Alkengårds fremtid: økologisk fødevareproduktion?
Der er forlydender om at Alkengård er sat til salg. Det er en enestående chance for beboere i Alken
og omegn til at være med til at skabe en anden fremtid for hele området.
Nu har vi fået vores smukke købmandsbutik. Forestil jer den butik bugne af lokalt producerede
grøntsager og æg, mælk og kød hele året rundt. Forestil jer alle de marker, der nu tilhører Alkengård
er blevet til flere mindre økologiske landbrug, som samarbejder med købmanden om at producere
det der er brug for i lokalsamfundet, og også sælge overskuddet i Skanderborg og Århus. Forestil jer
unge familier og bofællesskaber flytte til Alken for at leve af at at dyrke jorden. Grupper af
nuværende Alkenborgere kan danne græsnings-laug på dele af arealerne. Måske kan Alken med
tiden få sit eget osteri og mikrobryggeri.
Hvis der kunne skabes grundlag for, at dygtige økologiske landmænd og -kvinder kunne få
muligheden for at dyrke jorden, og der samtidig er et stærkt netværk om stabil afsætning af de
producerede varer kunne det være en omkring købmanden i Alken og Gårdbutikken i Skanderborg,
kunne det blive til virkelighed.
Foreningen Frie bønder - Levende land, har lavet økonomiske beregninger, der viser at små
landbrug har en reel fremtid i Danmark, og er mere rentable end de store industrielle landbrug.
Ejerskabsforholdene til jorden kan tænkes på forskellige måder. Det er nærmest umuligt for
enkeltpersoner eller små grupper at få lån til at købe jord. Jorden kunne i stedet være ejet af en fond
eller af Skanderborg kommune, måske en kombination af disse. Der kunne så indgås aftaler om
forpagtning af jorden til interesserede, og i den forbindelse kunne stilles forudsætninger såsom krav
om pesticid-frie eller økologiske dyrkningsmetoder.
Hvis liste Ø bliver repræsenteret i det kommende byråd, vil vi gøre alt hvad vi kan for at kommunen
indgår i et samarbejde med Alkenborgere om at købe Alkengård. Der er forskellige statslige puljer,
som kommunen kan søge, for at skaffe midler til projektet. Enhedslisten har flere gange i
folketinget fremsat forslag om en statslig jordbrugerfond, med det formål at opkøbe gældssatte
konventionelle landbrug, og bortforpagte jorden til økologisk brug, for at beskytte grundvandet.
Den fond er endnu ikke blevet oprettet, men der er muligheder indenfor de puljer, der er afsat i
finansloven til grøn vækst.

