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Ven (G-~) :". När":läntbruKare
Gunnar Persson på Ven
' .
.•-.

&tällt in plog~ f,t ;~agen ~pänner han ölkärran efter sin
grå Ferguson~_trak.tÖr:A>CR·,get: sig ttt till törstande turister.
Han8 situation ·i.jf..~typ~~\f~~-V.~~-~onden.
På denna vack'., .
.
rk lilla ö mitt.i.- ()r.eslll!<l:,~r~)o~~l,~itk -o~h turism bildat
.en ·o frånkomlig :f~-~i11g.\ O:e~oiji~_-a.tt ·1eva. lite på turisterna har' bönderna lft!t?~,ts · rätl,la~· sina små olönsamma ·
...

'\.

jordbitar. Öltrau~porler, cykelt1tl1yrning ocl1 taxikörsel ··.
har blivit ett sätt för\/ en ..hon<le11 att överleva.
Trots den stora iuristströmmen
är det jordbruket som är huvud.. ·
näringen på Ven. På ön _finns 600
hektar av landets · absolut bästa
åkermark. Drygt en tredjedel av
'.

arealen ·tillhör den stora Kungs..
gården som ägs av !'>omänverket
och nyligen blåste det upp till

strid då Domänverket köpte in
ytterligare en tredjedel av ön
sedan Salen-Invest slagit sina
planer om ett fritidsparadis där
ute ur hågen. De tio jordbrukar-

har några av jordbrukarna na
fått arrendera litet mark efter
bråket om Dömäµver~ts' tlffärer. .-:Men arr~~dek.on(
r~kten löper ba.
ra på två<åt / .v1lket ~ anses ålltför
osäkert föl:: . alt ·
ska våga ·
planera för · · framtiden. :Slårid. ·
vcnborna spekuleras det också så
smått om inte Domänverket har
''lånat ut" litet jord bara för att
!" ,

\

~

m~ .

tysta protesterna.
·
Dyra sjötrnnsporte~ och alltför ~

små aTealer gör d-et _svårt för ·
na· på Ven, som för en hård kamp , bönderna att dfiva sina jordbruk
om tillvaron ville själva köpa och man känner sig missgynnad
jor<len för att göl'a sina. gård~r av bl a Landskrona kommun som
_lite( 1 mer lönsamma. Visserligen man a~e~ iÖr ~11.t för turisterna
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men inget för de bofasta veqborna. öns vackra .. gol(bJUlan har
blivit e..tt slagträ i _. deJ) de\;atten.
Kommunen och golfk\ubben, _yiij
bygp.ut..~
fr~ .9 bil till"l3
hål. 0m· dessa· planer 1 sätts i'
k.e t kommer ytterliaare 40 ~ -tµ1!":
land prima jordbruqmark att gå
till spiHo. Venbönderna, betr.aktar

Haga på östra Ven kör ut öl och
läsk åt Pripps, Det b'llr uppemot
11 000 backar om lr~t och mer än
hälften av detta under de tre
turistmAnaderna.
- öldistributionen lår kom·
pensera mig · Iör den lker-mark
j\ig skulle behöva men saknar,
,säger han.

.

byggnaderna här på Ven betraktas mer ·eller miildr~ ·som kultur-

minnen. . ,·
,
Men framfor• llt är d,:t dyra och

möd'Osarnma s jötransporterna 90ffl
gör , det så , ~vädigt,., att .~var.a
bonde pl yen. G-P kom· tlli V~n: ,
sa.mm11 d-ag so~ det stora vårbruket drop igång'·pi ön. Tillsamgolfbanan Sofii ett hot mot öns · Och .Gunnar Per.s5ons kollega. llla.Qs hade venbönderna hyrt in
jordbruk.
Torsten Kinnerfe1dt på Kristine- en skuta som transporterade göd•
- Det är ju rena vansinnet att lunds gård på andra sidan ön ningsmedel frin fastlandet. Och
Använda värdefull åkermark till kom för några år sedan på den när , det är dags att skörda soc- '
lekplats lt turister och fast1-,ds· geniala iden att hyra ut cyklar kerbetoma mbte ana jordibru·
bor. Bland venboma är det bara till turistern-a på denna nästan kama gå samman igen och hjäl·
ett litet fåtal som spelar golf och billösa lilla ö, där folk tidigare pas åt med leveranserna, allt
vill man s.pela 18 hål så kan m-an varit hänvisad~ till hästskjuts el- måste klaffa för att sjöfrakterna
väl åka till fasUandet eller gå två ler sina egna ben. Han köpte ett ska · bli så billiga och rationella
varv, säger lantbrukare Albert 40-tal begagnade cyklar och en som möjligt.
. - Det var betydligt lättare
reparationshandöok. Det blev
Hlkansson.
förr att vara bonde här pi Ven.
Albert HåkanSSOn tillhör den succe-. I dag har Torsten Kinner- Nu behäver vi större och större
unga 1antbrukargenerationen på feld ts gula uthyrningscyklar, det arealer eller också får vi hitta på
Ven. Sedan fem år. tillbaka bru- finns övr 300 nu, blivit något av fler ideer att syssla med vid sidan
kar han sin fädemesgård, som ett kännemärke för Ven.
av jordbruket, sjiger Torsten
omfattar cirka 30 ,tunnland. Hans
□
Kinnerfeldt som just nu hyser
.åkrar gränsar till Vens omskaldaKnep
planer på att anordna en egen
.
de branta Backafall och äts un· · Med allehanda knep hankar sig parkeringsplats
med· serv1cedan för undan upp av havet.
Ven-bonden fram i sin tillvaro. personal för sina gula hyrcyklar.
Pl gårdsplanen utanför Albert Men problemen är mlnga och
Ven är en jordbruks- . och tu·
Hlkållssons . hus ... står en gul ofta svåra.
ristö. Men hur mycket skall tuVolkswagenbuss med taxiskylt på
- Jag tror att man måste vara rismen tillåtas att breda ut sig på
taket· Det är den som hjälper född här pl Ven om man över ön? Om det råder delade mehonom att klara ekonomin när huvud taget _ska stå ut med det ningar bland ·venbönderna.
jordbruket inte räcker till. Under här livet. En fasUandsbonde
- 'Nåeot får vi väl offra för att
turist.säsongen 1år hans ta"l~ i skulle aldt~ klara det, säger Al- hålla V.en vid liv, säger en del.
skytteltrafik mellan färjeiagena bert HåkJhSsOn.
- Om venbonden ska kunna
och turistattra1ttionerna på' '91'·
Ett av de stora problemen för leva kräver det att öns mark inte
venborna är de~ totala byggnads- anv~ds ffl:}.. en. massa annat, sä~ .~ j a g ine ~.U mi.Ji7 ·_(;xi~
hii:så,J.1~ jag\i*affa gri~ 'Ji för förbud som rt.der pl .ön oclt;.som ger ·andrif;!.
gör det svårt för tex lantbrukare ,
M~n vacf ~ven"borna är ~ P. om
att,~
mig, si,'8~. h~ -..;l.,:,i
att tu.r istern. ~inte får !favorlse· .
··· ()en fucadant '.berättar de .andra all få bygga om eller µtvidga sin ·
gård.
·
ras
och 1antbrUkarna th,issgynVen-bönder. Låntbrukare : GunBåde
vi
människor
och
.
·
.
nas.
·
nar. Per350n på den· lilla _gården
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D•a lUI« tdrdn H«ta pd &lra Jlen är pd bnra 11 tnnnland. Den bruka,'"' lantbrukare Gunnar Per11on ,om homfMnterlff' 1lrta ,md marlurre~ler
öltrtm1porte.r dl Pripp,.
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-Haken,

/yr. Ven,

~

•

ytier,ia utpo,t mo& det 1Nruka /tutlandet. Sira% vä,ter om Jyren ovan/ör
Backajallet ligser lantbrukar~ •Gunnar Peruon, går.d.
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Sankt lb, berömd,, 1100-tal~kyrka orh n~an/ör poeten Gabriel }un111on.. om,kal,fode Barlm/nll. Det är tr,r,ul#rna, Vrn. ~l1111 baltom ,u romana..ka turut/aadernc
br•kare /iir lill11aru11, Dyra ,jölraruporler och knappa jordbilar 1ör del ,vart för dem aU klara,;,• .

,Lb, J'e,.,. Jo~-

- Ven är stadsdel l Landakrona och kommunen miste göra
mer för oss. Varje lr får man t ex
350 000 kr i sta~ bidrag till Ven ..
transporterna. Men d~t bidracet
behl\ler kommunen till sommartrafiken som bara kommer
turisterna till del. Dt borde istället användas till frak.tbidrag lt
oss lantbrukare, n1er Gunnar
Persson. Och nå&ra gånger om
året borde de bofasta venboma få
t a bilen med sig gratis över till

r

fastlandet för att klara av viaa

~

ärenden..
Men för Landskrona kommun

I

är Vm faktiskt ett bekymmer.
- Om man skall ae det krust
eonomiakt Å är Ven en mycket
dyr atadadel Där bor 350 per.oner varav 58 är yrkeaverbamma.
Om planerna på ett nöjescentrum
på Ven hade genomförts .så skulle
ön naturligtvis ha blivit självförsörjande men den hade också
förlorat sin karaktär, säger kom·
munrådet Bengt örvik i Landakrooa.

En statlig utredning har un·
deraökt de framtida möjlis}leter·
na för ·Gotland, Öland och Ven.
Gotland och Öland har redan 1in
framtid utstakad men vad vl
r,kall 1öra med Ven det vet vi
faktiakt inte.
·

Ste/an .Lundberg
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J'enbonden hade dea myclu!t Uitlarl! /IJrr~ 1tonatale1'ar
lantbrukar" Tor,ien Klnner/~ltlt.
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