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Kysinggaard, d. 20. oktober 2020

Kære grundejer i/omkring Norsminde
Behov for forandring erkendes mange steder i samfundet. Som landmand på Kysinggaard gør jeg mig
mange tanker om, hvordan jeg kan gøre mig mindre afhængig af handelsgødning og pesticider og på sigt
gerne helt fri. En af nøglerne hertil, tror jeg, ligger i anvendelse af kompost. Jeg er i gang med at lære
kunsten og afsøger derfor mulighederne for lokale kilder til kompostering. Anvendelse af haveaffald fra
lokalområdet er oplagt. Jeg vil derfor høre, om du vil støtte op om projektet ved at aflevere dine blade,
græs/hækafklip og grene hos mig på Kystvejen 250 i en gammel lade ved maskinhuset.
Det praktiske
Der vil blive sat skilte op således, at det er muligt at finde vej, at holde orden og således, at adgangsvejene
holdes frie. Hvis du kommer kørende fra Norsminde benyttes anden indkørsel på venstre hånd (længst væk
fra stuehuset). Hjælp venligst med at holde det organiske materiale fri for plastaffald, så vi kan undgå
mikroplast i komposten.
-

Det fine: blade/kviste/fint hækafklip/stauder afleveres i klare plastsække
Det grønne: græsafklip afleveres i klare plastsække
Det grove: større grene og andet groft materiale lægges i en bunke i gammel køresilo

Forsøgsperiode:
Vi vil være klar til at modtage haveaffald fra fredag d. 23/10 til og med søndag d. 29/11 2020. Håber, at
ordningen kan fortsætte; men herom senere.
Åbningstider:
Mandag – Fredag middag
Fredag
Lørdag - søndag

efter aftale
13-18
8-18

Jeg forsøger at skabe mere liv i jorden med livligt sædskifte, brug af artsrige efterafgrødeblandinger samt
pløjefri dyrkning så vidt muligt. Jeg har opbygget et stort netværk både indenfor og udenfor landets
grænser og håber at kunne bidrage til løsningen af de udfordringer landbruget står med indenfor klima,
miljø, biodiversitet og økonomisk overlevelse. Da kompleksiteten i landbruget er høj, har jeg en ydmyg
tilgang til det ambitiøse mål. Vi håber, at du ønsker at medvirke til at cirkulere næringsstoffer lokalt.
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