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Tidligere fødevareminister Dan Jørgensen 

 håber på bred politisk opbagning til udbredelse af Arkegårde

Dette kom frem da arkegården Oregaard sammen med Nordfyns Kommune den 20. maj var vært 
ved den officielle åbning af et større naturforbedringstiltag. Et tidligere rørlagt bækløb på 1,2 km–
det såkaldte Oreafløb- var blevet fritlagt efter i generationer at være gemt væk i underjordiske 
betonkanaler. Ceremonien fik fint besøg, idet tidligere fødevareminister Dan Jørgensen (S) trods 
travlhed i valgkampen tog sig tid til at deltage ved indvielsen. Stig Benzon, ejer af Arkegården 
Oregård, døbte i sin velkomsttale Dan Jørgensen ”Arkegårdsminister”, da Dan Jørgensen gennem 
flere år har bakket op om indsatserne på de danske arkegårde.

I sin ministertid støttede Dan Jørgensen bl.a. at en undersøgelsesgruppe kunne rejse rundt i 
arkegårdenes hjemland Tyskland, for at studere konceptet med henblik på mulig udbredelse i 
Danmark. Dette resulterede i rapporten ”Arkegårde – biodiversitetsgårde med in situ-
bevaringsopgaver” af Mette Meldgaard fra Økologisk Landsforening, udgivet af 
Fødevareministeriet i 2014.

I sin tale ved bækken på Oregaard udtalte Dan Jørgensen: ’Jeg vil gerne i dag være med til at gøre 
opmærksom på, at I findes, for det er præcis det her, vi skal have mere af i Danmark. Vi er et 
landbrugsland på godt og ondt -heldigvis mest godt, da det er vigtigt, at vi producerer nogle 
fødevarer og tjener nogle penge og får nogle skatteindtægter. Men vi har altså også presset vores 
natur ganske, ganske meget. Sådan har det jo ikke altid været. Vi har jo også før været et 
landbrugsland, hvor landbrug og natur gik mere i ét, og det er noget af det, man genskaber her. 
Jeg er jo helt med på, at helt strengt taget på nederste bundlinje, kan det være svært at få sådan 
noget her til at løbe rundt, og derfor er det også utrolig vigtigt, at Nordfyns Kommune er gået ind 
og har givet tilskud, som de har – og det er der virkelig mange i Danmark, som kunne lære rigtig 
meget af. Jeg tror at i den her tid, hvor der heldigvis kommer mere og mere fokus på det her, på 
hele klimaet, naturen og biodiversiteten, og mange nu ved, at der bliver færre insekter, hvilket 
man simpelthen også kan mærke selv, det gør at der er større folkelig opbakning til at gøre noget. 
Det gør så heldigvis også, at der er langt større politisk opbakning. Der skal sættes nogle penge af, 
der skal bruges nogle kræfter i administrationen rundt omkring i kommuner og staten for at lave 
de her ting. Der er også mange private fonde, som begynder at kigge i denne her retning. Det er 
der også et kæmpe potentiale i. Så jeg glæder mig så meget til lige at gå en tur og se den ny bæk, 
og også følge projektet over de næste år, når det vokser til. De steder hvor man har gjort noget 
lignede, har det jo vist sig, at der går ikke særlig lang tid før biodiversiteten begynder at indfinde 
sig. Vi mennesker kan ødelægge rigtigt meget, men noget af det kan vi faktisk ret hurtigt få 
genskabt igen. Det skal nok blive en succes. Det er jeg 100% sikker på. Til sidst vil jeg godt, selvom 
det ikke helt er formålet i dag, gerne sige noget om Arkegårde, fordi det hele hænger jo sammen, 
og jeg må jo nok sige, at det her, som du Stig på allerfornemmeste vis har demonstreret her kan 
lade sig gøre, burde vi jo have udbredt meget mere i hele landet, og jeg håber virkelig ikke, at det 



skal være sådan partipolitisk slagsmål, om hvorvidt vi skal gøre det eller ej. Jeg håber, at alle 
partier kan være enige om det. Lad os nu få sat de midler af. Selvfølgelig skal der nogle penge til, 
men i det store spil er det små penge – Det er vigtigt dels fordi det er vores kulturarv, men der er 
altså også nogle gode rationelle grunde til at bevare de her gamle husdyrracer. Der er noget 
arvemateriale og genmateriale, som jeg tror kan være meget, meget farligt, hvis det går tabt. Der 
er et potentiale for fremtiden, hvis vi nu beslutter os for, når årene går, at vi skal til at leve af at 
producere fødevarer på en lidt anden måde end vi gør nu. Det kan man jo ikke helt afvise. Hvor 
det i dag mere handler om at producere så meget som muligt og så billigt som muligt, kan det på 
sigt mere handle om at producere noget unikt, noget specielt – jamen så er arkegårdskonceptet 
altså fantastisk. Kan man oven i købet tænke det ind i det lokale liv, der hvor gården ligger, sådan 
at der kan være turisme, hvor der kan være folk fra lokalområdet, som kommer på gårdene og 
som synes at det både er noget man kan være stolt af og kan vise frem, så er der bare ekstra 
perspektiver. Så alt i alt, er jeg bare så glad for at jeg måtte komme. Kæmpe ros til Nordfyns 
Kommune og embedsfolkene og ikke mindst specielt til dig Stig, fordi du har valgt at vise vejen for 
alle os andre’.

Projektet omkring fritlægningen af Oreafløbet er kommet i stand i et samarbejde mellem 
arkegården Oregaard og Nordfyns kommune, som et led i kommunens bestræbelser på at leve op 
til vandplanerne. Idémanden bag at få retableret bækken som et særlig 
naturgenopretningsprojektet for fisk, fugle og natur er senioringeniør Henrik Møhrup-Petersen, 
der er Det Rådgivende Ingeniørfirma Rambøll´s ekspert i sådanne anliggender.
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