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LEDER

Cirkulære Samsø
Årets sidste udgave af Momentum+ peger i allerhøjeste
grad fremad. At en dansk ø med 3.700 indbyggere har en
ambition om at blive fossilfri i 2030 viser, at man er langt
foran regeringens aktuelle klimaplan.
Samsø har i perioden 1997 og ca. ti år frem gennem
en målrettet strategisk indsats præsteret at få en negativ CO2 udledning. Eksemplet viser, at det rent faktisk kan lade sig gøre, hvilket af og til
betvivles - nogle gange som argument
for ikke at gøre noget.
Men resultaterne giver blod på tanden, og Samsø vil videre. Og når man
i denne sammenhæng siger »Samsø«, betyder det reelt befolkningen,
som er fælles om engagementet i en
omstilling til en mere cirkulær økonomi. Det gælder kommunen, landbruget og en række borgerinitiativer.
JA formand, Hans-Henrik Jørgensen
Samsø er en ø, og de problemer,
som mange mindre øsamfund slås med i form af affolkning og tab af arbejdspladser, findes også her. Oven i
det kommer en vandforsyning, hvor grundvandspumpning er begrænset, pga. det omgivende hav. Vand er her
en ressource, man skal omgås med omtanke, og så vidt
muligt genbruges. Det problem kommer med sikkerhed
til andre områder også.
Men Samsø udgør også et spændende laboratorium for cirkulær bioøkonomi med fokus på både natur,
produktion og turisme. Som borgmester Marcel Meijer
udtrykker det, er det ikke kun naturfilantropi, men en
reel ambition om at skabe et fremtidssikret øsamfund i
balance, som fremadrettet kan tiltrække nye, ressourcestærke beboere.
Artiklen »Biosamfund Samsø i 2030« beskriver, hvordan man på den helt store klinge ser udviklingen af den
cirkulære økonomi som en ambition om at vise løsninger
på en stribe af FNs verdensmål. Her er tale om strategier i forhold til energi, bæredygtig landbrugsproduktion,
spildevandshåndtering, som man viser utrolig spændende løsninger på.
Samsøs test af løsninger til spildevandsanvendelse
gennem filtrering og udnyttelse af næringsstoffer i vand2
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fraktionen og slammet til biogas er
klart i kernen af problemstillingerne
- også i forhold til recirkulering af
spildevand fra større bysamfund.
Jeg savner måske i beskrivelsen en inddragelse af det omgivende hav - ikke i form af havbrug - men
snarere planteproduktion i bredeste
forstand i øens nærhed.
Samsø forsøger at give svar på en
række af de mest påtrængende problemer, vi står overfor. Dette arbejde bør være en inspiration og ledestjerne for alle dele af Danmark.
Det er opmuntrende at gå ind i
2019 med Samsø som eksempel, og
jeg glæder mig til at møde JAs medlemmer, når vi i foråret 2019 tager
på tur til Samsø for at få uddybet
synspunkter og få en faglig diskussion af løsningsmodellerne.
Godt Nytår!

BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

INDHOLD

04
06
10
14

Samsø som cirkulær kommune
Af Lina Ventzel Pedersen

Biosamfund Samsø i 2030
Af Knud Tybirk, Søren Steensgaard, Niels
Mikkelsen og Lina Ventzel Pedersen
Nyttedyr og biodiversitet i agerlandet
Af Jørgen Aagaard Axelsen &
Paul Henning Krogh

Efterafgrøder har betydning for jorden
Af Knud Ravn Nielsen &
Kasper Holm Kristensen

17

Folkeligt engagement giver ejerskab
Af Søren Hermansen

20

Biogas som motor
Af Knud Tybirk

24

Der er ressourcer i spildevand
Af Niels Mikkelsen

28

Forpagtere løser generationsskifte
problemet
Af Bent Degn & Thorkild Ljørring

31

Samsøs landbrug før, nu og fremover
Af Tommy Dalgaard & Knud Tybirk

35

Redaktionens klumme
Af Mikael B. Hansen

Temanummeret er medfinansieret
af Velux Fonden gennem projektet
»Biosamfund Samsø«. Se også
www.biosamfund.samsoe.dk

BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

MOMENTUM+ NR. 4 2018

3

AF LINA VENTZEL PEDERSEN

SAMSØ
som cirkulær kommune
I midten af Danmark ligger en grøn kommune med et stærkt
landbrug. Øen står sammen om fornyelse og har en borgmester,
der prioriterer bæredygtighed
For godt 20 år siden vandt Samsø
konkurrencen om at blive vedvarende energi-ø. En titel, Samsø Kommune og Samsø Energiakademi har
brugt til at udvikle og indføre nye,
bæredygtige tiltag.
Øen producerer nu mere vedvarende energi end sit totale energibehov og er verdenskendt på denne
omstilling.
Kommunen er gået med i flere
projekter, der har fokus på bæredygtig udvikling - fx »Biosamfund Samsø« der arbejder for, at alle øens res-

En af Samsøs helt store
visioner er at blive
fossilfri ø i 2030
sourcer bliver genbrugt i et kredsløb,
hvor så lidt som muligt går til spilde. Der samarbejdes bl.a. med øens
landmænd om at sikre mere bæredygtighed i landbruget - øen er på
vej mod et såkaldt cirkulært landbrug.
Spørger man borgmester Marcel
Meijer, er den slags projekter og innovative tanker altafgørende for Samsø
som et solidt landbrugssamfund:
- På Samsø har vi været meget
stærke på vores landbrug. Men der
er stadigvæk mange udfordringer.
Miljøkrav, forbrugerforventninger,
gæld og generationsproblematikker
4
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har gjort, at der er brug for at tænke i nye baner. Disse
nye tanker ligger til grund for Biosamfund Samsø.

Kommunen og landbruget
Som hovederhverv på øen er landbruget en altafgørende
brik i det cirkulære puslespil, Biosamfund Samsø arbejder
med. Borgmesteren glæder sig derfor over de mange nye
tiltag, der allerede er sket i landbruget.
- Jordbrugsfonden har gennemført nogle rigtig gode
initiativer med at give unge landmænd muligheden
for at forpagte landbrug. Fonden har nu købt to gårde, som unge landmænd forpagter, og de har dermed
fået muligheden for at køre et økologisk landbrug videre,
fortæller borgmesteren.
Hvis Samsø Kommune vil blive ved med at fastholde
og udvikle det grønne image, er alle på øen dog nødt til at
tænke i nye og alternative baner for hele kommunen.
- På Samsø ønsker vi at bidrage til udviklingen af landbruget. At være med ved fronten, hvor nye beslutninger tages. Derfor tænker erhvervet på øen i alternative
afgrøder, i længere værdikæder og i samarbejde på tværs
af sektorer.
- Og her i efteråret har kommunalbestyrelsen besluttet
at understøtte udviklingen ved at købe ind lokalt til kommunens køkkener, hvor det er muligt, pointerer borgmesteren og fortsætter:
- Jeg vil pege på Biosamfund Samsø som en rigtig god
mulighed for et vigtigt og konstruktivt samarbejde mellem kommune og landbrug, hvor udnyttelse og beskyttelse af landskabet går hånd i hånd.
- Et forbillede for andre kommuner og en mulighed for
at sikre en bæredygtig udvikling for Samsø som samfund.

Den grønne ø
Når Marcel Meijer nævner det grønne image, er det både
med henvisning til øens arbejde med bæredygtighed og
grøn energi, men det er også en henvisning til Samsøs
smukke natur. Øen er kendt for naturoplevelser og et
BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

landskab med både landbrug, hede,
skov, kyst og bakker.
- Biosamfund Samsø fokuserer
også på biodiversitet og naturen. Og
det er en meget vigtig ting for Samsø - og for mig personligt, siger borgmesteren og uddyber:
- Naturen er vigtig for samsingerne, den er vigtig for landbruget, og
den er vigtig for turisterne. Når vi i
Samsø Kommune gerne vil bruge tid
og penge på at bevare biodiversitet,
er det fordi, det betyder noget for os
alle sammen.
Samsø Kommune har også gennem Biosamfund Samsø sat fokus på
spildevandshåndtering samt et nyt
system til affaldssortering. Endelig
forsøger kommunen at skaffe midler
til en naturforvaltningsplan for Besser Made.

Forretning og fornøjelse
Hovederhvervet på Samsø er landbruget, men turismen er ved at komme op på samme niveau. Derfor må
kommunen arbejde på at føre den
cirkulære tanke ind i begge erhverv.
Marcel Meijer fortæller, hvordan
bæredygtighed i høj grad skal være
en del af kommunens nye planstrategi:
- Vi vil gerne have de nye grønne
tiltag med i planstrategien. Der skal
være et større fokus på bæredygtighed og biodiversitet - både i forbindelse med landbrug og turisme.
Derudover arbejdes der på øen for
at skabe stærkere forbindelser mel-

lem de to hovederhverv. Ved Nordby kan man bl.a. komme på grøntsags safari, i Sildeballe kan man opleve forarbejdningsleddet hos Samsø Bær, og ved Yduns Have kan
man høre om økologisk fødevareproduktion.
- Der er altså allerede produkter med fokus på landbrugsturisme på hylden hos Visit Samsø, men der er plads
til mange flere.
- Vi har mange små producenter på øen, og de er
afhængige af både naturen og turismen. Derfor er det en
fordel for dem, hvis de kan slå erhvervene sammen på
denne måde, forklarer borgmesteren.

Et grønt håb for fremtiden
På Samsø har man tradition for at se fremad og at stå
sammen om både udfordringer og positive forandringer.
Når kommunen vælger at prioritere bæredygtighed,
er det for at imødekomme de truende klimaforandringer - men også for at udnytte ressourcerne på bedst mulig
vis. Man håber derudover også, at de mange tiltag vil føre
andre gode ting med sig:
- Vi har store udfordringer med vores bosætning, så
hvis de bæredygtige og cirkulære tiltag kan tiltrække ressourcestærke familier, er vi selvfølgelig meget glade for
det, siger borgmesteren.
Der er mange gode fremtidsønsker for øen, og en af
Samsøs helt store visioner er at blive fossilfri i 2030. En
vision, der kræver meget arbejde for både kommunen,
erhvervslivet og for øens borgere.
- Vi vil gerne vise, at vi kan gå foran og inspirere andre.
Samsø havde ikke de bedste forudsætninger for at udvikle sig til et foregangssamfund på vedvarende energi, men
det kunne alligevel lade sig gøre. Vi er kun 3.700 personer
på Samsø, så vi skal stå sammen om projektet.
- Hvis vi kan gøre det, kan andre små samfund også,
slutter Marcel Meijer.
Cand.mag. i filosofi Lina Ventzel Pedersen
var på skrivende tidspunkt ansat som
kommunikationskonsulent i Samsø Kommune.
- Biosamfund Samsø er en god mulighed
for et vigtigt og konstruktivt samarbejde
mellem kommune og landbrug, hvor
udnyttelse og beskyttelse af landskabet
går hånd i hånd, siger Marcel Meijer.

›
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AF KNUD TYBIRK, SØREN STENSGAARD, NIELS MIKKELSEN OG LINA VENTZEL PEDERSEN

Biosamfund Samsø i

2030

En strategi for bæredygtig anvendelse af lokale bioressourcer og
energiformer er på vej. Visionen er, at du i 2030 ankommer til en ø,
der ikke bruger fossile brændsler
En hel ø, der ikke bruger fossile
brændsler… Det er et særdeles ambitiøst mål til indfrielse om tolv år, som
ingen andre øer har formuleret.
Målet kommer ikke af sig selv, og der
er afgjort behov
for hjælp og en
del politiske initiVi arbejder på ativer for, at det
kan realiseres.
at italesætte
Det fordrer
FNs sytten
bl.a., at Samverdensmål og sø implementerer cirkulæoversætte dem re principper for
ressourcestrømtil »samsk«
mene på øen,
så man styrker jordens frugtbarhed,
genanvender vand og næringsstoffer og har en unik formidling af samspillet mellem menneske, landbrug
og natur.

Den store sammenhæng
Vi arbejder på at italesætte FNs sytten verdensmål og oversætte dem til
»samsk«.
Det kan ikke gøres på én dag og
kræver meget dialog med alle interessenter på øen. Der har dog på øen
i et par årtier været en stærk politisk
opbakning til langsigtede visioner på
energi- og miljøområdet, og vi arbejder på en plan for en ø i balance på
rigtig mange parametre i 2030.
6
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I temamagasinets artikler behandles flere emner omkring
cirkulært landbrug snævert fagligt, hvor vi i denne artikel
vil give et billede på, hvordan landbruget i bred forstand
kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund i 2030. Vi
kan ikke her midt i projektet beskrive en færdig plan, men
vi kan give eksempler på, hvordan landbruget spiller sammen med andre sektorer.

Verdensmål for frugtbarhed
Der findes ikke nogen god definition på, hvad jordens
frugtbarhed er - og alligevel ved alle landmænd det godt.
Og tidligere tiders skatteopkrævere vidste også, hvor
mange tønder hartkorn man havde. Frugtbarhed er en
kombination af mange faktorer, og fx adgang til vanding
øger en sandet jords frugtbarhed.
Hvis man hertil lægger FNs sytten verdensmål, vil vi se,
at frugtbarhed måske påvirker en hel række af dem. Det
er oplagt, at frugtbarhed vedrører mål 2 om at afskaffe
sult, fødevaresikkerhed og bæredygtig landbrug, men det
vedrører bestemt også mål 12 om ansvarlig produktion og
forbrug - herunder bæredygtig forvaltning og udnyttelse
af naturressourcer.
Jordens frugtbarhed handler også om mål 13 - om klimaindsats - idet man kan imødegå en stor del af den øgede, globale CO2 udledning ved at øge indarbejdelse af
mere kulstof i jorden i form af humusstoffer - eller ved at
ekstensivere lavbundsarealernes dyrkning.
Det er en del af regeringens klimaudspil, og vi kunne
eksemplificere det som en case på Samsø ved at sætte et
mål om at øge kulstofbindingen i samske landbrugsjorder.
Jordens frugtbarhed kan øges ved at bruge overfladekompostering, halmnedmuldning, efterafgrøder og reduceret jordbehandling som omtalt i artiklen om nyttedyr
og biodiversitet, s. 10. Det giver meget mere levende og
dynamiske fødekæder i marken, så balancen mellem nytBIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

tedyr og skadedyr ændres, og der
bliver mere biologisk liv i jorden og til dels også i hegn og småbiotoper i landbrugslandskabet. Dermed
har frugtbarhed at gøre med mål
15 om tab af biodiversitet og udpining af jorden. Dette influerer igen
på udvaskning af næringsstoffer og
indirekte på livet i havet.
Desuden kan jordens frugtbarhed
have en vis indflydelse på job og økonomisk vækst i landbruget og bæredygtig energi gennem halmanvendelse og træflis.

Vandbatterier
Vandets kredsløb har også stor
betydning for landbruget på Samsø.
Inden for vedvarende energi og vand
tales mere og mere om at udligne
mængderne og lagre det, til vi har
behov for det - såkaldt »Peakshaving«. Når vi som sidste vinter
havde rigeligt nedbør på Samsø og
tørke som i sommeren 2018, sætter
det tanker i gang.
Vandreservoirer baseret på
drænvand er almindelige
på Samsø, hvor vandet (og drænvan-

dets næringsstoffer) gemmes fra vinteren til vækstsæsonen. Grundvandsdannelse foregår om vinteren, og vi kan
hente noget vandingsvand op om sommeren, så det forekommer allerede. Men vi arbejder også på at udvikle en
større klimatilpasning omkring Samsøs pulsåre - »Sørenden«, der er øens største vandløb.
Har vi mulighed for at tilbageholde og nedsive nedbørshændelser til enten rekreative formål og senere til
vandingsformål og/eller til planlagt nedsivning, når vi et
godt stykke vej med at nivellere vandkredsløbet på øen.
Dertil kommer, at vi på sigt forventer at kunne rense
spildevandet med avancerede filtre og bruge de faste elementer i biogasanlæg og genanvende det ultra-filtrerede
vand til at dyrke græs eller andre non-food afgrøder. Koblingen fra vand tilbage til frugtbarhed er også oplagt, da
flere studier viser, at en frugtbar jord med mange regnorme bedre kan opsuge - og faktisk også bedre kan holde på
- vandet i en tørkeperiode.
Vi skal have udviklet naturlige vandbatterier på Samsø.
Til gavn og glæde for alle.

Græsproteiner til foder?
Husdyrtallet svinder ind på Samsø, og vegetarer har en
pointe i klimadebatten. Hvis Samsø skal bidrage, er bio-

›

Samsø implementerer cirkulære principper for ressourcestrømmene på øen,
så jordens frugtbarhed styrkes. Det er oplagt, at »frugtbarhed« vedrører
verdensmål 2 om at afskaffe sult, fødevaresikkerhed og bæredygtig
landbrug. Det vedrører desuden mål 12 om ansvarlig produktion
og forbrug, men også mål 13 - om klimaindsats.

›
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gas til færgen og ikke mindst flere
»hjemmeproducerede« proteiner til
husdyrene væsentlige skridt mod
mindre klimafodaftryk af husdyrproduktionen.
Et slag på tasken viser, at ca. 1.000
ha med græs kan (hvis det vandes
med fx renset spildevand) forsyne
øens svinebesætninger med protein.
Frisk græs presses, og fra saften
fermenteres straks en proteinpasta,
der kan bruges til husdyrfoder. Desuden er der en sukkerrest (brunsaft),
der måske kan bruges i biogas eller
til andre formål. Og pressekagen kan
fungere som kreaturfoder eller til
biogas.
Desuden vil det give et andet
alternativ i sædskiftet med forhåbentlig et fornuftigt dækningsbidrag - og en øget tilførsel af organisk
materiale.
Proteinraffineringens sideprodukter (pressekage og brunsaft) skal
helst kunne udnyttes i et biogasanlæg og relaterer sig til verdensmål 7,
8, 9, 12 og 13.
Det er naturligvis en udfordring
af få teknologi, produktion, økonomi og forbrug til at passe sammen i
et øsamfund, men det kan have stor
demonstrationsværdi netop at gøre
det i en afgrænset »lille verden«.
Et andet alternativ er flere hestebønner og sojabønner produceret på øen, hvilket allerede er under
udvikling for nyomlagte økologer og
andre.

Samfundets rester landbrugets gødning
Spildevandet er i fokus, men det er
en bedre håndtering af affaldet også
- som ressourcer for andre produktioner. Det gælder den organiske del af
husholdningsaffaldet, affald fra
restaurantkøkkener og butikker samt
Syltefabrikkens procesvand, som alle
er særdeles velegnede produkter til
det kommende biogasanlæg.

8

MOMENTUM+ NR. 4 2018

FOTO: MIKAEL B. HANSEN

Produkterne bliver til gas og gødning, hvor vi især kan
recirkulere fosfor fra madrester og dermed mindske
import af en fossil ressource.
Det gælder dog også de ca. 1.000 ton have- og parkaffald, der indsamles på øen årligt. Vi får etableret et kommunalt komposteringsanlæg, som netop kan recirkulere
en stor pulje kulstof til jordforbedringsmiddel til landbruget og private haver.

Halm som ressource
Samsøs landbrug med 60 pct. kornareal producerer ca.
16.000 ton halm om året. Heraf anvendes ca. en tredjedel
i varmeværkerne, en mindre del til husdyr og afdækning,
og resten nedmuldes. Halm har en værdi for landmanden
- enten som gødning og kulstof til jorden eller til foder på
bedriften. Værdien kommercialiseres, når det sælges til
varmeværker, hvor landmanden kun får lidt aske tilbage
igen.
Regeringen og energiforliget i 2018 har vedtaget at
reducere el til varmeafgiften, så varmepumper bliver
mere rentable, og det må forventes, at varmeværkerne vil
begynde at reducere halmforbruget i takt med indfasning
af varmepumper.
Det kan både være godt for varmeforbrugeren, men
formentlig også for landmanden. Enten hvis halmen nedmuldes, og/eller hvis den tilbageføres jorden via et biogasanlæg, hvor vi så kan producere mere brændstof til
færgerne samtidig med, at den gode, uomsatte lignin
kommer med på marken via bioresten. Så giver halmen
værdi for landmanden mange gange - om end regnestykket ikke er helt enkelt. Men det er klart, at halmen derved bliver mere »multifunktionel« og giver flere produkter
end blot varme.

Natur, kultur og landbrugsturisme
Landbrugserhvervet og turismen er de to hovederhverv,
der skaffer valuta til øen, og balancen mellem disse to
hovedgrene ændres løbende. Vi tror, at begge erhverv
fortsat vil være dominerende på øen, men vi vil måske
opleve en højere grad af integration, fordi mange gæster
gerne vil forstå, hvordan fødevarer produceres og opleve
det dyrkede landbrugslandskab.

Samsøs landbrug med 60 pct. kornareal
producerer ca. 16.000 ton halm om året.
Hvis halmen tilbageføres jorden via et
biogasanlæg, kan vi producere mere
brændstof til færgerne samtidig med,
at den gode, uomsatte lignin kan komme
med på marken via bioresten.

BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

Vi kan på Samsø med stolthed markedsføre den landbrugsproduktion, vi har. Brdr. Kjeldahl har succes
med grønsagssafari, hvor turister får
et indblik i, hvordan der produceres
grønsager og tages hensyn til natur
og miljø. Yduns Have har mange
fremvisninger af sin produktion, og
Samsø Museum har en lang række
lokaliteter og udstillinger (Fredensdal, Gammel Smedje osv.).
Et cirkulært oplevelsescenter for
erhvervsturister, studerende og skoleelever kunne også kobles til fx
Energiakademiet, som netop har
gjort Energiturisme til en betragtelig
indtægtskilde. Samsø bær har rundvisninger, og flere samsinger vil kunne udvikle interessante produkter til
landbrugsturisme.

Fra visioner til strategi
Vores vision er, at vi i 2030 skaber
mere værdi på Samsø. Værdier kan
opfattes både som økonomisk værdi
og job, men også som produkter og
oplevelser, og Samsø har fundet en
ny balance mellem at producere
fødevarer og »producere« oplevelser.
Fødevarer er til lokalt forbrug,
men stadig i høj grad til eksport,
så det er ikke muligt at øge værdien og samtidig kun forbruge lokalt.
Oplevelser er til gengæld stedfaste,
og derfor skal vi arbejde med øens
muligheder for at koble mennesker,
landbrug og oplevelser sammen.
Biosamfund Samsø arbejder sammen med landbruget og andre lokale aktører på at skabe et levedygtigt
øsamfund på basis af et optimeret
biomassekredsløb, hvor anvendelsen
af Samsøs jord er balanceret mellem produktion af fødevarer, energi og styrkelse af øens miljø og naturværdier.

BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

Biosamfund Samsø vil i det store perspektiv fokusere
på øens muligheder for at koble mennesker, landbrug
og oplevelser sammen.

FOTO: KNUD TYBIRK

Indsatsen vedrører en lang række af FNs verdensmål, hvilket indikerer, at vi er på rette vej mod samme globale visioner for 2030.
Samsø får besøg af mange erhvervsturister, fordi de vil
forstå, hvordan øen er kommet så langt på energiområdet. Vi håber, at dette temamagasin giver inspiration på
andre områder til visioner og strategier for andre lokalsamfund.
I de følgende par år vil Biosamfund Samsø gennemregne scenarier for, hvordan vi når målene og give konkrete bud på strategien frem mod en mere cirkulær ressourceanvendelse i 2030. Vi håber, at dette bliver en del af
landbrugets DNA på Samsø og viser vejen frem for mere
»cirkulære« landbrugsprodukter, hvor forbrugerne anerkender, hvordan fødevarer produceres på en bæredygtig vis.
Biolog, ph.d. Knud Tybirk er projektkoordinator, og cand.
techn.soc. Søren Stensgaard er forvaltningschef
i Samsø Kommune. Cand.phil. Niels Mikkelsen er partner
i Minor Change Group, og cand.phil. Lina Ventzel Pedersen
var på skrivende tidspunkt ansat som kommunikationskonsulent i Samsø Kommune.
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AF JØRGEN AAGAARD AXELSEN OG PAUL HENNING KROGH

Nyttedyr
og biodiversitet
i agerlandet
Biosamfund Samsø arbejder med cirkulært landbrug - her er
biodiversitet og markens fødekæder væsentligt. Inspirationen
er andre projekter som »Grønne Marker og Stærke Rødder«
samt »CarbonFarm«
De findes i alle marker. I nogle marker kan der være mange af dem. Det
drejer sig om de små dyr, som lever
på jordoverfladen. De gemmer sig tit
i jordens små revner og sprækker.
Står du i marken og kigger, kan du
som regel ikke se dem. Lægger du
dig derimod ned på alle fire, begynder de at dukke op - nærmest ud af
ingenting. Mange af dem er ikke ret
store.

Hvis du befinder dig i en mark, der er blevet pløjet, kan
det være svært få øje på ret mange. Hvis du er i en pløjefri mark, der heller ikke er blevet harvet, får du ret hurtigt
øje nogle stykker. Og hvis du står i en pløjefri mark med
et halmdække, kan du normalt hurtigt finde mange.
De fleste af dem er springhaler, men du vil også finde
en hel del edderkopper, rovbiller og løbebiller. Edderkopper, løbebiller og rovbiller kaldes tit for »polyphage prædatorer«. Polyphage betyder, at de spiser lidt af hvert og
ikke er specialiserede på bestemte fødeemner. De trives godt, når man ikke bearbejder jorden, og de trives
specielt godt, hvis der også er et dække af halm fra sidste høst.

Mere liv i pløjefri jord

FOTO: ZDENEK GAVOR

Sølvspringhale (Heteromurus nitidus) er en af de overflade
levende springhalearter, der har stor værdi som føde for de
polyphage prædatorer (edderkopper, løbebiller, rovbiller).
Sølvspringhale er op til 3-4 mm. En pløjning kan nærmest
sammenlignes med et jordskælv for fx sølvspringhalen.
Ikke nok med at dyrenes levested ødelægges, men mange
af dem vendes også ned i 20-25 cm dybde.
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Der findes ikke ret mange undersøgelser af betydningen
af jordbearbejdning for disse dyr. Vi har dog på Aarhus
Universitet (AU) gennemført undersøgelser af den overfladelevende fauna i pløjefri dyrkning. I vårbyg fandt vi
sidst i juli 2016 signifikant flere springhaler pr. kvadratmeter i pløjefri marker end i pløjede (se tabel side 11).
I de samme marker fandt vi langt flere edderkopper pr.
kvadratmeter i pløjefri end i pløjet, og endelig fandt vi ca.
dobbelt så mange løbebiller i pløjefri som i pløjet.
Der var altså flere overfladelevende springhaler og
klart flere polyphage prædatorer. I 2018 har vi på projektet CarbonFarm (1) lavet undersøgelser i hestebønner,
hvor der var tre behandlinger:
• Pløjet
• Pløjefrit med overfladisk harvning
• Pløjefrit
BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

Skovjordløber (Pterostichus niger) findes
på trods af sit danske navn også i marker.
Skovjordløber er 15-20 mm lang. De fleste
løbebiller i danske marker er klart mindre,
ofte ned til 3-5 mm.

FOTO: CHRISTIAN KJÆR

Der var halmlag i forsøgsparcellerne
med både »pløjefrit« og »pløjefri
med overfladisk harvning«. Forsøgene blev udført i marker, der i forvejen
havde været dyrket pløjefrit i 5-10 år.
Springhalerne blev indsamlet 1.-2.
maj og igen 30.-31. maj. Her fandt vi
i store træk ti gange så mange springhaler i »pløjefrit« som i »pløjet«, og to
til fire gange så mange i »pløjefri med
overfladisk harvning« som i pløjet
jord.
Desuden fandt vi en halvering af
antallet af springhaler mellem de to
indsamlinger, hvilket antagelig skyl-

des total tørke i den mellemliggende periode. I den samme undersøgelse fandt vi syv gange så mange edderkopper i »pløjefrit« som i »pløjet«, og næsten tre gange så
mange løbe- og rovbiller. Resultaterne fra undersøgelserne i 2018 var altså endnu mere markante til fordel for
pløjefri end resultaterne fra 2016. Det skyldes muligvis
tidspunktet på året, hvor der havde været længere tid for
faunaen til at komme sig over pløjningen i undersøgelserne fra 2016 end i 2018.

De små dyrs rolle
Hvilken rolle spiller de små dyr i markens økosystem? Er
de til nogen nytte? Eller er de der bare? Springhalerne
lever overvejende af mikroorganismer - som regel hyferne af mikrosvampe. Edderkopperne er rovdyr og lever af

›

Resultater af undersøgelser af tætheden pr. kvadratmeter af overfladelevende springhaler og polyphage prædatorer
(edderkopper, løbebiller og rovbiller) i marker eller forsøgsparceller med reduceret jordbearbejdning i Danmark.

Undersøgelse
Vårbyg, sidst i juli 2016

Hestebønne,
2.-3. maj 2018
Hestebønne,
30.-31. maj 2018

Art

Pløjet

Pløjefrit med harvning

Pløjefrit uden harvning

Springhaler

5.297

5.914

6.257

Edderkopper
Løbe- og rovbiller
Springhaler
Edderkopper
Løbe- og rovbiller
Springhaler
Edderkopper
Løbe- og rovbiller

19
12
1.938
1
3
805

24
9
5.319

63
19
14.700
7
8
8.690
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1.955
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de dyr, de kan fange i deres spind.
Spindene sidder som regel
udspændt imellem sten, jordknolde
og planter eller hen over mindre revner. Noget af det bytte, de fanger, er
de overfladelevende springhaler.
Løbebiller og mange rovbiller er
også rovdyr, der lever af de mindre
insekter, de møder på deres vej. Det
betyder, at fødekæden »mikrosvampe - springhaler - polyphage prædatorer« findes i marken, og at mange springhaler vil betyde mange
polyphage prædatorer. De polyphage prædatorer har jo flere forskellige insekter på menuen, og de spiser derfor også gerne af afgrødernes
skadedyr - især bladlus.
Hvordan i alverden kan edderkopper, løbebiller og rovbiller, der
befinder sig på jordoverfladen, fange bladlus? Det skyldes, at bladlus
sommetider falder af stråene - evt.
i regnvejr - eller går fra et strå til et
andet i tilfælde af »overbefolkning«
i bladlusekolonien. Både fald og vandring fra et strå til et andet betyder,
at bladlusene kommer en tur ned på
jordoverfladen, hvor en hærskare af
polyphage prædatorer gerne skal
vente på dem.

Den naturlige regulering
ser ud til at have virket
lige så godt som den
kemiske sprøjtning

FOTO: PAUL HENNING KROGH

Dvs. ved at tilbageføre og sprede halmen efter høst får
vi igennem fødekæden skabt grundlag for flere polyphage prædatorer.
Kan fødekæden ikke »fodres« på andre måder? Jo,
organisk stof til denne fødekæde kan også komme fra
andet end halm. Vi har på AU også udført undersøgelser,
der viser, at efterafgrøder, som pløjes ned før såning af
en vårafgrøde, giver ophav til et meget stort antal springhaler.
De højeste tal, vi har set, er op til 140.000 springhaler pr. kvadratmeter, hvor efterafgrøden var olieræddike.
Dette tal inkluderer nogle meget små og meget talrige
arter (som lever i jordens hulrum), hvilket tallene fra 2016
og 2018 ikke gør. Staldgødning indeholder også store
mængder organisk stof, og det er da også kendt, at staldgødning fremmer springhalefaunaen betydeligt.

Værre end et jordskælv
Vi kan »fodre« fødekæden
Hvordan sørger vi så for at have en
hærskare af polyphage prædatorer
klar til at tage imod bladlusene?
Vi skal se på fødekæden fra før.
Hvis vi går til kædens første led,
mikrosvampene, er det interessant,
hvad de lever af og vokser på. Mange
af dem lever af at nedbryde organisk
stof. Det organiske stof kan komme
mange steder fra, men i denne sammenhæng er halmen fra sidste høst
den mest interessante. Det betyder,
at vi har fødekæden »halm - mikrosvampe - springhaler - polyphage
prædatorer«, og ved at fodre den
fødekæde nedefra, får vi en dominoeffekt op igennem kæden.
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Hvad med pløjning og harvning? Hvad betyder det for
springhaler og polyphage prædatorer? En pløjning kan
nærmest sammenlignes med et jordskælv, der er langt
værre end dem, vi normalt oplever. Ikke nok med at dyrenes levested ødelægges, men mange af dyrene vendes
også ned i 20-25 cm dybde.
Det er altså meget værre end et voldsomt jordskælv,
og langt hovedparten af dyrene bliver da også dræbt. En
harvning er knap så alvorlig som en pløjning, hvilket vore
undersøgelser fra 2018 også viser, men der er stadig tale
om »et alvorligt jordskælv«.
Hvad med Conservation agriculture (CA)? Er det ikke
godt for den ovennævnte fødekæde? Jo, det indeholder
rigtig mange positive elementer for faunaen:
• Der pløjes ikke
• Der harves minimalt
• Halmen snittes og spredes i marken
• Der anvendes efterafgrøder
BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

Stor regnorm (Lumbricus terrestris)
i pløjefri mark med rester af
hestebønne, som den antagelig er
ved at hente ned i jorden.

CA ser derfor ud til at være den helt
ideelle dyrkningsmetode, hvis man
vil have et optimalt samspil med de
polyphage prædatorer og derved
opnå det, der i videnskabelige kredse er kendt som Conservation Biocontrol - dvs. biologisk kontrol af
skadedyr vha. naturlig regulering.
Virker det så? Vurderet på vore
undersøgelser fra 2016 ser det umiddelbart sådan ud. Her havde fem ud
af syv konventionelle avlere sprøjtet
imod bladlus, mens kun to ud af otte
pløjefrie avlere havde gjort det, og
der var ikke nogen signifikant forskel
på bladlusetæthederne i de to dyrkningssystemer. Det betyder, at den
naturlige regulering ser ud til at have
virket lige så godt som den kemiske
sprøjtning.

Mere muld, flere orme,
flere fugle?
Hvilken rolle spiller de mange smådyr så for biodiversiteten af dyr og
fugle? Det har vi desværre ingen
undersøgelser af, men logisk set må
der jo være mere føde til insektædende fugle, så der må forventes
at være flere fugle i pløjefrie marker
end i pløjede. Dette understøttes af,
at vi har set både agerhøns og viber i
pløjefrie marker, mens disse to arter
er sjældne i pløjede marker.
BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

Samtidig bør de pløjefrie marker indeholde flere frø på
overfladen end pløjede, hvilket vil give bedre fourageringsmuligheder for frøædende arter igennem hele året.
Vi har på AU forsøgt at rejse penge til at undersøge det,
men indtil videre uden held.
Regnormene reagerer meget tydeligt på jordbehandlingen, så generelt vil der være dobbelt så mange orme i
pløjefri systemer sammenlignet med pløjede systemer.
Nye danske undersøgelser (SEGES, »Sundere jord - nu
og om 20 år«), viser, at CA har en meget positiv effekt på
ormene med biomasser, der er mere end fordoblede.
Dette skyldes især, at de store regnorme som Herkulesormen, tidligere kendt som Stor Regnorm (Lumbricus
terrestris) og Lang regnorm (Aporrectodea longa), øges i
antal. Den gavnlige effekt opnået via disse orme er øget
dræning af jorden, da deres gange leder vandet væk fra
jordoverfladen og ned til grundvandet, så man afhjælper
oversvømmelse. De vil også nedbryde de efterladte planterester karakteristiske for CA systemet (ifølge FAOs CAregler kræves permanent dækning af jorden med plantemateriale eller afgrøde).
Den øgede regnormemængde vil også stimulere
mulddannelsen, da de opblander fordøjede plantedele
i top-jorden. Således gennemarbejdes jorden fuldstændigt ved at passere gennem regnormetarmen over en
tiårig periode. Denne mulddannelse giver en god krummestruktur og gode vandbindende egenskaber.
Kilde:
1. CarbonFarm: https://okologi.dk/landbrug/projekter/
planteavl/carbon-farm

Seniorforskerne Jørgen Aagaard Axelsen og
Paul Henning Krogh er begge ansat ved Institut for
Bioscience, Aarhus Universitet.
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Oversigt over forsøgsområdet med
efterafgrøder ved Langemark.

Efterafgrøder

har betydning for jorden
FOTO: KNUD RAVN NIELSEN

På Samsø er grønsags- og ikke mindst kartoffelproduktion en vigtig del af
markbruget. Denne produktion kan være meget hård ved jordens struktur
og biologiske aktivitet
Brugen af efterafgrøder indledtes for
alvor i 1999 efter Vandmiljøplan II,
hvor anvendelsen blev implementeret med seks pct. Formålet var at
opsamle kvælstof.
Fra starten blev efterafgrøderne lagt for had og bl.a. kaldt
for »chikaneafgrøder«. I de seneste år er der også kommet krav om

»Miljøfokusarealer« (MFO) fra EUs side, som bl.a. kan
opfyldes via en blanding af efterafgrøder.
Mange landmænd har erkendt, at den hidtidige
dyrkningspraksis slider på humusindholdet - særligt i kartoffel- og grønsagsproduktionen. Der er desuden en stigende interesse for en blanding af efterafgrøder indeholdende N-fikserende arter - indtil videre dog kun tilladt i frivillige
efterafgrøder. Endvidere dyrkes en stor del af Samsø med
pløjefri dyrkning, der kræver anvendelse af efterafgrøder.
Samsø Kommune har - med finansiering
fra det Velux-finansierede proEfterafgrøderne har kunnet hæve udbytteniveauet - uanset N-niveau.
jekt »Biosamfund Samsø« - hyret
Effekt af tre år med samme efterafgrøde og kvælstof.
LMO til at gennemføre et demonstrationsprojekt i 2018 med fokus på
efterafgrøder. Især mht. at begrænse
sygdomme, tilføre jorden kulstof og
Alm. rajgræs
undersøge mulighederne for biogasRødsvingel
afgrøder.
Udbytte [hkg]

Olieræddike
Foderrug

Vintervikke-Olieræddike
TG1
Ingen

Kvælstof tildelt [kg/ha]
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KILDE: OPTIPLANT

Efterafgrøder
giver en levende jord
Der findes mange forskellige efterafgrøder, som har varierende egenskaber mht. roddybde, biomasse eller at
fremme/hæmme en biologisk effekt.
Ud fra arternes egenskaber kan vi bruge dem til afvekslende opgaver.
I dette projekt er valgt nogle nye
arter, som vi ikke tidligere har beskæfBIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

tiget os nævneværdigt med i Danmark. Bl.a. sorghum har givet en
meget stor produktion af biomasse,
når den blev sået under varme forhold primo juli. Når sorghum bliver
sået midt i august, sker der næsten
ingenting, og den er derfor ikke relevant på dette tidspunkt.
Mikroorganismer, svampe og
arter af efterafgrøder mv. lever af
eller i symbiose med hinanden. Derfor ønskes en blanding af arter for at
opnå en bredere virkning af efterafgrøderne. To bud på en god blanding
fra vore forsøg er:
•	35 pct. olieræddike, 35 pct. sandhavre samt 35 pct. sommervikke.
•	40 pct. bitterlupin, 20 pct. rughavre, 20 pct. olieræddike, 10 pct.
markært, 5 pct. honningurt samt
5 pct. alexandrinerkløver.
Et tredje bud kan være vikke, cikorie, sandhavre, honningurt og enkelte olieræddiker. Det er en blanding
med kvælstoffikserede planter, som
er egnet til at give en mere levende
jord. Nogle arter er dybdegående og
med overvintrende rodnet, som holder på og fanger kvælstof, der evt.
kan være tilovers. Det er en uprøvet
blanding, som vi har fundet inspiration til igennem projektet.
Efterafgrødens rødder er med
til at give en mere levende muld,
og rodgangene fungerer som en
»motorvej« for den kommende
afgrøde på marken. Det kræver selvfølgelig, at den ikke ødelægges af
tung trafik eller jordbearbejdning.
På arealer, hvor der er kartofler flere år i træk, er det oplagt at etablere

efterafgrøder straks efter optagning for at fremme jordstrukturen og danne nye rodgange i jorden efter den hårde medfart, som jorden får ved kartoffelproduktion.
Nogle steder er jorden meget kompakt i dybden, men
der kan stadig være regnormegange, rødderne kan bruge
for at nå en større dybde med adgang til flere næringsstoffer og vand. Hvis jorden grubbes, så vil disse gange
ødelægges, og derfor er
det oplagt at undersøge
jorden for at se, hvordan
Efterafgrødens rødder
den reelt ser ud i dybden.
På foto s. 16 ses en
er med til at give en
jord, som er meget kommere levende muld, og
pakt efter mange års
tung trafik, men der er
der dannes rodgange,
dog dannet mange regnder fungerer som en
ormegange, der er med
til at give en mere dyrk»motorvej« for den
ningssikker jord. Jorden
kommende afgrøde
mellem regnormegangene er stadig meget hård
og ikke meget tilgængelig for rodvækst. Forbedring af
jordstrukturen giver et bedre udbytte i kommende afgrøder og skaber dermed en positiv spiral.
I LMOs Optiplant projekt, der har til formål at optimere efter- og mellemafgrøder, er der udført kvælstofforsøg
i striber af forskellige efterafgrøder. Det interessante er, at
efterafgrøderne har kunnet hæve udbytteniveauet uanset
N-niveau (dog ikke hvor rug indgår, se figur herunder).
Ved brug af efterafgrøder - specielt i blandinger opnås en større biodiversitet for såvel insekter, fugle og
andet vildt. Fx er honningurt perfekt for bier og humlebier på et tidspunkt, hvor der ellers ikke er så meget mad
at hente. I andre blomstrende efterafgrøder finder vi normalt mange insekter, som er fødegrundlag for fugle bl.a. fasaner og agerhøns nyder godt af disse.
Det større vildt såsom hare og rådyr har også glæde
af efterafgrøderne som skjulested, men også som fødegrundlag. I demonstrationsarealet ses spor efter både
hare og rådyr, som helt klart foretrækker cikorie og vikke.
Afgrøder med god konkurrenceevne over for ukrudt var
især olieræddike og blandinger med olieræddike, hon
ningurt og sorghum.

›

Rådyr taget på fersk gerning. Det
større vildt såsom hare og rådyr
har også glæde af efterafgrøderne
som skjulested, men også som
fødegrundlag.

FOTO: KASPER HOLM KRISTENSEN
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Kompost og biogas
Organisk materiale som kompost
kan også være med til at forbedre
jordens egenskaber over tid. I det
cirkulære landbrug ser vi et stort
potentiale i at bruge alle former for
organisk materiale til forbedring af
jordens biologiske tilstand. Det kan
være alt fra husdyrgødning, affaldsprodukter fra grønsagsproduktionen
og slam.
Det optimale vil være, at resterne kommer igennem et biogasanlæg
med mulighed for varmebehandling
for at undgå spredning af evt. sygdomme. Pga. faren for smitte med

Her ses regnormegange med rødder
fra 60 cm dybde i
en kompakt jord.
Jorden mellem
regnormegangene
er hård og ikke
meget tilgængelig
for rodvækst.

at det er tørt om sommeren med en begrænset vækst i
sommerperioden som resultat.
En anden interessant afgrøde kan være græs, hvis den
kan sås tidligt, og der vælges en kraftigt voksende type.
Nogle efterafgrøder (sorghum og olieræddike) har vist en
tørstofproduktion på 6-8 ton pr. ha i 2018.

Nematodesanering

Der har i mange år været dyrket tidlige kartofler med
nematodresistente arter kontinuert i markerne. Kartoffelnematoder udvikles over mere end 60 dage, som er den
typiske produktionstid for tidlige kartofler. Rodfiltsvamp
og fritlevende nematoder har man indtil nu forsøgt at
hæmme med efterafgrøder af havre eller nematodresistente sorter af olieræddike.
Fra Holland og øen Jersey fortælles om virkning af
raketblad (Solanum sisymbriifolium) på
kartoffelnematoder. Jersey har gennemført forsøg med raketblad i flere år. De
engelske erfaringer er, at man har set
populationer af kartoffelcyste nematode
blive mindre, men resultaterne kan først
ses efter et år. I vores demonstrationsprojekt har vi både udplantet og udsået raketblad for at se, hvordan den trives
under danske forhold.
Tidligere resultater peger på, at der er
tendens til, at olieræddike som efterafgrøde før kartofler har en positiv indflydelse på udbyttet, og at kartoflerne kvitterer for løs jord.
På Samsø har firmaet Agorthus fra
Sverige og P.H. Petersen fra Tyskland
FOTO: KASPER HOLM KRISTENSEN
leveret sorter af olieræddike til bekæmpelse af de fritlevende nematoder, som
kan være til stede, hvis de tidligste kartofler sættes under
kartoffelbrok fra privat husholdvåde og kolde forhold.
ningsaffald til kompost er det beslutIfølge de udenlandske erfaringer virker efterafgrøderne
tet ikke at tildele kompost på kartofved biologisk jorddesinfektion - biofumigation. Her kræfelmarker på Samsø.
ves en veludviklet efterafgrøde, der knuses og nedmulDen grove kompost, som er
des. Ved omsætningen i jorden frigives stoffer, som hæmanvendt i vores demonstration, vil
mer fritlevende nematoder.
omsættes forholdsvis langsomt.
Det er vigtigt med efterafgrødeforsøg efter tidlige karDermed forventes effekten først
tofler, fordi den viden, man har fra hidtidige forsøg, gæli efterfølgende år - og måske ved
der sene kartofler. Her har efterafgrøderne ikke udviklet
gentagne tildelinger over flere år.
sig som efter tidlige kartofler, og det er derfor tvivlsomt,
Efterafgrøder kan være med til at
om der har været biofumigation.
producere biomasse til biogasanlæg.
De skal i så fald etableres tidligt for
at udvikles tilstrækkeligt til at give et
Værdien af forsøgene
tilfredsstillende udbytte.
Parcellerne har været fremvist ved to velbesøgte demonNetop på Samsø kan det være
strationer, dels i august og dels i slutningen af oktober og
muligt efter tidlige kartofler og
har givet anledning til mange gode diskussioner i marken.
andre afgrøder, som muliggør etabMed bl.a. dette projekt håber vi på at skabe større
lering af efterafgrøder senest 1.
kendskab til forskellige arter af potentielle efterafgrøder
august. I demonstrationen har vi
og nye muligheder for blandinger - også med N-fikseremedtaget sorghum, der giver en
de arter.
stor produktion af biomasse. Men
det forudsætter, at afgrøden etableres tidligt - ellers får den ingen værPlanteavlskonsulenterne cand.agro. Knud Ravn Nielsen
di. Samsø tilhører området med
og cand.agro. Kasper Holm Kristensen er ansat ved
»Storebæltsklima«. Det betyder,
rådgivningsvirksomheden LMO.
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AF SØREN HERMANSEN

Folkelig forankring og dialog hjalp på forståelsen, engagementet
og den trækkraft, der var nødvendig, for at Samsø kunne nå
målet om 100 pct. vedvarende energi på ti år.
FOTO: MALENE ANNIKKI LUNDÉN

Folkeligt
engagement
giver ejerskab
Når udviklingen gavner fællesskabet, er vejen banet for nye ideer. Der
kommer hvert år flere tusinde gæster, der vil se og høre om energi-øen,
og hvorfor det er lykkedes
Sætter man en passernål på Samsø
og tegner en cirkel med Skagens
spids i toppen og Gedser i bunden,
passer det ret så præcist: Samsø er
lige i midten. Det bryder Bornholmerne sig nok ikke om, og det er da
også kun en metafor for, at centrum
er lige dér, hvor man er og dér, hvor
man virker.
På Samsø har der været folk,
siden øen blev skabt efter sidste istid
som en affaldsbunke af jord, sand
og sten fra de skandinaviske bjerge. Isen rykkede frem og tilbage og
skabte en lang bulet bunke, der blev
til Samsø - lige syd for en anden bunke, vi kender som Mols bjerge.
BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

Samsø hedder på »samsk«, som den lokale dialekt kaldes, egentlig bare Sams. At det er en ø er indforstået, og
derfor kom det først til senere som Sams-Ø. Det betyder samlings-ø, mener vi at vide. Og det vil vi gerne holde
fast i. Vi er altså samlingsøen midt i landet.
Når jeg mener, det er en vigtig indledning, skyldes det,
at jeg tror, at fornemmelsen for stedet og den historie, vi
kommer fra, betyder meget mere, end vi tror.
Samsø vandt i 1997 en konkurrence udskrevet af Energistyrelsen på foranledning af daværende miljøminister
Svend Auken om at være Danmarks Vedvarende Energi-Ø. Betingelsen var, at man skulle kunne omlægge til
100 pct. vedvarende energi på ti år, og det skulle ske ved
at gennemføre en masterplan, der angav, hvordan man
med kendte teknologier, gældende lovgivning og bred
folkelig opbakning kunne løse opgaven.
Det lyder måske nemt, men set i bagklogskabens kla-

›
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re skær var der en del forhindringer,
der skulle klares først.
Vi kunne godt se, at planen var
god! Men det var jo en stor plan,
som indeholdt alle facetter af den
omlægning, vi nu skulle til at i gang
med. Hvordan gør vi nu det?

Spirende, folkelig forankring
Vi startede med at danne en forening. Det er noget, vi ved noget om
- det var ikke så svært. Foreningen
hed »Samsø Energi- og Miljøkontor«, og blev dannet i 1997. Formålet
var at gennemføre omlægningsplanen - og via medlemmerne sikre den
folkelige forankring. Efter et år skabte vi en ny organisation, som hed
»Samsø Energiselskab«.
Formålet var at samle interessenterne i en organisation, der i fællesskab kunne træffe beslutninger
og skaffe kapital til det forberedende arbejde. Energiselskabet bestod
af repræsentanter fra Samsø LandOg samtidig var Energi- og Miljøkontoret optaget af, at
boforening, Samsø Erhvervsforum,
alle skulle kunne deltage og købe andele.
Samsø Kommune og endelig den
Det var en svær balance, men vi løste den sammen.
folkelige forening Samsø Energi- og
Landmændene lovede, at de ville stille jord til rådigMiljøkontor.
hed til de andelsmøller, der var brug for - så længe de selv
Dermed var repræsentationen fra
fik en mølle vel at mærke.
de vigtigste parter sikret, og der var
Men det var i orden, syntes den almindelige stemgrundlag for brede beslutninger.
ning at være. Hvis de omkringliggende huse, der kunne
Vi holdt borgermøder. Vi holdt
se møllerne, fik lov at købe andele, var grunden lagt til et
mange borgermøder! Planen var at
godt projekt, hvor det fælles ejerfå ejerskabet sikskab kom til udtryk i praksis. Hvis
ret i lokalområman ejer en andel i en vindmølle, er
det.
De penge, vi
den meget pænere, og den støjer
Landmænikke nær så meget.
dene var ivrige
før brugte på
efter at få gang
indkøb af energi Et spørgsmål om fremtiden
i vindmøllerne.
udefra, er nu
De var klar over,
Vi indførte også fjernvarme. Det er
at det var en god
med til at skabe bestemt ikke en tradition at produforretning, men
cere fælles varme, men med stigenforretninger
der var problede oliepriser og mulighed for billimer med myngere opvarmning med halm var der
på Samsø
dighederne.
grund til at kigge på det også.
Samsø var for lilLandmændene kunne jo ikke
le til vindmølleparker, og dermed var
eksportere halm fra Samsø. Med en færgebillet ville det
det svært at få tilladelser. Men med
blive en skidt forretning. Der var derfor interesse fra landEnergi-Ø projektet blev der åbnet op
bruget i at etablere fjernvarme og dermed skabe grundfor, at vi kunne etablere en produktilag for en halmforretning. Men det skulle være attraktivt
on, der var stor nok til at dække øens
for husejerne, og en renere luft og mindre CO2 var nok
elforbrug.
ikke de vægtigste argumenter for at tilslutte sig fjernvarKøen var lang på teknisk forvaltme. Men billigere varme og det at slippe for oliefyr og en
ning. Der var mere end halvtreds
olietank, der skal fyldes, var fristende.
enkeltansøgninger til de elleve mølSamtidig udarbejdede vi en kampagne for energibeler, der kunne dække øens elforbrug.
sparelser i de samme huse. Bedre vinduer, isolering og
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Samsø Energi- og Miljøkontor har til huse i formidlingsog konferencecenteret Samsø Energiakademi sammen
med Samsø Energy Agency og Energitjenesten Samsø.

FOTO: MIKAEL B. HANSEN

forbedring af klimaskærmen var en
betingelse for at få tilsluttet fjernvarme. Det gav arbejde til håndværkerne. Både etablering af fjernvarme,
nedgravning af rør og tilslutning af
husene - men også tømrerarbejdet i
de enkelte huse.
Det er rigtig gode argumenter arbejdspladser og billigere varme.
Men der skulle en del møder og kaffe
til, før vi fik bygget så meget mod og
tillid op, at vi turde skrive under på
kontrakterne.
Vi oplevede, at spørgsmålet ikke
så meget var, hvordan vi skulle lave
omstillingen, men meget mere et
spørgsmål om hvorfor.
Den fælles begrundelse blev i virkeligheden et spørgsmål om fremtiden. Hvor ender vi, hvis ikke vi
gør noget ved affolkning, stigende
aldersgennemsnit, faldende fødselstal og manglende arbejdspladser?
Samfundet var i knæ, der sidst i
1990erne. Det lokale andelsslagteri lukkede efter mange års kamp for
at bevare både det og ikke mindst de
100 arbejdspladser.

hederne. Vedvarende energi-ø var bestemt en af dem, og
derfor tror jeg godt, man kan sige, at krisen hjalp på forståelsen og på det engagement og den trækkraft, der var
nødvendig, for at vi sammen kunne nå målet om 100 pct.
vedvarende energi på ti år.
Vi udarbejder hvert andet år et energiregnskab for
hele øen. Det har siden 2007 vist, at Samsø er 100 pct.
selvforsynende. Vi bruger stadig olie til traktorer og benzin til de fleste biler, men vi eksporterer el fra havmøller til fastlandet, og dermed kompenserer vi for den CO2
udledning, transporten medfører.
Vi er faktisk så grønne dukse, at vi har en negativ CO2
udledning. Det kunne vi selvfølgelig ikke uden forbindelse til el nettet, men vi eksporterer jo også kartofler og
andre gode sager.
Vi investerede de første ti år 450 mio. kr. i energi
anlæg. Det er mange penge pr. indbygger, men det er en
god forretning, og pengene er betalt tilbage via besparelser og salg af energi. Og ikke at forglemme... de penge, vi før brugte på indkøb af energi udefra, er nu med til
at skabe forretninger på Samsø og er dermed en klar forbedring af den lokale økonomi.
Samlingsøen lever i dag også op til sit navn. Der kommer hvert år flere tusinde gæster, der vil se og høre om
energi-øen, og hvorfor det er lykkedes. Også det skæpper i kassen. Gæsterne køber billetter, går på restaurant
og sover på vores hoteller. Det breder sig som ringe i vandet. Når udviklingen gavner fællesskabet, er vejen banet
for nye ideer.

Vi er grønne dukse
Med en truende depression og en
brændende platform var der god
grund til sammen at kigge på muligBIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

Søren Hermansen er direktør for Samsø Energiakademi,
formidlings- og konferencecenteret for vedvarende energi.
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AF KNUD TYBIRK

BIOGAS

som motor

Et biogasanlæg vil bringe Samsø
tættere på visionen om at slippe
fri af fossile brændstoffer
Landbruget er en central aktør i de store kredsløb på
Samsø. Afgrøderne omdanner solens energi sammen
med jordens vand og næringsstoffer til plantebiomasse.
I landbruget omsættes kulstof gennem fotosyntese
og nedbrydning. Hvis vi kan justere lidt på disse kredsløb
med et veldesignet biogasanlæg, når vi tættere på visionen om at blive fri af fossile brændstoffer.
Samsøs Vedvarende Energi-ø-projekt tog fat i de lavest
hængende frugter først. El fra vind og biomassefyret
fjernvarme var modne teknologier, og siden er solceller
og varmepumper kommet godt med. Den sværeste hurdle mod et samfund fri af fossil energi er transportbrændstofferne - især til den tunge trafik: Færger, lastbiler og
traktorer.
Biogas har der været talt om længe på Samsø (der var
et lille gårdbiogasanlæg i 1980erne). Det har været svært
at se markedet for gas til transportsektoren, men for små
ti år siden blev tanken født:
Vi skal bygge et biogasanlæg, som skal levere gas til
den kommende Jyllandsfærge. Det vil etablere en værdikæde mellem landmanden og færgeselskabet og skabe
en ny produktionsgren på øen.
Samsø Kommune vandt udbuddet på ruten, og i 2015
sejlede en ny LNG-drevet (kondenseret naturgas) færge mellem Hou og Sælvig med den klare ambition, at den
fossile naturgas skal erstattes af lokal biogas. Et biogasanlæg er nu miljøgodkendt og politisk vedtaget, og håbet
er, at et udbud kan få forretningen til at køre i løbet af
2019-20. Hvis det lykkes, vil ca. en tredjedel af øens fossile
brændstoffer blive udfaset i ét hug.
Samtidig forventes det, at batterier og elbiler videre-

Specialafgrøder på Samsø kan give et
biomasse-input. Størstedelen sælges
som afgrøder, men frasorterede varer og
planterester kan via biogasanlægget både
producere energi samt tilbagelevere
kulstof og næringsstoffer til jorden.
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udvikles, så flere køretøjer kan komme over på el. Både el- og gastraktorer er på vej, så vi kan udfase endnu
mere fossilt brændstof.

øens helhedsvision om at blive fossilfri skal energien også
regnes med. Det er også den »vare«, der betaler bedst for
den nye produktionslinje.

Landbrugets udfordringer
Er der nok gas til færgen?
Samsøs produktion af biomasser og
restprodukter er nok til at kunne forsyne færgen Prinsesse Isabella. Vi har
tidligere kunnet producere meget
mere kød og mælkeprodukter på øen
end i dag - og et biogasanlæg er som
en stor ko af beton og stål, der producerer gødning og metan i stedet
for gødning og mælk. Fordi vi har
brug for metan til transportsektoren.
Denne nye produktionslinje kræver, at vi finder smarte måder at bruge vores reststrømme af kulstof,
vand og næringsstoffer. Det kræver nogen omstilling i landbruget og
andre sektorer. Øens ca. 7.000 ha kan
levere meget kulstof - i størrelsesordenen ti ton C/ha årligt. Størstedelen sælges som afgrøder, men frasorterede varer, planterester og halm
udgør en betragtelig del, som førhen
oftest kom gennem husdyr, før de
endte i marken. Biogasanlægget kan
tilbagelevere en stor del madspild,
restafgrøder og halm til jorden i form
af kulstof og næringsstoffer.
I det cirkulære landbrug er kredsløbstanken om affald til gødning
måske vigtigere end gassen, men for

BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

Landbruget på Samsø er udfordret på en række parametre, som gør det vanskeligt at holde erhvervet i balance.
Højere priser på importerede råstoffer (fragt) og tilsvarende lavere priser på eksporterede produkter har altid været
en øs udfordring - om end dette kompenseres delvist gennem ø-støtte. De centrale udfordringer er:
•	Mindre nedbør og færre grundvandsreserver end det
øvrige Danmark gør, at vanding er begrænset. Samtidig leder vi renset spildevand inkl. næringsstoffer i
havet - efter at have brugt energi på at rense det.
•	Specialafgrødernes sædskiftesygdomme er en
udfordring.
•	Jordbearbejdning til specialafgrøder (især kartofler) er
nedbrydende for jordens kulstofbalance.
•	Husdyrproduktionen er nedadgående, hvilket giver
udfordringer især for øens økologer, som kommer til at
mangle gødning.
•	Import af foder og kunstgødning er ikke bæredygtigt,
og samtidig har vi hidtil returneret alt brændbart affald
til Affald-Varme i Aarhus, inkl. den organiske del.

Dobbelt loop er en del af svaret
Tegningen af biogasanlægget på Samsø har taget disse
udfordringer op og designet et system, hvor man kan
recirkulere maksimalt, men uden at recirkulere »proble-

›

Færgen Prinsesse Isabella kan blive den store gaskunde hos Samsø Biogas.
Den sejler nu på kondenseret naturgas, men med den klare ambition at den
fossile naturgas skal erstattes af lokal biogas. Samsøs produktion
af biomasse og restprodukter er nok til at kunne forsyne færgen.
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Et arkitektonisk profileret biogasanlæg med besøgscenter kunne blive
et ikon for Samsø. Man kunne virkelig give erhvervsturister, studerende
og skoleelever en masse viden og indsigt i kredsløbene ved at skabe et
besøgscenter i forbindelse med biogasanlægget.

GRAFIK: JENS WÆRUM

merne« som sædskiftesygdomme og
miljøfremmede stoffer.
Designet er bl.a. en afspejling af
de samske grønsagsproducenters
bekymring for sygdomme og negativ
påvirkning af det gode Samsø brand,
som er opbygget i årtier.
Groft sagt har vi tre hovedtyper
af input til biogasanlægget i dag: Ca.
en tredjedel gylle, en tredjedel procesvand fra Samsø Syltefabrik og
en tredjedel faste restprodukter fra
samfund og landbrug.
Som beskrevet i figuren s. 23 er
det muligt at behandle både sam-

til anlægget, og der vil nok opstå nye »produktionsgrene«, som får gavn af biogasanlægget.
Her kunne man fx forestille sig, at en høj halmstub
med en god efterafgrøde kan give et godt slet til biogas
ensilage. Eller frøgræsmarkers afpudsning kan få en ny
værdi for landmanden. Kartoffel- og grønsagsspild kan
pulpes og konserveres i en gyllebeholder og tilsættes
biogassen efter behov.
Og i 2017 blev der etableret et lille slagteri på Samsø
til kreaturer, får og svin, som kan aflevere mave-tarmindhold til biogasanlægget. Et lokalt mejeri kunne også
passe godt ind. Der har været forespørgsel på at etablere havdambrug i bassiner på land på Samsø, og et
sådant projekt vil være til gensidig gavn for biogasanlægget både med bassinbundfald og slagteaffald.
En del af Samsøs landmænd er bekymrede for trykskader med tunge gyllevogne, og
de er mere interesserede i at få en efterseVi skal bygge et biogasanlæg, pareret fiberfraktion til fx kartoffelmarker.
Det er muligt på sigt at lave en differentiesom skal levere gas til den
ret gødning til forskellige afgrøder på øen, så
gødningsværdien maksimeres.
kommende Jyllandsfærge.

Det vil etablere en værdikæde
mellem landmanden og
færgeselskabet
fundets og landbrugets restprodukter og fremstille bæredygtig gødning
og gas.
Dette »dobbelt loop« set-up er
grundstammen i biogasanlægget.
Dertil kommer en række muligheder for tilknyttede forretningsområder, der kan øge den cirkulære værdi
af anlægget. Roskilde Universitet har
konservativt beregnet, at et biogasanlæg på Samsø kan genere ca. tretten nye job på øen.
Umiddelbart vil der skulle ske
mindre justeringer i landmændenes
praksis med at håndtere biomasser
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Industriel symbiose

Samsø Syltefabrik ligger på grunden over for
lokalplansområdet for biogas. Processpildevandet er tænkt med som »grundlast« i gul
linje, beskrevet i figuren, men derudover ligger der andre potentielle værdiskabende synergier mellem biogasanlægget og syltefabrikken.
Syltefabrikken har som energikilde en LPG gaskedel,
der bruger ca. 150.000 kubikmeter LPG og producerer
netto 3,5 GWh årligt. Den energi kan med fordel for syltefabrikkens image udskiftes med biogas.
Samtidig har syltefabrikken en stor overskudsvarme på ca. 1 GWh om året, som med varmepumpe kunne anvendes til at erstatte en væsentlig del af biogasanlæggets behov for procesvarme på ca. 1,7 GWh årligt.

Symbioser, visioner og potentialer
En anden mulig symbiose kunne være at bruge overskuds el fra øens vindmøller til at producere brint, som
kan metanisere CO2 i biogassen, så der fremstilles mere
BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

Biogas »Dobbelt loop« på Samsø

Gul Linje:

I gul linje bruges af forsigtighedsprincip en række biomasser, som der kan være bekymring for. Syltefabrikkens
procesvand kan behandles sammen med øens opkoncentrerede spildevand før rensningsanlægget (se artikel s. 24).
Yderligere tilføres rester af løg og kartofler, som landmændene er bekymrede for at få ud i marken igen pga.
svampesporer, der måske overlever biogasprocessen. I linjen kan man også behandle kildesorteret organisk
dagrenovation og organiske rester fra restauranter og butikker. En del af dette input skal hygiejniseres (ved
70 grader i en time). Man kan så fylde op med halm eller dybstrøelse til passende tørstofniveau for en god proces.
Bioresten efter processen kan køres ud på fx frøgræsmarker eller andre non-food afgrøder. Efter en vækstsæson
er evt. problemstoffer nedbrudt, og frøgræshøet kan høstes og bruges som input i den grønne landbrugslinje.

Grøn Linje:

Den linje ligner traditionelle biogasanlæg med gylle,
afgrøderester, halm og frøgræshø som input. Bioresten
herfra indeholder de fleste næringsstoffer og kan bruges
som en almindelig biogasgylle af konventionelle og
økologiske landmænd (op til 50 kg udnyttet N).

metan. Det kan øge metanproduktionen væsentligt - afhængigt af en
række forhold såsom afgifter og tilskud.
Gassen skal gøres flydende til færgen for at koncentrere energien. Den
proces kan udføres teknisk på flere
måder, men en tiltrækkende teknologi er at køre opgradering og forflydning i en fortløbende køleproces.
Derved fjernes først urenheder,
senere kan der tappes flydende CO2
ud (til industrielt formål - endnu en
potentiel forretning i stedet for at
metanisere) og sidst den flydende
metan til færgen.
»Den her vision med at koble alle
øens ressourcestrømme gennem
et dobbelt loop biogasanlæg giver
rigtig gode muligheder for Samsø.
Både energi- og imagemæssige for
øen, men så sandelig også de mange tilknyttede erhvervspotentialer,
vi kan øjne. Det er virkelig en winwin mulighed for Samsø, som flugter
BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

med alt det, vi gerne vil«, siger Per Urban Olsen, Formand
for Erhvervs- og Bosætningsudvalget i Samsø Kommune.

Samsøs grønne fyrtårn
I processen med at godkende anlægget er der opstået en
idé om et oplevelses- og informationscenter for cirkulær
økonomi i tilknytning til anlægget - og evt. som en sidegren på Energiakademiet. Man kunne virkelig give
erhvervsturister, studerende og skoleelever en masse
viden og indsigt i kredsløbene ved at skabe et besøgscenter i forbindelse med biogasanlægget. Øens størrelse gør
cirkulær økonomi begribeligt og meningsfuldt.
Samtidig kunne oplevelsen intensiveres gennem et
ikonisk byggeri af biogasanlægget med et besøgscenter
i stedet for at forsøge at camouflere anlægget bag træer osv.
Et biogasanlæg med et cirkulært oplevelsescenter kan
blive Samsøs grønne fyrtårn de næste årtier og være med
til at brande øens landbrugsprodukter og bæredygtige
tilgang til ressourcerne. Og styrke et cirkulært landbrug
med recirkulering, gødnings- og energiproduktion - samt
skabe nye job i et landdistrikt.
Biolog, ph.d. Knud Tybirk er projektkoordinator i
Samsø Kommune, Teknisk afdeling.
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AF NIELS MIKKELSEN

Der er ressourcer i

spildevand
Udnyttelse af ressourcerne i spildevand kan blive en krumtap
i en cirkulær bioøkonomi
Hvis vi i fremtiden skal have en bæredygtig bioøkonomi, som ikke blot er
økologisk, men fuldt cirkulær, skal vi
føre ressourcerne i spildevandet tilbage til landbrugsjorden - uden risiko. Det gælder selve vandet og de
næringsstoffer og andre organiske
stoffer, det indeholder.
På Samsø blev i 2017 testet to nye
løsninger til rensning af spildevand,
som kan gøre dette muligt. Løsningerne lader næringsstofferne blive
i vandet, så det kan anvendes som
næringsholdigt vandingsvand samtidig med, at der kan produceres energi af det organiske stof.

ver gjort i en normal renseproces? Hvis vandet skal bruges til vanding, og næringsstofferne ligeså godt kan føres
direkte tilbage til markerne med vandet?
Hvis det er muligt, kan lokale spildevandsanlæg blive
drevet i symbiose med den omkringliggende landbrugsproduktion. Forretningsmodellen for spildevandsselskaber vendes på hovedet fra at være problemløsere til at blive ressourceleverandører.
Vand er en knap ressource på Samsø. Der kan ikke
pumpes uanede mængder grundvand op til vanding, da
der er risiko for at trække saltvand ind i grundvandet,
hvis der pumpes for hårdt på magasinerne på en ø omgivet af hav.
For i fremtiden af have vand nok til landbrugsproduktionen (og sikre en stabil produktion år for år) er der behov
for at gemme det vand, som falder om vinteren, til brug
for vanding om sommeren. Enten i overflademagasiner eller i grundvandet. Desuden skal alle vandressourcer på øen
udnyttes - ikke mindst spildevandet.
Forretningsmodellen for

spildevandsselskaber vendes
på hovedet fra at være
problemløsere til at blive
ressourceleverandører
Ideen til projekterne udsprang af idéen om at lægge et cirkulært, økonomisk tankesæt ned over spildevandsrensning i byområder omgivet af
landbrugsland. Vandet og næringsstofferne i spildevandet tænkes ind
i det lokale ressourcekredsløb som
værdifuldt input i landbrugsproduktionen. Hvorfor bruge kræfter på at
fjerne kvælstof og fosfor, som det bli24 MOMENTUM+ NR. 4 2018

De to renseløsninger

I projektet Vandingssymbiosen blev det
testet, om det er muligt at omsætte
organisk stof i spildevandet og rense for
forurenende skadestoffer uden at fjerne
kvælstof og fosfor i vandet. Det skete
ved at køre renseprocesserne uden nitrifikation/denitrifikation og fosforfældning.
Der blev demonstreret to hovedrenseprocesser, hhv.
»Sequencing Batch Biofilm Reactor« (SBBR) og en »Membrane Bio Reaktor« (MBR), hvor der sker en omsætning af
det organiske stof og miljøfremmede stoffer og evt. tungmetaller tilbageholdes i slammet.
Inden spildevandet blev ledt til hver af disse reaktorer,
blev det grovrenset for store partikler og fremmedlegemer på et båndfilter.
BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

En grafisk præsentation af den samlede testopstilling

Teknologierne var
installeret i to
tyvefods containere
opstillet i Norby.
Her ses membran
reaktorerne MBR
og DMF.

Øverst SBBR reaktoren samt
ozonsøjlen til højre.
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Fra spildevand til biogas?
I DOGAS (Direkte opkoncentrering
af spildevand til biogasproduktion)
blev det testet, om det er muligt at
separere det organiske stof fra spildevandet, så det kan omsættes i en
biogasreaktor med kort opholdstid.
Herefter kan slammet anvendes som jordforbedrende, organisk gødning i landbruget og vandet
som næringsholdigt vandingsvand. Opkoncentreringen sker
ved en »Direkte Membran Filtrering« (DMF), dvs. uden en biologisk
omsætning før og under filtreringen.
Efter hovedrenseprocessen blev
vandet fra de to processer ledt gennem en to-trins efterpoleringsproces. Først blev vandet udsat for
ozon i en ozonsøjle for at nedbryde
evt. rester af miljøfremmede stoffer. Derefter blev det ledt gennem et
sandfilter, som fangede evt. rester
BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

af tungmetaller, som måtte være tilbage i vandet efter
hovedrenseprocessen.

Pilotkørsler og analyseprogram
Pilotanlægget ved Nordby Renseanlæg blev kørt i 2017. I
perioden maj - september i vandingssymbiose drift med
hhv. MBR og SBBR biologiske rensemetoder samt efterpoleringstrin med ozonering og sandfilter.
Og i perioden september - oktober i DOGAS-drift med
direkte membran filtrering til opkoncentrering af spildevandet og efterfølgende behandling af vandpermeatet
med ozon og sandfilter. Der blev her kørt med to forskellige membrantyper. En ultra filtreringsmembran på ~0,010,02 µm, og en mikro filtreringsmembran på 0,2 µm.
Gennem hele testforløbet er der taget prøver af vandet, som er analyseret for reduktion af organisk stof, fjernelse af miljøfremmede stoffer og tungmetaller - og bevarelse af kvælstof og fosfor i vandet.
Koncentrationen af miljøfremmede stoffer og tungmetaller var ganske lav i det spildevand, der tilflyder Nordby
renseanlæg, og for nogle af stofferne ligger niveauet efter
renseprocessen under detektionsgrænsen. For at kunne
dokumentere teknologiernes reelle renseeffekt, blev der
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derfor lavet en »spikingkampagne«,
hvor der blev sendt vand med ti gange så høje koncentrationer af forurenende stoffer igennem et system af
blandetanke.

Resultaterne var overbevisende
Analyseresultaterne for vandingssymbiose-driften var ganske overbevisende. De viste, det er muligt at
rense spildevand for organisk stof og
forurenende stoffer - og samtidig
bevare en stor del af næringsstofferne i vandet, så det kan anvendes som
gødningsvand.
Spikingkampagnen viste, at der
var næsten komplet fjernelse af både
miljøfremmede stoffer og tungmetaller ved hovedrenseteknologierne.
Det betyder, at der ved normale koncentrationer vil være en total fjernelse ved hovedrenseteknologierne dvs. til under detektionsgrænsen og
dermed også grænseværdierne. Ozoneringen tager de sidste rester af miljøfremmede stoffer, der måtte være
tilbage. Men da det er forsvindende
små mængder, er spørgsmålet, om
den er nødvendig, og om det er tilstrækkeligt blot at lave en hygiejnisering af vandet med UV behandling.
Selv om pilotanlægget kun blev

kørt i DOGAS drift i godt en måned, gav pilotkørslen en
klar indikation af, at det er muligt at foretage en direkte
opkoncentrering af spildevandet vha. membraner. Analyserne viste en høj tilbageholdelse af organiske stoffer
- faktisk med et lavere indhold i permeatet end ved biologisk rensning samtidig med, at næsten al kvælstof går
igennem membranen i form af ammonium.
Der er også en lige så høj tilbageholdelse af miljøfremmede stoffer og tungmetaller som ved den biologiske rensemetode - dvs. tæt på 100 pct.
Kort sagt fungerer DOGAS metoden efter hensigten.
Men pga. den korte driftstid var det ikke muligt at få et
præcist billede af effektiviteten. Udfordringen er at undgå biologisk aktivitet i membranreaktoren. Hvordan man
undgår det, og hvor ofte membranerne skal renses for at
køre optimalt, vil kræve nye og mere omfattende testkørsler, inden teknologien er klar til implementering.

Vandingsforsøg
For at få en indikation af effekten af at anvende gødningsvandet til vanding, blev der mellem august og oktober
2017 udbragt fire gange 10.000 l gødningsvand på 0,1 ha
græsmark vest for Nordby. Dvs. at arealet er blevet tilført
40 mm næringsholdigt vand.
Med et gennemsnitligt indhold af kvælstof på 60 mg/l
og fosfor på 7 mg/l, blev der tilført de 0,1 ha græsmark
2,4 kg kvælstof (24 kg/ha) og 280 g fosfor (2,8 kg/ha). Da
vandet blev tilført sent i vækstsæsonen, som tilmed havde været meget regnfuld, var effekten ikke så markant, at
det vil være muligt at måle den på indhold af protein og
kvælstof i græsset. Den var dog visuelt tydelig i form af en
grønnere nuance ved det vandede græs. Havde vandings-

Perspektiverne i denne nye tilgang til vandrensning er kolossale.
Det vil vende op og ned på den måde, vi hidtil har tænkt vandrensning
på, og gøre det muligt at etablere en tæt symbiose mellem landbrugsog energiproduktion, og som sådan blive en nøgle infrastruktur i en
fremtidig cirkulær bioøkonomi.
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forsøget været gennemført i 2018,
ville effekten have været større.

Perspektiverne en nøgle i en ny infrastruktur
Vandingssymbioseprojektet viste, at
det er muligt at køre eksisterende
renseteknologier uden nitrifikation/
denitrifikation og forforfældning og
dermed producere sikkert, næringsholdigt vandingsvand. Denne metode vil med få modifikationer og forbedringer kunne foldes ud i fuld
skala.
Det, som står i vejen, vil primært
være uklarhed om lovgivning på
området og mentale barrierer.
DOGAS repræsenterer en ny,
banebrydende metode til rensning
af spildevand og åbner op for nogle
spændende perspektiver om at integrere vandhåndtering med energiproduktion og landbrugsproduktion.
Den korte pilotdrift viste, at metoden
virker. Men teknologien skal udvikles
yderligere, og driften testes gennem
et længere forløb, før den er klar til
implementering.
Desuden skal det undersøges
grundigt, hvilke organiske stoffer der
evt. kunne være i vandfraktionen,
når der ikke sker biologisk omsæt-
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ning, og om disse stoffer optages i planterne ved vanding,
og/eller om de omsættes i jorden, inden de når planterne. I forlængelse heraf skal det afdækkes, hvilke teknologier der kan anvendes som sikkerhedsbarriere for at fjerne disse stoffer.
Endelig skal det undersøges, hvilket anvendelsespotentiale det opkoncentrerede spildevand har. Både ift.
biogasproduktion og bioraffinering - fx produktion af bioplast.
Der er derfor udviklet et opfølgende projekt, som skal
belyse disse spørgsmål, før teknologien er klar til udrulning. I august 2018 blev der sendt en ansøgning om støtte til Innovationsfonden, og der forventes et svar inden
udgangen af 2018.
Kan spørgsmålene blive positivt afklaret i dette projekt, vil perspektiverne i denne nye tilgang til vandrensning være kolossale. Det vil vende op og ned på den
måde, vi hidtil har tænkt vandrensning på og gøre det
muligt at etablere en tæt symbiose mellem landbrugsog energiproduktion, og som sådan blive en nøgle i en ny
infrastruktur i en fremtidig cirkulær bioøkonomi.
Rapporterne fra de to projekter inkl. analyseresultaterne kan downloades fra Miljøministeriets portal for MUDP
projekter på www.ecoinnovation.dk
Seniorkonsulent Niels Mikkelsen er ansat i
innovationshuset Minor Change Group Aps.

Samarbejdspartnerne
Projekterne »Vandingssymbiosen« samt
»DOGAS« er støttet af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)
under Miljøstyrelsen og gennemført i et samarbejde mellem Samsø Spildevand, Teknologisk Institut og DTU, teknologivirksomhederne
Alfa Laval A/S, Al-2 teknik A/S, CUSS Gmbh, Air
Liquide Danmark A/S samt innovationshuset
Minor Change Group Aps, som er specialiseret i
Cirkulær Økonomi.
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AF BENT DEGN OG THORKILD LJØRRING

Forpagtere løser

generationsskifteproblemet
Der skal gode argumenter til for at anbefale en model, hvor landmanden
ikke selv ejer jord og driftsbygninger, men »kun« er forpagter

Foreningen »Økologisk Samsø« er den folkelige forankring,
der skal styrke omlægningen til økologi på Samsø.
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Landbrugets generationsskifteproblemer og ønsket om mere økologi
var årsagen til, at en gruppe af landmænd på Samsø i 2012 tog initiativ
til at undersøge, hvordan man kunne
erhverve og drive en konkret landbrugsejendom i fællesskab.
Ejendommen havde stået til salg i
flere år og var drevet med økologisk
grønsagsproduktion og stalddørssalg
gennem en længere årrække. Det ville være et tab, hvis den blev nedlagt.
28 MOMENTUM+ NR. 4 2018

På et møde med øens økologiske landmænd og eksperter udefra blev det drøftet, hvilken ejerform, der var mest
fordelagtig, når flere personer i fællesskab skulle købe
og drive landbrug sammen. Konklusionen blev, at et selskab ikke kunne eje og drive jorden uden dispensation fra
Landbrugslovens krav - og i øvrigt var de tilstedeværende
landmænd ikke i stand til at løfte opgaven alene.
Kredsen blev herefter udvidet til at omfatte personer
uden for landbruget, hvilket skabte helt nye perspektiver.
Det gav ekstra energi og idérigdom til processen og førte frem til det næste vigtige møde, hvor idéen om en jordbrugsfond blev fremlagt og diskuteret.
BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

Fonden skulle være spydspids for køb
af gårde og sikre fordelagtige forpagtningsaftaler til unge landmænd.
Desuden skulle der tages initiativer til
etablering af et lokalt slagtehus og et
mejeri, og i det hele taget skulle fonden være katalysator for en ny udvikling i lokalsamfundene på Samsø.
To måneder senere blev foreningen »Økologisk Samsø« stiftet som
den folkelige forankring, der skulle styrke omlægningen til økologi på
Samsø. Den første opgave var dannelsen af Jordbrugsfonden »SamsØkologisk«, hvis hovedformål skulle være at hjælpe unge landmænd i
gang som selvstændige bønder.
På et møde i Fødevareministeriet
blev grunden lagt til Danmarks første
jordbrugsfond, idet ministeriet gav et
forhåndstilsagn om en dispensation
fra Landbrugslovens krav om, at fonde ikke kunne erhverve landbrug.

Fra forening til fond
Motivationen til at danne foreningen
Økologisk Samsø var at sikre en
bred, folkelig opbakning til projektet.
Med en forening kunne mange interesser og synspunkter inddrages,
inden vi gik i gang med dannelsen af
Jordbrugsfonden.
Vi har en lang og stolt tradition for
selvejerlandbrug i Danmark, og der
skal derfor gode argumenter til at
anbefale en model, hvor landmanden
ikke ejer jord og driftsbygninger,
men »kun« er forpagter. Og hvad er
så fordelene ved denne model? Og
hvad vil det sige at være forpagter?
I 2012, da vi fik ideen til en jordbrugsfond, var Danmark på vej ud
af en global finanskrise, hvor landBIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE

brugets gæld var vokset og vokset. Det samme var landbrugsbedrifterne i størrelse - og dermed prisen for et
landbrug. Det betød, at unge landmænd kom langt ned i
køen, når et landbrug var til salg. Ja, det var stort set umuligt at blive »godkendt« af penge- og realkreditinstitutionerne. Og sådan er det stadig. Det var de etablerede og
bedst velkonsoliderede landmænd, der købte jorden og
gårdene op. De blev endnu større og umulige at overtage
for den unge generation.
Fordelene ved vores fondsmodel er, at den unge landmand får stillet jord og driftsbygninger til rådighed mod
at betale en forpagtningsafgift, der dækker udgifterne
til jord og driftsbygninger. Stuehuset lejes på almindelige lejevilkår.
Den kapital, den unge landmand skal have til rådighed,
skal dække udgifter til fx maskiner og drift. Det betyder
et langt mindre behov for egenkapital end ved køb af
hele bedriften.
Når forpagtningskontrakten udformes med bestemmelser, der sikrer, at forpagter kan udvikle bedriften og
medtage evt. økonomiske gevinst, hvis aftalen ønskes
ophævet, vil denne model kunne sidestilles med at være
selvejer. Og uden så store,
økonomiske udfordringer
for forpagter, som for landmanden, der selv ejer proDansk landbrug er
duktionsapparatet.
tvunget til at se på
I 2014 godkendte
Erhvervsstyrelsen bestynye ejerformer og
relsens forslag til en almen
generationsskifte
erhvervsdrivende fond med
en egenkapital på 300.000
kr. Det lykkedes på få måneder at indsamle beløbet og
dermed opfylde betingelserne. Fonden var en realitet, og
den første bestyrelse kunne vælges. Arbejdet med købet
af den første gård kunne gå i gang.

Organisering - det folkelige grundlag
Med dannelsen af det fælles, folkelige grundlag med et
par hundrede medlemmer i Økologisk Samsø og Jordbrugsfonden - godkendt til at købe jord og gårde op - var
det tid til næste skridt.
Foreningen havde nu opfyldt sit første formål - at danne en fond - og kunne fortsætte sit arbejde for mere økologi på Samsø. Hertil blev søgt midler fra fonde og hos
myndigheder, således at en deltidsmedarbejder kunne
ansættes: Først i foreningsregi og senere i fonden for at
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professionalisere bestyrelsen og de frivillige i det daglige arbejde.
Udarbejdelse af en flerårig aktivitets- og handleplan for fonden indeholdende køb af jord og gårde, etablering af et slagtehus, samt planer om
et lokalt mejeri og andre understøttende aktiviteter, var foreningens sidste skridt, inden fonden tog over.
Fondens første selvstændige opgaver var en konkretisering og modelbeskrivelse for opkøb af jord og gårde,
finansiering og bortforpagtning. I den
forbindelse indgik fonden et samarbejde med Økologisk Landsforening

FOTO: JENS JØRGEN ØSTER MORTENSEN

Forpagterparret på »Yduns Have«, Hester Callaghan og Bjarke
Jensen, der er hædret som Årets Økologer 2018 af Netto og
Økologisk Landsforening, planlægger at udvide med frugtog bærproduktion samt et mindre husdyrhold fremover.

i projektet »Det samfundsnyttige
Landbrug«, hvor en række ressourcepersoner kunne støtte processen.
Resultatet passede fint til de visioner,
der var tænkt for fonden, idet spørgsmålet om landmand og forbrugersamarbejdet og organiseringen i forhold hertil stod øverst på listen.
I de næste 1-2 år udarbejdede vi en
model for, hvorledes fonden finansierede sine jord- og gårdkøb, der afsluttedes med stiftelse af datterselskabet
»Samsø Økojord A/S« i maj 2016. Forinden havde ejeren af gården ”Yduns
Have” i Alstrup indgået en forpagtningsaftale med to unge forpagtere, der stod klar til at fortsætte i fondens regi.
I 2015 blev en vigtig aftale ind30 MOMENTUM+ NR. 4 2018

gået mellem forpagterne af »Yduns Have« og en kreds
af forbrugere. Aftalen betød, at forbrugerne blev enige
med landmanden om ugentlig afhentning af grønsager
til en på forhånd bestemt sæsonpris, der betales forud
til forpagter. Afsætningsformen var det første konkrete
eksempel på et direkte samarbejde imellem landmanden
og en forbrugerkreds.

Det første køb
Dannelsen af Samsø Økojord A/S var den sidste forudsætning, der faldt på plads, inden det første køb kunne finde
sted. Der var allerede aftalt pris med sælger og forhåndsaftale med forpagteren. Nu skulle der skaffes kapital til
køb af den 14 ha store ejendom »Yduns Have«.
Datterselskabet »Samsø Økojord A/S« udbød i slutningen af 2015 og vinteren 2015 aktier for i alt tre mio. kr.
til salg. Da udbuddet blev gjort op den 1. april 2016, var
der solgt aktier for godt tre mio. kr. til folk på og uden for
Samsø.
Den 1. maj 2016 overtog Fonden, via sit datterselskab
Samsø Økojord A/S, »Yduns Have«. Et nyt forpagterpar
producerer i dag grønsager og æg på gården. Forpagterparret, der i øvrigt er hædret som Årets Økologer 2018 af
Netto og Økologisk Landsforening, planlægger at udvide med frugt- og bærproduktion samt et mindre husdyrhold fremover.
Til gården hører desuden hytteudlejning, der ligeledes
er forpagtet ud til et ungt par, og det giver liv til stedet.
Forening og fond har etableret et sekretariat med to deltidsmedarbejdere på stedet, hvor der endvidere er planlagt et »Samlingshus« til arbejdspladser for bestyrelse og
ansatte, til workshops, møder og fester.
Den 1. marts 2018 blev den næste gård - »Søkjærgård«
i Kolby Kås på 15 ha købt. To unge landmænd forpagter
gården, hvor der produceres slagteænder og grønsager.
Forpagterne ønsker at udvide med æbleplantage og fårehold i de kommende år.

Samarbejde skaber liv og værdi
Dansk landbrug er tvunget til at se på nye ejerformer og
generationsskifte. Vores model på Samsø kan være med
til at sikre generationsskiftet for unge landmænd, der vil
indgå som forpagtere og er indstillet på samarbejde for at
opnå stordriftsfordele omkring drift og afsætning.
Samarbejdet med forbrugerne er med til at skabe mere
liv og værditilvækst til lokalsamfundet. Jordbrugsfondens
første leveår har vist, at det kan lade sig gøre, og modellen anvendes allerede flere steder i landet.
Det er fondens mål at eje 15-20 gårde på Samsø i løbet
af de næste år, og nogle af de næste udviklingsopgaver er
etablering af et forpagternetværk, fælles afsætning samt
forædling af økologiske råvarer.
Alt dette skal danne grobunden for et egentligt Videncenter i løbet af de kommende år.

Bent Degn er tidligere økologisk landmand og formand
for Jordbrugsfonden SamsØkologisk. Cand.agro.
Thorkild Ljørring er også tidligere økologisk
landmand samt næstformand i fonden.
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AF TOMMY DALGAARD & KNUD TYBIRK

Samsøs landbrug
før, nu og fremover
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Et indblik i fortidens og nutidens landbrug på øen og nogle bud på,
hvad fremtiden kan bringe
Landbruget på Samsø udvikler sig
dynamisk i takt med den generelle
strukturudvikling og effektivisering,
som det sker overalt i disse år. Markedet ændres konstant, og de politiske tiltag kan have større effekt på
øer, fordi man i forvejen har en »blå
betalingsring« rundt om for varetransport til og fra.
For at begynde med det basale:
Jordbunden på Samsø varierer betydeligt, og omfatter ca. 71 pct. kortlagt som fin, lerblandet sandjord
eller fin sandblandet lerjord, der ofte
er god landbrugsjord - særligt hvis
der kan vandes, hvilket er udbredt
pga. øens vandreservoirer.
Særligt mod syd findes store sammenhængende landbrugsarealer,
mens en del skov, hede og overdrev
breder sig på de mere sandede jorder mod nord. Totalt set udgør landbruget på Samsø 66 pct. af arealet,
hvilket er mere end landsgennemsnittet på knap 60 pct. - så det er
med god grund, at Samsø er en landbrugsø.
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Samsø har lavere nedbør, lune vintre og flere solskinstimer end det øvrige Danmark. I perioden 1960-1990 var
nedbøren gennemsnitligt på 550 mm årligt, hvor landsgennemsnittet lå på 712 mm. Den seneste opgørelse
opgjort for perioden 1989-2016 viser for Samsø et gennemsnit på 695 mm med en årlig variation fra 431 til 910
mm.
Samsø får altså i dag ca. en fjerdedel mere nedbør end
i perioden 1960-90. Den årlige nedbør er på landsplan
steget med omkring 100 mm siden 1870erne.

Fra kredsløbs- til eksportlandbrug
Landbruget har fulgt den generelle udvikling i dansk
landbrug med fokus på kornproduktion indtil ca. 1870.
Ejerlavene fra før udskiftningen var især fokuseret mod
selvforsyning i lokalområdet og (i gode år) eksport af
overskudsproduktion.
Et ejerlav havde typisk dyrkningsjord, græsningsjord, eng og skov til at dække de basale fornødenheder til
mad, byggematerialer, brændsel osv.
I 1750erne dyrkede man især byg, rug og ærter på
Samsø og kunne eksportere 20.000 tønder om året. Efter
kornkrisen i 1880erne skiftede øen til animalsk produktion og eksport af smør og flæsk. Eksporten af svin fra
Samsø steg fra 27 i 1870 til 6.280 i år 1900, og smøreksporten steg fra 5 tønder i 1870 til ca. 3.000 tønder i 1900.
Mejerier med fælles opsamling af mælk fra de man-
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ge mindre gårde opstod, og særligt Samsøosten blev landskendt.
Andelsslagteriet i Ballen blev grundlagt i 1929 og slagtede midt i
1960erne ca. 26.000 svin, men lukkede i 1999, hvorefter de levende slagtedyr måtte transporteres til
fastlandet med de ekstra omkostninger, der er herved.
Sideløbende med dette har tidlige kartofler og siden også løg været
en vigtig indtægtskilde for samske
landmænd, og afgrøderne har udviklet sig til en hovedgren for landbruget samtidig med, at husdyrbruget
har fået mindre betydning.

En del skov, hede og overdrev breder sig
på de mere sandede jorder mod nord,
mens der særligt mod syd findes store
sammenhængende landbrugsarealer.

Strukturudviklingen gik stærkt
Hofmester og lensmand Gersdoff fik
i 1660 overdraget Samsø af Frederik
III, og efter flere ejerskifter blev Brattingsborg udbygget som sæde for
Greven af Samsøe, da Christian V
forærede grevskabet til sin elskerinde Sophie Amalie Moth i 1676.
Fra den tid ejede fæstebønderne på Samsø alle et stykke jord
nær landsbyen ud over den jord,
de fæstede af godsejeren uden for
landsbyerne. Der var store og veldrevne bøndergårde på Samsø - bl.a.
fordi en del var skipperbønder, så der
også kom indtægter fra skudefart.

Vi håber, at arbejdet i
»Biosamfund Samsø«
kan tilskynde til at tænke
landbrugserhvervet mere
cirkulært
Besser og Stavns Mader blev inddæmmet i sidste halvdel af 1800tallet, og i 1920erne blev en række husmandssteder udstykket.
Strukturudviklingen på Samsø er
gået hurtigere end i resten af landet.
Øsamfundet blev tvunget til rationaliseringer bl.a. pga. øgede omkostninger til varetransport i et eksportdomineret landbrug.
I 1971 var bedrifterne i gennemsnit på 15 ha (landsgennemsnittet
var på godt 20 ha), mens den gennemsnitlige bedrift i dag er på over
70 ha og derved noget over landsgennemsnittet. Brattingsborg har
altid været stor, men dertil kommer,
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at der i løbet af de seneste årtier har
udviklet sig ca. 20 professionelle
landbrug på over 100 ha.
Antal husdyrproduktioner og husdyr er faldet fra ca. 7.100 Dyreenheder i 1980 til ca. 1.300 Dyreenheder i
2016. Der er kun én malkekvægsbesætning og to større svineproducenter tilbage med animalsk produktion
samt nogle ammekvægsbesætninger og får til naturpleje.

gode udbytter. Husdyrproduktion, især kvægavl, giver
gode sædskifter med meget græs og organisk husdyrgødning til jorden i en rimelig balance. Denne balance er
med faldende husdyrtal blevet forrykket, og det stigende fokus på højværdiafgrøder, der kræver meget jordbearbejdning, begynder at give udfordringer for jordens liv
og frugtbarhed.
Sædskifter er centralt for grønsagsproducenterne, og
samske landmænd har fundet løsninger ved at bytte jord
og dermed mindske sædskiftesygdomme til specialafgrøderne.

Danmarks grønsagshave
Samsø bliver ofte omtalt som Danmarks grønsagshave, og øen har
mange forskellige afgrøder. I alt 128
afgrødekategorier er registeret, men
et langt større antal sorter. I »Yduns
Have«, der producerer økogrøntsager til gårdbutik, restauranter mv.
har man fx alene i 2018 dyrket mere
end 150 sorter på få ha.
Landbruget er dog som i det
meste af landet domineret af kornmarker, der udgør ca. 4.200 ha af de
6.942 ha, der dyrkes intensivt.
Heraf er kun ca. 150 ha klassificeret til brødhvede, resten er til husdyrfoder. Raps indgår med ca. 400
ha - særligt i sædskiftet for kornproducenter. Græs fylder kun lidt i de
samske landbrugslandskaber, og de
ca. 1.100 ha med græs er ofte ekstensivt naturplejegræs.
For Samsø udgør kartofler og løg
hhv. ca. 750 ha og 110 ha i 2016. Kartoflerne fra Samsø er landskendte,
men øens produktion udgør alligevel
kun ca. 6 pct. af danske spisekartofler. For løgs vedkommende er produktionen godt 7 pct. af danske løg.
Græskar udgjorde i 2016 23 pct. af
danske græskar, kål næsten 9 pct.
Dertil kommer en række andre specialafgrøder som rødbeder, spinatfrø, asparges, jordbær mv.
Højværdiafgrøder har erstattet
den animalske produktion som en
vigtig indkomstkilde for de fleste
samske bedrifter. Så der er bestemt
noget om grønsagshaven på Samsø.

Gødning og vanding
Øens konventionelle planteavlere
henter store mængder gødning til
afgrøderne udefra. Husdyrgødning
spiller en mindre rolle på øen i dag.
De fleste af disse afgrøder kræver vanding og ret intensiv jordbearbejdning i det lune klima for at give
BIOSAMFUND SAMSØ - EN Ø I BALANCE
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Vandet på Samsø er en knap ressource, og derfor har
landbruget fået mange tilladelser til at etablere vandreservoirer med drænvand, som fyldes op om vinteren og
bruges til vanding om sommeren. Der er ikke givet tilladelse til specifikke mængder i de fleste tilfælde, men som
eksempel har et par store landbrug tilsammen 220.000
kubikmeter, de må bruge.
Der er dog den restriktion, at der altid skal stå vand
i bunden, fordi reservoirerne også er søer beskyttet af
Naturbeskyttelseslovens § 3. Markvanding fra boringer
er reguleret af tilladelser, og der bruges op til ca. 410.000
kubikmeter årligt. Her blev tilladelserne tidligere givet
specifikt til grønsager, ikke til korn og græs, men i dag
regulerer man kun ud fra mængder, så landmanden må
selv vande efter afgrødens behov.
En tilsyneladende stigende nedbør, en faldende husdyrproduktion og stadig landbrug til eksport kræver, at vi
gentænker øens store kredsløb. Hvordan vil landbruget
se ud i 2030?

Højværdiafgrøder
har erstattet
den animalske
produktion som en
vigtig indkomstkilde
for de fleste samske
bedrifter. Så der er
bestemt noget om
grønsagshaven på
Samsø.

Scenarier for fremtiden
På vejen mod et samfund uden fossile brændsler skal de
biologiske ressourcer inddrages i et mere cirkulært landbrug med mindre fodaftryk.
De politiske vinde sætter lavbundsarealer og kødproduktion i spil i klimadebatten. Samsø har valgt at satse
på, at et biogasanlæg med restprodukter kan producere en stor del af det fossile brændstof til færgerne, som
udgør ca. halvdelen af de forbrugte fossile transportbrændstoffer på øen - og dermed bidrage væsentligt til
et mindre klimagasudslip.
»Samsøs Landmænd er altid klar til at gå nye veje,
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hvilket historien klart har vist. Den
nye generation er også klar over, at
vi skal lytte til markedet, arbejde
med de politiske begrænsninger og
finde vor vej fremad. Landbruget har
via projekt »Biosamfund Samsø« tilbudt et kompetenceudviklingsforløb denne vinter, og vi forventer at
få gode diskussioner med eksperter udefra om, hvordan vi fortsat kan
forbedre og tilpasse landbruget«,
siger Henrik Øster, formand for Samsø Landboforening, om landbrugets
udfordringer.

Nye idéer på tapetet
De følgende idéer vil indgå i oven for
nævnte kompetenceudviklingsforløb
med et diskussionsforum for samske
landmænd:
•	Halm via biogas
Der produceres årligt ca. 16.000
ton halm på Samsø. Et nyligt studie har beregnet, at en stor del af
øens landbrugsjord har et lavt kulstofindhold. Det hænger sammen
med jordbunden, sædskifterne og
hvor meget organisk stof, der tilføres jorden. Et interessant scenarie kunne være at beregne, hvad
der ville ske (økonomisk og miljømæssigt), hvis en del af denne
halm blev tilført jorden igen - fx
via et biogasanlæg. Kan vi dokumentere, at halm kan have en
gavnlig effekt på jordens kulstofindhold samtidig med, at vi kan
producere energi til færgen? Kan
vi øge jordens C-indhold nogle
promille om året, som anbefalet i
Paris-klimaaftalen?

• Gødningsforsyning
	Et andet centralt element for et mere cirkulært landbrug er lokal gødningsforsyning. Import af fosfor fra
fossile ressourcer og proteinfoder til husdyrene mindsker de kommende generationers muligheder for at
brødføde sig selv. Det projekterede biogasanlæg kan
recirkulere næringsstoffer, der svarer til ca. 4.000
dyreenheder (fra de eksisterende dyr, syltefabrikkens
procesvand samt fødevarerester fra husholdninger,
restauranter osv.). Ønsket om mere økologisk landbrug vil bæredygtigt kunne gennemføres på Samsø,
hvis der kommer et biogasanlæg til recirkulering af
næringsstoffer.
• Proteinforsyning
	Husdyrproduktion på Samsø kan også i fremtiden
være fordelagtig. Hvis man udfordrer den traditionelle
proteinforsyning med importeret soja kan man producere mere lokalt - fx ærter og hestebønner. For tiden
forskes i bioraffinering af kløvergræs, som giver en
proteinpasta, der kan bruges i vådfodringsanlæg.
•	Flere efterafgrøder og reduceret jordbearbejdning
Der vil blive arbejdet med, hvordan kan vi bidrage til
jordens frugtbarhed og markens biodiversitet gennem
frivillige efterafgrøder og reduceret jordbearbejdning.

Mod et mere cirkulært landbrug
Samsø vil også fremstå som domineret af landbruget,
når man ankommer på den fossilfri færge i 2030.
Vi håber, at arbejdet i »Biosamfund Samsø« kan tilskynde til at tænke landbrugserhvervet mere cirkulært
- med direkte kobling til de store ressourcestrømme og
den vedvarende energiproduktion.
Dermed kan vi fortsat udvikle erhvervet som en hjørnesten på øen. Og forhåbentlig bidrage til at opfylde de
politiske signaler fra det omgivende samfund og inspirere andre lokalsamfund i kongeriget.
Cand.agro., ph.d. Tommy Dalgaard er professor ved
Institut for Agroøkologi, AU. Biolog, ph.d. Knud Tybirk er
projektkoordinator ved Samsø Kommune.

Landbruget har via »Biosamfund Samsø« fået tilbudt et
kompetenceudviklingsforløb med et diskussionsforum for
samske landmænd og med inviterede eksperter. Et af
fokuspunkterne vil være »halm via biogas«.
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Fyrtårne
og forbilleder
Den 4. juli 2018 ankom undertegnede med færgen til Samsø - og det var ikke et feriebesøg.
Mit besøg skyldtes, at idéen til et Momentum+
tema om »Biosamfund Samsø« var opstået hos
projektleder og biolog Knud Tybirk.
Nogle måneder før havde han kontaktet
redaktionen med sine tanker, og vi greb straks
udfordringen. Ikke nok med, at her var en problemstilling, der indbefattede alle JAs kerneområder - natur, miljø og fødevarer. Her var
Mikael B. Hansen
temaredaktør
også en problemstilling, der kun kunne lykkes, hvis landbrug, erhvervsliv, det offentlige og
borgerne blev involverede og aktiverede.
Det viste sig hurtigt under mit besøg, at talemåden »fra ord til
handling« ikke blot er en frase på øen, når det drejer sig om at skabe et
cirkulært samfund. Jeg så med egne øjne, at initiativerne krones med
held. Initiativerne er skabt gennem et utal af foreninger, sammenslutninger og samarbejder på kryds og tværs af både logiske, men også
nytænkte konstellationer. Her blev teori til praksis, og øen har da også
været CO2 neutral i over ti år - men samsingerne er slet ikke færdige
med at gå i front. Nye initiativer blomstrer.
Der er slet ikke blevet plads til at beskrive dem alle her i temamagasinet. Lad mig blot nævne et eksempel: Uden for de kommunale bygninger i Tranebjerg ligger en stor bygning - mest af alt ligner det en
åben lade på mindst 100 kvadratmeter. På sydsiden af taget ligger solpanelerne tæt, og under taget står de kommunale biler i en række.
Elbiler selvfølgelig - som lagres op vha. solpanelerne, når det er muligt.
Jeg kørte øen tynd sammen med Knud Tybirk den dag, og hen mod
aften, da vi kørte mod færgen igen, havde vi blot brugt en fjerdedel af
elbilens kapacitet.
Som også JA formand Hans-Henrik Jørgensen skriver i sin leder, så
håber jeg også, at vi ses på Samsø til foråret. Det bliver ganske sikkert
inspirerende og hyggeligt.
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