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FOR ABONNENTER

Landdistrikterne skal ikke lægge ryg til
flere dagsordner ovenfra
Vi skal ikke skrue ned for de grønne ambitioner, men vi skal gøre det
på en måde, så afstanden mellem land og by bliver mindre.
TILFØJ TIL LÆSELISTE
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Selvfølgelig kanog skal vi finde plads til vindmøller og solceller. Lige nu er fordelingen af
solceller 30 pct. på tage og 70 pct. på marker, lyder det fra Søren Møller. Arkivfoto

SØREN MØLLER
formand, Collective Impact, Fremtidens bæredygtige Landskaber, Aarhus

Regeringen synes, at det skal være lettere at sætte solceller og
vindmøller op i naturskønne områder. Og nu gider politikerne ikke
længere høre på dem, der ikke ønsker vindmøller i deres baghave. Vi
må alle bære vores del af byrden, men man vil da overveje, om der
kan blive lidt penge til en sportshal som kompensation. Ironisk er
det, at lige præcis sportshaller er der nok af på landet.
De 20 pct. af Danmarks befolkning, som bor uden for byerne, og som
kommer til at lægge ryg til (eller rettere jord, naboskab og udsigt)
meget store forandringer på vegne af os alle sammen, kan godt blive
lidt trætte af at høre på det.
Det er landdistrikterne, som leverer fødevarer til 15 mio. mennesker,
rent drikkevand til danskerne, en god del af den grønne energi,
klimaskov og CO2-fangst og adgang til naturen osv.

Vi har brug for en samlet og multifunktionel
tilgang til fornyelse af vores landdistrikter.
Selvfølgelig kan og skal vi finde plads til vindmøller og solceller. Lige
nu er fordelingen af solceller 30 pct. på tage og 70 pct. på marker. I
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virkeligheden burde tallene vendes om, og alle tage over 500 kvm
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burde tages i brug, før vi plastrer marker og natur til med solceller.
Hvis vi skal fastholde at brødføde en voksende del af verdens
befolkning og skabe mere natur, så burde solceller komme op på
tagene i vores industrikvarterer. Hvis man fremskriver
klimaforandringernes påvirkning af landbruget i Europa, så vil dele
af Sydeuropa blive for tørt til den nuværende landbrugsproduktion.
Vi får hårdt brug for den bedste landbrugsjord i fremtiden.
Jeg kører jævnligt igennem Fredericia Dry Port ved Taulov, hvor man
bygger den ene kæmpestore lagerhal ved siden af den anden. Her
ville det være oplagt med en solcellepark på ”førstesalen” og store
vindmøller ind imellem. Hvilke barrierer er der for, at det sker? – og
hvis det handler om lovgivning og tilslutningsafgifter – så bør
barriererne fjernes. Det forekommer skandaløst ikke at udnytte disse
muligheder, inden man skæmmer landskabet med solceller.
Vi har brug for en helt anden tilgang – nemlig at udfordringerne om
klimakrisen, energikrisen, naturkrisen og fødevarekrisen er
anledningen til at omfavne og investere i landdistrikterne. Vi har
brug for en samlet og multifunktionel tilgang til fornyelse af vores
landdistrikter.
Siden slut 1980’erne har vi brugt over 80 mia. på byfornyelse. Det
gjorde vi for at bekæmpe forurening, forbedre boligstandarden og
modvirke social ulighed, styrke infrastrukturen og gøre byerne mere
attraktive at bo i. Vi kommer til at bruge 60 til 80 mia. kr. på
vindenergianlæg i de kommende år. Der er sat mange mia. af til
udtagning af landbrugsjord. Men opgaven er spredt på tre styrelser
og forskellige ordninger og puljer, som ikke er tænkt sammen. Det
opleves som bureaukrati for landmanden i forhold til hans
virkelighed.

T il naturen, til renovering og nedrivning i landdistrikter er midlerne
meget begrænsede i forhold til behovet.
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LÆS OGSÅ

Lad den grønne omstilling blive et
vendepunkt for vores landdistrikter

I stedet for at landdistrikterne skal lægge ryg til først den ene og så
den anden dagsorden ovenfra, som skal presses igennem uden tanke
på den lokale sammenhæng og reaktion, så bør dagsordnen vendes
på hovedet. Hvordan laver vi en bæredygtig udvikling af
landdistrikterne, hvor der er plads til, at man pragmatisk kan
forhandle samlede løsninger med lodsejerne og lokalbefolkningen,
så de kan se dem selv, deres virksomhed og deres liv i udviklingen.
Vi skal ikke skrue ned for de grønne ambitioner, men vi skal gøre det
på måde, så afstanden mellem land og by bliver mindre fremfor
større. Det håber jeg vinder gehør i de københavnske saloner.
Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og
få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i
døgnet – klik her, sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også
JP Debat på Twitter
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Bryder han sin karantæne? Jesper "Kasi" Nielsen kalder sig igen
direktør
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