Tångeländet i Fågelviken
Vad det beror på – Vad man skulle kunna göra åt det
I höstnumret rapporterade Gunilla Larsson om
badplatserna. Tången i
Fågelviken är ett kapitel för
sig, skrev hon.
»Två gånger under sommaren har vi
fått tången bortkörd. Varje gång till en
kostnad av drygt 3 000 kronor.«
Men tången finns i vattnet och flyttar
sig med strömmar och vågor. »Det går
det inte att göra någonting åt. Så fort det
börjar blåsa kommer ny tång.«

•

Gunilla bad om idéer från läsarna.
Hur skulle man kunna bli av med tången
i Fågelviken?
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Christer Wallentin:

Riv bryggan – bygg en hög bro
till en badö

Använd tången som gödsel

TÅNG SAMLAR SIG på samma sätt som
drivsnö eller torra löv för vinden. Om
vinden inte är kraftig nog för att driva
tången vidare, så samlas den. Samma
sak när strömmen i vattnet är svag.
Sådana platser är bland annat längst
in i Mölle hamn, bakom stora bryggan
i Fågelviken och längst in i Fågelviken.
Lilla bryggan ger inte tillräckligt lä för
vind, vågor och ström, så där finns ingen
tång – men heller ingen sand.
Detta är grunden till de förhållanden
som råder. Vad göra? Som jag ser det
finns det knappast något annat än att
riva nuvarande brygga. Sedan får man
bygga en tillräckligt hög bro ut till en
liten, kraftigt byggd ö av betong där
badstegar är placerade. På detta sätt kan
vattnet föra bort tång och sand. Ja, alla
partiklar och föremål utom stora stenar.
Någon sandstrand blir det dock knappast tal om.
Det här är en lösning som säkerligen
skulle fungera, men en mycket dyr
sådan. En nästan lika kostsam lösning –
men som kanske inte skulle fungera lika
väl – är att bygga ännu en betongbrygga
kanske 100 meter nordväst om den nuvarande. Då skulle tången ansamlas bakom denna. Men om denna ficka skulle bli
full av tång skulle ändå tång ansamlas
bakom den nuvarande badbryggan.
Det är uppenbart att kostnaderna –
utslaget per år – för byggen av det här
slaget kraftigt skulle överskrida vad det
kostar att forsla bort tången, låt säga var
tredje vecka under sommaren.
Om den nuvarande Fågelviksbryggan ska vara kvar, får vi nog dessvärre
acceptera tången. Den kan forslas bort,
men det medför besvär och kostnader.

EN LÖSNING SOM JAG SER går tillbaka på
ett minne från somrarna i Ystad när jag
var barn. Var och varannan dag kom det
bönder ned till stranden med häst och
vagn som tog upp tången. Så vitt jag vet
lade de tången att torka några dagar och
använde den sedan som gödsel på sina
åkrar.
Jag tänker mig en liten grupp som
åtar sig att ta bort tången löpande
under sommarmånaderna och erbjuda
den som gödsel för dem som har trädgård i Mölle.
Häst och vagn kunde man kanske få
låna av någon i närheten. Ett alternativ
skulle kunna vara en liten traktor med
flakvagn; en sådan finns nog att låna
eller hyra på nära håll.
Låter det vansinnigt?

Tomas Svensson:

Tång bästa gödningen
JAG HAR OCKSÅ TÄNKT PÅ att hämta för
gödning, men det är tungt. Har faktiskt
kört upp skottkärror från Fågelviken
och vintertäckt rosor och andra känsliga
buskar – med ett mycket gott resultat.
Nedbrytningen fortsätter även under
vintern, vilket gör att en del värme
frigörs som håller undan den värsta
frosten, men det ska vara ett tjockt lager
tång. Det bästa är att ha ett kraftigt nät
eller galler, så att ett luftrum skapas
mellan planta och tångtäcke.
Enligt rapporter som jag har sett
överträffar tång stallgödsel. Tången är
således värdefull under hela året.
Det kan emellertid se skräpigt ut med
tång i trädgården, och det luktar en del
när tången bryts ned. För att komma
ifrån det får man mylla ned tången, men
det kräver mycket arbete.
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Birgitta Hansson:

Brukar hämta tång till sparrisen
JAG HAR HÖRT INVÄNDNINGAR mot tång
som gödsel, att den innehåller miljögifter. Men jag tror inte man ska vara så
rädd för det. Vi äter ju fisken från Öresund, och vi har inga fabriker i närheten.
Det kan väl vara enstaka utsläpp
som kan inverka negativt, särskilt när
dagvattenavlopp har svämmat över, eller
när utsläpp från Malmö och Köpenhamn
förs upp till oss. Men det är inte vanligt.
Krav-odlare och eko-odlare är måna
om att ha full kontroll på den gödsel som
de använder, det kan jag förstå.
Och visst, när vi har badförbud så har
vi ju utsläpp från avlopp, och då kanske
medicinrester eller tungmetaller möjligen också kan finnas med. Vid kraftiga
stormar blandas tången med sopor från
fritidsbåtar – det såg vi i somras.
Bönderna är försiktiga med att
använda slam från avloppsreningsverk
för att inte ta risken att råka ut för krtik
från allmänheten trots att slammet är
bra gödsel.
Jag har sett en fantastisk trädgård i
Ångermanland som enbart var gödslad
med tång. Rabatterna prunkade långt
utöver det vanliga. Så mer gödsling
med tång i blomsterrabatterna i våra
trädgårdar!
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Jag ska själv hämta tång till sparrisen
innan vintern, det har jag gjort tidigare
år.
Jag håller på detta med säckar med
tång som man kan hämta till trädgården.
Fast det kanske ändå inte löser problemet med mycket tång efter en storm.

Gunilla Larsson:

Lockande idé, men orealistisk
TOMAS FÖRKLARAR BEGRIPLIGT hur problemet med tången uppstår. Tänk om vi
en gång för alla kunde lösa vårt ständiga
problem genom att samla ihop tången
och använda den som gödsel i Mölles
trädgårdar.
Men tyvärr tror jag inte att det är genomförbart med alla restriktioner som
gäller för depositioner på land.
Christer verkar leva i det förgångna när han föreslår att vi som förr i
tiden ska hämta tången och göda våra
odlingar. Att det görs i våra trädgårdar
lite varstans vet jag, och det går an.
Men att i större omfattning erbjuda
tång till bönder är nog inte tänkbart. De
får inte gödsla med tången med tanke på
de miljögifter som kan finnas i den. Det
kan även vara ett skäl till att privatpersoner inte ska använda tången för att göda
växterna i den egna trädgården.

Birgitta Hansson:

Det här kan vara lösningen
JAG TYCKER DU GÅR för hårt åt Christers
inlägg om tången, Gunilla. Han är väl lite
nostalgisk när han föreslår att vi – som
förr i tiden – ska hämta tången för att
gödsla våra trädgårdar, till och med med
häst och vagn.
Men det är möjligen ändå en affärsidé för några driftiga ungdomar under
sommarlovet.
Christer föreslår ju inte att bönder
ska komma och hämta tång i Mölle, utan
att det gäller trädgårdarna. Kanske kan
tångsäckar säljas under torgdagarna –
som Tomas föreslår – inklusive hemforsling på ett miljövänligt sätt.
Tång är bra gödsel. Så visst kan det
här vara en lösning på ett problem som
har verkat olösligt. m
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TOMAS SVENSSON SVARADE. Han bor
strax ovanför Fågelviken, och i ett mejl
till redaktionen förklarade han orsaken
till problemet. Han pekade samtidigt på
ett par radikala åtgärder som skulle lösa
det – men de skulle bli dyra.
Detta startade ett meningsutbyte
mellan Tomas och några i redaktionen.
Läs inläggen i det följande – och blanda
dig gärna själv in i diskussionen.
Det kan du göra med ett inlägg på
byföreningens hemsida, klicka dig till
Forum. En annan möjlighet är att du
skickar ett mejl till tidningen, så kommer
dina synpunkter med i nästa nummer.

Tomas Svensson:

Kanske skulle det gå att sälja tången
i säckar. Men jag gissar att det blir
svårt att få någon att packa den, om det
inte sker mot betalning.
En möjlighet vore att byföreningen
organiserar packning och försäljning.
Om priset är det rätta, borde många vilja
köpa den bästa gödningen.
Hur försäljningen skulle gå till kan
man naturligtvis diskutera. En möjlighet
att sälja tångsäckarna på torgdagarna i
hamnen. Ett annat alternativ att ha någon form av självbetjäning, där säckarna
kunde hämtas i närheten av Fågelvikens
informationstavla. Eller varför inte låta
ungdomar sommarjobba med att både
sköta badplatsen och fylla säckar, som
sedan säljs på ett lämpligt sätt.
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