
Danmarks Naturfredningsforening, Langeland: Forslag til den kommende 
Planstrategi 2016-2020 for Langeland Kommune.
Det fremlagte forslag til den kommende Planstrategi 2016-2020 indeholder ingen visioner for Langelands 
natur! – det mener vi i DN her på Langeland naturligvis, at den skal!
Visionen om Langeland som grøn ø er ikke ny. I 1995 afholdt den langelandske forening Ø-Dynamo ”Grøn 
Ø” konferencen, hvor udgangspunktet var at bæredygtighed som gennemgående tema, er det bedste vi 
kan gøre for Langelands erhvervsliv, befolkning og natur, et synspunkt vi naturligvis helt deler i Danmarks 
Naturfredningsforening.
For Langeland og Langeland Kommune er udfordringen i dag at gøre øen til et godt sted at bo og en god ø 
at besøge. 
Det er der mange veje til, men at passe på vores natur er en af dem vi må og skal gå.
Danmarks Naturfredningsforening Langeland, fremlagde i 2007 vores vision for Fremtidens Natur på 
Langeland – Langeland som en Grøn Ø, hvor der bevares, skabes og sikres en indholdsrig natur.
Arbejdet for en indholdsrig natur på Langeland ligger ikke kun i at skabe sammenhængende naturområder,
naturgenopretning og naturpleje, men også i at skabe adgang, oplevelser og oplysning, der får os der bor 
her til at værne om Langelands natur, hvilket er en opgave der kræver indsigt, planlægning, omhu og vilje til  
at tage de nødvendige hensyn til øens natur.
Vores håb er en revideret planstrategi der sætter en klar dagsorden for handling for fremtidens natur i 
Langeland Kommune hvor naturen, miljøet og kulturmiljøerne indgår som andet end bare fyldord i den 
kommende Planstrategi 2016-2020 for Langeland Kommune.

En planstrategi for Langeland Kommune bør efter DN´s opfattelse indeholde strategier for:
 Vand som en ren ressource på Langeland – planlæg en maksimal fremtidssikret beskyttelse af øens 

grundvand – nøjes ikke med den skitserede minimal indsats.
 Langeland som en økologisk, bæredygtig og mangfoldig kommune. – understøt økologi i landbruget 

aktuelt  som det økotjek Økologisk Landsforening netop nu tilbyder de langelandske landmænd. 
Gør økologi til en aktiv del af Langelands identitet og politik så der kan skabes grobund for 
økologiske produkter, bæredygtige arbejdspladser og en mere mangfoldig tilflytning til øen.

 Bevaring af vores stenrev – som et sikkert sted for muslinger, fisk og fugle – stop af udgravning i 
stenrevene, det ødelægger ikke blot revene, men også vore kyster. 

 Genopretning af vådområder for naturens skyld – lav en plan for en snes af øens større tidligere 
vådområder, så de ikke bare ender som marginal jord eller renseanlæg for landbruget.

 Planlægning for sammenhængende naturområder med afsæt i naturområder der allerede 
eksisterer i dag, - naturområder der giver mulighed for – hensynsfuldt - at opleve naturens og 
kulturlandskabets samspil i samlede og sammenhængende områder.

 Langelands ansvarsarter – Miljøministeriet har udpeget tyndakset gøgeurt som ansvarsart for 
Langeland Kommune, – og for en del lokaliteter på Langeland er der udpeget rødlistearter og 
derudover er der arter, der er udpeget gennem forskellige andre beskyttelsesbestemmelser. 
Udarbejd en Langelandsk ”naturkanon” og brug den i arbejdet med at stille skarpt på det særlige i 
Langelands natur og støtte sikring af også nye arter på Langeland.

 Naturvenlig drift – indfør naturvenlig pleje uden sprøjtning og med slæt(skårlægning) af 
grøftekanter, kirkediger, festivalpladsen og andre offentlige arealer – så en varieret flora og fauna 
kan komme igen.

 Natur som en del af den langelandske folkesjæl – fremme naturundervisning i skoler og 
institutioner – med særligt fokus på Langelands natur – og støtte formidlingen af natur til alle der 
bor på og besøger Langeland.

 Langeland for cyklister og sundhed - genopret  ”Langelandsbanen”  som en sikker central 
hovedcykelsti for de lokale (og  for turister !) – en cykelsti fra nord til syd og fra øst til vest med 
naturoplevelser og kulturhistorie hele året.



Langelands pragtfulde natur får først sin – også økonomiske- værdi, hvis den bliver kendt og skattet både 
udadtil i den brede offentlighed og af Langelands egne indbyggere. 
Der er ingen tvivl om at Langeland kan blive et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en 
rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø både til gavn for dem der bor her, og dem der besøger 
øen.
Grøn er ikke bare en farve, grøn er også en tanke og indhold i hverdagen, i vores gøremål og i vores natur. 
Langeland som Grøn Ø er ikke en modsætning til udvikling, men en bæredygtig Grøn Ø kræver rettidig 
omhu og visioner i de beslutninger der træffes nu og i fremtiden. At værne om Langelands natur,
er en opgave der kræver indsigt, planlægning, omhu og vilje til at tage de nødvendige hensyn. 
Langeland som »Grøn Ø« bør derfor indgå i den kommende Planstrategi 2016-2020 for Langeland 
Kommune.

Med venlig hilsen 
Nis Rattenborg, formand DN·Langeland

DN´s forslag og anbefalinger til naturforbedringer i Langeland Kommune kan ses i »Fremtidens Natur i 
Langeland Kommune « fra 2007. Hæftet kan hentes i pdf-format på www. dn.dk/langeland


