Stærens og andre fugles tilbagegang. De nævnte fugle lever i udpræget
grad af gødningsbiller.
Ved at behandle dyrene på stald og først efter en tid lukke dem ud på græs igen, vil
medvirke til at gødningsbillerne kommer tilbage i stort antal. Den ændrede praksis vil især
hjælpe vinter og forårs gødningsbille-arterne.
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Aktivitet i Landskabet
I Haveselskabet diskuterer vi ofte hvad der kan gøre for at skabe mere biodiversitet her på øen, i
vores natur og ligeså i haverne. Biodiversitet trives ikke i et rosenbed der sprøjtes ej heller på
sprøjtede kommercielle landbrugsmarker. Der skal være plads til begge dele, men måske lidt
mindre af begge dele og hvad gør vi så. Vi har alle et ansvar som vi må tage på os, når det gælder
den fælles natur.
I stedet for at grave grøfter kunne vi tale sammen og dernæst samarbejde, derfor er dette tilbud fra
kommunens side en kærkommen gave til os borgere.
Fælles med de andre forslagsstillere bør nævnes endnu engang, bredere vejrabatter/grøftekanter
med markblomster. Nogle steder er ploven lige ved at fræse asfalten op. Det samme gælder digerne
og her taler jeg af egen erfaring. Der bliver skrællet mere og mere af digerne for hvert år der går og
beplantningen forsvinder ligeledes. Planterne må tilbage på digerne som burde blive bredere så
buske samt træer kan plantes igen, så fugle/dyrelivet har ynglesteder. Der er mange områder som i
vinterperioden er oversvømmet og ikke kan være særlig gode som landbrugsjord. Disse burde vi
inddrage til afgræsning og ellers lade de områder passe sig selv til gavn for biodiversiteten.
Cykelstier fra Søby til Marstal og fra Olde til Ærøskøbing, burde virkelig være øverst på listen for
anlægsarbejder. Måske skulle der også kigges på de mange markstier, der eventuelt kunne bruges
som cykelstier. Det vil virkelig øge turismen og ganske særligt børnefamilierne. Mange ældre
borgere vil sikkert også igen turde tage sig en cykeltur. Langs disse stier kunne der jo så samtidig
sås markblomster.
Marken på højre side af vejen fra rundkørslen ind mod Ærøskøbing burde tilsås med markblomster.
Det kan ikke være rentabelt, at dyrke dette lille stykke jord så tæt på bymæssig bebyggelse.
Den store græsplæne omkring Rådhuset burde brydes af bede beplantet med diverse
græsser/blomster der er særlig insektvenlige. Her er jeg sikker på, at foreningerne Blomstrende
Ærø, Naturfrednings foreningen og Haveselskabet Ærø i samarbejde på frivillig basis, ville kunne
stå for både planlægning og vedligeholdelse, hvis vi fik muligheden.
Til forskønnelse af vores 3 færgehavne burde opsættes et par store cementkar, som dem i
Svendborg ved pølsevognen tæt på færgehavnen. Beplantet 2-3 gange om året og med lys i til jul.
Det første og sidste, turisterne og vi ser, når vi kommer til og fra øen.
Med venlig hilsen
Solvejg Fischer Jonge
Formand Haveselskabet Ærø

Kære kommune
Hermed et sidste øjebliks indput til arbejdet med
kommuneplanen for det åbne land.
Diger og læhegn
Det bliver ofte fremført, at det i høj grad er naturen på Ærø som
turisterne sætter pris på. Udsagnet er interessant derved, at vi
har meget lidt egentlig natur på Ærø. Ærø er nemlig et
udpræget kulturlandskab, og et meget smukt et af slagsen. Der
er for mig ingen tvivl om, at det turisterne kalder natur, er de
mange relativt små marker omkranset af diger og levende
hegn.
Diger og levende hegn på Ærø er meget værdifulde som
landskabselementer og de er til stede her i langt højere grad
end andre steder i landet. Når Ærø på trods af meget få større
sammenhængende naturområder alligevel har en relativ rig
flora og fauna, skyldes det i høj grad det sammenhængende
net af levende hegn og diger, som er småbiotoper i et netværk.
En plan for det åbne land bør derfor indeholde afsnit om diger
og levende hegn som værdifulde landskabselementer, der bør
beskyttes, bevares og meget gerne udvides.
Med udvides menes f.eks. at levende hegn og digers
naturmæssige betydning kan øges ved at lade hegnene blive
lidt bredere og tilskynde til at landbrugsaktiviteten op ad digerne
foretages i respekt for bevarelsen af dem (ved at pløje bare en
halv meter fra dem).
Det kan også være steder hvor et læhegn kan gøres til en lille
lund, ved at lade hegnet brede sig i skæve hjørner af marker,
hvor landbrugsdriften alligevel ikke er rationel. Planen for det
åbne land kan tilskynde til den slags initiativer.
Diger og læhegn har historisk haft betydning og er blevet plejet.
Læhegnene er blevet beskåret for at skaffe brændsel og
digerne er blevet vedligeholdt for at sikre adskillelse og vel
oprindeligt også for at hegne for husdyr. Dette betyder, at hegn

og diger skal plejes i et vist omfang for at bevare deres værdi
som visuelle landskabselementer og som biotoper for dyr og
planter. Plejeindsatsen bør derfor nævnes i planen for det åbne
land.
Skov
Ærø har meget lidt skov og der bør i planen tilskyndes til at
plante mere. Når der udpeges områder, hvor skovrejsning er
ønsket bør det ske under hensyntagen til bevarelsen af de frie
udsyn over landskabet, hvor der er visuelle værdier der ønskes
bevaret.
Om muligt bør juletræer (landbrugsafgrøde) nævnes specifikt i
planen, med udpegning af områder hvor disse er uønskede.
Industrianlæg i det åbne land
Planen bør forholde sig til hvorvidt man ønsker solcelleanlæg
og lignende i det åbne land og i givet fald hvor. De visuelle og
æstetiske kvaliteter ved det ærøske landskab bør prioriteres
over økonomiske indtjeningsmuligheder for den enkelte
lodsejer. Landskabet er en fælles værdi, og enkeltpersoners
aktiviteter, som kan forringe kvaliteten af det bør være omfattet
af restriktioner.
Solcelleparker hører til i industriområder.
Hvad angår andre energi- og industrianlæg kan der være
praktiske forhold, som betyder at de ikke kan ligge hvor som
helst. (Vindmøller skal stå hvor det blæser, nogle former for
produktion kræver nærhed til havet, grus skal graves der hvor
det, landmanden skal have sine bygninger og
produktionsanlæg på bedriften osv.)
Venlig hilsen
Morten Brixtofte Petersen,
Snorløkke 5,
5985 Søby, Ærø

Til Ærø Kommune

Ideer og forslag til afsnit om landskab, natur og jordbrug
14.maj 2020
Indsendt af Ulla de Frey og Michael Svanholt- Thorupvej 22,5970
20 12 13 36 – ulladefrey@besked.com
Vi er mange der ser frem til, at alle forslag bliver fremlagt og drøftet
offentligt.
Disse emner kræver en god, forståelig formidling, men med en filosofisk,
etisk holdning – ikke bare tal og fagord. Ord, der vækker til
eftertanke.
Forskellige mennesker, også psykologer og kreative personer - ikke
udelukkende finanspersoner - skal gennemgå forslagene.
En embedsmand, der til dagligt står for regler om hegn eller skorstene
eller en traditionelt tænkende landmand er nok ikke de rigtige lige der.
Man vil jo ikke lade en skrædder stå for driften af et mejeri.
Til sidst skal det hele oversættes og ud i verden.
Vi har mulighed for at blive en foregangs-ø, hvis vi tør tænke ud af
boksen.

”Oasen”

I forbindelsen med protesten mod det enorme areal, der er tale om at
udlægge til solcellepark i Store Rise og omegn, indsendte vi et kreativt
forslag til en smukkere og mere menneskevenlig anvendelse af området.
Men vi var nok for tidligt ude.
Find det frem af skuffen og overvej, om der ikke skulle være flere
muligheder i projektet.
Det kan jo deles i flere små projekter, og komme til gavn rundt om på
øen.
Feks i samarbejde med Ærø fødevarenetværks ideer og tanker.
På det tidspunkt mente Friskolen, at det kunne være et godt element i
undervisningen, at eleverne stod for pasning og dyrkning af højbedene,
og i det hele taget brugte området til at blive fortrolig med sund mad i
et sundt liv.
Det gælder nu mere end nogensinde om at tænke fornuftigt og ikke være
bange for anderledes ideer.
Det koster penge, ja. Men der er indtjeningsmuligheder i projektet. Og
sikkert tilskudsordninger til noget af det. Og bla jobmuligheder for
tilflyttere.
Der skal Brydes med fastlåste opfattelser af, hvordan man plejer at gøre
tingene.
Men netop nu er der fokus på, at vi ikke gentager fejlene fra fortiden.
Og som kommune med ca 6000 sjæle har I bedre indgang til institutioner
og velgørende fond end vi havde for to år siden.

Oase projektet ligger allerede hos Jer, men også på dette link:

https://www.dropbox.com/sh/fuxs9goui8ears7/AADO2UXqiHpV_qx6HhFd3neS
a?dl=0
Vi har en papirudgave, vi gerne stiller op med, hvis der er forståelse
for ide og fremtid.
Bare sig til.

Til Ærø Kommune

Ideer og forslag til afsnit om landskab, natur og jordbrug.
14.maj 2020
Indsendt af Ulla de Frey og Michael Svanholt- Thorupvej 22,5970
20 12 13 36 – ulladefrey@besked.com
Vi er mange der ser frem til, at alle forslag bliver fremlagt og drøftet
offentligt.
Disse emner kræver en god, forståelig formidling, men med en filosofisk,
etisk holdning – ikke bare tal og fagord. Gode ord, der vækker til
eftertanke.
Forskellige mennesker, også psykologer og kreative personer - ikke
udelukkende finanspersoner - skal gennemgå forslagene.
En embedsmand, der til dagligt står for regler om hegn eller skorstene
eller en traditionelt tænkende landmand er nok ikke de rigtige lige der.
Man vil jo ikke lade en skrædder stå for driften af et mejeri.
Til sidst skal det hele oversættes og ud i verden.
Vi har mulighed for at blive en foregangs-ø, hvis vi tør tænke ud af
boksen.

Alternativ energi

Vi ønsker alle en anden løsning end olie.
Vi, der bor i Rise og omegn er jo ikke alene om at protestere mod den
store, sorte klat, man overvejer at placere i et bakket landskab. Og som
ikke bringer penge til øen.
Men det betyder ikke, at man bare brokker sig. Der kommer ideer fra
mange sider.
En havmøllepark mellem Ærø og Langeland på det lavvandede område er de
flestes svar på alternativ energi. Det vil kræve samarbejde, men er det
ikke det, vi afprøver netop nu.
Bølgeenergi er en nyere, men absolut mere acceptabel løsning. Vand har
vi jo nok af.
Der er folk på øen, der er mere inde i teknikken end jeg.
Der eksisterer også sol-film til vinduer – bedst i moderne huse med
store ruder.
Noget, der ville give os en fornemmelse af at have del i projektet er en
helt anden løsning, nemlig:
Vi har et stort antal lade/staldtage på hele øen, meget tit funktionelle
udmærkede tage, der kan dækkes med solceller (som i dag fås i adskillige
farver.)
Er det store tagarealer kan husstande i nærheden forsynes med energi fra
landejendommen i midten. Hvis et tag feks har fem nærliggende husstande,
er ledninger ud til dem relativt nemt og billigt.

Det vil koste noget, men det vil være noget, vi er sammen om og til
glæde for os selv.
Følelsen af at have sin egen elforsyning på taget er rigtig.

Til Ærø Kommune

Ideer og forslag til afsnit om landskab, natur og jordbrug
14.maj 2020
Indsendt af Ulla de Frey og Michael Svanholt- Thorupvej 22,5970
20 12 13 36 – ulladefrey@besked.com
Vi er mange der ser frem til, at alle forslag bliver fremlagt og drøftet
offentligt.
Disse emner kræver en god, forståelig formidling, men med en filosofisk,
etisk holdning – ikke bare tal og fagord. Ord, der vækker til
eftertanke.
Forskellige mennesker, også psykologer og kreative personer - ikke
udelukkende finanspersoner - skal gennemgå forslagene.
En embedsmand, der til dagligt står for regler om hegn eller skorstene
eller en traditionelt tænkende landmand er nok ikke de rigtige lige der.
Man vil jo ikke lade en skrædder stå for driften af et mejeri.
Til sidst skal det hele oversættes og ud i verden.
Vi har mulighed for at blive en foregangs-ø, hvis vi tør tænke ud af
boksen.

Gør en grøn ø grønnere.

Vi ved jo allesammen, at det er attraktivt for rigtigt mange at flytte
til en ø, der ikke bare har en god atmosfære, og frisk luft men også
lever efter sunde livsværdier og har rigeligt kultur.
Her vil man gerne se sit barn vokse op.
Ved et solcellemøde blev det fremført, at det kom en del turister for at
se vores alternative energianlæg.
Tænk på, hvad der ville komme, hvis øen havde en endnu stærkere grøn
profil og virkeligt gik ind for både landskabelige værdier,

økologi, fornuftigt nyskabende jordbrug, alternativ energi,
dyrevelfærd, utraditionelle landbrugs-produkter, spændende
madkultur og især menneskelige livsvilkår i ro, venlighed og
skønhed.
Vi er nået langt, men der mangler alligevel noget.

Her er så mange kvaliteter på denne ø, men vi går tit for stille med
det. Inviter skole og interessegrupper.
Man kan opmuntre unge kollektiver, men også ”oldekoller”. For både
mennesker og dyr.
Skal der i disse tider spares på forureningen, må det være nu, vi skal
fremhæve kvaliteterne.
Det skal være som at komme til en hel anden verden.
Der skal satses på forskellen fra de store byer og deres forlystelser.
Vi skal ikke være ren Morten Korch. Men vi skal heller ikke gå efter
plastikforlystelser og det sidste nye for det sidste nyes skyld.

Menneskelige værdier vil betyde ligeså meget som den måde, vi behandler
jorden og dyrene på.
Vi, der har set meget forskelligt rundt om i verden og nu ikke drømmer
om at flytte os fra øen, ved hvor usædvanligt her er. Lad os dele det
med verden.

Forslag til Ærøs kommuneplan, afsnit om det åbne land

Forslaget er tænkt som en tvær forbindelse (korridor) på øen med fokus på natur og landskab med respekt
for jordbrug og kulturarv. Placeringen er tilfældigt og placeres efter nærmere analyse, dog foreslås det, at

korridoren lægges midt på øen. Derved opnås, at forbindelsen over land fra kyst til kyst vil give den
vandrende en forståelse af øens helt særlige terræn. Korridoren vil sådan tjene som en
supplerende stedsbeskrivelse, vil gøre opmærksom på landskabets markante højderyg, den
kraftige stigning mod midten og faldet mod kysterne
Korridoren udformes som en spredningskorridor for dyr, insekter & planter og også til glæde for mennesker.
Spredningskorridoren udformes med respekt for jordbrug, kulturarv, natur og landskab med særlig fokus på
Ærøs landskabs form med mindre marker og levende hegn.

Korridoren vil bidrage med en tværforbindelse på øen som skal opleves af mennesker på gå / vandre tur.
Det er ikke tiltænkt at korridoren har stier, belysning eller andet men en korridor hvor oplevelsen af Ærøs
særlige egenskab med iscenesætning af natur og landskab.

Forslagsstilleren er Nanna og Stig Ørum Christensen, Tranderupgade 33 Ærø, sc@novaform.dk
Fremsendt til Ærø Kommune via kommuneplan@aeroekommune.dk dato: 14. maj 2020

Ærø Kommune,
Rådhuset,
Statene,
5970 Ærøskøbing.

Kragnæs, den 13. maj 2020.

Forslag til Kommuneplanens afsnit om landskab, natur og jordbrug.

Indledningsvis vil vi henlede opmærksomheden på, at der for nylig er er landet et flot stykke
dokumentation omkring den ærøske natur, skrevet af nogle mennesker, der for det første ved en
masse om lokale naturforhold og samtidig har en stor kærlighed til naturen, øen og dens beboere .
I Naturpolitikken for Ærø, vil der være rigtig meget, der vil kunne bruges i rigtig mange
sammenhænge, når der skal lægges en strategi for de kommende år. Jeg tror ikke. der tidligere er
udarbejdet et lignende, samlet stykke videnbaseret arbejde, omkring de ærøske naturforhold og
ønsker for fremtiden.
Når man kigger på det ærøske kulturlandskab, som det ligger her i 2020, er noget af det første der
springer i øjnene, de mange jorddiger, der ind- og omkranser de opdyrkede marker.
De er med til at give landskabet karakter og er en vigtig del af det som gør, at øen fremstår som
den gør.
Det er af største vigtighed, at digerne får lov til, fortsat, at kunne benyttes af dyr og planter, som
korridorer i et landskab, der helt og holdent er på landbrugets betingelser.
Gråsten Nor, er under forandring. Naturstyrelsen har for nylig opkøbt et større stykke af noret, og
ejer nu en del af det beskyttede område. Det synes vi er godt. Vi forventer, at der kommer en
stærkt tiltrængt naturgenopretnig indenfor en overskuelig fremtid. Det kan være med til at bringe
balance i regnskabet omkring nedgangen i antal og arter, der er forsvundet fra området i gennem
de sidste mange år. Der er plads til både menesker og natur i Gråsten nor og vi ser frem til at
nuværende og kommende politikere på Ærø, vil være med til at genetablere et område, som
kommer til at være enestående, ikke bare for regionen, men også nationalt og internationalt.
Der skal efter vores mening være noget mere skov på Ærø. Der er p.t. kun omkring 1% af den
ærøske muld, der er beplantet med skov. Det er helt utilstrækkeligt. Alle er i dag klar over, at skov
er med til at reducere CO2 problemerne. Der har været gjort mange forsøg på at plante noget
mere skov på øen, men alle forsøg er blevet gjort til skamme. Det skal være anderledes, der er
politisk ønske om at der skal plantes mere skov, der er også et ønske fra befolkningens side at der
kommer flere grønne områder på øen.
Vi skal sikre vores drikkevand og ikke kun til eget forbrug, men også lave nogle ordninger, der
sikrer, at vore efterkommere også har rent drikkevand. Det er ikke en selvfølgelighed ret menge

steder mere. Skovrejsning i indvindingsområderne er en mulighed. Sprøjtefri zoner og enighed
omkring beskyttelsen må være en selvfølge efterhånden. De som ikke kan forstå dette, må sættes
på plads, til almenvellets bedste.
Lavbundsområderne, Stærmose, Langemade mose, Kattemose, St. Rise mose, Skovsøen ved
Trappeskov, tages ud af omdrift. Der etableres afgræsning og områderne naturgenoprettes hen
over en årrække, med kompensation til ejerne.
Der skal ske en fritlægning af de mange rørlagte vandløb f.eks. i Ørbækken og der laves sprøjte- og
dyrkningsfrie randzoner ved de frilagte vandløb, der også vil kunne afhjælpe høje vandstande på
markerne, som man har set i de sidste år, grundet i større regnmængde.
Etablering af stier og adgang i det åbne land. Med adgang til ”ukendte” destinationer, gennem
områder som kan være med til at gøre oplevelsen af landskabet større end tilfældet er i dag.
Sikring af truede og sjældne arter, må komme i allerførste række, når der laves omforandringer til
fremme af byggeri eller andet menneskeskabt, uanset hvor på øen det måtte forekomme.
På Ærø har vi 70 km kyst, der, bortset fra møllerne ved Vejsnæs og St. Rise, er uberørt. Det skal de
blive ved med at være. Kystbeskyttelseslinien skal håndhæves restriktivt. De ærøske kyster er
uvurderlige skatte og skal de fortsætte med at være, også i fremtiden.
Afslutningsvis vil vi ønske et godt samarbejde, omkring formidlingen af vores allesammens natur
og håber, at vi fremadrettet vil være i stand til, sammen, at at gøre en indsats, som vi vil kunne
være bekendt overfor være efterkommere.

Med venlig hilsen,
På vegne af DN, Ærø,
Jan Clausen.

Den
nye
indsigt
I tiden efter den 11. marts er mange øjne åbnet for,
at vi sammen skal tage behandlingen af vort miljø,
vort klima og vor natur helt anderledes alvorlig,
end vi gjorde før og bevidstheden om, at vi skal
tænke i mindre enheder, støtte det nære og lokale,
går alle steder igen som en rød tråd.
Og samtidig er vi blevet klar over, at det nu skal gå
stærkt.
– Vores hus brænder, og vi skal opføre os, som
om vores liv er på spil - for det er det, sagde Greta
Thunberg til os for et år siden.
Denne nye indsigt skal vi have med i alle vore
vurderinger og diskussioner – også her på Ærø. Og
spørgsmålet om, hvad vi skal bruge vort landskab
til, er en del heraf. Og den skal med ved fremtidige
revisioner af diverse kommuneplaner.
Eksempelvis er der i debatten bred enighed om,
at de lokale fødevarer er et vigtigt element i vort
fremtidige tilværelse, og støtten til og udviklingen
af disse hænger nøje sammen med udviklingen af
vort landbrug.

Rent grundvand – økologisk omlægning
Erkendelsen af, at vort grundvand og økologien
hænger sammen, er også voksende.
Det er korrekt, at vort grundvand ikke ville blive
rent, selv om hele øen blev lagt om som økologisk
landbrug, idet vi har »fortidens synder«
(giftstoffer, som tidligere er blevet spredt) at
kæmpe imod, men en økologisk omlægning vil
kunne stoppe den fremtidige forurening af jord og
hav, og give helt nye muligheder for udvikling af
landbruget.
Og bedre betingelser for såvel plante- som
dyreliv.
Vi har vor fantastiske natur og rigtig mange
forskellige plante- og dyre-arter, og dermed pligt
til at tage ansvar og arbejde for at sikre og udvikle
biodiversiteten.

Rent nd –
a
grundv k
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Illustrationer:
tak for lån
til Ærø Kommune

Landbruget – såvel stort som småt – skal inspireres
og hjælpes til omlægning til økologi.
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Hjælp og støtte til lokale initiativer på
fødevareområdet
Vi har flere lokale leverandører af fødevarer.
Nogle er blevet storre – og enkelte også kendte
ud over øen.
Og vi har en underskov af små steder, som er i
gang.
Der bliver dyrket grøntsager, og der er små
dyrehold.
Som iværksætter støder man imidlertid ind i
mange udfordringer; både ved etablering og når
man når dertil, at man gerne vil afsætte sine
produkter.
Det kan være praktiske ting; ved udviklingen
af produkterne – og det kan være i forhold til
lovgivningen eller i forbindelse med salgsarbejdet.
Også her skal kommunen gå ind og inspirere

gamle og nye ildsjæle, som gerne vil gøre en
indsats.
Det kan være ved at gøre det nemmere at overvinde udfordringerne – og det kan være med fsk.
former for økonomisk støtte.

Vi opfordrer kommunen til – i samarbejde med
repræsentanter for de pågældende mennesker
– at udarbejde planer for, hvorledes man kan
medvirke til bedre arbejdsmuligheder for de
mindre fødevareproducenter.

Visionen må være en ø med det økologiske grundlag
som fundament til en bred vifte af gårde med flere
forskellige måder at drive stederne på, forskellige
produkter, arter og dyr, som lever med en maksimal
grad af dyrevelfærd. Og forskellige former for
jordbehandling; biodynamisk jordbrug; permakultur,
regenerativt landbrug; og hvad der evt. kommer til.
Iværksætterkulturen – inden for alle områder –
er af stor betydning for udviklingen af vor ø, og
skal hjælpes og understøttes ved alle former for
planlægning.

Den 14. maj 2020

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

