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C

Indledning

Centret Foranderlige Landskaber har 

beskæftiget sig tværfagligt med land-

skabsstudier både når det gælder natur-

forhold og kulturelt indhold, når det 

gælder om at se landskabsudviklingen i 

en aktuel anvendelse, og når det drejer 

sig om et historisk perspektiv. Den over-

ordnede tilgang er strategisk, således at 

der ses på, hvorledes den aktuelle for-

valtning af landskabet er, men også med 

det sigte at forandre for valtningen for 

fremtiden til et forhåbentligt bedre 

grundlag, hvor ved forstås et mere hen-

sigtsmæssigt sigte (opf yldelse af etab-

lerede målsætninger) og et mere omfat-

tende sigte end det nuværende (opf yl-

delse af fagligt set mere ideelle mål). 

Centret blev bevilget i 1997 under SMP-

programmet Bæredygtig arealanvendelse 

og udløb i 2001. Det har omfattet 13 

forskellige institutioner og ca. 40 for-

skellige forskere, som har arbejdet un-

der den fælles ramme. 

Indlæggene i det følgende stammer 

fra den afslutningskonference, som cen-

tret afholdt 29.-30. maj 2001 i Vingsted-

centret med titlen Bæredygtig forvalt-

ning af det foranderlige landskab. Én ses- 

sion havde især fokus på de strategiske 

aspekter af centrets resultater under 

overskriften Fra resultater til forvalt-

ningspraksis – en meget forjættende ti-

tel, som nok lover mere end den kan 

holde, da deltagerne i centret jo er for-

skere, som har gjort sig over vejelser 

om, hvordan resultaterne i bedste fald 

kan føres ud i livet. Om det kan lade sig 

gøre, har vi derfor bedt nogle repræsen-

tanter fra det »virkelige« liv i for valt-

ningsverdenen svare på. Deres kortere 

indlæg er også gengivet som opponent-

indlæg. 

Indholdet i hvert indlæg fra centrets 

forskere kan grupperes således: 

a. resultaternes samfundsrelevans (alt-

så: hvad er den overordnede opgave, 

og hvor langt er vi nået)

b. hvilke implementeringsredskaber kan 

vi tilbyde for valtningen?

c. konkrete forhindringer, som ligger i 

vejen for en implementering og for-

slag til, hvordan man kan gøre ting 

bedre.

Opponenterne var i deres oplæg og-

så blevet bedt om at komme ind på, 

hvilke forskningsbehov de ser på områ-

det.

Det første indlæg er af museumsdi-

rektør Erland Porsmose, som egentlig 

ikke har været med i centret, men har 

spillet en rolle omkring dannelsen af  

centret i SMP’s ledelsesgruppe. Det hi-

storiske perspektiv på landskabet frem-

hæver, at kulturlandskabet er begrebs-

liggjort af mennesker, og at det er en 

del af menneskers identitet. Således 

har det været i menneskehedens histo-

rie, og vil også være det i fremtiden. I 

dag er landskabet i højere grad præget 

af at være et fritidslandskab end præget 

af produktionsinteresser, men det bety-

der også, som det provokerende ud-

tr ykkes, at landskabet er et »put and 

take Danmark«: vi bestemmer, om vi vil 

have et landskab med et større natur-

indhold via »naturgenopretning«, som 

egentlig er en anderledes pleje af kul-

turlandskabet, eller parcelhushaver. 

Her kan landskabsforskningen spille en 

stor aktiv rolle ved at afdække de for-

skellige landskabsværdier og ved at 

værdisætte de økonomiske omkostnin-

ger ved driften af de forskellige kultur-

landskabstyper.

I ar tiklen om Kulturmiljøer, skjulte 

for tidsminder og landskabets forhistorie 

redegør centrets forhistoriske projek t-

deltagere for, hvorledes man kan bruge 

forskellige prognoseværk tøjer til at 

forudsige, hvor der har været ak tivite-

ter i forhistorisk tid udover de kendte 

fund og registreringer i Det kulturhi-

storiske Centralregister.  Værk tøjerne 

er dels baseret på slutninger fra kendte 

fund til generelle landskabstræk (høj-

de, nærhed til vand og vådområder), 

dels på retrogressive studier med ud-

gangspunk t i stednavne, det ældste på-

lidelige kor tmateriale og arkæologiske 

fund, som kan føre til udsagn om perio-

den ca. 200 - 1100 e.Kr. Med dem i hån-

den bliver det muligt at tage højde for 

placering af store anlæg (bygninger, 

motor veje, skovrejsning mv.) oveni po-

tentielt store fundområder, ligesom 

man vil få mulighed for at inddrage for-

historiske, kulturhistoriske lag på linie 

med andre natur- og miljøinteresser i 

den daglige landskabsfor valtning. 

Gruppen peger endelig også på beho-

vet for at udføre en generel Historisk 

Landskabskarak teristik ef ter engelsk 

model.

Det historiske kulturmiljø i praksis be-

lyser den historiske gruppes resultater, 

som tager udgangspunkt i kulturmiljø-

begrebet, der gennem de sidste 7 år er 

udviklet administrativt, og som der gi-

ves en faglig vinkel på. Som konkrete 

redskaber peges der på forskellige mo-

deller, der kan bruges ved grundlæg-

gende registreringer af kulturmiljøer, 

hvor der hidtil ikke er taget fat på at lø-

se det store hul i for valtningsmæssig 

sammenhæng. Projekterne har arbejdet 

med en mere grundlæggende registre-

ring af det åbne land, med hovedgårds-

landskaber og med k ystlandskaber. 

Endvidere fremhæves et særligt GIS-ba-

seret kulturhistorisk for valtningsgrund-

lag, som bl.a. baserer sig på at inddrage 

Foranderlige Landskaber – center for strategiske 
studier i kulturmiljø, natur og landskabshistorie

Af centerleder Per Grau Møller, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet
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et helt nyt lag med landskab omkring år 

1800, baseret på et digitalt historisk 

kortmateriale. Der peges på, at der ikke 

f indes hensigtsmæssige redskaber til at 

for valte kulturmiljøer tilstrækkeligt, 

idet fredninger er for restriktive og res-

sourcekrævende, mens bevarende lo-

kalplaner specielt i det åbne land ikke 

har nogen effekt pga. den administrati-

ve praksis. Som det sidste redskab 

fremhæves, at der kan udarbejdes kul-

turhistoriske bevaringsplaner på be-

driftsniveau, helt parallelt til naturpla-

ner. 

I Fremtidsscenarier for kulturlandska-

bets udvikling er der arbejdet med at ud-

vikle grundlaget for scenarier, der kan 

synliggøre en fremtidig udvikling i kul-

turlandskabet på forskellige præmisser. 

Som forskellige parametre er valgt at se 

på landbrugsudviklingen ud fra tre over-

ordnede udviklingsmønstre: en gen-

nemførelse af den besluttede Agenda 

2000-reform, en satsning på miljøven-

ligt jordbrug og endelig en af vikling af 

al landbrugsstøtte i løbet af en 10-årig 

periode. Ligeledes er valgt at se på kon-

sek venserne af forskellige skovrejs-

ningsscenarier og drikkevandsscenarier, 

der tager sigte på at besk ytte grund-

vandsressourcer. Med baggrund i mo-

delberegninger kombineret med kon-

kret viden om typer af landbrugsbe- 

drifter i det konkrete undersøgelsesom-

råde er det blevet muligt meget præcist 

at forudsige, hvordan landbrugere 

driftsøkonomisk vil reagere på forskelli-

ge parametre. Ligeledes er der arbejdet 

med forskellige visualiseringsmulighe-

der af scenarierne.

I Naturk valitet i terrestriske økosyste-

mer er der udarbejdet forskellige mo-

deller, der kan bruges i for valtningen af 

naturen i landskabet. En klassif ikations-

model er udviklet, således at det er mu-

ligt at forudsige, hvilke potentielle ve-

getationstyper der kan forekomme på 

en lokalitet ved at sammenholde med 

Danveg-databasen. Kombineret med en 

biotopmodel, der baserer sig på digitale 

oplysninger om den enkelte lokalitets 

geografiske beskaffenhed giver det mu-

lighed for at lave scenariestudier over 

naturtypernes udvikling ved ændret 

arealanvendelse. En vurdering af vege-

tationens aktuelle sammensætning kan 

derfor være et meget operationelt led i 

vurderingen af og indikator for natur- 

k valiteten på de enkelte lokaliteter. En-

delig er der i projektet udviklet en simu-

lationsmodel (ALMaSS), der for forskel-

lige dyrearter kan illustrere deres ad- 

færdsmønstre i landskabet og opfange, 

hvad ændringer i arealanvendelse, an-

læg (veje) og klima kan betyde for fau-

naens adfærd og udvikling, herunder 

naturlig succession.

I projektet Bæredygtig arealanvendel-

se i kystnære områder har målet været at 

undersøge, hvilken effekt forskellige re-

guleringer af jagten kan have på tilste-

deværelsen af visse vandfugle i reser-

vatområder. Der har været lavet forsøg 

med døgnregulering af jagten, således 

at kun aftenjagt var tilladt, hvilket ikke 

gav den store forskel, dvs. fuglene var 

fortsat forstyrrede i deres aktivitets-

mønster. Til gengæld viste forsøg med 

datoreguleret jagt større effekt, idet 

fuglene ikke lod sig forstyrre af at der 

med 2-3 uger mellemrum foregik jagt. 

Ligeledes er et af resultaterne, at Miljø-

venlige Jordbrugsordninger (MVJ) kan 

være meget hensigtsmæssige at bruge i 
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Sluttelig opridser Erland Porsmose 

den bevillingsmæssige situation for land-

skabsforskningen, som er præget af, at 

de sidste 10 år har været et k vantespring 

med forskellige satsninger både på tvær-

faglig grundforskning og på strategisk 

miljøforskning, som tilmed har nydt bå-

de administrationens og befolkningens 

bevågenhed. Men i øjeblikket præges 

billedet af frustrationer over, at de store 

tværfaglige forskningsprogrammer på 

landskabsområdet er ved at løbe ud, in-

den resultaterne endeligt er blevet im-

plementeret i administrationen og be-

folkningen. »Tænkepausen« kan således 

anvendes til at formulere nye lovende 

forskningsfelter inden for det brede felt, 

som landskabsforskning er.

forbindelse med at øge et områdes vær-

di som foderressource for vandfugle. Af-

ledte effekter er større natur værdier, 

mindre k vælstofudledning og større lo-

kalt engagement fra de involverede 

landmænd, som omlægger deres enge 

til mere ekstensiv drift. Endelig viser en 

spørgeskemaundersøgelse blandt jæge-

re, at frivillige aftaler om jagten, som 

bl.a. kan indebære nogle datoregulerin-

ger, kan øge jagtudbyttet, ikke mindst 

det sociale, men at kendskabet til så-

danne aftaler endnu ikke er meget ud-

bredt.

I projektet Naturressourcer i landska-

bet og kortlægning er der arbejdet med 

at opf ylde behovet for mere detaljeret 

kortlægning af ressourcer inden for 

landbrug og skovbrug. Der er udviklet 

en ny teknik og fortolkning af elektro-

magnetiske scanninger af jordbunden, 

som har vist sig effektiv, når det gælder 

præcise resultater, og medfører lave 

omkostninger til at tilvejebringe resul-

taterne. Inden for forstlig lokalitets-

kortlægning er målet at sikre den til-

strækkelige viden til at skabe en bære- 

dygtig skovdrift, hvor træartsvalget er 

tilpasset jordressourcen. Her er for hver 

ca. 10 ha indsamlet viden om nærings-

stofpuljer og tekstur og humusindhold i 

jorden og sammenholdt med naturlige 

dræningsforhold. Disse kortlægninger 

kan anvendes både i privat drift og of-

fentlig for valtning.
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Det historiske perspektiv på landskabet 

hviler på menneskets herredømme over 

landskabet, der hermed for vandles fra 

natur til kulturlandskab, selv om karak-

teren af og dybden af de menneskelige 

indgreb varierer meget stærkt. Det hø-

res undertiden, at et kulturlandskab er 

»skabt af mennesker«. I en f ilosofisk for-

stand kan det selvfølgelig siges at være 

korrekt, og i en mere f ysisk forstand er 

storbyjunglen vel det nærmeste, vi 

kommer det menneskeskabte landskab. 

Selv foretrækker jeg udtr ykket »formet 

af mennesker«, eftersom de grundlæg-

gende råstoffer og byggematerialer jo 

er givet fra naturens hånd. Til gengæld 

er der ingen tvivl om, at mennesket alt 

afhængig af indsatsen af arbejdstimer, 

teknologi og energi har en formåen til 

at ændre et hvilket som helst landskab 

lidt eller meget afhængig af formålet - 

og at den formåen er øget dramatisk i 

de sidste hundrede år, hvilket er den hi-

storiske realitet bag kulturmiljødiskus-

sionen. 

Desværre rækker menneskets om-

formningsevne udover det bevidst for-

målsbestemte. Et kulturlandskab er så-

ledes også »påvirket af mennesker« uden 

nogen egentlig intention herom, hvad 

problemer som k vælstofudslip-iltsvind, 

pesticidudslip-grundvand, freon-ozon- 

lags-drivhuseffekt, er mere end vel-

kendte eksempler på. I en meget central 

forstand er kulturlandskabet tillige en 

del af menneskets identitet, viden, 

kunst og inspiration. Kulturlandskabet 

er simpelthen »begrebsliggjort af menne-

sker«. Vi erobrer vore omgivelser ved at 

give dem navne, tillægger dem betyd-

ningsindhold i form af myter og viden, 

skildrer etiske og æstetiske værdier i 

overensstemmelse med samfundets 

kulturelle natursyn. Vi bærer bogstave-

lig talt verden i hovedet, og omformer 

den til et kulturlandskab - en menneske-

verden.

Alle disse processer foregår kontinu-

erligt i en konstant omskabelse og re-

formulering af kulturlandskabet. Når alt 

således er aftr yk af menneskets virke 

med naturen - også det vi laver som for-

skere i dag, hvad er da godt eller dår-

ligt? Og hvorfor skulle en særlig forsk-

ningsindsats på feltet være nødvendigt 

netop i disse årtier af menneskets årtu-

sindgamle virke med landskabet? 

For mig er svaret givet. Problemets 

kerne ligger i den nye udfordring, der 

bliver stadig mere synlig i disse årtier. 

Det er det årtusindgamle syn på produk-

tionslandskabet, der støder sammen 

med de begreber og værdier, der rum-

mes i det fremstormende fritidsland-

skab. Lyder selve begrebet fritidsland-

skab måske for provokerende, så lad os 

tale om landskabets rekreative værdier, 

herunder oplevelsesværdierne - om 

landskabets herlighedsværdier, der i 

dag, også i økonomisk forstand, er på 

vej til at overgå landskabets agrare pro-

duktionsværdi. En hektar til kornavl har 

stadig vigende værdi, selv om en hektar 

til gyllespredning holder prisen pænt 

oppe. En hektar til jagt, f iskeri og rekre-

ativt gåturslandskab omkring huset på 

landet har en helt anden værdi - for slet 

ikke at tale om k ystnære ejendomme el-

ler byggefelter. Udfordringen er den 

enkle og dog så komplicerede, at skabe 

en bæredygtig landskabsstrategi, der kan 

integrere de nødvendige hensyn til land-

skabets miljøinteresser og rekreative inte-

resser.

Landskabet er således i en meget ba-

sal forstand historisk bygget op lag for 

lag igennem århundreder og årtusinder 

og kan gøres til genstand for historisk 

forskning i meget bred forstand, også 

naturhistorisk. Kildematerialet, der 

rummes i landskabet er uendeligt rigt, 

bevaret in situ som vort største rigsar-

kiv. Mængden af levn kan tillige aktive-

res som fortælleværdi og oplevelses-

værdi, der gør historien og menneske- 

livets skiftende vilkår nær værende/

håndgribelig. Præcist her skete det, her 

ser du rester af det endnu. 

Set fra forskerens side er formålet 

dobbelt, dels det antik variske at bevare 

vores arkiv og dermed samfundets hi-

storie og identitet, dels på basis heraf at 

udforske netop denne historie. Histori-

kerens arbejde i og med landskabet er 

at synliggøre historien, sikre fortælle-

værdien og kildematerialet. For alle bor-

gere i samfundet er der tillige tale om et 

livsprojekt. Kan man ikke tilegne sig 

omgivelsernes historie og symbolværdi-

er, kan man ikke integreres i samfundet. 

Det er en livslang udfordring at f inde sit 

sted i landskabet og sin plads i samfun-

det.

Historien fortæller os om det evige 

samspil mellem menneske og natur, hvis 

produkt er landskabet. Mennesket bæ-

rer ansvaret for landskabet også for til 

stadighed at bestræbe sig på at gøre 

landskabet smukt og oplevelsesrigt, til 

en tilfredsstillende ja opmuntrende 

ramme om livet. Historien lærer os, at 

alt forandrer sig - under indtr yk af na-

turkræfterne, javel, men tillige under 

indtr yk af menneskets virke som den 

altdominerende aktør i landskabet. Hi-

storien lærer os også, at forandringer 

sker med meget varierende hastighed. 

Seje bygdestrukturer rækker århundre- 

der eller årtusinder tilbage - bundet til 

terræn og jordbundsforhold. Andet skif-

ter fra år til år i takt med skatteregler, 

miljøregulativer og EU-støtteordninger.

Arven i landskabet

Ar ven i landskabet er uendelig rig og 

mangfoldig. Begrebet »ar v« rummer 

den sigende dobbelthed af noget beri-

gende, de gennem generationer nedar-

Det historiske perspektiv på landskabet
Af museumsdirektør Erland Porsmose, Kertemindeegnens Museer
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vede værdier på den ene side, og på den 

anden side den »tunge ar v«, det bundne 

og det forpligtende, snærende bånd 

man måske ønsker brudt. Landskabets 

ar v er naturligvis begge dele. En beri-

gelse og et bånd, pligt og ret for nuti-

dens befolkning som for alle foregående 

generationer, og hver periode har måt-

tet give sit historiske svar på denne evi-

ge udfordring.

Atter og atter lyder det »vi skal ikke 

gøre landskabet til et museum«, hvilket jo 

nok kan smerte en museumsmand, der 

ikke opfatter noget negativt ved begre-

bet museum. Men bortset herfra f jerner 

slagordet opmærksomheden fra den 

helt væsentlige erkendelse, at man slet 

ikke kan gøre et landskab til et museum 

af mange grunde, hvoraf den væsentlig-

ste vel er, at landskabet i en meget bog-

stavelig forstand allerede er et museum 

og altid vil forblive det som det sted, 

der rummer hele samfundets stedbund-

ne materielle kulturar v. Spørgsmålet er 

snarere, om det skal være et godt eller 

et dårligt museum, hvilket simpelthen 

afhænger af, om vi formår at videreud-

vikle og genbruge landskabet i respekt 

og forståelse for denne kulturar v. Prin- 

cipielt lyder det jo enkelt nok, men i 

praksis bringer spørgsmålet os direkte 

ind på den territorielle slagplads, hvor 

kampen udkæmpes om, hvis interesser 

der skal tilgodeses i landskabet og der-

med komme til at præge det kommende 

kulturlandskab.

Denne 

generations udfordring

Det faldt i denne generations lod at op-

leve det epokegørende skift fra produk-

tionslandskab til rekreativt landskab. Et 

historisk set helt usandsynligt brud, der 

er nøje knyttet til det faktum, at et helt 

nyt samfund trænger sig på - under fam-

lende betegnelser som det postmoder-

ne samfund, videnssamfundet, fritids-

samfundet eller oplevelsesindustri-sam- 

fundet. Konsek venserne heraf er endnu 

uoverskuelige, også for landbrugsland-

skabet. Men afgørende udviklingspro-

cesser er sat i gang, der på den ene side 

demonterer det landbrugslandskab, der 

i hovedtræk blev struktureret ved land-

boreformerne for 200 år siden, og på 

den anden side skaber grundtrækkene i 

et frembr ydende rekreativt landskab.

Den territorielle ejendomsret ople-

vede sit gennembrud som ejendomsbe-

greb ved udskiftningsreformerne, og in-

debar dengang en demokratisering af 

råderetten over produktionsmidlerne. 

De sidste 40 års mekanisering og indu-

strialisering af landbruget har imidlertid 

genskabt en koncentration af ejen-

domsretten til jorden til promiller af be-

folkningen, ligesom produktionsværdi-

en af jorden er støt faldende, set i for- 

hold til samfundets totale produktion. 

Resultatet heraf er det velkendte para-

doks, at trods stadigt stigende ejen-

domsstørrelser og tyngende investerin-

ger i maskiner og teknik udgør de of- 
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fentlige støtteordninger i dag en  mas-

siv del af landbrugets indtægtsgrund-

lag. 

Samtidigt har det moderne landbrug 

vist sig at rumme store miljøproblemer, 

der har givet talrige overskrifter i medi-

erne på gylle, pesticider, k vælstof, ilts-

vind og grundvand. Overskrifterne er 

selvfølgelig et symptom på, at der støt 

og roligt bliver taget hånd om disse pro-

blemer, men alligevel må det vist erken-

des, at det psykiske arbejdsmiljø i land-

bruget har været hårdt i de senere år. 

Struktur og samfundsudviklingen har 

bragt landbruget i en situation, hvor 

erhver vet konstant må forsvare sig på 

tre fronter: 1) Som miljøproblem, 2) 

som fødevarek valitetsproblem og 3) 

som demokratisk problem i forhold til 

det øvrige samfunds arealinteresser. 

Uretfærdigt eller ej, handler det om at 

genfinde en rolle til landbruget i det nye 

rekreative landskab. Landmanden som 

samfundets naturforvalter og kulturmiljø-

forvalter er et indlysende svar herpå i 

kombination med øget satsning på fø-

devarek valitet og nicheproduktion. Og-

så derfor vil det være vigtigt at få kravet 

til bæredygtig arealanvendelse indføjet i 

skøderne.

Et af landbrugets største samfunds-

mæssige aktiver i dag er faktisk de re-

kreative værdier, der rummes i land-

brugslandet såvel i form af natur værdier 

som kulturmiljøværdier. Det har tidlige-

re været vanskeligt at værdisætte de så-

kaldt bløde værdier, men i dag må ud-

sigtsherlighed regnes som endog en 

meget hård valuta ved salg af ejendom. 

Statshusmandsbrug har vist sig uhyre 

velegnede som heste-villaer med land-

brugsskattefordel, eller til det økologi-

ske hobbylandbrug med grå Ferguson 

og børnetrivsel på gårdspladsen. Jagt-

indtægterne er ingenlunde ubetydelige 

i det samlede regnskab, og det offentli-

ge afsætter endog meget betydelige 

millionbeløb på at forbedre lystfisker-

nes og turisterhver vets fangstmulighe-

der. Der anlægges nye lystskove til by-

befolkningen og miljøskove til sikring 

af grundvandsinteresser. Presset på k y-

sterne er enormt, og har udløst en sand 

byge af reguleringer. Adgangen til land-

skabet for de 99% af befolkningen, der 

ikke selv ejer et passende rekreativt are-

al, diskuteres og reguleres løbende, me-

dens de tilbageblevne småbiotoper og 

hegnsforløb i landbrugslandet søges 

sikret gennem en stadig mere f inmasket 

fredningslovgivning. Det er landskabets 

rekreative værdier, der konstant sætter 

samfundets dagsorden i en stadig om-

end tøvende offensiv mod det gamle 

produktionslandskabs modstræbende 

strukturer. 

Put and take Danmark

Der diskuteres frit i dagens Danmark: 

Hvilke landskaber ønsker vi, til hvilke 

foretrukne dyrearter og til hvilke fore-

trukne fritidsformål. Ønsker vi arealer 

til bævere, vildsvin, ulve eller urfugle i 

den danske natur - lyder jo alt sammen 

som en rimelig diskussion, hvorimod 

der ikke er mange fortalere for større 

bestande af myg, f luer og forkølelses-

virus, men de klarer sig jo nok også end-

da. Vi tilrettelægger landskaber ikke 

blot for de træer, buske og blomster vi 

gerne vil have, men også for dyr som 

frøer, sommerfugle og laks. Om fornø-

dent sætter vi de pågældende arter ud 

og hegner de sjældne blomster ind med 

pigtråd.

Og hvad så? Det er alt sammen ud-

mærket! Det har bare ikke så meget 

med »natur« at gøre - ikke mere end en 

parcelhushave har. Det er simpelthen en 

ny form for landskabskultur, udbredt fra 

herregårdsparkernes idealverden, det 

iscenesatte landskab med tilhørende 

dyrehave, og f iskedamme, tilpas vildnis 

og gode stiforløb. I historisk perspektiv 

er det enestående ved vor tid, at de 

adelige privilegier nu kan deles af brede 

befolkningslag. Det rekreative land-

skabs særpræg er, at goderne ideelt set 

udstrækkes fra herremand til allemand, 

hvilket selvfølgelig kræver mængder af 

parker, lystskove og f iskevande i pas-

sende nærhed af befolkningscentre.

Vi skaber et nyt Put and Take Dan-

mark, hvor der udsættes tilstrækkelige 

mængder af eftertragtede spisefisk i 

damme, åer, bælter og sunde, hvor 

mængden af opdrættede jagtænder og 

jagtfasaner søges reguleret i forhold til 

efterspørgslen, og hvor naturen overalt 

forsynes med passende adgangsfor-

hold, afmærkede stier og tilhørende fol-

dere, hvis ikke ligefrem der står en na-

tur vejleder parat til at sikre en passende 

naturoplevelse for publikum. Hele dette 

put and take-land skabes selvfølgelig 

som et modbillede til det industrialise-

rede landbrugsland, hvor byggen, gri-

sen og juletræet råder. 

Det kan alt sammen lyde lettere iro-

nisk, men jeg føler virkelig, at vi har be-

hov for at se denne udvikling i øjnene 

og at vedkende os dette vor generations 

nye kulturlandskab, der skabes som svar 

på dybtfølte behov i befolkningen, be-

hov der i øvrigt, som nævnt, har århund-

redgammel hævd som ramme om det 

attråede gode liv. Til gengæld ville det 

være velgørende, om man kunne band-

lyse brugen af utidige begreber som 

»naturgenopretning«, når der faktisk me-

nes »kulturopretning«, altså etablering af 

historisk inspirerede landskaber med et 

»Det faldt i denne generations lod at opleve det epokegørende skift fra pro-
duktionslandskab til rekreativt landskab«
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tilsyneladende større »naturindhold«. La-

de være med at tale om at »beskytte na-

tur«, når vi faktisk mener aktiv pleje og 

opretholdelse af en ønsket tilstand i et 

plantesamfund m.v. - f.eks. lyngheder- 

ne. Vi dyrker lyngheder - vi besk ytter 

dem ikke. Danmark er stadigvæk en ha-

ve. Vi er blot på vej til at lave nye og an-

derledes plantebede i denne have, som 

følge af at bondens produktionsland-

skab ikke længere dækker samfundets 

grundlæggende landskabsbehov.

Set i det historiske perspektiv er det 

vigtigt, at dette nye rekreative kultur-

landskab placeres med stor omtanke, og 

således at det så vidt muligt undgås, at 

der sker kollisioner med landskabets år-

hundredgamle iboende kulturar v, hvad 

der desværre har været en række eks- 

empler på i de senere år. Til sy vende og 

sidst foregår af vejningen af, hvad de en-

kelte behov skal f ylde i landskabet, jo i 

det politisk administrative system, un-

der de økonomiske grænsers hårde lov 

og i et spændingsf yldt felt mellem man-

geartede og ofte indbyrdes modstriden-

de lokale og nationale interesser.

Forskernes bidrag

Landskabsforskningen har store poten-

tialer at bidrage med i denne samfunds-

diskussion. Først og fremmest ved at 

synliggøre de forskellige landskabsvær-

dier ved at fremskaffe og fremlægge vi-

den herom, på systematisk argumenter-

bar vis. Dernæst ved som led heri at af- 

prøve mulighederne i forskellige regi-

strerings-, prioriterings- og over våg-

ningsmetoder.

Forskerne har også et hovedansvar 

for at formidle den opnåede viden ikke 

blot til forskersamfundet og til det poli-

tisk administrative system, men helt 

ned på ejendomsniveau, til de aktører, 

der har deres daglige virke i landskabet, 

og som dermed varetager og udfører 

langt hovedparten af de arbejdstimer, 

der investeres i landskabet. Skal de have 

mulighed for at tage vare på værdierne, 

må de også have let tilgængelig viden 

herom, og i denne viden ligger samtidig 

den bedste motivation for arbejdet.

Forskningen bør tillige værdisætte 

de økonomiske omkostninger ved drif-

ten af de forskellige kulturlandskabsty-

per, og ud fra deres samlede viden om 

landskabsværdier og økonomiske om-

kostninger levere deres bud på sam-

fundsprioriteringer på basis heraf.

Vi står fortsat kun ved startlinien for 

videnskabeliggørelsen af feltet land-

skabsinteresser, der hidtil har været 

delt mellem på den ene side frednings-

æstetik og på den anden side land-

brugsproduktionen. Opgaven er sim-

pelthen at skabe et grundlag for for- 

muleringen af en egentlig landskabspo-

litik.

»Lade være med at ta-
le om at »beskytte na-
tur«, når vi faktisk me-
ner aktiv pleje og opret- 
holdelse af en ønsket til-
stand i et plantesam-
fund m.v. - f.eks. lynghe- 
derne. Vi dyrker lynghe- 
der - vi beskytter dem 
ikke«

NR 44
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Fortidsminder er ikke 

bare de synlige og fre-

dede monumenter - de 

omfatter også de ukend- 

te levn under pløjelaget. 

Artiklen behandler for-

skellige metoder til at 

erkende disse; metoder 

der kan bruges som 

prognoseværktøjer i 

landskabsforvaltning.

Forhistorisk tid udgør i runde tal tids-

rummet fra 10. årtusinde f.Kr. til 1. årtu-

sinde e.Kr. Fra disse årtusinder har vi 

spor af menneskelig virksomhed i form 

af bebyggelser, grave, helligsteder, han- 

delspladser, marker, f iskepladser og 

meget mere. Samspillet med natur vi-

denskaberne er meget vigtigt for at for-

stå levemønsteret. Menneskenes på-

virkning af landskabet – ændringer i 

vegetationen og miljøet – er således og-

så væsentlige kilder til forhistorien. Ma-

terialet hertil kommer fra de arkæologi-

ske lokaliteter selv, men også fra pollen- 

kildeområder i form af søer og moser.

Forhistorien i landskabet varetages i 

dag ved fredning, for valtning og beva-

rende planlægning, og den varetages i 

relation til planloven og naturbesk yttel-

sesloven. Allerede i 1937 gennemførtes 

en fredning af fortidsminderne, dvs. pri-

mært de synlige som høje, jættestuer 

og dysser. De usynlige fortidsminder, 

der dukker op ved bygge- og anlægsak-

tivitet, pløjning eller andet, kan – hvis 

de er truede – blive genstand for under-

søgelse, eller arealet kan erhver ves. Mu-

seumsloven giver hjemmel til dette. 

Med daværende miljø- og energimini-

ster Svend Aukens redegørelse til Folke-

tinget om kulturmiljøet af 22. novem-

ber 1995 har vi også fået mulighed for 

at se ud over det enkelte fortidsminde 

og udpege væsentlige helheder, vi øn-

sker tilgodeset i landskabsfor valtnin-

gen. Kulturmiljøer defineres som geo-

grafisk afgrænsede områder, der afspej- 

ler væsentlige træk af den samfunds-

mæssige udvikling (Schou, 1999). Andre 

kulturhistoriske interesser tilgodeses 

ved arealudpegninger samt generelle 

reguleringer af det åbne land.

Fra politisk og administrativ side har 

det været pointeret, at kulturmiljøbe-

grebet også omfatter de usynlige, jord-

dækkede kulturminder, og at sektor-

overgribende tiltag skal medvirke til at 

varetage kulturens interesser. Kraftige 

virkemidler er påkrævet, idet der i dag 

eksisterer store trusler mod denne 

skjulte kulturar v. Anlægsaktiviteter ved 

udvidelse af infrastrukturen og inddra-

gelse af arealer til bolig og industri mi-

nimerer hvert år kulturmindernes antal, 

og det samme gør skovrejsningen. 

Men det moderne landbrug synes at 

udgøre det største problem. Årsagerne 

til dette er f lere, og de er både af meka-

nisk og af f ysisk/kemisk art. Væsentligst 

er nok den dybtgående jordbehandling 

og de store og brede redskabers nivelle-

rende effekt på landskabets morfologi. 

En status for den arkæologiske kultur-

ar vs stand kan læses i en nylig udgivet 

rapport fra rigsantik varen og Det Arkæ-

ologiske Nævn med den sigende titel: 

Før landskabets erindring slukkes ( Jør-

gensen & Pind, 2001).

Om de administrative virkemidler er 

tilstrækkelige til at sikre den truede kul-

turar v er et åbent spørgsmål. De usynli-

ge, jorddækkede fortidsminder kan der 

næppe tages ansvarligt hensyn til ved 

kulturmiljøudpegninger. Hvor vidt det 

er tilfældet for de sektorovergribende 

reguleringer i det åbne land, vil praksis 

vise. Man kan naturligvis håbe på, at na-

turfor valtning, vandmiljøplan og land-

brugets arealstøtteordninger med tiden 

kan omfatte kulturhistoriske interesser. 

På nuværende tidspunkt drejer det sig 

først og fremmest om at udarbejde 

planværktøjer til at afprøve dette. Der-

for er der i Foranderlige Landskaber udar-

bejdet arealorienterede metoder til ud-

pegning af arkæologisk følsomme om- 

råder. Disse kan forholdes til kortlæg-

ninger af natur- og miljøinteresser og 

give bedre muligheder for en helheds-

orienteret for valtning.

Kortlægninger af arkæologisk føl-

somme områder kan gå ind som

v prognoseværktøj – forud for skovrejs-

ning, anlægsaktiviteter og udbygning 

af infrastruktur med henblik på valg 

af mest skånsomme indgreb

v arealforvaltende værktøj – for ligestil-

ling af kulturhistoriske interesser 

med miljø- og naturhensyn i den dag-

lige sagsbehandling af det åbne land.

Metoden

De jorddækkede kulturminder er i sa-

gens natur ubekendte størrelser. At an-

Kulturmiljøer, skjulte 
fortidsminder og landskabets forhistorie
Af lektor Jytte Ringtved,  Institut for Forhistorisk Arkæologi, Middelalderarkæologi, Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

v Kulturlandskabelige informati-
onssystemer, Nationalmuseet, 
Det Kulturhistoriske Centralre-
gister, v. Claus Dam, Henrik 
Jarl Hansen og Lars Bagge Niel-
sen

v Historiske makro-skala relatio-
ner mellem kulturpåvirkning og 
landskabsvariation, Danmarks 
og Grønlands Geologiske Un-
dersøgelse, Afd. for Miljøhisto-
rie og Klima, v. Emily Bradshaw 
(ph.d.), Bent Odgaard og Peter 
Rasmussen

v Regionalitet i kulturlandskabet 
og udviklingen af regionale kul-
turlandskabsmodeller for det 
forhistoriske og tidlig-historiske 
tidsrum, Aarhus Universitet, In-
stitut for Forhistorisk Arkæolo-
gi, Middelalderarkæologi, Et-
nografi og Socialantropologi, 
v. Bo Ejstrud (ph.d.), Charlotte 
Fabech, Ulf Näsman og Jytte 
Ringtved

Delprojekter
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give den præcise beliggenhed af særligt 

værdifulde arkæologiske lokaliteter vil 

være vanskeligt. Vi ved, at der i snit 

dukker ca. 2 nye og ukendte fortidsmin-

der op for hver kilometer, vi undersøger 

forud for vejanlæggelser eller lignende 

( Johansen, 2001). Vi ved også, at de ikke 

er tilfældigt fordelt i landskabet. Såle-

des har jernalderbopladser visse fore-

trukne placeringer, bronzealderens gra-

ve andre. Det er en erfaring, som mange 

års arkæologisk virksomhed har bi-

bragt. Denne »erfaring« er registreret i 

Det Kulturhistoriske Centralregister 

(DKC). Her f indes optegnelser over ar-

kæologiske fund og anlæg, inkl. de jord-

dækkede anlæg, som har givet sig til 

kende ved udgravning, eller ved at gen-

stande er fremkommet herfra.

I DKC er der oplysninger om flere end 

140.000 fortidsminder, og i en vis måle-

stok tegner de konturerne af hele lan-

det. Ingen egne går ram forbi. Langt ho-

vedparten af fundene er afsat som et 

punkt til en given koordinat. Men for-

tidsminderne har meget forskellig ud-

strækning, og punkterne burde afsæt-

tes så de dækkede forskellige arealstør- 

relser. For en enkeltliggende grav eller 

et hus kan en punktafsætning på f.eks. 

50m² meget vel illustrere den faktiske 

størrelse. Men dækker registreringen 

over en jernalderlandsby, viser en nyere 

opgørelse fra Rigsantik varens Arkæolo-

giske Sekretariat, at de kan være meget 

store, og at 18% af disse har en udstræk-

ning på mellem 20 og 50 ha. ( Jørgensen, 

2001). Derfor er DKC begyndt at udvikle 

redskaber til at repræsentere anlægsty-

perne med forskellige f lader. For hver 

tidsperiode og for hver fundtype vil 

punkterne skulle gives forskellig stør-

relse og foretage forskellige topografi-

ske valg af placering. Det er eksemplif i-

ceret ved et udsnit af landskabet ved 

Figur 1a og b. Bopladser og grave 
fra ældre jernalder:  
a) bopladserne udvidet med cirku-
lær t bebyggelsesområde svarende 
til 12 ha. 
b) bebyggelsesområder modif iceret 
i landskabet af skråninger og lav-
bund. 
Udarbejdet af Claus Dam.
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Gjern i Jylland (f igur 1). Ved at angive en 

buffer på 10 ha for bebyggelsesområdet 

skitseres en logisk sammenhæng mel-

lem bopladser og grave samt bebyggel-

sens arealkrav. Arealet kan modificeres, 

så bebyggelsen indskrænkes til en pla-

cering på arealkategorier, der normalt 

er beboede og fravælger lidet attraktive 

områder som f.eks. vådbundsområder 

og skrænter med en hældning > 6o. For-

delingen repræsenterer formentlig en 

omflyttende bebyggelse i ældre jernal-

der. Hvis den fortsætter i yngre jernal-

der, kan den i en mere stationær form 

meget vel have et arealkrav svarende til 

f lere eller samtlige f lader, nemlig ca. 

40-50 ha.

Omregningen af DKC’s punkter til 

f lader leder dog kun et stykke på vej i 

påpegningen af arkæologisk følsomme 

områder. Et næste skridt er at se på de 

resterende »hvide« f lader i landskabet 

og vurdere, hvor vidt der her er tale om 

arealer uden kulturminder eller områ-

der, hvor de ikke er erkendt. Denne ud-

regning af arealdækkende estimater for 

for ventet forekomst og hyppighed af de 

jorddækkede kulturminder synliggør på 

en måde de usynlige fortidsminder, og 

det skaber en baggrund for at forstå, 

hvad DKC-punkterne repræsenterer. 

Det er endelig det planværktøj, vi synes 

er stærkest påkrævet, som situationen 

tegner sig i dag.

Betinget af datamaterialets karakter 

har vi fulgt 2 veje i udregningen af den 

for ventede hyppighed af kulturminder. 

For de tidlige forhistoriske perioder 

frem til ca. 200 e.Kr. er der udarbejdet 

matematisk genererede modeller, der 

indikerer sandsynligheden af fund (f igur 

2). For grave og for bopladser er der i de 

forskellige underperioder beregnet, 

hvilke landskabelige præferencer disse 

har – om de f.eks. statistisk set især f in-

des ved vand, nær lavbund, i eksponeret 

beliggenhed, på forskellige hældninger 

eller jordbundstyper, på plane f lader el-

ler det modsatte (hvilken ruhed i land-

skab de accepterer). Ud fra dette er sy-

stematisk afprøvet forskellige matema- 

tiske metoder til udarbejdelse af de in-

dikative modeller, og hvilke der har 

størst udsagnsværdi i forhold til karak-

teren af de arkæologiske data. Til over-

sigten her er værdierne for alle perio-

derne lagt sammen, og kortet viser så- 

ledes for ventet hyppighed af fund uan-

set kategori og periode. Det dækker 

over store forskelle i arealanvendelsen, 

fra jægerstenalderens udnyttelse af de 

k ystnære områder og de store sø- og 

vandløbssystemer til bondestenalderen 

og den ældre bronzealders indtagen af 

skråningerne ved lavbundene og ende-

lig yngre bronzealder og ældre jernal-

ders spredning ud over (i dette landskab 

moræne-) f laderne.

Det samme kort som ovenfor er vist i 

f igur 3, men her i en lidt større målestok 

i Foranderlige Landskabers undersøgel-

sesområde omkring Tåstrup Sø - et rent 

indlandsområde.

Den anden vej, vi har fulgt, har været 

af en mere k valitativ art. For perioden 

fra ca. 200-1100 e.Kr. (til historisk tid) 

har vi haft mulighed for at anvende æl-

dre kortmateriale samt sted- og mark-

Figur 2. Indikativ model for samtlige perioder i den ældre forhistorie i et østjysk undersøgelsesområ-
de – fra Randers Fjord til Horsens Fjord. Udarbejdet af Bo Ejstrud.

Figur 3. Indikativ model for samtlige perioder i den ældre forhistorie i Tåstrup Sø-området. 
Udarbejdet af Bo Ejstrud.
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navne til en retrogressiv landskabsana-

lyse, og resultaterne herfra har kunnet 

indgå med de arkæologiske fund og 

geomorfologiske parametre i en udpeg-

ning af de intensivt og ekstensivt udnyt-

tede arealer i dette tidsrum. På kortet, 

f igur 4, illustreres, hvorledes denne ud-

pegning tager sig ud i Tåstrup Sø-områ-

det. Arealudnyttelsen må karakteriseres 

som et indmark-udmark system. Langt 

hovedparten af de arkæologiske fund 

som grave og bebyggelser placeres i og 

ved denne indmark der fastholdes sta-

bilt igennem perioden. Gårde og lands-

byer kan godt omplaceres herindenfor. 

Som ofte påpeget ligger yngre jernal-

ders bebyggelse tæt op af de historiske 

landsbyer (Callmer, 1991), idet den hi-

storiske by placeres således, at den 

gamle indmark fortsat er i nærheden og 

kan holdes i intensiv drift også i histo-

risk tid. Den konkrete udpegning hviler 

altså ikke på statistisk sammenfald mel-

lem arkæologiske fund og landskabs-

parametre som jordbund, hældning, 

nærhed til vand eller andet. Derfor kan 

metoden også udpege områder med 

landskabelig atypisk placering – altså 

en placering som ikke er betinget af en 

agrar økonomi, men måske af f iskeri, 

handel eller håndværk.

De arealdækkende modeller og ud-

pegninger fortæller noget om sandsyn-

ligheder for mange arkæologiske fund. 

Det er et k vantitativt estimat og siger 

ikke noget om forekomsten af k valita-

tivt attraktive fund, om exceptionelt 

velbevarede eller rige arkæologiske lo-

kaliteter. Områder med sandsynlighe-

der for mange fund er arkæologisk føl-

somme områder. De to kortlægninger 

(tidlige og sene forhistoriske periode) 

bør naturligvis samles i én prioritering. 

De er udarbejdet på forskelligt data-

grundlag og med henblik på at afprøve 

alternative metoder.

Skal vi anvende vor viden om synlige 

og usynlige kulturminder til en udpeg-

ning af særligt følsomme områder, og til 

en værdisættelse af nogle områder 

fremfor andre, kan hollandske erfarin-

ger komme os til gode. I Belvedere Me-

morandum’et (2000) redegøres for, 

hvorledes arkæologi, bygningsbevaring 

og historiske kulturlandskaber baseret på 

arealdækkende karakteristikker når 

frem til at pege på områder af fælles høj 

kulturhistorisk interesse. Med dette 

menes national interesse, men der aner-

kendes i høj grad også interesser, der 

snarere har at gøre med sektorielle for-

hold eller regionale identiteter, og intet 

område klassif iceres derfor som kultur-

løst eller uinteressant. Men væsentligt 

er det, at hele kulturområdet til en be-

gyndelse er koordineret.

Eksempler på anvendelsen

Som tidligere nævnt kan kortlægningen 

af arkæologisk følsomme områder an-

vendes som prognoseværktøj eller som 

arealfor valtende værktøj. Et eksempel 

på værdien som prognoseværktøj vises i 

f igur 5. Forløbet af den projekterede 

motor vejstilslutning ved Lystrup nord 

for Århus ses her afsat på kortet over 

den ældre forhistories estimerede fund-

frek vens. Det fremgår, at den ser ud til 

at ville berøre mange fortidsminder og 

derfor være kulturhistorisk meget de-

struktiv. Kortlægningen har ikke været 

tilgængelig i planlægningsfasen for 

denne vejstrækning. Forløbet har derfor 

været det traditionelle, hvor de arkæo-

Figur 4. Intensivt og ekstensivt udnyttede arealer i yngre jernalder i undersøgelsesområdet ved Tå-
strup Sø. Udarbejdet af Charlotte Fabech og Jytte Ringtved.

Figur 5. Projekterede vejforløb ved Lystrup set i forhold til den indikative model for hyppige 
frek vens af arkæologiske fund fra den ældre del af forhistorien.
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logiske interesser er kommet ind sent – 

hvor gennemgang af arkæologiske regi- 

streringer, rekognosceringer og prøve-

udgravninger efterfølger den fase, hvor 

linieføringen fastlægges. Kun mindre 

ændringer kan udvirkes i den sene fase. 

Den arkæologiske undersøgelsesvirk-

somhed skal gennemføres i 2001-02. 

Anslået budget: 40 mill. kr. Anslået ud-

gravningsaktivitet: 24 arkæologiske lo-

kaliteter dækkende ca. 30 tønder land 

( Jyllands-Posten 8. maj 2001).

Kortlægningen er som allerede un-

derstreget et prognoseværktøj. Den er 

tænkt som et redskab til – på et tidligt 

stadie i planlægningsforløbet – at illu-

strere indgrebets mulige konsek venser 

for kulturhistoriske interesser. Udviklin-

gen af prognoseværktøjer er blevet 

stærkt aktualiseret af den nye muse- 

umslov, der vedtoges i 2001. I denne un-

derstreges samarbejdet mellem museer 

samt plan- og fredningsmyndighederne 

for at sikre væsentlige bevaringsværdier 

for eftertiden. Som noget nyt indførtes 

med denne lov princippet om, at byg-

herren selv skal betale udgifter til nød-

vendige arkæologiske undersøgelser. 

Derfor kan han også forud for et jordar-

bejde udbede sig en udtalelse fra det 

kulturhistoriske museum, hvis arkæolo-

giske ansvarsområde det berører, om ri-

sikoen for ødelæggelsen af væsentlige 

fortidsminder. Kortlægningen af områ-

derne med formodet høj hyppighed af 

kulturminder må ikke præsenteres som 

værende baseret på obser verede fakta, 

men som en model over en for ventet 

forekomst. Den må løbende revideres 

med ny viden om fundtyper og deres lo-

kalisering. Det skal også understeges, 

at den ikke kan erstatte de metoder, 

som i dag tages i anvendelse senere i 

forløbet, nemlig arkivalske studier, re-

kognosceringer og prøveudgravninger, 

men at den supplerer disse. 

Som et arealfor valtende værktøj er 

kortlægningen et middel til at sidestille 

de kulturhistoriske interesser i det åbne 

land med de på tilsvarende vis kortlagte 

miljø- og naturinteresser. Dette er nød-

vendigt for at kulturhistorisk viden kan 

integreres i beslutninger om det fremti-

dige landskab. Ikke-landbrugsmæssige 

interesser i det åbne land stiller krav 

over for arealanvendelsen for at begun-

stige natur, skov og miljø (drikkevand). 

Udpegningen af arkæologisk følsomme 

arealer supplerer denne planlægning 

med en kulturhistorisk dimension og 

kan forhåbentlig lede til overgribende 

tiltag i for valtningen til gavn for alle 

sektorer (Höll & Andersen, 2001).

I forhold til en kulturmiljøvurdering 

og -udpegning har kortlægningen ka-

rakter af baggrundsviden. Kulturmiljø-

begrebet kan naturligvis udvikles i de 

kommende år, men tegner foreløbigt 

især til at blive hæftet på synlige for-

tidsminder og til landskabelige og æste-

tiske værdier i forbindelse med disse. 

Estimaterne over fundhyppighed kan 

supplere fortællingerne om kulturmil- 

jøer ved at vise, om de ligger typisk eller 

atypisk i forhold til landskabet og i for-

hold til bosættelsens fordeling.

Videre perspektiver

Kortlægningen kan få forøget værdi ved 

at sammenholdes med andre kortlag. 

Sammenholdes den med et moderne 

kort, der viser kategorier af arealanven-

delsen som f.eks. infrastruktur, by, in-

dustri, plantager, gammel skov og krat-

skov, agerland, tør vemoser, vådenge 

etc., kan vi nærme os spørgsmålet om 

hvorledes fundene er bevaret i jorden 

(f igur 6). Anlægsvirksomhed, plantage-

Figur 6. Elementer af den moderne arealanvendelse udtegnet fra 4 cm kor t.
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drift og tør vegravning har f. eks. i høj 

grad været ødelæggende for alle perio-

ders kulturlevn; gammel skov har deri-

mod været konser verende for de ældste 

tidsperioders kulturminder. Ideelt set 

bør den arkæologiske bevarende plan-

lægning følges op af en over vågning af 

kulturmindernes tilstand og nedbr yd-

ningshastighed.

Store dele af det åbne land vil i en 

kortlægning af moderne arealanvendel-

se blot fremstå som agerland. Med mo-

derne dyrkningsmetoder, med kunst-

vanding og med kunstgødning, er jor- 

den, selve dyrkningsgrundlaget, heller 

ikke så betydningsfuldt som tidligere. 

Men forskellige naturgivne jordbunds-

forhold og ikke mindst århundreders 

gødskning og anden jordforbedring har 

visse steder skabt højboniterede og 

dybmuldede jorder og medvirket til en 

langvarig kontinuitet i jordbruget.

Et kort over agerjordens boniteter 

omkring år 1800 i Tåstrupområdet viser 

os gamle indmarker, især de historiske 

landsbyers lange og kontinuerlige drift 

(f igur 7). Foruden en god del af kultur-

minderne fra årtusindet før Kr. (knyttet 

til morænefladerne) rummer netop de 

højboniterede jorder hovedparten af 

den protohistoriske bebyggelse fra år-

tusindet efter Kr. Historiske kort og af-

ledte kort af historiske data kan altså 

supplere og uddybe kortlægningerne af 

de arkæologiske følsomme områder og 

vise områder med høj kontinuitet i land-

skabets anvendelse. På denne måde kan 

de medvirke til at pege på kulturhisto-

risk bæredygtige valg for f.eks. intensi-

veringer eller ekstensiveringer af drif-

ten.

DKC’s registreringer og kor tene 

over for ventet hyppighed af kultur-

minder kan som vist bruges på en dif-

ferentieret måde, når de sammenhol-

des med oplysninger om moderne og 

historisk arealanvendelse. På denne 

måde nærmer vi os en arealdækkende 

landskabskarak teristik, hvoraf kultur-

minderne er en del af helheden. Karak-

teristikken kan omfat te mange rele-

vante oplysninger, ikke mindst data 

om arealanvendelse, topograf i og jord-

bund. Den kan gøre for valtere bedre 

rustet til at træf fe beslutninger om, 

hvorledes en fremtidig fredning, for-

valtning og planlæggende bevaring 

bedst tager hensyn til kulturhistorien 

og til kontinuiteten i landskabet. Den 

kan give planlæggere en bedre bag-

grund for at træf fe medvidende valg. 

Det kan kaldes en udvidet kulturmiljø-

prof il i kor tlagt form – eller en histo-

risk landskabskarak teristik, hvis vi skal 

følge den terminologi, som English 

Heritage anvender (Fairclough, 1999).

Anbefalinger

I Foranderlige Landskaber har vi i under-

søgelsesområderne taget det første 

skridt til en arealdækkende karak teri-

stik. Vi kan kun anbefale, at der inve-

steres i en udarbejdelse af sådanne 

karak teristikker for alle landets egne. 

De kan påbegyndes med udarbejdelse 

af kor t over for ventede hyppigheder af 

kulturminder og udbygges ef ter behov 

og ved lejlighed. Det må anses for at 

være en opgave af national interesse, 

men – ud fra sund fornuf t og på bag-

grund af de engelske er faringer – må 

det udføres i samarbejde med kulturhi-

storikere med særlig regional indsigt. 

Som det forholder sig i dag, vil det væ-

re medarbejderne ved de kulturhistori-

ske museer, som har denne viden. En-

delig bør forhistoriske og historiske 

kulturinteresser samordnes, for at kul-

turinteresserne bedst muligt kan indgå 

med – og af vejes mod – natur- og mil-

jøinteresser. Samtidigt med udarbej-

delsen af disse værk tøjer må det anbe-

fales, at amterne opprioriterer kultur- 

miljøspørgsmålet og udvider kredsen 

af for valtere med kulturhistorikere (og 

-forhistorikere). For heller ikke de 

administrative beslutninger, der skal 

træf fes på baggrund af kor tlægninger 

og udpegninger, bør foretages uden 

den bedst mulige kulturhistoriske ind-

sigt. Det te er vor væsentligste anbefa-

ling. 

Anbefalinger for brug som prognose-

værktøj: 

v udarbejdelse af landsdækkende kort 

over for ventede hyppigheder af forhi-

storiske kulturminder (arkæologisk 

følsomme områder)

v påbegyndelse af en historisk land-

skabskarakteristik.

Anbefalinger for brug som arealfor val-

tende værktøj:

vudarbejdelse af områder af særlig kul-

turhistorisk værdi for arkæologi, byg-

ningsbevaring og historiske kultur-

landskaber i fællesskab

vansættelse af kulturhistorikere ved 

amterne til at varetage områdets in-

teresser i planlægning og for valt-

ning.

Figur 7. Boniteten af agerjorden i Tåstrupområdet som den kan aflæses på Original I-kortene fra omkring år 
1800. De højboniterede jorder viser tilstedeværelsen af gamle indmarker. 
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MMålet med de forhistoriske projekters 

arbejde i Foranderlige Landskaber har 

været at frembringe modeller til at: 

»gøre de usynlige fortidsminder synli-

ge«. Der er ingen tvivl om, at man til en 

vis grad kan nå frem til sådanne model-

ler, der kan forudsige - eller i hvert fald 

give en sandsynlighedsprocent for - 

hvor der ligger/ikke ligger fortidsminder 

af en bestemt type. En boplads fra æl-

dre stenalder på en jævn sydvendt skrå-

ning ned mod vand er således ikke no-

get særsyn. 

Svagheden er, at det forudsigelige er 

baseret på kendt materiale - på erfaring 

- så i et vist omfang kan en forudsigel-

sesformel ikke tage højde for det endnu 

ukendte. Og så rummer dette metode-

grundlag selvfølgelig også den vinkel, 

at hvis man kan forudsige fundene, så 

kan man også bagudsige det, der ikke 

blev fundet; lidt groft kan man så kon-

kludere, at det totale billede af fortiden 

blot ligger nogle beregninger væk. 

Hvordan kan et forudsigelsesredskab 

baseret på de p.t. tilgængelige informa-

tioner så anvendes rent praktisk i for-

bindelse med f.eks. Odense Bys Museers 

(OBM) arkæologiske arbejde? Lad det 

være sagt med det samme: Ikke ret me-

get! Det sk yldes primært en arbejdsme-

tode, der - tvunget af omstændigheder-

ne - er baseret på et så politisk og øko- 

nomisk realistisk grundlag som muligt.  

OBMs udgangspunkt er derfor, at alle 

af anlægsarbejder berørte arealer er at 

betragte som værende et fortidsminde, 

indtil det modsatte er bevist. Eller sagt 

på en anden måde i relation til lejlighe-

den: I respekt for forhistorien betragter 

OBM hele Fyn som et højfrek vens-områ-

de - både mentalt og for valtningsmæs-

sigt. 

Denne be- eller afkræftelse kan kun 

foregå ved en metode, der tager højde 

for det fagligt acceptable set i relation 

til det økonomisk og politisk mulige. 

Der er ikke noget naturgivent i, at vi 

skal redde forhistoriske levn fra at blive 

pløjet eller bulldozet i stykker. Hvis de 

ansvarlige politikere vil bevilge tre mil-

lioner kr. til arkæologien og samtidig 

anvende mere end det 10-dobbelte til 

at støtte udvalgte kunstnere - eller om-

vendt - ja, så er det virkeligheden. Og li-

ge netop virkeligheden spiller en ganske 

stor rolle på et lokalmuseum med arkæ-

ologisk ansvarsområde. 

I konkrete arkæologiske sager gæl-

der de samme vilkår. OBM er tvunget til 

at skabe så godt et overblik over et tru-

et fortidsminde som muligt, så det til-

fredsstiller det fagligt forsvarlige i rela-

tion til det politisk/økonomisk mulige. 

Et konkret og typisk OBM-eksempel fra 

marts 2001: Et område udlagt til anlæg-

gelse af idrætsbaner, Brændeskov ved 

Strib, på 4 tdr. land/2 ha. En prøvegrav-

ning her - inkl. rapport - kostede byg-

herren 23.455,40 kr., hvilket var prisen 

for at tilvejebringe et forsvarligt arkæo-

logisk overblik over det pågældende 

område.

Brændeskov-sagen kunne alene på 

baggrund af de topografiske forhold 

med rimelighed have været defineret 

som et højfrek vensområde; hertil kom-

mer så den registrerede gravhøj på ste-

det. Ved prøvegravningen fremkom ikke 

anlæg af en mængde og k valitet, så det 

kunne retfærdiggøre en arkæologisk 

udgravning. Sagen kunne lukkes på to 

dage for en pris, der er det rene ingen-

ting i forhold til det kommende anlægs-

arbejde. Topografi og den registrerede 

gravhøj kunne altså have resulteret i, at 

området ikke kun var blevet defineret 

som værende af højfrek vensstatus, men 

også at anlægsarbejdet var blevet f lyt-

tet til et område, hvor der kunne vise sig 

at ligge ukendte og udgravningsmæs-

sigt meget kostbare anlæg. 

Utallige erfaringer fortæller tillige, 

at der igen og igen fremkommer fund, 

der hvor der ikke burde - og at ingen 

fund kommer der, hvor de burde. En for-

udsigelsesmodel kan heller ikke i til-

strækkelig grad tage højde for beva-

ringstilstand. Skrækscenarium (lidt jvf. 

ovenfor i Brændeskov-sagen): Et an-

lægsarbejde f lyttes fra defineret højfre-

k vensområde med (ukendt) elendig be-

varingstilstand til lavfrek vensområde 

med (ukendt) god bevaringstilstand og 

Den arkæologiske nutid og fremtid 
- et gravende museums synsvinkel
Af museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen, Odense Bys Museer
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G Figur 1. Prøvegravning af areal ved Brændeskov vest for Strib forud for anlæggelse af idrætsbaner. 

Grøfter - 2 m brede - udlagt med ca. 25 m mellemrum samt en mere intensiv f ladeafdækning af en re-
gistreret mulig overpløjet gravhøj resulterede i en hur tig definering af området som værende arkæo-
logisk uinteressant. En vurdering uden prøvegravning ville - qua det i sogneregistret konstaterede 
for tidsminde samt en i bopladsmæssig sammenhæng god topografi - have resulteret i stor sandsyn-
lighed for tilstedeværelsen af for tidsminder. 
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et unikt, men uforudsigeligt fundområ-

de. Med museumsloven i hånden stop-

pes arbejdet i x antal uger med store 

økonomiske ekstraudgifter til følge. 

Hvordan forklarer man sig så til bygher-

ren? Og hvad med næste gang? Entre-

prenøren vil - med nogen ret - kunne 

udbr yde: »Højfrek vens og lavfrek vens - 

og månen er en grøn ost!« Entreprenø-

rer, bygherrer og tekniske for valtninger 

er, og det er helt f int, hårde, men dygti-

ge og realistiske aktører, og en i den 

sammenhæng væsentlig OBM-erfaring 

er, at præcedens afledt af gensidig tillid 

er uhyre vigtig. 

Udarbejdes en »manual« efter det en-

gelske Historic Landscape Characterizati-

on-forbillede kan en sådan blive en ren 

katastrofe i de forkerte hænder. Et kon-

kret og typisk OBM-eksempel fra 2000: 

Ved et meget indledende byggemøde 

forud for omfattende anlægsarbejder 

omkring Odense Domkirke oplyste 

OBM, at baseret på de hidtil gjorte ar-

kæologiske obser vationer i området 

sammenholdt med de kommende jord-

arbejders omfang var der ikke noget, 

der tydede på, at anlægsarbejdet ville 

komme i berøring med uforstyrrede 

kulturlag. Det skulle vise sig ikke at hol-

de stik, og et par linjer i et byggemøde-

referat udviklede sig til avisoverskrifter 

om arkæologisk påførte ekstraudgifter 

til anlægsarbejdet i millionklassen. »For 

I har jo sagt, at der ikke ville være noget 

at f inde?« I en sådan diskussion, hvor 

der er penge, prestige og politik på spil, 

trækker museumsfolkene det korteste 

strå. 

OBM har valgt en arbejdsmetode, der 

består af følgende hovedelementer: 

1) Et område, hvorpå der skal foreta-

ges anlægs- og jordarbejde af et 

sådant omfang, at evt. anlægsspor 

vil blive berørt, frigives aldrig, 

med mindre der foreligger en prø-

vegravning; 

2) tilbud om frivillige ordninger til 

bygherrer, der udtr ykkeligt infor-

meres om, at de ikke SK AL, men 

K AN betale for en overbliksska-

bende prøvegravning; 

3) effektivisering af selve undersø-

gelsesfasen både, hvad angår 

mennesker og maskiner (rutinere-

de udgravere, landmåler med to-

talstation, tegnestuefunktion, 

driftsikkert udstyr lige fra foto til 

udgravningsbiler, rigtige maskiner 

til forsk. opgaver osv.);

 4) effektivisering og standardisering 

af selve rapportskrivningsfasen, 

hvilket OBM har gjort med det 

selvudviklede edb-program Ark-

Data, der samtidig gør de færdige 

rapporter tilgængelige på inter-

nettet (Odense Bys Museer (1)) 

for, 

5) at være på forkant med udviklin-

gen i tilgængeligheds øjemed 

samt de i så henseende for vente-

lige krav afledt af den nye muse-

umslov, hvor bygherren - betale-

ren! - kan se ikke bare sin egen 

sag, men også alle andre færdige 

sager og dermed den arkæologi-

ske sammenhæng, de indgår i. 

Hvis der virkelig var frie midler til rådig-

hed, ville den bedste anvendelse ikke 

være igangsættelse af et større kultur-

landskabsbeskrivelsesprojekt à la det 

engelske Historic Landscape Characteri-

zation. Man ville få et langt bedre ud-

bytte ved at investere pengene i en 

styrkelse af Det Kulturhistoriske Cen-

tralregister, hvis fundament er faktuel 

viden og ikke mere eller mindre k valif i-

ceret gætteri pakket ind i f lot termino-

logi. Et eksempel på, hvor Historic Land- 

scape Characterization sådan set er ført 

ud i livet, er Gudme på Østf yn, men selv 

her har det - til trods for oplagte mulig-

heder - ikke været muligt at hverken fre-

de eller blot skaffe forholdsvis beskedne 

beløb til at opkøbe jord med særdeles 

velbevarede bebyggelsesspor. I et en-

kelt tilfælde kunne man sågar - til al-

mindelig markedspris - opkøbe et bo-

pladsområde, der ikke havde været 

pløjet i 17 år (2)! 

Hardcore viden er således guld værd, 

mens for megen teoretisk formelbase-

ret »viden« vil forplumre billedet i for-

valtningsmæssig sammenhæng - her 

gælder, »Ja!«, »Nej!«, »Hvor meget« og 

»Hvor længe«, og ikke noget med »Må-

ske«, »Hvis«, »Tjaaaa«, »Ca.« osv. Den nu-

værende lovbaserede udgravningsprak-

sis er ikke perfekt, men anvendt på den 
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Figur 2. Så forudsigeligt, at det gjorde ondt! Området Gudme IV kunne have været opkøbt af staten 
for en slik for så i princippet i århundreder fremover at ligge som en bevaret guldgrube for den arkæ-
ologiske forskning. Til venstre ses bopladsområdet med detektorfund registreret og indmålt før ud-
gravningen. På udgravningsplanen til højre ses den ganske for ventelige store mængde af bevarede 
anlæg, der nu - efter en alt for utilstrækkelig nødudgravning - er pløjet sønder og sammen. Det er en 
open-and-shut-case som denne, der gør en praktisk arbejdende arkæolog betænkelig ved for megen 
teori kombineret med manglende politisk vilje og for få økonomiske midler.

» Hardcore viden er så-
ledes guld værd, mens 
for megen teoretisk for-
melbaseret »viden« vil 
forplumre billedet i for-
valtningsmæssig sam-
menhæng - her gælder, 
»Ja!«, »Nej!«, »Hvor me-
get« og »Hvor længe«, 
og ikke noget med »Må-
ske«, »Hvis«, »Tjaaaa«, 
»Ca.« osv. «



SIDE

NR 50
20

  
 
 
 
 
O

P
P

O
N

E
N

T
IN

D
L

Æ
G

rette måde kan det faktisk bruges til ik-

ke så lidt. Det ville i høj grad være ønsk-

værdigt at se f lere fredninger end det 

tilsyneladende er politisk muligt i dag - 

lad igen Gudme-området være det op-

lagte eksempel - men når det så er sagt, 

er det uhyre vigtigt, at vi trods alt har et 

godt og politisk accepteret udgrav-

ningsredskab.

Konklusion

Jeg anskuer problematikken meget 

praktisk, og er dermed ikke så optimi-

stisk og fremtidsorienteret, som jeg 

egentlig gerne ville være. Dagligt ople-

ver man på museerne, at kulturhistorie 

er lavstatus i forhold til f.eks. naturen, 

der næsten - i sin politisk korrekte form, 

selvfølgelig - er blevet til religion. Ek-

sempelvis ser man på Fyn middelalderli-

ge og måske endog ældre - mølleanlæg 

vige for lystfiskerørreder. I direkte rela-

tion til Jytte Ringtveds anbefalinger må 

jeg konkludere: 

Ideelt ville det være, hvis der som 

»prognoseværktøj« kunne afsættes mid-

ler til BÅDE »udarbejdelse af landsdæk-

kende kort over for ventede hyppighe-

der af forhistoriske kulturminder (ar- 

kæologisk følsomme områder)« OG til 

en styrkelse af Det Kulturhistoriske 

Centralregister, men det sidste bør ab-

solut prioriteres højest med henblik på 

at skabe en på alle måder central og res-

sourcestærk enhed.

Som »arealfor valtende værktøj« bør 

udarbejdelse - udpegning - af »områder 

af særlig kulturhistorisk værdi« kun f in-

de sted med forsigtighed, fordi udvæl-

gelse er lig med fravælgelse; især for ar-

kæologien kan det have nogle uheldige 

konsek venser. Men hvad angår ansæt-

telse af f lere kulturhistorikere i amterne 

- og selvfølgelig ikke bare arkæologer - 

ja, det kan ikke anbefales nok! 

Til allersidst skal der erindres om, at 

den efter undertegnedes mening vig-

tigste - og selvfølgelig ganske umåleli-

ge - faktor, er den menneskelige. Lige 

fra de mest magtfulde centralpladser a 

la Gudme til de mindste bopladser fra 

jægerstenalderen har de til enhver tid til 

rådighed stående menneskelige res-

sourcer haft en væsentlig og ofte altaf-

gørende indflydelse på udviklingen. 

Dette kan ikke selv den allermest spids-

findige forudsigelsesformel tage højde 

for! 

Yderligere information

1) Odense Bys Museer: w w w.arkdata.dk 

2) Michaelsen, Karsten Kjer og Palle 

Østergaard Sørensen: Tusindvis af 

stolpehuller - uafbrudt bebyggelse i 

Gudme fra 3. årh. e.Kr. til vikingetid. 

Årbog for Svendborg & Omegns Mu-

seum 1996, s. 8-20. 
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Som praktiserende arkæolog i Thy – et 

af landets rigere arkæologiske områder 

– og som medlem af kulturmiljørådet i 

Viborg amt har jeg lyst til at knytte en 

kommentar til den igangværende de-

bat.

Igennem mange år har arkæologer 

haft en udtalt berøringsangst over for 

enhver form for udpegning af særlige 

interesseområder, for afgav man der-

med ikke et signal om, at der var andre 

områder, som kunne fravælges som ‘ik-

ke interessante’? Denne berøringsangst 

har en reel baggrund, men der er heller 

ingen tvivl om, at vil arkæologerne spil-

le med i en arealplanlægningsmæssig 

sammenhæng, må vi ud på banen, om vi 

så kan lide det eller ej.

Utallige er eksemplerne på, at fund 

dukker op, hvor man mindst ventede 

det. Til vores store forbavselse tonede i 

Thy således for nogle år siden sporene 

af et kulturlandskab fra bronzealderen 

med bopladser og marker op på gam-

mel Litorinahavbund 5-6 m over DNN. 

Det er nu indlemmet i amtets region-

plan som et særligt kulturhistorisk inte-

resseområde. Men selvom der således 

kan gives mange eksempler på opduk-

ken af det nye og uventede, er der dog 

endnu f lere eksempler på, at spor efter 

forhistoriske anlæg også f indes på de 

steder i landskabet, hvor vi har erfaring 

for det.

Det er her, den nationale registrering 

i DKC og den regionale viden kommer 

ind i billedet og influerer på, hvorledes 

man som arkæolog på forhånd vurderer 

en eventuel trussel mod de skjulte for-

tidsminder i et givet område. Som et 

første skridt foretager vi derfor allerede 

i det daglige, ubevidst eller bevidst, en 

sandsynlighedskalkulation, der imidler-

tid ofte er svær at konkretisere og for-

midle videre til diverse planlæggere. 

Som et værktøj hertil er den præsente-

rede model over for ventede hyppighe-

der af forhistoriske kulturminder i mine 

øjne et godt og spændende tiltag.

Efter den nye museumslovs vedtagel-

se vil enhver arealplanlægger eller byg-

herre forhåbentligt også vide, at anven-

delsen af en sådan model kun er første 

skridt. Herefter kommer naturligvis en 

egentlig arkæologisk sagsbehandling, 

med hvad det indebærer af prøvegrav-

ninger og andre tiltag, når en ny areal- 

anvendelse for et område kommer på 

tale, uanset om landskabsmodellen ran-

gerer området som arkæologisk følsomt 

eller ej.

Kommentar til opponentindlægget – I
Af museumsinspektør Jens-Henrik Bech, Thisted Museum - Museet for Thy og Vester Hanherred

Ligesom den officielle kommentar til 

Jytte Ringtveds indlæg kommer også 

den følgende fra et gravende lokalmu-

seum. Men denne kommentar er mere 

provokeret af museumskollegaen end 

af det fremlagte indlæg fra forsknings-

projektet.

Set fra mit praktiske, bogstaveligt 

talt jordnære synspunkt, rummer de 

fremlagte delprojekter under Forander-

lige Landskaber, der vedrører udviklin-

gen af regionale kulturlandskabsmodel-

ler for forhistorien og tidlig historisk 

tid, nemlig nogle muligheder, der kan få 

stor betydning for vores for valtning af 

fortidsminderne. De fremlagte forslag 

til værktøjer vil kunne være en stor 

hjælp i de tidlige planlægningsfaser, 

især i forbindelse med store, arealkræ-

vende anlægsprojekter som for eksem-

pel vejanlæg og skovrejsninger. Ikke 

mindst i forbindelse med projekter, der 

planlægges overregionalt, hvor mange 

aktørers interesser skal tilgodeses, og 

hvor planlægningsfasen er lang og kom-

pliceret. Her vil det være vigtigt, at pro-

jekterne tidligt og på et solidt grundlag 

kan tage hensyn til fortidsminderne. Og 

det er næppe realistisk at skulle lave for-

undersøgelser på samtlige alternative 

placeringsforslag af større anlægsarbej-

der. 

Tre ting er dog vigtige, hvis de frem-

lagte forslag til kulturlandskabsmodel-

ler skal blive anvendelige:

1) Modellerne skal være dynamiske 

og under konstant udvikling: Nye fund 

og nye tolkninger af gamle fund vil hele 

tiden kunne påvirke vores opfattelse af 

hvad der er »højrisiko-« og »lavrisiko-

områder«. Det er vigtigt, at modellerne 

hele tiden er i overensstemmelse med 

vores datamateriale.

2) Modellerne skal udvikles af og bru-

ges i nært samarbejde med kulturhisto-

rikere med stor faglig viden. Som for al-

le værktøjer, kan det være uanvendeligt 

– ja direkte farligt – i uk yndige hænder. 

Og da fortidsminderne er en ugenopret-

telig ressource, må vi være ekstra op-

mærksomme på, at vi ikke lader den for-

svinde ved uforsigtig adfærd.

3) At få et nyt værktøj betyder ikke, 

at man kan smide det gamle ud. Der vil 

stadig være lige så stor brug for regulæ-

re forundersøgelser før et givent områ-

de frigives til destruktive jordarbejder. 

De fremlagte modeller opererer jo med 

en sandsynlighedsvurdering af tilstede-

værelsen af fortidsminder på et område. 

Og selv hvor modellen angiver sandsyn-

ligheden for fortidsminder som meget 

lav, er der stadig en mulighed for at gø-

re fund. Modellerne kan være et supple-

ment til men aldrig en erstatning for ar-

kæologiske undersøgelser.

Til gengæld er jeg ikke bange for at 

gøre den viden, modellerne genererer, 

offentlig tilgængelig. Det nytter jo ikke 

noget at have et fremragende værktøj, 

som ingen må bruge. Men det er vigtigt, 

at der er faglig kompetent kulturhisto-

risk viden til rådighed for tolkningen og 

den praktiske anvendelse af resultater-

ne. Både direkte i de for valtende myn-

digheder og ved at disse myndigheder 

bruger de lokale museer.

Ligesom det var en revolution, der ik-

ke var uden modstandere, da trillebøren 

og siden gravemaskinen i sin tid blev in-

troduceret til arkæologiske udgravnin-

ger, vil også det her fremlagte værktøj 

givetvis både møde modstand og blive 

til stor hjælp. Men i modsætning til tril-

lebør og gravemaskine, der primært var 

til gavn for arkæologerne selv, er der 

her et værktøj, som i mindst lige så høj 

grad er til gavn for samfundet som et 

planlægningsredskab og for fortidsmin-

derne som hjælp til bevaring. Forhå-

bentligt vil både fortidsmindefor valtere 

og arealfor valtere forstå at bruge det 

som sådan. Det kan i hvert fald aldrig 

være til arkæologiens fordel at af vise 

nye værktøjer, som kan være til samfun-

dets og fortidsmindernes fordel.

Kommentar til opponentindlægget – II
Af museumsinspektør Claus Kjeld Jensen, Kulturhistorisk Museum i Randers
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Det nye kulturmiljøbe-

greb demonstreres her 

ved forskellige registre-

ringsmetoder. Der gø-

res overvejelser over, 

hvordan man kan opstil-

le et kulturhistorisk for-

valtningsgrundlag og la-

ve en mere målrettet 

forvaltning af kulturmil-

jøer.

Kulturmiljøbegrebet 

Kulturmiljøet er introduceret som et for-

valtningsmæssigt centralt begreb inden 

for Miljøministeriets virkeområde (intro-

duceret af daværende miljøminister 

Svend Auken i en kronik i juli 1994). Det 

er klart, at der er et stort behov for at af-

prøve både indhold og rækkevidde af så 

nyt et begreb, der er lanceret politisk -  

både i forhold til det forskningsmæssige 

bagland (hvor der hentes viden og meto-

der om begrebet) og i forhold til dets 

for valtningsmæssige implikationer. 

Når det gælder det grundforsknings-

mæssige har vi lavet basale registrerin-

ger af kulturmiljø, som i forskellig grad 

har været rettet mod det strategiske. 

Det skal forstås således, at hvis pro-

blemstillingen er grundforskningsmæs-

sig rettet mod at registrere alle elemen-

ter fra en given periode, så er det selv- 

sagt nødvendigt at lave en fuldstændig 

registrering på grundlag af samtidigt 

kildemateriale dækkende hele den valg-

te periode. Oven på en sådan indsam-

ling kan lægges en strategisk vinkel. 

Men er problemstillingen strategisk, 

forstået som en nutidig for valtnings-

mæssig tilgang, og drejer det sig om at 

forholde sig til de historiske strukturer i 

bebyggelsen fra historisk tid, er det kun 

nødvendigt at registrere de væsentlige 

nedslag og aftr yk, som øjensynligt giver 

sig udslag i landskabsstrukturen i dag, 

og som fuldtdækkende kilder fra for-

skellige tidspunkter i perioden kan angi-

ve, uden at det er nødvendigt at regi-

strere alt fra perioden. Ofte er sådanne 

registreringer baseret på større grund-

videnskabelige værker og registrerin-

ger, som tilrettes en strategisk brug.

Et andet aspekt, vi har beskæftiget 

os med, har været afgrænsning af kul-

turmiljøer. Kan et historisk hovedgårds-

landskab f.eks. være et kulturmiljø om-

fattende alt på et givet tidspunkt fæste- 

gods tilknyttet? Sådanne grænseflader 

er det også af stor interesse for for valt-

ningen at belyse og undersøge forsk-

ningsmæssigt, idet de af Skov- og Na-

turstyrelsen iværksatte pilotprojekter 

til at belyse kulturhistorien i planlæg-

ningen ikke er kommet ud i alle hjørner 

med dette aspekt.

Et tredje aspekt er væsentlige aktør-

gruppers holdninger til kulturmiljøet. 

Eksempelvis er der gennemført inter-

view med landmænd for at belyse deres 

holdninger til kulturmiljøet i deres age-

ren som landmænd.

Mere overordnet har vi haft en dis-

kussion af kulturmiljø under overskrif-

ten: bevaring eller (fortsat) forandring. 

Problemstillingen har været, om regi-

strering af kulturmiljø også skal omfatte 

eller sigte mod bevaring, dvs. at foran-

dringsprocessen, som implicit også lig-

ger i kulturmiljøbegrebet, skal bremses 

eller sættes helt i stå? Som andre yder-

punkter kan også stilles op, hvor vidt 

brugerne/beboerne selv skal bestemme 

en bevaring, eller om der skal komme 

tiltag oven fra til at fastlægge en beva-

ringsstrategi i konkrete områder. Vi er 

ikke nået til en afklaring af problematik-

ken og har heller ikke stræbt efter det, 

da det må erkendes, at det er to grund-

læggende forskellige grundforsknings-

retninger (etnologi><historie/geogra- 

f i), som ligger bag. 

Implementeringsredskaber 

I det følgende skal peges på en række 

konkrete redskaber og modeller, som 

forhåbentlig kan f inde anvendelse i for-

valtningen. Redskaberne er kun i mindre 

grad afprøvet, men er tænkt til brug i 

for valtningsøjemed (uden nødvendigvis 

at kende de konkrete arbejdsgange). 

Det påpeges, hvor der, set fra forsker-

synspunkt, er nogle åbenlyse huller, 

som bør f yldes ud. 

a. Model for registrering af kulturmil-

jøer i det åbne land – 1

Vi har udviklet en model, som tager 

målrettet sigte mod at registrere kul-

turmiljøer i større sammenhængende 

områder i det åbne land, som har berø-

ring med landbrug. I praksis dækkes 

mange kulturmiljøtemaer men dog ikke 

emner som f.eks. industrielle anlæg og 

stationsbyer. Modellen er GIS-baseret, 

idet de registrerede oplysninger med 

fordel kan lægges ind i en database i et 

GIS (Geografisk InformationsSystem). 

Det historiske kulturmiljø – i praksis
Af centerleder Per Grau Møller, Kartografisk Dokumentationscenter, Syddansk Universitet

v Det moderne landbrug og kul-
turmiljøet, Syddansk Universi-
tet, v. centerleder lektor Per 
Grau Møller

v Koloniserede landskaber – spe-
cielt inddæmmede landskaber, 
Syddansk Universitet, v. ph.d. 
stud. Morten Stenak

v Hovedgårdslandskabet – danske 
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et – Esbjerg, v. ph.d. stud. Sø-
ren Byskov
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En forudsætning er dog, at der udvikles 

et dækkende kort med ejerlavsgrænser 

som kartografisk grundlag; det eksiste-

rer normalt ikke i dag. 

Modellen indeholder følgende ele-

menter: (Se Møller, 2001, for beskrivel-

se af modellen og metoden)

1. Overordnet registrering af kultur-

landskabet (bygdekarakteristik): Her 

foretages en forfining af den lands-

dækkende bygdeinddeling (Møller og 

Porsmose, 1997). Det sker så vidt mu-

ligt på ejerlavsniveau og med brug af 

de samme historiske oplysninger, 

som ligger til grund for den lands-

dækkende bygdeinddeling (på sogne-

niveau) (opdyrkningsgrad og boni-

tetsmål i 1688, hartkornssammensæt- 

ning i 1662).

2. Detaljeret registrering (historisk sta-

tistik): På ejerlavsniveau indsamles 

oplysninger om eksempelvis bebyg-

gelsesenheder (typisk 1683 og 1800), 

udskiftningstidspunkt og –figur.

3. Typologisk klassif ikation: På bag-

grund af ovenstående bestemmes 

den historiske type (landsby, hoved-

gård, enestegård mv.) under hensyn-

tagen til strukturen og udviklingen i 

bebyggelsen.

4. Reliktvurdering: Ved kartografisk 

sammenligning mellem nutiden og en 

historisk situation vurderes beva-

ringsgrad af såvel bebyggelsens 

struktur (antal, karakter, størrelse) 

som elementer i hele ejerlavet (enge, 

skove, moser, hegn og diger). Om-

kring 1800 har vi med original I-kort 

et tidligt, præcist, landsdækkende 

kortgrundlag.

5. Sårbarhedsvurdering: Det vurderes, 

om nogle af strukturerne eller ele-

menterne er specielt truet af nutidige 

aktiviteter.

6. Udvælgelse: Der foretages en beva-

ringsklassif ikation, hvor de bedst be-

varede inden for hver type udvælges, 

dog således at de forskellige typer og 

variationer her indenfor er tilgodeset, 

herunder også i forhold til variationer 

i landskabet.

b. Model for registrering af kulturmil-

jøer i det åbne land - 2

Her er emnet en konkret kulturmiljøty-

pe, nemlig et godslandskab, hvor målet i 

første række er at afgrænse et sådant 

historisk landskab i nutiden, og i anden 

række at besk ytte det som kulturmiljø. 

Modellen, der rent arbejdsmæssigt kan 

føre frem hertil, er: 

1. Identif ikation af godser (ved hjælp af 

litteratur, arkiv- og kortstudier)

2. Nøje beskrivelse af godsudviklingen 

(ved hjælp af primært kildemateriale 

som jordebøger, matrikler og ad-

komstdokumenter)

3. Undersøgelse af tidspunkt for frasalg 

af fæstegods ( jo senere jo større 

sandsynlighed for bevarede træk)

4. Tidspunkt for mest koncentreret fæ-

stegodsstruktur (via jordebøger)
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5. En strukturbevaringsanalyse vil vise, 

hvorvidt strukturerne fra godstiden er 

bevaret, herunder bygningsmassen - 

undersøg bebyggelsesudvikling og kul-

turmiljøopløsningsgrad (kort, statistik)

6. Undersøgelse af relevante bygningers 

alder og bygningshistorie (ved hjælp 

af bygningsarkivalier og feltstudier)

7. Hvis der er tilstrækkelige levn: be-

sk yttelse ved opkøb, fredning, aftaler, 

planlægning (regionplan (kan sikre 

mod nye tiltag) eller bevarende lokal-

plan (kan bevare enkelte elementer) 

eller andet relevant tiltag – midlerne 

må selvfølgelig være tilpasset beva-

ringsværdien, mulighederne og de 

konkrete forhold (f.eks. ejerskab).

c. GIS-baseret kulturhistorisk forvalt-

ningsgrundlag

Dette skal opfattes som et rent prak-

tisk, kartografisk arbejdsgrundlag for 

for valtningen, som giver en væsentlig 

historisk dimension ind i landskabsfor-

valtningen, ikke bare til at for valte kul-

turmiljøer, men i høj grad også til brug 

for naturfor valtningen. Grundlaget i GIS 

er moderne topografiske kort eller orto-

fotos, som kan kombineres med forskel-

lige historiske lag, alt efter behov og 

muligheder. Men det er vigtigt at under-

strege, at de forskellige lag og deres 

samkøring kræver en fortolkning. Men 

teknologien med GIS-redskabet og en 

digital udgave af de forskellige histori-

ske kort hjælper betydeligt på vej i for-

hold til en tidligere situation, hvor kort-

lagene knap var kendte.

Der indgår følgende kartografiske 

lag i det kulturhistoriske for valtnings-

grundlag, hvor det dog rent praktisk ik-

ke kan lade sig gøre at have alle tændt 

på én gang:

v 4-cm kort (evt. ortofotos) – med et 

moderne topografisk kort som bag-

grund får man det nutidige landskab 

som orienteringsgrundlag for de hi-

storiske lag – 4-cm kort giver en ræk-

ke stednavne, som umiddelbart kan 

være gode orienteringspunkter, mens 

ortofotos giver et mere ufortolket bil-

lede af landskabet set fra luften.

v målebordsblade o. 1880 – bringer det 

100 år gamle kulturlandskab med de-

taljeret højdeinformation og god vis-

ning af lavbundsjordenes udbredelse 

samt den daværende bebyggelse og 

vejnet.

v arealanvendelse, bebyggelse, skel, mar-

knavne fra Original I-kort omk. 1800 i 

en digital, vektoriseret udgave – brin-

ger det 200 år gamle kulturlandskab 

på et meget detaljeret grundlag 

(1:4000) – giver mulighed for direkte 

at sammenligne elementer og struk-

turer over 200 år, hvis man lægger 

det vektoriserede lag oven på et mo-

derne rastebillede. Dette kortgrund-

lag er forsøgsvis udarbejdet i Foran-

derlige Landskabers undersøgelses- 

områder ( jf. senere om omkostninger 

ved at bibringe dette kortgrundlag).

v bonitetsværdier til 1844-matriklen - 

også med grundlag i en vektoriseret 

udgave af original I-kort. Med dette 

lag som baggrund giver det mulighed 

for at bedømme, hvor relativ intensiv 

dyrkningen har været tidligere og 

mulighed for at f inde nedlagte be-

byggelser (retrospektive studier kan 

vise, hvor en høj værdi omkring 1800 

ikke havde relation til en samtidig in-

tensiv udnyttelse af jorden). 

v DKC’s fortidsminderegistreringer - gi-

ver mulighed for at bedømme regi-

strerede arkæologiske punkter i det 

(for)historiske landskab - kræver for-

Figur 1. Figuren viser et eksempel på et kulturhistorisk for valtningsgrundlag, hvor man oven på et moderne topografisk kor t (4-cm kor t – copyright Kor t- 
og Matrikelstyrelsen G 14-99) ser et digitalt lag med arealanvendelse og bygninger fra de ældste matrikelkor t omkring 1800, Nationalmuseets registrin-
ger i Det Kulturhistoriske Centralregister samt det lokale amts §3-registreringer (her Fyns Amt). Kor tet præsenteres i et GIS og kan således nemt supple-
res med andre lag.
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tolkning til f lader for at give et hel-

hedsindtr yk af det forhistoriske kul-

turlandskab, samtidig med at man må 

huske, at det er kun brøkdele af det 

fortidige landskab, som er registre-

ret.

v amtets §3-registrering af naturtyper - 

giver mulighed for at bedømme den 

nutidige opfattelse af naturtyper. Ved 

sammenligning med de tidligere om-

talte historiske lag kan deres relation 

til f.eks. landskabet omk. 1800 og 

1880 bestemmes. Det kan evt. kom-

bineres med SFL-udpegninger (sær-

ligt følsomme landbrugsområder).

d. Temporal-variabel kystzone 

Der er udviklet en model, der kan an-

vendes til forståelse af en temporal-va-

riabel k ystzone. Den tager udgangs-

punkt i den historiske udnyttelse af de 

danske k yster i perioden 1500-2000, 

hvor undersøgelser viser, at menneske-

ne har tilpasset sig naturkræfterne 

langs k ysten med hensyn til bebyggelse 

og erhver v og også efterladt sig spor i 

landskabet. De her fremhævede ele-

menter er forhold, som man skal være 

opmærksom på, når man opererer med 

en kulturhistorisk for valtning af områ-

det langs k ysterne. 

v Historisk-dynamisk definition af k yst-

zonen - den afhænger af aktiviteterne 

til forskellig tid. Derfor giver det ikke 

den store mening at operere med en 

fast territoriel grænse, men der må 

åbnes for, at den kan variere efter dy-

namikken i k ystzonen over tid.

v Zonen er baseret på kombination af 

hav- og landvendte næringer som kan 

variere efter tid og funktion, som er i 

fokus:

  • primært aktivitetsområde: ejer-

   lav med k ystadgang

  • primær marin aktivitet: 4 sømils

   radius

  • sekundær aktivitetsradius (både

   marin og terrestrisk) svinger

   over tid, da det afhænger af den

   funktion, som man kigger på.

v k ystbygdkort med f lere historiske 

lag, og som yderligere kan indeholde 

skiftende funktionalitet - dette er re-

sultatet af det historiske arbejde, 

hvor arbejdet med den kronologiske 

dimension har ført til, at forskellige 

funktioner i landskabet med relation 

til k ystudnyttelsen er blevet identif i-

ceret, som hører hjemme i forskellige 

perioder.

v grundlag for udpegning af eksisteren-

de kulturlevn i k ystzonen - efter en 

feltregistrering og vurdering vil der 

derfor være mulighed på et fagligt 

forsvarligt grundlag at udpege typi-

ske og velbevarede elementer og 

strukturer.

e. Strukturbevaring (kulturmiljøbeva-

ring)

Udvikling af nyt redskab mellem fredning 

og lokalplan

Vi f inder, at den nuværende lovgivning, 

og måske specielt dens implemente-

ring, er utilstrækkelig, når det gælder 

kulturhistoriske forhold i det åbne land, 

både i henseende til mål eller midler. 

Det mest restriktive, nemlig (areal-)fred- 

ning, er for restriktivt og for stort og 

tungt et apparat at skulle sætte ind over 

for disse forhold. Bygningsfredning er 

på den ene side ikke dækkende i kultur-

miljømæssig forstand og på den anden 

side unødigt restriktiv; og Naturbesk yt-

telsesloven omfatter slet ikke disse ele-

menter som fortidsminder, når det gæl-

der historisk tid. Det umiddelbart mest 

brugbare, nemlig bevarende lokalpla-

ner, kan pr. definition ikke anvendes 

hverken i det åbne land (landbrugsarea-

ler) eller i bebyggelser, der ligger i land-

zone. Mange rurale kulturmiljøer vil der-

for falde udenfor.

Tilpasset helheder i kulturmiljø, med vægt 

på bevaring af fysiske strukturer

Der mangler derfor et redskab eller en 

kraftig tilpasning af redskaber, som kan 

omfatte udpegede kulturmiljøer med 

deres væsentligste indhold. Når det 

gælder omfang, skal det være muligt at 

rumme en helhed i et kulturmiljø, f.eks. 

et landsbyejerlav eller et fabriksanlæg 

med alle tilhørende jordfaste anlæg og 

spor i landskabet eller et trace af et 

jernbanespor med tilhørende bygninger 

og evt. baneanlæg, et inddæmmet land-

skab med dets dæmninger, grøfter, 

pumpeanlæg. Indholdsmæssigt skal 

redskabet kunne sigte på bevaring af de 

strukturer, som karakteriserer netop 

dette kulturmiljø. Det kan være:

v bygningernes indbyrdes placering el-

ler forholdet til en toftestruktur i en 

landsby, 

v vejforløb med tilhørende grøfter, 

v af vandingsnetværk,

v skel og diger i landskabet, osv.

 

Tillader andre funktioner, blot strukturer-

ne ikke brydes

Samtidig skal redskabet ikke være mere 

restriktivt, end at det tillader brug og 

nænsom omformning af de enkelte ele-

menter, f.eks.: 

v at en staldlænge indrettes til bolig-

formål, evt. ferieboliger, 

v at marker mellem velbevarede ud-

skiftningsskel fortsat dyrkes, 

v at et dige kan gennembr ydes, så der 

kan tillades landbrugsdrift med mo-

derne maskiner, 

v at et smalt vejforløb udvides med 

dens hegn og diger, således at moder-

ne køretøjer kan færdes der (alterna-

tivet kunne være, at vejen blev ned-

lagt og ikke brugt som vej længere). 

Det vil sige, at det er en vigtig funktion, 

at kulturmiljøet fortsat bruges, ikke 

nødvendigvis som det oprindelig var an-

lagt til, men til formål der er afpasset en 

moderne tid, og som samtidig tager sig-

te på bevaring af strukturerne indenfor 

det. Nogle strukturer er endda meget 

afhængige af (bestemt) brug for at kun-

ne blive bevaret, f.eks. engområder, som 

kræver afgræsning og gerne høslæt for 

at bevare arealtypen og den tilhørende 

biodiversitet. 

Forudsætter liv i strukturerne og at en so-

cial kapital er til stede

Men kulturmiljøbevaring forudsætter 

også grundlæggende, at der er en vis 

social kapital til stede for, at den kultu-

relle kapital kan bliver bevaret: 

v at der kan tiltrækkes mennesker til de 

kulturmiljøer (det kan være et pro-

blem i de perifere landdistrikter), 

v at disse mennesker kan fungere her i 

et moderne samfund sammen med 

medborgerne, 

v og at de har en klar bevidsthed om 

det særegne i det udpegede kultur-

miljø, som gør det til noget beva-

ringsværdigt, og hvad rammerne for 

deres liv i det er. 

Forudsætter at en præcis faglig bevarings-

plan laves

Ligeledes forudsætter det, at dette sær-

egne i kulturmiljøet er fagligt beskre-

vet, og at rammerne for, hvad man må 

og ikke må, er klart og præcist beskre-

vet, og at dette er formidlet ud til bebo-

erne - det kan gerne være i en »bevaren-

de lokalplan«. Dette redskab har haft 

nogle uheldige eksempler på anvendel-
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se (f.eks. Lyø-sagen) og skal derfor an-

vendes med omtanke. I mange tilfælde 

handler det om en formidling af den hi-

storiske baggrund, for at rammerne kan 

blive forstået og de opstillede restrikti-

oner ikke opfattes som unødigt be-

grænsende for et moderne liv, men at 

det tværtimod kan få nye dimensioner i 

form af en særlig kulturhistorisk værdi. 

Det kan også gøre, at der ikke bliver tale 

om en dyr løsning for det offentlige, 

f.eks. i form af erstatninger for et tab af 

råderet.

f. Kulturhistorisk bevaring på bedrifts-

niveau

Et middel til i praksis at bevare histori-

ske elementer og strukturer kan være at 

satse på indarbejdelse af den kulturhi-

storiske dimension i (frivillige) planer 

for landbrugsbedrifter. Der kan her bå-

de tages vare på særligt udpegede kul-

turmiljøelementer af regional eller nati-

onal interesse samt elementer af mere 

lokal interesse, men som i høj grad kan 

have stor betydning for brugeren og be-

boerne lokalt.

Der kan peges på følgende forhold 

omkring et sådant nyt element i for valt-

ningen, både med hensyn til øvrige er-

faringer på området og med at etablere 

det kulturhistoriske grundlag for en så-

dan ordning:

v Modsvarer frivillige naturplaner på 

bedriftsniveau - Der er gjort forsøg 

med naturplaner på bedriftsniveau i 

Danmark, mens det har været gen-

nemført i Norge og Sverige. Wilhjelm-

udvalget opfordrede senest også til 

frivillige naturplaner. Det vil være 

ganske åbenlyst at koble kulturhisto-

rien på, da de to elementer kan un-

derstøtte hinanden i en mere præcis, 

bæredygtig for valtning af landskabet 

på bedriftsniveau.

v Men ordningen forudsætter et præ-

cist for valtningsgrundlag - det er nød- 

vendigt hurtigt at kunne tilvejebringe 

en viden om kulturhistorien på den 

enkelte bedrift, som kan hentes via 

det ovenfor viste eksempel på et kul-

turhistorisk for valtningsgrundlag 

(som i pkt. c).

v Ordningen vil i praksis forudsætte 

brug af landbrugsstøtteordninger 

(MVJ) også på kulturhistorisk grund-

lag - i øjeblikket tager MVJ-ordningen 

kun sigte på forbedring af (vand-)mil- 

jøet, men grundlaget (SFL-udpegnin-

ger) kunne nemt ændres, så kulturhi-

storiske hensyn blev inddraget og dis-

se omfattet af sigtet med MVJ (som 

også naturforholdene har behov for), 

hvis der skal være en reel praktisk 

mulighed for at bruge de frivillige be-

driftsplaner, både til natur og kultur.

v Landmænd er lydhøre og villige hertil 

- inter view-undersøgelsen i projekt a 

belyser, at en stor gruppe af land-

mænd er meget villige til at tage kul-

turhistoriske hensyn, når de bliver 

præsenteret for dem på et præcist 

grundlag - og specielt hvis der for-

valtningsmæssigt er givet mulighed 

herfor - som ovenfor vist.

Hindringer 

for implementering

Anvendelsen af disse modeller i arbej-

det med kulturmiljøet i for valtningerne 

hæmmes dog af følgende forhold:

v Mangel på k valif iceret personale med 

en kulturhistorisk uddannelse i stat, 

amter og kommuner, hvilket indebæ-

rer manglende grundlag for en lige-

værdig vægtning af miljø, natur og 

kultur (uddannelse, efteruddannelse, 

formulering af stillingsopslag). Lige-

ledes indebærer dette en mangel på 

forståelse af kulturaspekter, f.eks. i 

k ystzonen (herunder inddæmmede 

landskaber). 

  Manglen på k valif iceret personale 

kan umiddelbart afhjælpes gennem 

den masteruddannelse i kulturhisto-

risk informatik under Syddansk Univer-

sitet (Esbjerg), som henvender sig til 

medarbejdere på museer og amter og 

tilbyder en væsentlig k valif ikation in-

den for IT-området kombineret med 

kulturmiljø. Ellers må der satses på 

ansættelse af kulturhistorisk uddan-

nede medarbejdere i de relevante for-

valtninger. 

v Mangel på tilstrækkelige bevarings-

redskaber i det åbne land, f.eks. i lo-

kalplaner ( jf. forslaget om struktur-

bevaring).

v Mangel på digitale original I-kort. 

Denne mangel kan dog afhjælpes ved 

en engangsinvestering i at lave dem 

landsdækkende. For undersøgelses-

områderne er de udarbejdet af Foran-

derlige Landskaber, og prisen herfor 

har været ca. 2.400 kr. pr. ejerlav eller 

700 kr. pr. km2. Umiddelbart kan det 

forekomme at være store beløb i 

landsdækkende sammenhæng, men 

det vil være penge, som er givet godt 

ud, da disse digitale kort kan f inde 

anvendelse i mange sammenhænge i 

GIS-programmer, f.eks. som led i et 

kulturhistorisk for valtningsgrundlag 

eller for den sags sk yld som grundlag 

for naturfor valtning. Det skal præci-

seres, at vi ikke f inder kort af en så-

dan alder (200 år) og en sådan præci-

sion og detaljerigdom (1:4000), som 

kan matche original I-kortene. Og de 

har ikke blot udsagnskraft for tiden 

omkring 1800, men også langt bagud 

i tid gennem retrospektive studier, 

idet de blev lavet før de store af van-

dinger og opdyrkninger skete i land-

skabet. Det betyder, at man grund-

læggende må regne med, at vådom- 

råderne havde samme udstrækning 

også i forhistorisk tid.
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DDen kulturhistoriske gruppe under forsk- 

ningscentret Foranderlige Landskaber 

har på grundlag af deres forskningsre-

sultater foreslået en række konkrete 

for valtningsredskaber og –modeller til 

besk yttelse af kulturhistoriske elemen-

ter og miljøer i landskabet. 

Det sk yldes, at gruppen mener, der 

er »huller« i for valtningen, som bør ud-

f yldes for at sikre en nødvendig besk yt-

telse af kulturhistorien i landskabet. 

Men er de forslag til for valtningsred-

skaber og -metoder, som gruppen har 

foreslået anvendelige? Er de mulige at 

gennemføre, og er metoderne de rigti-

ge, eller bør der udvikles andre meto-

der? 

I det følgende kommenteres grup-

pens forslag på grundlag af disse spørgs- 

mål. Kommentarerne er fokuseret på 

forslagene til nye former for at kunne 

regulere og besk ytte de kulturhistori-

ske værdier i landskabet, mens forslage-

ne til registreringsmetoder alene kom-

menteres kort.

Gruppens forslag

Gruppen foreslår dels en række metoder 

til at registrere kulturhistoriske værdier 

i landskabet, dels en række nye mulig-

heder for at regulere og gennemføre en 

besk yttelse af bevaringsværdige kultur-

historiske elementer og miljøer. 

Gruppens forslag til, hvorledes de 

kulturhistoriske værdier i landskabet 

kan registreres, retter sig  mod registre-

ringer på landsplan og mod hvorledes 

registreringer kan gennemføres på lo-

kalt niveau. Der er desuden tale om re-

gistreringsforslag til at anvende det di-

gitale medie og udnytte dets mulighe- 

der for at samkøre mange geografiske 

oplysninger og registreringer på samme 

tid. 

De nye muligheder for at regulere og 

besk ytte de kulturhistoriske værdier i 

landskabet, som gruppen har peget på, 

betegner gruppen som »et nyt redskab 

mellem fredning og lokalplan«. Gruppen 

peger også på »kulturhistorisk bevaring 

på bedriftsniveau« og henviser i den for-

bindelse til »naturplaner på bedriftsni-

veau«. »Naturplaner på bedriftsniveau« 

har Wilhjelmudvalget anbefalet som et 

blandt en række tiltag i deres forslag til 

regeringen til en national handlingsplan 

for biologisk mangfoldighed og natur-

besk yttelse fra august 2001. 

Gruppen har ikke udviklet deres fore-

slåede metoder eller gennemført dem i 

praksis. Det har heller ikke været grup-

pens intention at anvise fuldt udviklede 

metoder. Det har været gruppens inten-

tion at angive og beskrive deres ideer 

med metoderne, samt hvorledes der 

kan arbejdes videre med dem.

Registreringsmetoder for 

kulturhistoriske værdier 

Der hersker næppe tvivl om at en forud-

sætning for at kunne bevare kulturhi-

storiske værdier i landskabet - hvad en-

ten der er tale om kulturhistoriske vær- 

dier inde i byerne eller om kulturhistori-

ske værdier uden for byerne i landbrugs-

landet - er, at værdierne kan identif ice-

res. Registrering og kortlægning af, 

hvor de kulturhistoriske værdier f indes, 

og hvad deres nærmere indhold og vær-

di er, er grundlæggende for at kunne 

besk ytte dem. 

Der er allerede foretaget mange re-

gistreringer af de kulturhistoriske vær-

dier i by og på land. De er i de senere år 

ret tet stadig mere mod registrering af 

hele kulturmiljøer frem for alene mod 

enkeltelementer. De byatlas, der i disse 

år udarbejdes for kulturhistoriske vær-

difulde bygningselementer på kommu-

neniveau, er et godt eksempel herpå. 

Dermed har registreringsindsatsen sig-

tet på at honorere målene om at beva-

re ikke bare de enkelte kulturhistoriske 

monumenter, men den helhed de ind-

går i. 

Det er derfor et interessant og vig-

tigt metodeudviklingsarbejde, gruppen 

har foretaget. Et arbejde, der kommer 

med en anvisning på en systematisk til-

gang til, hvorledes kulturhistorien i 

landskabet kan registreres ud fra eksi-

sterende data og viden. 

De forslag, gruppen er kommet med 

til landsdækkende registreringer og da-

taopsamlinger, vil utvivlsomt kunne 

danne et godt grundlag for den plan-

lægning, der udføres i amter og kom-

muner i medfør af planloven.

Hvor vidt metoderne kan anvendes i 

praksis, og hvor vidt de er omkostnings-

effektive - om registreringsmetoderne 

står i rimeligt forhold til den opgave, de 

skal anvendes til at løse - er ikke analy-

seret i forbindelse med beskrivelsen af 

metoderne. Findes der således alterna-

tive måder, der kan honorere behovene? 

I den sammenhæng vil det være interes-

sant at undersøge om registreringsme-

toderne er optimale som grundlag for 

de miljøkonsek vensvurderinger, som 

fremover vil blive krævet i medfør af det 

nyligt vedtagne EU-direktiv om strate-

gisk miljøkonsek vensvurdering af pla-

ner og programmer. 

Andre spørgsmål er, hvem der i prak-

sis skal udføre og anvende registre-

ringsmetoderne, samt hvor ressource-

krævende disse registreringsmetoder 

er? Det vil være spørgsmål, som det vil 

være hensigtsmæssigt at uddybe og be-

svare i det opfølgende arbejde på grup-

pens forslag til registreringsmetoder. 

Det har som nævnt ikke været intentio-

nen fra gruppens side at besvare sådan-

ne og andre spørgsmål.

Forslag til en 

ny reguleringsmetode

Af de to forslag til nye reguleringsmeto-

der, som gruppen foreslår, påkalder især 

»et nyt redskab mellem fredning og lo-

kalplan« sig interesse. Der er ifølge grup- 

pen tale om en mellemting mellem de 

nuværende instrumenter: »fredning« i 

medfør af Naturbesk yttelsesloven og 

»lokalplan« i medfør af planloven. 
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Den kulturhistoriske gruppes 
forslag til forvaltningsredskaber
Af landskabsarkitekt Lisbet Ogstrup, Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

»At sammenkæde lo-
kalplaner og fredninger 
og foreslå et »nyt instru- 
ment, der er en mellem-
ting mellem en lokalplan 
og en fredning« synes 
derfor overraskende«  
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Fredninger er et erstatningsregule-

rende instrument, der anvendes i områ-

der, hvor man ønsker at bevare bestem-

te elementer og/eller f.eks. natur- og 

landskabsudtr yk for eftertiden. For gen-

nemførelse af en fredning ydes der er-

statning for det værditab, grundejerne 

lider, herunder tab der følger af fred-

ningsbestemmelsernes evt. krav til be-

stemte former for arealanvendelse frem-

over. Det kan f.eks. handle om krav om 

bestemte former for landskabspleje. 

Fredninger regulerer således den priva-

te ejendomsret mod erstatning.

Lokalplaner er et myndighedsinstru-

ment, hvor lokalplanmyndighederne 

(typisk kommunerne) inden for rammer-

ne af de overordnede kommune- og re-

gionplaner, beslutter en lokalplan. 

Lokalplaner anvendes typisk til at 

fastlægge en plan for nyt byggeri og an-

give, hvilke former for byggeri og hvil-

ken funktion og struktur, der må være 

inden for lokalplanområdet. Realiserin-

gen af en lokalplan sker i medfør af an-

den lovgivning. 

Lokalplaner binder grundejerne, dvs. 

planens bestemmelser skal overholdes 

ved fremtidige udstykninger, bebyggel-

ser osv. Lokalplaner har derimod som 

hovedregel ikke nogen betydning for en 

eksisterende lovlig bebyggelse eller an-

vendelse og udløser således ikke erstat-

ning. Anvendelsen af arealerne kan såle-

des fortsætte som hidtil uanset en lokal- 

plan fastlægges. Der kan med andre ord 

ikke stilles krav til grundejerne om at 

realisere en lokalplan. 

Det er muligt i lokalplaner at vareta-

ge kulturhistoriske hensyn. Varetagel-

sen af de kulturhistoriske hensyn i den 

enkelte lokalplan beror på de beslutten-

de myndigheder. 

Lokalplaner og fredninger er således 

to instrumenter, der grundlæggende er 

forskellige. At sammenkæde lokalplaner 

og fredninger og foreslå et »nyt instru-

ment, der er en mellemting mellem en 

lokalplan og en fredning« synes derfor 

overraskende. 

Og forslaget rejser spørgsmålene, 

om der er tale om et nyt instrument 

hvormed fremtidigt byggeri og ændret 

arealanvendelse skal kunne reguleres 

mod kompensation, og/eller om der 

skal åbnes for muligheden for i konkrete 

tilfælde at kunne regulere arealanven-

delse uden kompensation? 

Der er mange muligheder for at sikre 

de kulturhistoriske interesser i landska-

bet. Det er muligheder, der spænder lige 

fra f.eks. information og dialog til anven-

delse af regulering i medfør af lovgivnin-

gen og udnyttelse af tilskudsordninger. 

Men der er næppe heller tvivl om, at det 

i dag ikke er muligt fuldt ud at sikre kul-

turhistoriske interesser i landskabet. 

I spørgsmålet om behov for nye in-

strumenter for at kunne varetage be-

sk yttelseshensyn af kulturhistoriske 

værdier i landskabet vil det være inte-

ressant at analysere rækkevidden af de 

eksisterende instrumenter i lovgivnin-

gen. Det vil f.eks. være interessant at 

analysere fredningsinstrumentets ræk-

kevidde med hensyn til at kunne besk yt-

te kulturhistoriske miljøer - og i den 

sammenhæng den samfundsmæssige 

betalingsvilje til at frede mod kompen-

sation i større omfang i forhold til i dag. 

Det vil også være interessant at ana-

lysere, hvilke lokalplanmuligheder der 

er til rådighed inden for de nuværende 

regler til at varetage de kulturhistoriske 

besk yttelseshensyn. 

I sådanne analyser vil det være mu-

ligt i højere grad at konkretisere »hul-

ler« i de eksisterende muligheder for at 

for valte de kulturhistoriske værdier i 

landskabet, som gruppen blandt andet 

har ønsket at identif icere i deres arbej-

de. Det vil samtidig give et overblik 

over, hvorledes gældende lovgivning 

eventuelt kan følges op - eller forlænges 

om man vil - uden at br yde med de eksi-

sterende reglers grundprincipper og re-

spektive opgaver.

Lokalplaner for landzonearealer, der 

fastlægges til jordbrugsmæssig anven-

delse, kan ikke indeholde bestemmelser 

for ejendomsstørrelser og -grænser, 

bygningers beliggenhed og udformning 

og heller ikke for terrænregulering, 

hegnsforhold og beplantning. Det er 

således spørgsmålet om ikke der burde 

foretages en konsek vensanalyse for va-

retagelsen af de kulturhistoriske hensyn 

i det åbne land uden for byerne af disse 

undtagelsesbestemmelser for lokalplan-

lægning.

Ligeledes kunne det i den sammen-

hæng over vejes at analysere konsek ven-

serne af undtagelsesbestemmelserne i 

planlovens landzoneregler. Der skal så-

ledes ikke landzonetilladelse til udstyk-

ning til landbrug eller til byggeri, der er 

erhver vsmæssigt nødvendigt til land-

brug, skovbrug og f iskeri.

Endelig er det en mulighed i at analy-

sere det forhold, at reglerne for V VM 
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(vurdering af virkninger på miljøet i 

medfør af planloven) omfatter husdyr-

produktion, men ikke planteavl. I med-

før af V VM-reglerne indgår sammen 

med vurdering af forurening, naturbe-

sk yttelse o.a. også en vurdering af på-

virkningen af kulturhistoriske værdier 

af et husdyrprojekt.

Forslag om kulturhistorisk 

bevaring på bedriftsniveau

Gruppen foreslår som tidligere nævnt 

også, at der gennemføres en kulturhi-

storisk bevaring på bedriftsniveau, f.eks. 

i forbindelse med at der udarbejdes en 

naturplan på bedriftsniveau. 

Naturplaner på bedriftsniveau drøf-

tes p.t. bredt, blandt andet aktualiseret 

af Wilhjelm-udvalgets anbefaling om at 

der gennemføres sådanne planer på alle 

landets landbrugsbedrifter. 

Ideen bag disse naturplaner er, at 

den enkelte jordejer sammen med fag-

konsulenter eller andre får identif iceret 

en bedrifts natur værdier for derigen-

nem at kunne tilrettelægge sin drift un-

der hensyntagen til natur værdierne på 

ejendommen. Bag naturplaner ligger 

også ideen om, at tilskudsordninger til 

naturforbedringer skal ændres og mål-

rettes i forhold til disse naturplaner, så 

de i højere grad kan udnyttes til de na-

tur værdier, der er på den enkelte be-

drift.

Det vil være naturligt, hvis der skal 

udformes naturplaner på bedriftsni-

veau, da også at inddrage de kulturhi-

storiske værdier i sådanne planer. I man-

ge tilfælde vil natur værdier, som det er 

ønskeligt at besk ytte på bedriftsniveau 

samtidig rumme kulturhistoriske værdi-

er. Inddragelse af det kulturhistoriske 

aspekt i sådanne naturplaner vil yder-

mere kunne tilføje nyttige dimensioner 

i form af struktur i hegn og skel m.m. 

At gennemføre naturplaner på be-

driftsniveau må forudsætte, at planerne 

tilvejebringes på grundlag af et større 

overblik end det overblik, der tilveje-

bringes ved alene at se på den enkelte 

bedrift. Strukturudviklingen i det dan-

ske landbrugsland sker med en sådan 

hast, at de allerf leste naturelementer 

og kulturelementer ikke kan vurderes 
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og k valif iceres, med mindre der ses på 

tværs af ejendoms- og bedriftsskel.  

Dette må også være en forudsæt-

ning, uanset naturplanerne alene skal 

omfatte naturmæssige forhold. 

Forudsætningen for at kunne danne 

sig et overblik over kulturhistoriske be-

varingsværdier er, at det er muligt at 

kortlægge disse værdier overordnet så-

vel som på regionalt og lokalt niveau. 

Gruppens forslag til registrering af 

kulturhistoriske værdier i landskabet 

samt analyser af de problemstillinger, 

disse registreringer medfører, vil kunne 

være et vigtigt led til at opf ylde denne 

forudsætning.

Afsluttende bemærkning

Gruppens arbejde og resultater er såle-

des ikke bare interessante, men giver 

også anledning til at over veje at få gen-

nemført mere systematiske registrerin-

ger, der kan fremme forståelsen for og 

viden om vores kulturhistoriske ar v i 

landskabet og at følge arbejdet op med 

undersøgelser af, hvorledes vi fremover 

kan for valte og sikre denne ar v.
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D

Landskabets fremtidige 

udvikling kan forudsiges 

på bestemte præmis-

ser. Hvad er aktører-

nes konkrete handlings-

mønster, hvis der æn- 

dres i forskellige ram-

mebetingelser for land-

bruget, skovrejsning, 

sikring af drikkevand 

mv. Ligeledes præsen-

teres effekten af visua-

lisering af disse scena-

rier.

Det helt dominerende træk ved det dan-

ske landskab er, at det er et kulturland-

skab. Det indebærer at alt landskabsind-

hold er et direkte resultat af menneske- 

lig aktivitet. Ikke bare beplantning, na-

turindhold og bebyggelse, men også 

jordens bonitet og vandingsforhold er 

påvirket af samspillet mellem landska-

bet og de mennesker, der bruger og for-

mer dette landskab.

Dette betyder i praksis at det danske 

landskabs fremtidige udformning kan 

udvikle sig i forskellige retninger af-

hængig af hvilke kræfter, der har eller 

får lov til at have overtaget i denne ud-

vikling.

I disse år, hvor kulturlandskabet er 

under et massivt pres fra landbrugets 

industrialisering, urbaniseringen af 

landbrugslandskabet og indpasning af 

mange nye arealinteresser, er der behov 

for at kunne vurdere landskabets udvik-

ling under forskellige betingelser. Både 

for at kunne sige noget om hvilken ret-

ning udviklingen peger i og for at kunne 

støtte beslutninger ved valg af alterna-

tiver. I den sammenhæng udgør frem-

tidsscenarier et brugbart redskab. Ud-

viklingsmønstret i kulturlandskabet 

peger på, at der i de kommende år skal 

træffes en lang række beslutninger om 

lokalisering af skove, arealer for grund-

vandsbesk yttelse, arealer for naturgen-

opretning og vådområdeetablering, 

samt placering af ny bebyggelse, f lyt-

ning af eksisterende bebyggelse eller 

endog udflytning af traditionel land-

brugsvirksomhed fra sårbare landska-

ber.

Forskningsprojektet Fremtidsscenari-

er for kulturlandskabets udvikling har 

vist, at det kan lade sig gøre at lave me-

ningsfulde fremtidsscenarier for lokale 

landskaber, at behovet er der, og at mu-

lighederne vil blive legio i de kommen-

de år.

Scenariemetoder

Når scenarier skal laves, er det afgøren-

de, at man ud fra formålet vælger meto-

de til datamodellering og krav til visua-

lisering. Der kan eksempelvis laves sce- 

narier for lokalisering af fænomener, 

restrummelighedscenarier, økonomiske 

scenarier, der både omfatter anlæg, 

drift og samfundsmæssige konsek ven-

ser af diverse fænomener. Fokus i for-

målet kan variere, men scenarier kan 

være med til at skabe øget viden om 

konflikter eller bare i sig selv tjene ud-

vikling af metoder, da den scenarie-

forskning, der knytter sig til lokale og 

regionale landskaber endnu kun er i sin 

vorden.

Ved valg af metode bliver der truffet 

valg om datamodellen, hvilket også af-

hænger af tilgængelige data, kvalitet af 

disse og den bagvedliggende objektfor-

ståelse eller »verdensbillede«, om man 

vil. Metoden vil også reflektere ønsker 

om visualiseringsmediet, og her spiller 

det en stor rolle, om man arbejder i et 

regnekraftigt laboratoriemiljø, eller om 

man satser på en visualisering på inter-

nettet med brug af almindelige browse-

re.

Scenariernes 

indhold og datagrundlag

Der er derfor gennemført dels et større 

metodestudie af scenarieforskningen 

dels en række scenariestudier om area-

lanvendelse, visualisering, samt økono-

miske analyser for kulturlandskabets 

udvikling og endelig studier af udvik-

lingsalternativer for relationerne mel-

lem landskab og ejendom. Geografisk 

var disse delprojekter koncentreret til 

Bjerringbro-Hvorslev kommuner.

Et centralt omdrejningspunkt for 

samarbejdet var at alle delprojekterne 

koncentrerede sig om 3 typer scenarier 

på hver sit metodegrundlag. 

For det første gennemførtes et frem-

skrivningsscenario, hvor det blev anta-

get at landbrugets strukturudvikling vil-

le fortsætte uændret. For det andet 

Fremtidsscenarier for kulturlandskabet
Af forskningsprofessor Esben Munk Sørensen, Forskningscentret for Skov & Landskab/Aalborg Universitet

v Metoder for og udvikling af 
fremtidsscenarier, Forsknings-
centret for Skov & Landskab, v. 
Andreas Höll og Erling Ander-
sen

v Scenarier for Arealanvendelse, 
Danmarks JordbrugsForskning 
– Foulum, v. Poul E. Larsen, 
Tommy Dalgaard og Jan N. 
Poulsen

v Visualisering af landskab og sce-
narier, Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole og Forsknings-
centret for Skov & Landskab v. 
Troels Degn Johansson og Ian 
Jørgensen

v Ejendomsstrukturer og land-
skab, Aalborg Universitet, v. 
Esben Munk Sørensen 

v Økonomiske analyser for scena-
rier over kulturlandskabets ud-
vikling, Statens Jordbrugs- og 
Fiskeriøkonomiske Institut, v. 
Jørgen Dejgaard Jensen og Hild 
Rygnestad

Delprojekter
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skovrejsningsscenarier, hvor der blev ta-

get udgangspunkt både i den amtskom-

munale regionplanlægning og i eksem-

pelvis økonomiske aspekter, og endelig 

drikkevandsscenarier, hvor grundvands-

ressourcerne skulle besk yttes ved hjælp 

af ændret arealanvendelse.

Derudover blev udarbejdet tre mere 

overordnede scenarier, som skulle vur-

dere og illustrere tre scenarier for den 

Fælles landbrugspolitik, en fuldstændig 

implementering af den allerede beslut-

tede Agenda 2000-reform, en satsning 

på miljøvenligt jordbrug og en af vikling 

af landbrugsstøtten frem mod året 2010. 

Nogle resultater – landbrugs- 

bedrifter ændrer landskabet

Der blev udviklet en model til vurdering 

af fremtidige ændringer i arealanven-

delsen, som tager udgangspunkt i land-

brugsbedrifternes økonomi (dæknings-

bidrag). ESMER ALDA-modellen blev 

anvendt til at vurdere hel- og deltidsbe-

drifternes lokalisering samt miljøpåvirk-

ning i de to kommuners landbrugsland-

skaber. Skovrejsningsscenarier blev 

udarbejdet med udgangspunkt i land-

brugsbedrifternes nuværende dæk-

ningsbidrag under forskellige forudsæt-

ninger, f.eks. en vurdering af, hvor der 

ville blive rejst skov, hvis vi ikke havde 

en koncentration af støttemidlerne på 

de udpegede områder, hvor skovrejs-

ning er ønsket, og hvad det vil koste. 

Drikkevandsscenarierne vurderede, ved 

siden af økonomiske og produktions-

mæssige aspekter, også den mulige re-

duktion i nitratudvaskningen under for-

skellige forudsætninger, bl.a. ved at an- 

vende en afgift på k vælstof.

Andre resultater – ejen-

domsfordelingen ændres 

hastigt – men kan påvirkes

En anden – ligeledes praktisk anvende-

lig scenariemodel blev udviklet til at 

foretage fremskrivninger af ejendoms-

udvikling og alternativer herfor. Her 

blev der anvendt realtime-data hentet 

fra offentlige ejendoms- og sagsbe-

handlingsregistre til at samle informati-

on om den lokale strukturudvikling. 

Med udgangspunkt i disse blev der frem- 

Figur 1. Ekspanderende ejendomme (med rødt) i Bjerringbro og Hvorslev Kommuner i 1998.

Figur 2. Ekspanderende ejendomme (med rødt) i Bjerringbro og Hvorslev Kommuner i 2008

»Forskningsprojektet Fremtidsscenarier for kulturlandskabets udvikling har vist, 
at det kan lade sig gøre at lave meningsfulde fremtidsscenarier for lokale landska-
ber, at behovet er der, og at mulighederne vil blive legio i de kommende år «
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skrevet, hvorledes strukturudviklingen 

- forudsat den nuværende jordtilkøbsad- 

færd for ekspanderende landmænd ville 

fortsætte – inden for en 20-årig periode 

ville indebære en fuldstændig ombyg-

ning af landbrugslandskabet i de to 

kommuner til kun at omfatte store ejen-

domme og nogle små deltidsejendom-

me. I forhold til skovscenariet og drik-

kevandsscenariet blev det dokumente- 

ret, at en offentlig jordkøbs- og jord-

salgsstrategi kunne realisere målsæt-

ningerne til betydeligt lavere offentlige 

omkostninger end den nuværende stra-

tegi med at udbetale støtte til nuværen-

de ejere.

Fortsat nye muligheder

Scenariemetoderne der blev udviklet i 

dette projekt forudses at være et vækst-

område i de kommende år, da bedre da-

tagrundlag og mere grafisk regnekraft 

vil gøre det muligt at inddrage stadig 

f lere parametre i beregningsgrundla-

get. Hertil kommer at visualiseringsmu-

lighederne med anvendelse af 3-dimen-

sionelle geoteknologier vil forbedre 

modellerings- og kommunikationskapa-

citeten betydeligt.

Der ved kan scenarierne i stadigt 

større omfang anvendes til at vurdere 

og illustrere konsek venserne af forskel-

lige landskabsorienterede politiske til-

tag i konkrete landskaber. 

Et særlig vækstområde vil være ud-

nyttelsen af ny datafangstteknologier 

som eksempelvis laserscannning af 

landskaber, som vil gøre det betydeligt 

enklere at skabe modellerne og de ob-

jekter, som har betydning i forbindelse 

med den naturk valitetsplanlægning og 

indsats for øget biodiversitet, som er 

målsat af det regeringsnedsatte Wil-

hjelm-udvalg, der fremlagde sine anbe-

falinger i efteråret 2001.
1

Figur 3. Ekspanderende ejendomme (med rødt) i Bjerringbro og Hvorslev Kommuner i 2018

Figur 4. Laserscannet model af udsnit af Skjern å. Denne nye kor tlægningsmulighed giver helt nye 
muligheder for kor tlægning af biologiske og kulturhistoriske værdier i landskabet og forbedrer der-
ved mulighederne for anvendelse af scenariemetoden på andre problemstillinger – med udgangs-
punkt i er faringerne fra dette projekt. (© Kampsax)

1Projektets samlede forskningsresultater frem-
lægges bl.a. som Special Issue no. 3 af Geogra-
f isk Tidsskrif t/Danish Journal of Geography i 
form af engelsksprogede videnskabelige ar tikler 
og i en sammenhængende rappor t på dansk i 
Park- og Landskabsserien fra Forskningscentret 
for Skov & Landskab. Begge publikationer ud-
kommer i løbet af året 2002.
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iI forskernes indlæg slås det fast, at det 

danske landskab er et resultat af men-

neskelig aktivitet, og herunder ikke 

mindst landbrugets påvirkning. Hermed 

kan sluttes, at det fremtidige landskab 

også bestemmes af de beslutninger, 

som træffes fra centralt, regionalt og 

lokalt hold i Danmark. Dette gælder 

igen ikke mindst beslutninger omkring 

landbrugsdriften. Landbruget er omfat-

tet af en europæisk landbrugspolitik af 

stor betydning og dertil kommer en 

række nationale miljø- og strukturpoli-

tiske regler. I den politiske beslutnings-

proces er man meget optaget af at kun-

ne forudsige effekten af de beslutnin- 

ger, som træffes. I det lys kan det be-

kræftes, at udviklingen af metoder til at 

lave præcise scenarier for den fremtidi-

ge effekt af en politisk beslutning vil 

kunne indgå som et væsentligt element 

i formuleringen af politikken for for valt-

ningen af det danske landskab. 

Et af projektets resultater er en vur-

dering af udviklingen i landbrugsbedrif-

terne på kommuneniveau, herunder og-

så i landbrugslandskabet på kommune- 

niveau. Denne metode med at opstille 

scenarier for udviklingen i et afgrænset 

område støtter op om en række udvik-

lingstendenser, som forudses i miljø- og 

naturreguleringen af arealanvendelsen. 

For eksempel vil implementeringen af 

EU’s Vandrammedirektiv betyde, at der 

skal gennemføres indsatsprogrammer 

på oplandsniveau. Med henblik på at 

vælge den mest økonomisk effektive re-

gulering for at opnå målet for et givet 

vandområde, vil det være nyttigt at ha-

ve en konsistent tilgang til at opstille 

forskellige sammenlignelige scenarier. 

I de tilfælde hvor politikken til at på-

virke en udvikling af landbrugsprodukti-

onen er baseret på tildeling af støtte-

midler, er det af yderste vigtighed, at 

der kan opstilles konsistente scenarier 

for, hvorledes støttemidlerne kan an-

vendes, således at der opnås den stør-

ste effektivitet til opnåelse af de ønske-

de mål for et givent budget.

I projektet fremgår ligeledes et re-

sultat, hvor det er skitseret, hvordan 

en offentlig jordkøbs- og jordsalgsstra-

tegi kan realisere målsætningerne for 

givne mål i et givent område med lave-

re omkostninger end ved at udbetale 

støtte til de nuværende ejere. Sådanne 

nye idéer i miljø- og naturpolitikken 

kan illustreres effektivt ved scenarie-

tilgangen. 

Det vurderes således sammenfatten-

de, at scenariemetoderne er interessan-

te i forhold til videreudviklingen af mil-

jø- og naturreguleringen i Danmark. Det 

vurderes ligeledes at være af afgørende 

betydning, at der lægges en stor indsats 

i at udvikle konsistente og gennemsku-

elige principper for at opstille scenarier, 

således at de bliver sammenlignelige. 

Dette er væsentligt i forhold til at de 

kan lægges til grund i den politiske be-

slutningsproces. 
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Kommentar til 
»Fremtidsscenarier for kulturlandskabet«
Af kontorchef Søren S. Kjær, Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet

»scenariemetoderne er 
interessante i forhold til 
videreudviklingen af mil-
jø- og naturreguleringen 
i Danmark«
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Modeludvikling kan væ-

re et meget brugbart 

redskab i naturforvalt-

ningen. De potentielle 

vegetationstyper kan 

forudsiges i et givet 

område, ligesom følger-

ne af ændringer i areal- 

anvendelsen også kan 

forudsiges i vegetatio-

nen. Med en simulati-

onsmodel kan man for-

udsige faunaens reak- 

tion på landskabsæn-

dringer.

Naturk valitet, som koncept, består af 

målsætninger, tilstandsbeskrivelse og 

indikatorer hertil. Målsætningerne defi-

neres politisk, og deres gennemslags-

kraft, brugbarhed og holdbarhed vil af-

hænge af, om de er udviklet på et k vali- 

f iceret vidensgrundlag. Tilstandsbeskri-

velsen og udviklingen af indikatorer er 

derimod hovedsageligt faglige proces-

ser. Indikatorerne udvælges gerne i en 

statistisk baseret analyse af, hvad man 

hensigtsmæssigt skal måle for at kunne 

udtale sig sikkert om tilstanden og ud-

viklingen i k valiteten, og dermed hvor-

vidt målsætningerne er nået. 

Inden målsætningerne opstilles, og 

der iværksættes over vågning af udvik-

lingen, er det nødvendigt, at der sker en 

klassif ikation af naturtyperne, så man, 

populært sagt, ved, hvad man har med 

at gøre. Efterfølgende bør der foretages 

en kortlægning af de enkelte naturtyper 

– gerne således, at der skaffes overblik 

over, hvor naturtypen aktuelt f indes, og 

hvor den potentielt kunne f indes, f.eks. 

lavbundsarealer efter en tilbageslyng-

ning af et åforløb.

Modelværktøjer

Der er udviklet to relevante modelværk-

tøjer i denne sammenhæng. I relation til 

at klassif icere naturtyperne er der udvik-

let en klassif ikationsmodel på baggrund 

af DANVEG-databasen, der er en samling 

af tilgængelige f loristiske undersøgelser 

fra det meste af forrige århundrede. Her 

kan vises, hvorledes en given lokalitets 

artssammensætning i et ordinationsdia-

gram placerede sig f loristisk i forhold til 

de øvrige lokaliteter af samme type, her 

overdrev (f igur 1). Der ved er det for før-

ste gang muligt i Danmark at henføre en 

given lokalitet til en bestemt overdrevs-

type på et databaseret grundlag.

Endvidere er der i relation til kortlæg-

ningsbehovet udviklet en biotopmodel, 

baseret på en f ysiotop-klassif icering af 

tilgængelige digitale geografiske oplys-

ninger, der kan benyttes ved kortlæg-

ning af en naturtypes potentielle udbre-

delse. Et vigtigt supplement til denne 

klassif icering er oplysninger om arealets 

forhistorie. Ud fra en f ysisk-kemisk be-

skrivelse af naturgrundlaget klassif ice-

rer modellen arealerne i ca. 20-30 for-

skellige klasser, der relateres til de 

plantesamfundstyper, der er identif ice-

ret i DANVEG databasen. Her kan vises 

et eksempel på en sådan kortlægning, 

hvor ved det er muligt at vurdere udbre-

delsen af kulturgræsland og mesotrofe 

kær i Bjerringbro/Hvorslev området. 

Endvidere viser eksemplet, hvordan mo-

dellen kan anvendes til scenariestudier 

af konsek venser af ændret landbrugs-

mæssig arealanvendelse for de valgte 

naturtypers udbredelse (f igur 2, s. 36).

Mål og indikatorer 

i naturforvaltningen

Naturfor valtningen af den terrestriske 

natur har hidtil været karakteriseret ved 

en påfaldende mangel på operationelle 

målsætninger, således at det ikke har 

været muligt at forholde sig til, hvor vidt 

den indsats der har været foretaget har 

givet det ønskede resultat. Udviklingen 

af begrebet naturk valitet skulle gerne 

råde bod herpå, idet der der ved opstil-

les operationelle mål for en lokalitets 

eller naturtypes ønskede tilstand, der til 

enhver tid kan sammenholdes med den 

aktuelle tilstand. Det kan være hensigts- 

mæssigt at opdele målsætningerne i 

specif ikke målsætninger for de enkelte 

lokaliteter og nationale eller regionale 

Naturkvalitet i terrestriske økosyste-
mer - resultater og perspektivering

Af forskningschef Jesper Fredshavn, Danmarks Miljøundersøgelser

Delprojekter

v En terrestrisk biotopbeskrivelse, 
Danmarks Miljøundersøgelser, 
Afd. for Landskabsøkologi, v. 
forsker Rasmus Ejrnæs og Dan-
marks Miljøundersøgelser, 
Afd. for Systemanalyse, v. se-
niorforsker Bernd Münier

v Landskabsstrukturens indflydel-
se på pattedyrfaunaen, Dan-
marks Miljøundersøgelser, 
Afd. for Landskabsøkologi, v. 
seniorforsker Aksel Bo Madsen 
og Naturhistorisk museum, År-
hus, v. museumsdirektør Tho-
mas Secher Jensen

v En integreret landskabsmodel, 
Danmarks Miljøundersøgelser, 
Afd. for Landskabsøkologi, v. 
seniorforsker Chris Topping og 
Aarhus Universitet, Institut for 
Datalogi, v. professor Brian 
Mayoh.
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målsætninger for den enkelte naturtype 

som helhed. De nationale og regionale 

målsætninger for de terrestriske natur-

typer i Danmark bør indeholde målsæt-

ninger for både areal og k valitet.

Som indikatorer for de nationale mål- 

sætninger er arealet med den enkelte 

naturtype, herunder arealet med lav, 

god og høj naturk valitet, velegnede. For 

tiden f indes hverken en egentlig kort-

lægning eller en over vågning af arealet 

med de biologisk værdifulde naturtyper 

i Danmark. Det nærmeste, vi kommer til 

en status, er det §3-registrerede areal, 

men stikprøver viser, at omtrent halvde-

len af dette areal har en markant forrin-

get k valitet som levested grundet gødsk- 

ning og/eller tidligere omlægning. Stik-

prøver viser endvidere, at en væsentlig 

del af arealet med de værdifulde natur-

typer er under tilgroning som følge af 

ophørt græsning eller markant påvirke-

de af luftbåren k vælstof. 

Der er derfor behov for indikatorer, 

der på lokalitetsniveau kan opgøre area-

let med biologisk værdifulde naturtyper i 

Danmark. Som indikatorer for tilstanden 

på den enkelte lokalitet er vegetationens 

sammensætning ofte den mest operatio-

nelle og statistisk holdbare indikator. Ve-

getationen indicerer forhold som eutro-

fiering, tilgroning, vandstandssænkning 

og tidligere opdyrkning. Vegetationen er 

endvidere hurtig at registrere og artsbe-

stemmelsen kræver ikke specialviden ud 

over en biologisk kandidateksamen eller 

tilsvarende. Vegetationsanalyser kan 

dog sjældent stå alene. Det sk yldes, at 

vegetationen reagerer i forskellig grad 

og ofte med betydelig forsinkelse på æn-

dringer i lokalitetens f ysisk-kemiske til-

stand (f.eks. eutrofiering af jordbund el-

ler ophørt græsning). Desuden vil en 

langsom tilgroning med vedplanter ikke 

blive opfanget af de sædvanlige vegeta-

tionsanalyser.

En karakteristik, der alene baseres på 

tilstedeværelsen af bestemte indikator-

planter, ville være meget følsom over for 

det relativt begrænsede artsudvalg, de 

f leste lokaliteter indeholder. Metoden 

giver heller ikke svar på, hvilke påvirk-

ninger der kan være årsag til en ringe til-

stand, og en yderligere sofistikering i 

form af f lere indikatorarter vil blot øge 

følsomheden. Det er baggrunden for, at 

der nu er udviklet en mere robust meto-

de med større udsagnskraft, der bygger 

på både tilstedeværelsen og fraværet af 

de arter, der karakteriserer en given na-

turtype. Konceptet bygger på anvendel-

sen af passiv ordination, idet den enkel-

te lokalitets artssammensætning sam- 

menlignes med vegetationsanalyser fra 

det meget store grunddatamateriale i 

DANVEG, og der ved kan modellen hen-

føre lokaliteten til en given målsat na-

turtype med relevante undertyper. Sam-

tidig angives hvori forskellen fra den 

aktuelle lokalitets artssammensætning 

til den målsatte lokalitet består med an-

givelse af de mulige årsagsfaktorer, idet 

tilstedeværelsen af mere næringskræ-

vende arter kan tolkes som en eutrofie-

ring, vedplanter som en tilgroning etc.

Overvågning

Når der er opstillet operationelle mål-

sætninger og udpeget relevante indika-

torer, vil næste skridt være at foretage 

en over vågning af den aktuelle tilstand 

og sammenholde denne med målsæt-

ningerne. Der kan identif iceres tre for-

skellige slags lokalitetsover vågning med 

tilhørende formål:

vlokaliteter med ekstensiv overvågning

vlokaliteter med intensiv over vågning

vlokaliteter med effektover vågning.

Hertil kommer en egentlig arealmæssig 

over vågning af naturtypernes udbre-

delse.

Formålet med den ekstensive over-

vågning er at kunne give et repræsenta-

tivt landsdækkende billede af de enkel-

te naturtypers tilstand og udvikling i 

forhold til de opstillede målsætninger, 

og formålet med den intensive over våg-

ning er at følge tilstand og udvikling 

med henblik på at identif icere effekten 

af år til år variation i »naturgivne« og 

menneskeskabte påvirkninger og belyse 

sammenhængen mellem påvirkninger 

og tilstand. Formålet med effektover-

vågningen er at få øget viden om kon-

krete tiltag i relation til påvirkningerne. 

Typisk vil der være tale om en intensiv 

over vågning med fokus på de påvirknin-

ger, der gribes ind overfor, f.eks. for-

skellige afgræsningsmetoder og -tids-

punkter, benyttelse af bufferzoner etc.

I relation til effektover vågning er det 

ofte relevant at vurdere konsek venser-

ne af en ændring, hvad enten det er i 

driftsmetoder, arealanvendelser, opfø-

relser af vejanlæg, bygninger o. lign. Til 

brug for denne type konsek vensvurde-

ring er der udpræget behov for et bedre 

kendskab til naturtypernes dynamiske 

udvikling, herunder naturlig succession. 

Vi har et lidt bedre kendskab til udvalg-

te arters ændring i adfærd og økologi 

under givne omstændigheder.

Figur 1. Habitatkvalitetsmodel. Diagrammet viser pla-
ceringen af plantelister efter gradienter fra næringsrig 
til næringsfattig (akse 1) og fra tør til våd (akse 2). Mo-
dellen differentierer mellem kulturpåvirkede plante-
samfund (∆) og upåvirkede naturtyper (¨ ). Med kon-
turlinier er angivet modellens forudsagte sandsyn- 
lighed for, at en lokalitet har høj kvalitet.
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Dette kendskab er udnyttet til at ud-

vikle en ganske unik og kompleks land-

skabsmodel, der kan forudsige konse-

k venserne af disse ændringer på en 

række faunaarter. Systemet hedder 

ALMaSS (Animal, Landscape & Man Si-

mulation System) og består af en land-

skabsdel, hvor et aktuelt landskab i 

størrelsesordenen ca. 10 km x 10 km er 

digitaliseret ned til detaljer af 1 meters 

nøjagtighed, dvs. at også læhegn og 

vejkanter er medtaget.

I dette landskab er der modeller for 

vegetationstypernes vækst og for land-

brugsdriften, idet alle bedrifter er ind-

lagt med hver deres karakteristika, f.eks. 

brugstype (k væg-, svin-, plante-) og 

særegne afgrødevalg. Endvidere er der 

modeller for trafikintensiteten, og der 

er lagt en vejrgenerator ind, der simule-

rer vejret på baggrund af de seneste 11 

års klima. Hertil kommer en række ad-

færds- og populationsøkologiske mo-

deller for dyrearterne rådyr, sanglærke, 

markmus og en løbebilleart opererer i 

dette digitale landskab. Der ved er det 

muligt at få et præcist billede af disse 

arters muligheder i det aktuelle land-

skab, og samtidig er det muligt relativt 

simpelt at ændre en række faktorer, 

herunder landskabelige forhold (f.eks. 

fordobling af vådområderne), drifts-

mæssige forhold (omlægning til økolo-

gisk brug) etc. og derefter få et k vanti-

tativt mål på effekten på arternes mulig 

heder for at udnytte og leve i landskabet.

Figur 2. Anvendelse af Biotopmodellen til scenariestudier i Bjerringbro/Hvorslev området. Som eksempel vises den for ventede udbre-
delse af Kulturgræsland og Oligotrofe kær, modelleret ud fra f ysisk-geografiske forhold og landbrugets arealanvendelse. Øverste kor t 
viser den nuværende situation, mens der på det nederste kor t vises en tænkt fremtidssituation med ekstensivering af anvendelsen af 
marker på sandjorde, fugtbund og skrånende arealer fra dyrket til græsning. Foruden et større ekstensivt drevet areal ses det, at æn-
dringerne skaber større sammenhæng imellem de eksisterende naturarealer.
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UUdvikling af modeller og andre værktø-

jer til håndtering af viden om terrestri-

ske økosystemer er et højaktuelt emne. 

Amterne har store opgaver inden for na-

turfor valtning, hvor der i dag er et stort 

behov for »professionalisering« af arbej-

det. Naturfor valtning bør i højere grad 

end i dag udøves på baggrund af velde-

finerede mål samt bedre viden om til-

stande, årsagssammenhænge og effek-

ter af handlinger. Dette fordrer både 

langt f lere data, end vi har i dag, og 

værktøjer til at afgrænse, hvilke data 

der er nødvendige for at svare på aktu-

elle spørgsmål samt til at håndtere de 

indsamlede data.

DANVEG vurderes at blive et meget 

værdifuldt og bredt anvendeligt værk-

tøj. Der er behov for at bruge ressourcer 

på at få udbredt kendskabet til DAN-

VEG, så f lere data kan blive lagt ind, og 

anvendeligheden dermed yderligere 

styrkes; og der er behov for, at f lere - 

bl.a. i amterne - får kendskab til de mu-

ligheder, der er for databearbejdning 

med udgangspunkt i DANVEG.

Hvad angår GIS-biotopmodellen er 

jeg noget mere usikker på dens værdi/

betydning. Sammenlignes med de nu-

værende ret simple men gode mulighe-

der for at udpege potentielle naturgen-

opretningsområder ud fra gamle kort, 

er det svært at se, om der er væsentlige 

landvindinger ved projektet. Når kon-

krete genopretningsprojekter over vejes 

og skal realiseres, vil man oftest allige-

vel være nødt til at foretage historiske 

studier og feltundersøgelser på lokalite-

ten.

ALMaSS forekommer umiddelbart at 

være et svært tilgængeligt værktøj, der 

næppe kan bruges af en bredere kreds 

f.eks. i forbindelse med amternes en-

keltsagsbehandling, hvor man ønsker at 

få belyst effekter af projekter, som på-

virker landskabet. Et af problemerne sy-

nes også at være, at brugen af land-

skabsmodellen fordrer meget detaljeret 

viden om arter, som kun er realistisk at 

opnå for få arter. Og er det de interes-

sante i forhold til at belyse de natur-

mæssigt alvorligste konsek venser af et 

projekt? Har det politisk gennemslags-

kraft, at en given forandring vil reduce-

re bestanden af markmus med 25%? Må-

ske er det ikke afgørende, at et projekt 

har en effekt på de 4 arter, som der p.t. 

er tilstrækkelig viden om, til, at de kan 

danne grundlag for brug af modellen. 

ALMaSS synes her og nu mest velegnet 

til brug i forskningsmæssig sammen-

hæng - både til identif ikation af relevan-

te forskningsprojekter og til databear-

bejdning.

Modelværktøjer er vigtige, men det 

er i fremtidige prioriteringer vigtigt at 

være opmærksom på behovet for ind-

samle f lere data, der kan dokumentere 

naturens tilstand, herunder k vantif icere 

omfanget af de ændringer i naturk vali-

teten, som vi ved f inder sted, men som 

vi ikke er i stand til at udtale os tilstræk-

keligt præcist om. Det er vigtigt at få 

brugt bl.a. DANVEG til at bearbejde ek-

sisterende data og at få udgivet artikler 

om naturens udvikling. Det er den slags, 

der i sidste ende kan rejse f lere midler 

til forskning, over vågning og indsats for 

en besk yttelse og genopretning af na-

tur værdier.
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Naturkvalitet i terrestriske økosyste-
mer - muligheder for implementering
Af kontorchef Christian Tønnesen, Fyns Amt
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Forsøg med regulering 

af, hvornår jagt på vand- 

fugle er tilladt, har vist 

meget forskellig effekt 

på fuglenes adfærd. 

Ligeledes har en mål-

rettet brug af den eksi-

sterende MVJ-ordning 

afsløret stor succes i 

forhold til at skabe fou-

rageringssteder for 

fugle.

I 1993 besluttede Folketinget, at der 

skulle indføres i alt ca. 70 jagt- og for-

styrrelsesfrie kerneområder (reser va-

ter) for vandfugle i 46 eksisterende EF-

fuglebesk yttelsesområder i Danmark. 

Beslutningen skete på baggrund af et 

forudgående forlig indgået mellem Dan-

marks Jægerforbund, Dansk Ornitolo-

gisk Forening og Danmarks Naturfred-

ningsforening, støttet af Friluftsrådet.

 I forbindelse med drøftelserne om re-

ser vaternes udformning med lokale 

brugere er Skov- og Naturstyrelsen, 

som har stået for implementeringen af 

reser vatnetværket, i mange områder 

stødt på lokal modstand, bl.a. fordi der i 

nogle af forslagene til reser vater indgår 

ønske om helt at lukke jagten ikke blot 

på vandfladen men også på tilstødende 

privatejede landarealer. I forhandlinger 

om reser vatoprettelser og planlægning 

af zonering på landarealer, som åbner 

for en vis menneskelig udnyttelse, har 

man savnet værktøjer til regulering af 

jagt på vandfugle.

Formål

På den baggrund har der været ønsker 

om at tilvejebringe værktøjer, der kan 

åbne for en fortsat menneskelig udnyt-

telse af k ystnære naturarealer, der er 

højt prioriterede som fuglebesk yttel-

sesområder. Med henblik på at belyse 

mulige værktøjer er følgende under-

søgt:

v vandfugles tolerancetærskler over for 

jagt og anden menneskelig aktivitet,

v effekter af mindre restriktiv regule-

ring af jagt i reser vater,

v økonomiske og formidlingsmæssige 

muligheder for at forbedre naturind-

holdet og -for valtningen af k ystnære 

landbrugsområder,

v erfaringer med og muligheder for at 

etablere frivillige ordninger for jagt- 

udøvelse ved selvfor valtning.

Hovedresultater
Mindre restriktiv regulering af jagt
I arbejdet med at nedbringe den forstyr-

rende effekt af vandfuglejagt har reser- 

vatmyndighederne hidtil koncentreret 

sig om den geografiske afgrænsning af 

områderne med jagtforbud. Men spørgs- 

målet er bl.a., om det altid er nødven-

digt helt at lukke for jagten for at tilgo-

dese vandfuglenes behov. Dette spørgs-

mål er blevet belyst ved forsøg i f ire 

områder i Danmark. I to områder under-

søgtes om vandfuglenes brug af strand- 

enge og tilstødende vandområder blev 

forringet i væsentlig grad, hvis aften-

jagt blev udøvet, eller hvis jagt kun blev 

udøvet på bestemte datoer som to mu-

lige alternativer til totalt jagtforbud. I 

to andre områder måltes effekter af for-

skellige afgrænsninger af jagten inden 

for et reser vatområde, kombineret med 

forsøg med døgnregulering af jagten.

Døgnregulering af jagt

Trods lav jagtintensitet havde aftenjagt 

fra strandenge på østk ysten af Vendsys-

sel en tydelig negativ indflydelse på an-

tallet af krikænder. I år hvor jagt ikke 

måtte udøves fra strandengene lå det 

gennemsnitlige antal krikænder 3,5 

gange over antallet i år med aftenjagt. 

Den negative effekt sk yldes, at mange 

af krikænderne afkortede deres op-

holdstid og genoptog trækket mod syd 

og vest tidligere i de år, hvor de på nog-

le af aftenerne oplevede, at skud blev 

afgivet. For gråand, f iskehejre, hjejle og 

rødben var der en tendens til, at deres 

antal blev negativt påvirket af aften-

jagt. For gravand og gråand var udnyt-

telsen af vandfladen nær land påvirket 

af, om aftenjagt måtte eller ikke måtte 

udøves fra de tilstødende landarealer. 

For 15 øvrige arter af vandfugle var der 

ikke tydelige tegn på, at de i deres valg 

af område var påvirket af, om jagt måtte 

udøves som aftenjagt eller ikke måtte 

udøves.

På Knopper Enge på Harboør Tange 

var det i ét forsøgsår kun tilladt at ud-

øve morgenjagt (og kun på f ire af ugens 

sy v dage); der var ingen forskel i fore-

komsten af vandfugle på strandengen i 

forhold til kontrolåret uden døgnregu-

lering af jagten. I ét forsøgsår med jagt-

fred, blev strandengene udnyttet inten-

sivt af vadefugle og svømmeænder.

På Skallingen i den nordlige del af Va-

dehavet kunne der før 1998 drives af-

tenjagt fra 1. oktober til 20. december 

på hele strandengsarealet med undta-

gelse af en ca. 200 m zone mod syd ud 

til Hobo Dyb. I 1998 ændredes jagtregu-

leringen ved at den sydøstlige del, ca. 

900 ha, blev jagtfredet. På den nord-

vestlige del kunne der fortsat drives 

jagt. Ophøret af jagten medførte ikke 

Naturforvaltning i kystzonen: 
vandfuglejagt og miljøvenlig landbrugsdrift
Af forskningschef Jesper Madsen, Danmarks Miljøundersøgelser

Projektdeltagere

v Danmarks Miljøundersøgelser, 
Afdeling for Kystzoneøkologi, 
v. Thomas Bregnballe, Karsten 
Laursen og Jesper Madsen 

v Danmarks Miljøundersøgelser, 

Afdeling for Systemanalyse, v. 
Jesper Sølver Schou, 

v Danmarks JordbrugsForskning, 
Afdeling for Jordbrugssyste-
mer, v. Jørgen F. Hansen

v Fiskeri- og Søfartsmuseet, Es-
bjerg, v. Søren Byskov.  
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en stigning i antallet af dagras- 

tende pibeænder, mens der var 

en tendens til stigning i antallet 

af andre svømmeænder. Antallet 

af nedlagte pibeænder pr. jagt-

dag faldt, mens udbyttet forblev 

uændret for de øvrige svømme-

ænder. Antal f lokke af natras- 

tende svømmeænder viste en 

tydelig positiv fremgang i det 

område, der blev jagtfredet, 

sammenlignet med området 

hvor der var jagt begge år. Da 

både pibeænder og de øvrige 

svømmeænder over vejende er 

nataktive betyder det, at æn-

dringen fra døgnregulering til jagtfred 

af den sydlige del af Skallingen har for-

bedret fuglenes muligheder for at ud-

nytte føderessourcerne i området.

Det kan således konkluderes, at de 

forstyrrende effekter af jagt ikke kan re-

duceres betydeligt alene ved begræns-

ninger i, hvornår på dagen jagt må ud-

øves.

Jagt med to eller tre ugers mellemrum

Når jagt blev udøvet af 8-13 jægere in-

den for en afgrænset del af strandengen 

på Nyord, reagerede de tilstedeværen-

de vandfugle ved at søge ud på de om-

liggende jagtfredede vandflader. Men 

kun på dagen umiddelbart efter selve 

jagten kunne der for gråand og pibeand 

registreres en nedgang i antallet af ra-

stende fugle. For de øvrige arter af 

vandfugle kunne der ikke konstateres 

negative effekter på antallet af fugle de 

efterfølgende dage. Der var således ikke 

indikationer på, at individer, som en 

sjælden gang oplevede at jagt blev ud-

øvet hvor de gerne opholdt sig, efterføl-

gende undgik disse områder. Denne 

vurdering blev verif iceret for én art 

(krikand), hvor individer med radiosen-

der stort set altid vendte tilbage til den 

strandeng, hvor de havde oplevet jagt 

dagen før. De milde effekter forklares 

delvis med, at vandfuglene i dette for-

søgsområde altid havde adgang til alter-

native f ladvandede områder, hvor de 

var sikret imod jagtlige forstyrrelser.

På Harboør Tange, hvor der forelig-

ger en aftale om, at der må drives jagt i 

f ire sammenhængende dage, skiftende 

med tre dages jagtfred, var der kun spo-

radisk udnyttelse af strandengene.

Vandfuglene lader sig således ikke 

forstyrre i væsentlig grad, hvis jagten 

fra strandengene kun udøves som af-

tenjagt med to eller tre ugers mellem-

rum, forudsat at de har et uforstyrret 

refugium i nærheden. Reguleringer, 

hvor datointer vallet er indskrænket til 

tre dage, er ikke tilstrækkelige til at yde 

vandfuglene besk yttelse.

Ændret arealanvendelse 

i kystnære landbrugsområder

Anvendelsen af tidligere strandenge til 

kornproduktion kombineret med etab-

lering af grøfter og dræn har, udover at 

ændre områdernes værdi for vandfugle, 

også øget k vælstofbelastningen af det 

tilstødende vandmiljø. Landbrugsdrift 

baseret på f.eks. korn er særlig uheldig i 

k ystområder, hvor man ad andre veje 

har forsøgt at tage naturhensyn, eks- 

empelvis gennem oprettelse af reser va-

ter, hvor der lægges begræns-

ninger på udøvelsen af jagt og 

andre rekreative aktiviteter. I 

mange fuglebesk yttelsesområ-

der vil en omlægning af drif-

ten, f.eks. fra salgsafgrøde-

dyrkning til vedvarende græs, 

kunne øge områdets samlede 

natur værdi og vandfuglenes 

tolerance over for jagt og an-

den rekreativ aktivitet.

Via et demonstrationspro-

jekt under MiljøVenlige Jord-

brugsordninger (MVJ-ordnin-

ger) afprøves det i Østvendsys- 

sel, hvor vidt eksisterende støt-

teordninger kan anvendes som en vej til 

at motivere jordbrugerne i de danske 

k ystområder til at benytte driftsformer, 

som kan understøtte k ystzonens værdi 

for blandt andet trækkende vandfugle 

samt reducere k vælstofudledningen.

Under demonstrationsprojektet er 

der indtil videre foretaget ændret af-

vanding på græsningsarealer, således at 

udløbet fra en bæk nu løber i slyng hen 

over en eng og ikke som førhen i en dyb 

grøft med stejle sider. Denne omlæg-

ning har medført, at græssede enge, be-

liggende inden for et reser vat, nu er 

fugtige gennem lange perioder til gavn 

for ynglende vadefugle og for rastende 

svømmeænder og vadefugle. Omliggen-

de arealer, som førhen lå brak eller dyr-

kedes med afgrøder bliver nu også om-

lagt til græs i forbindelse med demon- 

strationsprojektet. 

Et væsentligt formål med demonstra-

tionsprojektet er at udbrede kendska-

bet til MVJ-ordningernes betydning for 

en bæredygtig arealanvendelse specielt 

i k ystnære områder, og formidle denne 

viden til andre lodsejer i tilsvarende om-

råder, samt organisationer, myndighe-

der og offentlighed. Især har direkte 

kommunikation med lodsejere og mu-

ligheden for i praksis at demonstrere 

fordelene ved ordningerne vist sig at 

være effektiv.

Koordineret jagtudøvelse

Når adskillige personer har uhindrede 

muligheder for jagtudøvelse i det sam-

me område, er der risiko for at vandfug-
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lene bliver forstyrret hyppigere og min-

dre forudsigeligt, end hvis jægerne ko- 

ordinerer eller sætter rammer for deres 

jagtlige udnyttelse. Det er vores tese, at 

jægerne mange steder i landet kan opnå 

en samlet set bedre jagtlig udnyttelse 

af vandfuglene ved at koordinere jagt- 

udøvelsen, samtidig med at vandfugle-

nes mulighed for ressourceudnyttelse 

kan forbedres.

Med henblik på bl.a. at tilvejebringe 

viden om udbredelsen af frivillige ord-

ninger i forbindelse med vandfuglejagt i 

Danmark rundsendtes spørgeskemaer 

til alle lokalforeninger under Danmarks 

Jægerforbund, der lå i områder, hvor 

vandfuglejagt kunne for ventes at f inde 

sted (i alt 472). De mest markante træk 

for de registrerede frivillige ordninger 

til koordineret jagtudøvelse var følgen-

de:

v Ca. 12 procent af de jagtforeninger, 

som modtog spørgematerialet, har 

kendskab til frivillige ordninger med 

lokal koordinering af jagten.

v En eller f lere af de lokale jagtforenin-

ger er typisk tovholder for ordningen.

v Ordningerne er ligeligt fordelt på be-

grænsninger i hvor, hvornår og hvem 

der må jage, og i mange tilfælde var 

der tale om kombinationer af forskel-

lige begrænsninger (f.eks. at jagten 

må kun drives på visse arealer og kun 

indtil kl. 10 om formiddagen).

v Hovedparten af ordningerne er gamle 

ordninger fra før 1990.

v De fleste mener, at ordningerne har 

forbedret jagten, men også en stor 

del er usikre på ordningens betyd-

ning.

v Forbedringerne i jagten sk yldes pri-

mært bedre kammeratskab, bedre lo-

kal accept af jagten og bedre moral 

blandt jægerne. Kun i få tilfælde er et 

øget jagtudbytte angivet som årsag.

v Ulemperne ved ordningerne er især 

mistet f leksibilitet til at gå på jagt, 

når man har tid og lyst (og det er godt 

jagtvejr), men også problemer med 

administration og regelbr ydere be-

sværliggør de frivillige ordninger.

Betydningen af de frivillige ordninger 

for vandfuglenes muligheder for at ra-

ste og søge føde kan i et vist omfang 

vurderes ud fra kendskabet til ordnin-

gernes indhold, når de sammenholdes 

med resultaterne af jagtforsøgene. I 

28 ordninger indgik en begrænsning i, 

hvornår der må jages (inden for døgnet 

eller med datointer val), mens der i 16 

ordninger indgik begrænsninger i, hvor 

der må jages, og i 15 af ordningerne var 

der en begrænsning i antallet af jægere. 

Det er sandsynligt, at to ordninger, hvor 

jagten er begrænset til særlige vejrfor-

hold, samt f ire ordninger, hvor jagt kun 

udøves på én dag med én eller f lere 

ugers mellemrum, sikrer fuglene ro i et 

omfang, der medfører, at vandfuglenes 

antal er større end ellers. Samlet be-

tragtet vurderer vi, at det kun er en 

mindre andel af de kendte frivillige ord-

ninger, som gavner vandfuglene i en så-

dan grad, at det afspejler sig i fuglenes 

antal og områdeudnyttelse.

Jægernes forhold 

til den offentlige interesse for jagten

Den offentlige interesse for jagten ud-

mønter sig i vildtforskning og vildtfor-

valtning ud fra videnskabelige kriterier 

og politisk vedtagne kriterier for, hvil-

ken type natur og hvilken grad af sty-

ring af naturprocesserne vi ønsker i 

Danmark. Med de nye reser vatområder 

opfatter mange jægere det sådan, at 

jagtlige aktiviteter ikke længere styres 

så meget af den lokale kontekst som af 

den regulering, som de offentlige myn-

digheder iværksætter. Jægerne giver 

udtr yk for en (større eller mindre grad 

af ) umyndiggørelse og ansvarsfratagel-

se over for udnyttelsen og plejen af jagt- 

områderne, og nok så væsentligt opfat-

tes reser vatoprettelse af jægerne som 

en desavouering af deres hidtidige loka-

le omgang med natur værdierne/vildt- 

ressourcerne. Legitimiteten af reser-

vatoprettelserne er derfor ofte blevet 

draget i tvivl (der er i sagens natur tale 

om en såvel biologisk som politisk be-

grundet handling, hver gang et reser vat 

oprettes), og resultatet er mange gange 

blevet frustration og stor afstand/dårlig 

kommunikation mellem myndigheder 

og jægere. De færreste br yder sig om 

indirekte at blive besk yldt for ikke at ta-

ge ordentligt vare på den natur, som 

man har varetaget gennem generatio-

ner.

Resultaternes 

anvendelse i praksis

Forskningsresultaterne vil kunne med-

virke til at afbøde en del af den lokale 

modstand mod reser vater, fordi der i 

nogle områder vil kunne åbnes for en vis 

jagtaktivitet. Nogle af de mindre re-

striktive reguleringsredskaber vil kunne 

tages i brug, når nye reser vater skal op-

rettes, når bekendtgørelser for eksiste-

rende reser vater skal justeres, og hvor 

jægere ønsker at koordinere egen jagt- 

udøvelse. Resultaterne af jagtforsøgene 

viser samstemmende, at regulering af 

jagt inden for døgnet ikke giver en ef-

fekt; denne regulering kan således ikke 

anbefales anvendt i praksis som zone-

ringsværktøj. Datoreguleret jagt er der-

imod en anvendelig regulering; der står 

imidlertid stadig tvivl om, hvor langt 

ned man kan gå i inter vallet mellem 

jagtdage. På baggrund af undersøgel-

sens resultater er to ugers inter val for-

eneligt med vandfuglenes brug af et 

område. 

Mere generelt kan resultaterne bru-

ges som case/model for en mere hel-

hedsorienteret for valtning med en sam-

tidig af vejning af f lere interesser. Mere 

natur venlig landbrugsdrift og brug af 

eksisterende støtteordninger kan med 

stor fordel indtænkes i planlægning, na-

turgenopretning og reser vatoprettelser 

»Forskningsresultaterne vil kunne medvirke til at afbøde en del af den lokale 
modstand mod reservater, fordi der i nogle områder vil kunne åbnes for en 
vis jagtaktivitet«
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i k ystzonen. Det kan give større lokal 

accept og inddragelse i for valtningen. 

Den lokale motivation for ændret land-

brugsdrift kan forøges ved bl.a. at for-

midle de mulige gevinster, der kan hen-

tes enten i form af økonomiske tilskud 

til miljøvenlig landbrugsdrift, i form af 

større jagtudbytte og/eller i form af et 

forbedret naturindhold. 

Mere lempelige reser vatreguleringer 

er en mulighed for at søge at forene 

hensynet til naturar ven (internationale 

forpligtelser osv.) med respekten for de 

lokale jægeres nære forhold til den na-

tur, som de ofte i f lere generationer har 

levet med og (i egen selvforståelse) ple-

jet og nydt godt af. Som vist i spørge-

skema-analysen vedrørende frivillige 

jagtordninger er bibeholdelsen af jag-

tens sociale værdi ikke nødvendigvis 

uforenelig med begrænsninger i jagtud-

øvelsen. Mere lempelige reguleringer 

levner plads til selvstændig ansvarsud-

øvelse fra jægernes side, hvilket har en 

meget stor social værdi. Ud fra en vur-

dering af jagten som en værdifuld social 

aktivitet i »almindelige danskeres« na-

turbrug er det derfor anbefalelsesvær-

digt at opfordre til at satse på frivillige 

ordninger, som naturligvis må afstem-

mes i forhold til, hvad der i øvrigt gæl-

der af for valtningsmæssige rammebe-

tingelser, eksempelvis i form af inter- 

nationale aftaler og forpligtelser.

Frivillige ordninger har hidtil kun væ-

ret anvendt i begrænset omfang i for-

bindelse med jagt på vandfugle i k yst-

nære områder. Tilslutning til frivillige 

ordninger forudsætter, at jægerne har 

grund til at for vente, at der opstår bed-

re (eller uforandrede) jagtmuligheder, 

hvis fuglene får en højere grad af fred. 

Inden for projektets rammer har der ik-

ke kunnet skaffes klarhed over, hvor vidt 

dette er tilfældet. 

Det forholdsvis store antal svar, der 

indkom i forbindelse med den empiriske 

undersøgelse, indikerer, at der er et po-

tentiale for at forbedre jagten 

lokalt på frivillig basis. Såle-

des oplever en stor del af de 

deltagende jægere en bedre 

jagt end før ordningens gen-

nemførsel. Omfanget af dette 

potentiale er imidlertid ikke 

fastlagt, ligesom der kan være 

nogle sociale omkostninger 

ved ordningerne.

Der er dog en del forhold, 

man skal gøre sig klart for at 

sikre den rette effekt af frivil-

lige ordninger. Det skal sikres, 

at alle interessenter er identi-

f iceret, og at der er enighed 

om mål og retningslinier, lige-

som ordningen skal admini-

streres af en fælles brugergruppe, som 

det typisk er tilfældet ved de fundne fri-

villige ordninger. Et springende punkt 

vil være tilblivelsen af den overordnede 

ramme, hvor en bred forståelse for den-

ne vil være afgørende for for valtnings-

ordningens succes. I sammenhæng med 

for valtning af fuglebesk yttelsesområ-

der vil det dog være nødvendigt med 

nogle retningslinier udstukket af en of-

fentlig myndighed i samarbejde med de 

forskellige brugergrupper. Jagtforsøge-

ne giver nogle bud på, hvilke krav der 

må stilles til indholdet af ordninger, hvis 

de skal for ventes at have en biologisk 

effekt.

Spørgsmålet er slutteligt, om ordnin-

gerne kan bruges som et instrument i 

den offentlige for valtning af fugleres-

sourcerne gennem en uddelegering af 

for valtningskompetencen, f.eks. med 

henblik på at mindske forstyrrelsestr yk-

ket i områder med særligt besk yttelses- 

hensyn eller at reducere problemer med 

ansk ydning af vandfugle? 
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D DMU’s resultater af forskningsprojekter 

vedrørende effekten af jagt og andre for-

styrrende aktiviteter på vandfugle rum-

mer spændende perspektiver både i rela-

tion til konkrete for valtningstiltag og til 

konflikthåndtering, som man blandt an-

det kan drage nytte af i forbindelse med 

oprettelse og drift af reser vater.

En selvfor valtningsmodel vil i visse 

tilfælde muligvis kunne anvendes som 

alternativ til formelle reser vatbekendt-

gørelser under forudsætning af: 

v at der f indes eller kan etableres et 

velfungerende samarbejde mellem 

lodsejere og lokale jagtforeninger,

v at de aktuelle landområder kan indgå 

i en samlet reser vatfor valtning som 

en bufferzone, det vil sige, at der f in-

des et tilstrækkeligt stort kerneom-

råde uden jagt, hvor også andre for-

styrrende aktiviteter er reguleret,

v at en selvfor valtningsmodel, såfremt 

den viser sig ikke at virke, kan afløses 

af mere formelle ordninger,

v at lodsejerne afgiver deres frihed til 

at for valte jagten på egne arealer for 

eksempel til et lodsejerudvalg eller 

lokal jagtforening.

Der er fordele ved selvfor valtningsmo-

dellen:

v lokale jagttraditioner kan bibeholdes 

og et lokalt sammenhold kan styrkes,

v accept af en reser vatordning kan 

fremmes,

v et lokalt for valtningsansvar 

og selvjustits kan styrkes,

v basis for samarbejde mel-

lem lokale brugere og for-

valtningsmyndigheden, som 

i reser vatsammenhæng vil 

være det lokale statsskovdi-

strikt,

v f leksible ordninger,

v samarbejde om over vågning 

af vandfugle m.v.

Og der er følgende ulemper 

ved selvfor valtningsmodellen:

v ingen umiddelbare sankti-

onsmuligheder i tilfælde af, 

at en aftale ikke overholdes,

v afhængighed af vilje til lo-

kalt samarbejde,

v ordningen har en usikker holdbarhed 

på længere sigt.

I forbindelse med oprettelse af reser va-

ter lægges der næsten pr. automatik op 

til en konflikt mellem gruppen af lokale 

lodsejere og brugere og den for valten-

de myndighed, som vil være Skov- og 

Naturstyrelsen. Konflikten opstår pri-

mært fordi:

v lodsejere og brugere ikke inddrages 

tidligt i processen,

v lokalsamfundet føler sig sat uden for 

indflydelse,

v lokalsamfundet føler, at deres argu-

menter og synspunkter tilsidesættes 

til fordel for grønne interesseorgani-

sationers meninger, der dels er styret 

af et overordnet natursyn, dels af 

hensynet til »offentlighedens« inte-

resser og/eller

v lodsejere og brugere føler sig umyn-

diggjorte og magtesløse.

DMU’s anbefalinger og forslag til mere 

lempelige eller f leksible ordninger kan 

være medvirkende til at løse en konflikt 

eller forhindre en konflikt i at opstå. Der 

er imidlertid også en risiko for, at en 

selvfor valtningsmodel i højere grad 

imødekommer lokale interesser end 

hensynet til en biologisk bæredygtig 

ordning.

Det er vigtigt, at den planlæggende 

myndighed (Skov- og Naturstyrelsen), 

som dels skal bearbejde et forslag, dels 

indhente en biologisk vurdering til brug 

for det endelige oplæg og dernæst skal 

gennemføre en reser vatordning, en-

gang imellem glemmer planen og kon-

centrerer sig om processen. Det vil må-

ske betyde, at målsætningen ikke opnås 

på kort sigt, men først efter nogen tid 

(eventuelt efter en revision af den før-

ste reser vatordning). Det kan ikke af vi-

ses, at det i visse tilfælde kan være en 

fordel, at der først afprøves regulerin-

ger, som måske ikke er så restriktive 

som det oprindelige oplæg lagde op til, 

inden der tages stilling til en permanent 

løsning. En sådan fremgangsmåde vil of-

te skabe større lokal forståelse og ac-

cept af en reser vatordning. Man skal 

være opmærksom på, at re-

ser vatordninger på samme 

måde som for valtningsplaner 

bør være rullende processer, 

idet man ofte skal forholde sig 

til nye forstyrrende ak-

tiviteter samt ændringer i om-

rådernes økologiske funktion, 

som kan påvirke vildtets brug 

af reser vaterne. 

Selvfor valtning kan mulig-

gøre eller fremme en lokal 

helhedsbetragtning, hvor for 

eksempel landbrugets Miljø-

Venlige Jordbrugsordninger kan 

indgå i en samlet for valtning 

af et vigtigt fugleområde og 

dermed bidrage til bedre yng-

le- og fourageringsmulighe-

der for vandfugle.

Vedrørende jagt og fugle
Af reservatkonsulent Palle Uhd Jepsen, Skov- og Naturstyrelsen
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Jordbundskortlægning 

kan nu udføres mere 

præcist og billigere end 

tidligere. Et detaljeret 

jordbundskort giver 

landmænd og skoveje-

re nye muligheder for 

at tilpasse arealdriften 

til naturgrundlaget.

Øget behov for detaljeret 

jordbundskortlægning 

Det er et stort politisk ønske, at land-

brugs- og miljøpolitikken er baseret på 

viden, og at virkningen af den førte po-

litik kan dokumenteres. Økosystemmo-

deller er blevet en del af den politiske 

proces og anvendes helt ude i for valt-

ningen. Der foreligger erfaringer fra 

landbruget med over vågning af k væl-

stofomsætningen i jorden og beregning 

af gødningsnormer for k vælstof knyttet 

til JB-systemet fra Den Danske Jordklassi-

f icering. Vi skal både kende landskabs-

ressourcens status og kunne dokumen-

tere evt. ændringer. Det kræver forsk- 

ning i jordbundsprocesser og stoftrans-

port, modellering og over vågning af 

landskabsressourcen. 

I de kommende år skal der i forbin-

delse med besk yttelse af grundvands-

ressourcen ske en omfattende geolo-

gisk kortlægning og efterfølgende zo- 

nering, som vandforsyningsloven (Be-

kendtgørelse om lov 130, 1999) har på-

lagt landets amter. Amterne skal udpe-

ge områder med særlige drikkevandsin- 

teresser og udarbejde indsatsplaner for 

de nitratfølsomme arealer. Denne akti-

vitet kræver detaljerede data for jord-

ressourcen på matrikelniveau for at 

kunne udarbejde fornuftige og retfær-

dige indsatsplaner. Det er data, som ik-

ke f indes i dag. 

I international sammenhæng er certi-

f icering af bæredygtig skovdrift et vig-

tigt emne, og i Danmark vil det især dre-

je sig om bæredygtig for valtning af sko- 

venes naturindhold. Andre temaer, som 

berører jordbrugerne og jordressourcen, 

er skovrejsning og genkultivering af sko-

ve, som faldt i decemberorkanen 1999, 

forskning i forsuring og ubalanceret er-

næring i skovene, f loraændringer på na-

turarealer, transport af næringsstoffer 

(N, P, Ca, K, Mg) og fremmedstoffer 

(f.eks. pesticider og tungmetaller, ikke 

mindst cadmium) fra rodzonen til grund-

vand og overfladevand og kulstoflagring 

i jord og biomasse som følge af eller mod- 

foranstaltning mod klimaændringer.

De nævnte temaer relaterer sig alle 

til jordbundsegenskaber, deres rumlige 

beskrivelse, topografi og lokalklima. 

Landbrugerens og skovdyrkerens på-

virkninger af landskabsressourcerne un-

dersøges i feltforsøg på enkelte lokali-

teter, men for at overføre viden fra for- 

søgsresultater skal resultaterne knyttes 

til generelle jordbundsegenskaber. 

De jordbundsegenskaber, som er let-

test tilgængelige i jorddatabaser, og 

som oftest bruges til tolkning af jord-

bundens egenskaber er tekstur og hu-

musindhold. Til såkaldte minimaldata-

sæt for jordbundsegenskaber til model- 

leringsformål er det ofte anvendte egen- 

skaber. Til andre modelformål er der be-

hov for data for jordens struktur og po-

restørrelsesfordeling. Disse egenskaber 

betyder meget for strømningsforhold i 

jordbunden, men er sjældent kortlagt. 

Til opskaleringen kræves kort over de 

anvendte jordbundsegenskaber, men er 

jordbundskortlægningen fulgt med?

Eksisterende kortlægning

Kortlægningen af jordbundsegenskaber 

i landskabet har en lang tradition i Dan-

mark. Kortene foreligger efterhånden 

også i digital form. Kortværker, som har 

relevans for dyrkningslaget er:

Den Danske Jordklassif icering. Skalaen 

er 1:50.000, og viser teksturklasser i 

0-50 cm dybde. Skovene var ikke omfat-

tet af kortlægningen. 

GEUS’ Jordartskort i 1:25.000 viser det 

geologiske udgangsmateriale i dybden 

1 m. Kortet omfatter i princippet ikke 

rodzonen og dækker endnu ikke hele 

Danmark. Kortlægningen er gennemført 

i felten over de sidste ca. 100 år ved 

strategisk boring, og grænserne er teg-

net ind på målebordsblade med måle-

stok 1:20.000. Mange steder vil geolo-

gien i en meters dybde også afspejle ud- 

gangsmaterialet i rodzonen, og kort-

lægningen er ret præcis, hvor terrænfor-

hold er afgørende for jordarten. Andre 

steder, f.eks. i områder med vindaflej-

ringer eller dødisområder med kompli-

ceret geologi, kan jordartskortet være 

mindre anvendeligt. 

Ved skovrejsning på agerjord vil disse 

to korttyper være tilgængelig informa-

Naturressourcer
i landskabet og kortlægning

Af ph.d.-stud. Ingeborg Callesen, Forskningscentret for Skov & Landskab og forsker Mogens Humlekrog Greve, Danmarks JordbrugsForskning

Projektdeltagere i 
Landskab og Areal-
ressourcer (LanAr)

v Danmarks JordbrugsForskning, 
Afd. for Jordbrugssystemer, 
seniorforsker Svend Elsnab 
Olesen (projektleder), forsker 
Mogens H. Greve, forsker Man-
fred Röhrig, seniorforsker Finn 
Plauborg, seniorforsker Jens 
Henrik Badsbjerg

v Københavns Universitet, Geo-
grafisk Institut, lektor Lars 
Krogh

v Danmarks og Grønlands Geo-
logiske Undersøgelse (GEUS), 
Afd. for Kvartær- og Maringeo-
logi, forsker Martin Hansen

v Forskningscentret for Skov & 
Landskab, Afd. for Skovøkolo-
gi, ph.d.-studerende Ingeborg 
Callesen.



SIDE

NR 50
44

D E T  S T R AT E G I S K E  M I L J Ø F O R S K N I N G S P R O G R A M  ©  J U N I  2 0 0 2

tion, som kan støtte den detaljerede 

kortlægning, eller bruges som grundlag 

for en tilplantningsplan. Til den brug 

mangler kortene dog afgørende viden 

om bl.a. dræningstilstand og rodbe-

grænsende jordlag (cementering, kom-

pakte lag, dræningsproblemer etc.).

Forstlig lokalitetskortlægning (FLK). 

Skalaen er her ca. 1:10.000. Der bores i 

et net på 100 x 100 m og graves profiler, 

ca. en pr. 10 ha. Det er et jordkortlæg-

ningssystem, som er specielt rettet 

mod skovbrug. Kortlægningen vurderer 

dyrkningsbetingelser for skov, først og 

fremmest vand- og næringsstofforsy-

ning, potentiel roddybde samt regional- 

og lokalklima. Forstlig lokalitetskort-

lægning gennemføres på arealer, hvor 

staten rejser skov. Til privat skovrejs-

ning ydes et tilskud på 200 kr. pr. ha, 

som dækker ca. 50% af omkostningerne 

ved kortlægningen. Kun 3 ud af 1500 

ansøgninger om støtte til privat skov-

rejsning har søgt om tilskud til FLK. Me-

get tyder på, at aktørerne i skovrejsnin-

gen ikke vil bruge ressourcer på et de- 

taljeret jordbundskort, i hvert fald sø-

ger de ikke om støtte. Vi gætter på, at 

der hidtil er kortlagt under 5000 ha med 

FLK metoden. 

LANAR resultater – nye meto-

der til jordbundskortlægning

Forsknings- og udviklingsaktiviteterne i 

Landscape Resource Assessment (LANAR) 

under Foranderlige Landskaber har fort-

sat udviklingen af den type detaljeret 

jordbunds- og klimakortlægning, som 

Forstlig lokalitetskortlægning repræ-

senterer, men sigtet er bredere. Forbed-

rede metoder bidrager især til at øge 

k valiteten af det detaljerede jordbunds-

kort i skala 1:10.000.

Et af hovedresultaterne i projektet 

har været udvikling af ny teknik og for-

tolkning af elektromagnetiske scannin-

ger af jordbunden. EM38 scanneren (f i-

gur 1) er monteret bag en 4-hjulet mo- 

torcykel og målingerne positioneres lø-

bende med GPS. Hvor motorcyklen kø-

rer uhindret, f.eks. på stubmark, kan 

store arealer scannes med et lavt tids-

forbrug. Udstyret er udviklet på Dan-

marks JordbrugsForskning.

Det geologiske jordartskort er sam-

menlignet med scanningen i f igur 2a, og 

der er god overensstemmelse mellem 

scanning og jordartskort. Det er ikke til-

fældet i f igur 2b, hvor jordartskortet vi-

ser en ensartet f lade af moræneler, 

mens scanningen afslører aflejringer af 

smeltevandssand oven på moræneleret. 

Den store rumlige opløsning støtter 

kartøren i afgrænsningen af jordtyper. 

Samtidig er det nu muligt at vurdere ho-

mogeniteten inden for hver kortlæg-

ningsenhed. Hastigheden øges i forhold 

til boring i net eller strategisk boring.

Metoden er også under afprøvning 

inde i skoven. Det vil blive f ysisk og øko-

nomisk mere overkommeligt at kort-

lægge jordbunden i takt med, at udsty-

ret videreudvikles.

Anvendelse af det detaljerede 

jordbundskort i skovbruget

Skovrejsning har fået vind i sejlene som 

et middel i landbrugs- og miljøpolitik-

ken med hensigtserklæringen om at for-

doble skovarealet i Bemærkningerne til 

Lov om Naturforvaltning fra 1989. Mål-

sætningerne bag skovrejsningsindsat-

sen er alsidige. Vedproduktion er nu 

suppleret med f lersidige driftsformål 

som rekreation, naturindhold og grund-

vandsbesk yttelse. Det generelle mål om 

en større og vedvarende produktion af 

træ er sideløbende blevet en mindre be-

tydende eller ligefrem urentabel del af 

økonomien. Faldende bytteforhold mel-

lem priser på tømmer og driftsomkost-

ninger tvinger skovejerne i retning af la-

vere investeringsniveau og ekstensive- 

ring af driften. Mål og midler forenes i 

begrebet »Naturnær skovdrift«, som er 

en europæisk tradition med rødder til-

bage til starten af 1900-tallet. Filosofi-

en og principperne bag er bl.a. genfor-

muleret af Pro silva, der er en europæisk 

NGO med mange skovdyrkere som med-

lemmer. Principperne er fokuseret på 

økologisk og økonomisk bæredygtighed 

i en dyrkningsform, der udnytter natur-

lige processer i skovøkosystemet og be-

sk ytter naturgrundlaget. Det kræver et 

detaljeret kendskab til naturgrundlaget, 

som bl.a. kan tilvejebringes ved en jord-

bundskortlægning.

Kvælstof er ikke så begrænsende et 

næringsstof i halvnaturen, som det har 

været – mange steder er det endda i 

overskud. Der rejses skov på landbrugs-

jorde med et gødsket og kalket dyrk-

ningslag med høj k vælstofpulje, og 

træernes vækst vil afspejle dette. Men 

hvor længe kan vi regne med denne 

Figur 1. EM38 scanneren måler ledningsevne i et jordvolumen, der når dybden 0-75 cm eller 0-150 cm 
afhængig af orienteringen. Målingen afhænger bl.a. af jordens lerindhold. Kar tøren bruger scannin-
gen til at afgrænse jordtyper f.eks. moræneler, sand og tør v.
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vigtigste tilbud er her at afgrænse om-

råder på skovrejsningsarealet, hvor kul-

turetableringen bliver usikker eller sko-

vens fremtidige stabilitet vil afhænge 

af træartsvalget. Eksempler er områ-

der, hvor naturlige dræningsforhold 

genetableres, fordi drænrørene øde-

lægges eller forfalder, topografisk be-

tingede kuldesøer med risiko for sen 

nattefrost, tør vejorde, områder med 

højtliggende rodbegrænsende lag, og 

områder med dårlig intern dræning, 

hvor rodudvikling hæmmes hos nogle 

træarter. 

Bæredygtig biomasseudnyttelse til 

energiformål i skove og plantager og 

plantning af nye skove, som er tilpasset 

lokaliteten, forudsætter en k vantitativ 

beskrivelse af jordressourcen og træer-

nes vækst. En skala for jordens næ-

ringsstofkapital er under afprøvning 

ved studier af variation i danske skov-

jorde og udyrkede jorde på baggrund 

af jorddatabaser ved Forskningscentret 

for Skov & Landskab og Danmarks Jord-

brugsForskning. Frek venskur verne for 

næringskapital og de foreslåede græn-

ser for næringspuljer viser en stor vari-

ation for alle næringsstoffer, for pH og 

for C/N forhold (f igur 3). Næringsstof-

puljerne i den enkelte jordprofil er kor-

relerede med hinanden og med tekstur 

og humusindhold, som kan kortlægges 

i felten. På denne baggrund kan man 

sandsynliggøre, hvilke træarter som vil 

trives og vurdere niveauet for bære-

dygtig biomasseudnyttelse på den en-

kelte lokalitet.

Figur 2 A og B. Jordar tskor tet (1:25.000) til venstre sammenlignes med resultatet fra EM38 scanningen til højre.
I A) er der god overensstemmelse mellem det geologiske jordar tskor t og det interpolerede kor t fra EM38 scannin-
gen. Kor tudsnittene stammer begge fra et område vest for Sahl by. 
I B) vises et eksempel, hvor der er meget dårlig sammenhæng mellem den geologiske jordar tskor tlægning og EM38 
scanningen. Kor tudsnittene stammer begge fra det samme område på Midtf yn. 
Det kan således ses, at der er meget stor forskel på k valiteten af den geologiske jordar tskor tlægning, og at en EM38 
kor tlægning øger k valiteteten af denne type kor tlægning meget væsentligt.

A

B
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Seks træarters produktion af vedmas- 

se efter 38 år på forskellige lokalitetsty-

per er vist i f igur 4, som viser dels store 

forskelle i de enkelte arters produktion, 

og dels stor spredning inden for den en-

kelte art. På x-aksen er lokaliteterne 

sorteret efter stigende næringsstofni-

veau efter vurdering i felten. Det er ty-

deligt, at det er svært at lave præcise 

prognoser for træers vækst baseret på 

en beskrivelse af en enkelt faktor på lo-

kaliteten. Mange faktorer samvirker og 

skal inddrages i vurderingen. Man kan 

dog få en for ventning om, hvilket ni-

veau de enkelte træarter vil opnå. Regi-

streringerne indgår i langsigtede for-

søg, som følges af FSL. Forskellige træ- 

arters for ventede produktion på for- 

skellige lokalitetstyper, (der beskriver 

jordbund og klima på lokaliteten) kan 

bl.a. bruges til vurdering af, hvor meget 

kulstof, der kan bindes i skov.

Billige kulturmetoder ved skovrejs-

ning som såning, fri succession eller for-

Figur 4. Træar ters produktion afhænger bl.a. af jordbundens forsyning med vand og næringsstoffer. Lokaliteternes næringsstatus vokser ud af x-aksen. 
Figuren viser den opnåede produktion af vedmasse ved alderen 38 år i et forsøg med træar ter på forskellige vækstlokaliteter i Danmark (FSL, upubl. da-
ta). Udbyttefunktioner for træernes vækst kan bruges til prognoser for kulstofbinding, som er et af formålene med skovrejsning.

Figur 3. Næringsstofpuljer i jordbunden kan bruges som indikatorer for lokalitetens bæreevne for f jernelse af biomasse ved f.eks. f lisning af træer til bio-
energi. Fordelingsfunktionerne for danske skovjorde viser, at puljerne varierer meget. De lodrette streger deler jordene i seks typer fra meget fattig til me- 
get rig. Punkterne markerer træar tsforsøgene i f igur 4.

Fattig Rig
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ceret succession er alternative metoder, 

hvor udfaldet er mere usikkert end ved 

traditionel plantning, og resultatet vil 

bl.a. afhænge af naturgrundlaget. Man 

skal vide noget om, hvilke biotoper og 

skovtyper der kan etablere sig hvor, 

samt sandsynligheden for at etablerin-

gen f inder sted. De naturlige drænings-

forhold, som kan aflæses af topografien 

og indikatorer i jordbunden, har stor be-

tydning for den nye skovs nøglebioto-

per. Her kommer jordbundskortlægnin-

gen ind som et vigtigt grundlag for at 

vurdere den naturlige langsigtede boni-

tet (beskrevet ved vand- og nærings-

stofforsyning).

O

Fremtiden

Der er meget, der tyder på, at behovet 

for detaljeret kortlægning af landska-

bets naturressourcer øges. Jordbruger-

ne kunne have stor gavn af detaljeret 

jordbundskortlægning og hermed en 

forbedret økologisk viden om dyrk-

ningsgrundlaget til brug for præcisions-

landbrug og naturnært skovbrug. Udvik-

lingen af hurtige kortlægningsmetoder 

samt fortolkningsmodeller er langt fra 

færdig, men vil på sigt kunne tilbyde bil-

ligere og mere detaljerede jordbunds-

data på marker, naturarealer og i sko-

ven, som kan anvendes i offentlig og 

privat for valtning. 

Som eksempel mangler landbruget 

en detaljeret jordbundskortlægning, 

der kan støtte modelleringen af udvask-

ning, samt en over vågning af jordens 

dyrkningsk valitet. En mere præcis kort-

lægning af jordtyperne og den helt nye 

mulighed for beskrivelse af deres homo-

genitet vil støtte opskaleringen af mo-

deller for k vælstofomsætning i jorden. 

Udbygningen af den type kortlægning 

er en udfordring for fremtiden.

Tilsvarende mangler skovbruget en 

detaljeret kortlægning af jordbunden i 

skovene, som kan danne grundlag for 

f lersidig og naturnær skovdrift.

»Udviklingen af hurtige kortlægningsmetoder samt fortolkningsmodeller er 
langt fra færdig, men vil på sigt kunne tilbyde billigere og mere detaljerede 
jordbundsdata på marker, naturarealer og i skoven, som kan anvendes i of-
fentlig og privat forvaltning«  

Opgaven med at udvikle nye og bedre 

metoder til kortlægning af jordbunds-

forholdene er klart samfundsrelevant. 

Kortlægningen må imidlertid fra starten 

have de aktuelle samfundsmæssige be-

hov for øje. Politisk er der især bevågen-

hed omkring miljømæssige aspekter. 

Disse vedrører især nedsivning af næ-

ringsstoffer og fremmedstoffer fra land- 

bruget, som bl.a. kan begrænses ved 

præcisionsgødskning eller skovrejsning 

samt ved et generelt bedre kendskab til 

jordbundsforholdenes indflydelse på 

vækstbetingelserne og grundvandsk va-

liteten.

De nuværende kortlægninger af jord-

bunden (GEUS’ jordartskort og Den dan-

ske Jordklassif icering) er af mere generel 

karakter og begrænset til særlige dyb-

der. Der er derfor behov for at kunne 

kortlægge et område med mere speci-

f ikke miljø- og vækstfaktorer for øje - 

samt i en bedre skala.

Den her beskrevne metode, forstlig 

lokalitetskor tlægning tilfør t informati-

oner fra EM38-scanninger, giver ut vivl-

somt mulighed for at lave en god og 

detaljeret jordbundskor tlægning spe-

cif ik t rettet mod skovrejsning. Om 

metoden vil blive almindelig udbredt 

ved private skovrejsninger, er svær t at 

forudsige. Dette afhænger dels af pri-

sen på en kor tlægning og dels af tro-

værdigheden og værdien af resultater-

ne. 

Specif ikke skovrejsningskort vil na-

turligvis være af større værdi, hvis det - 

efter yderligere forskning - bliver muligt 

direkte at knytte den for ventede vækst 

af forskellige træarter til parametrene i 

kortet. 

Imidlertid er skovrejsning i dag ikke 

kun et spørgsmål om økonomi og træ-

produktion. Nye skove skal helst også 

være robuste (over for storme, klima-

ændringer og diffus luftforurening) og 

have en gavnlig miljømæssig virkning 

(lokalt og globalt). Hertil kommer de 

skove i bynæreområder, som over vejen-

de skabes af rekreative hensyn.

Udviklingen af de nye kortlægnings-

metoder bør helt klart fortsætte til glæ-

de for landbrug, skovbrug og miljø. Så-

danne kort vil tillige uden tvivl være et 

potentielt input til fremtidige beslut- 

ningsstøttesystemer og scenariemodel-

ler.
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Udvikling af nye kortlægningsmetoder
Af seniorforsker Bjørn Hermansen, Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse



 

De sidste fem år må 

betragtes som et kvan-

tespring i dansk land-

skabsforskning

Resultater

1) Aldrig før har vi oplevet så store sats-

ninger på området. Lad mig blot nævne 

de centrale Forskningsrådsinitiativer 

Menneske, landskab og biodiversitet og 

Det agrare landskab med beløbsrammer 

på henholdsvis 40 og 35 millioner, hvor-

til kommer Foranderlige landskaber un-

der Det Strategiske Miljøforskningspro-

gram med en bevillingsramme på 35 

millioner. Alt i alt en samlet satsning på 

110 millioner forskningskroner fordelt 

over årene 1994-2002.

2) Aldrig før har vi oplevet så velfun-

gerende samarbejder på tværs af insti-

tutioner og faggrænser. Det er faktisk 

lykkedes at opbygge et nationalt net-

værk på området og vel at mærke et 

netværk med gode internationale kon-

takter. Det møjsommelige arbejde med 

at lære de forskellige discipliners ind-

faldsvinkler og metoder - i hvert fald så 

tilstrækkeligt nøje at mulige frugtbare 

samarbejdsfelter kan udpeges - er virke-

lig tidskrævende, men her har der for en 

gangs sk yld været tid og ressourcer til, 

at det var umagen værd at gøre forsø-

get. Vi har oplevet en massiv »efterud-

dannelse« og »nyinspiration« af vore for-

skerressourcer på feltet.

3) Aldrig før har så brede dele af land- 

skabsforskningen været i så direkte kon- 

takt med det politisk-administrative sy-

stem, og oplevet den befriende motiva-

tion, at resultaterne skulle bruges - helst 

her og nu - i administrationen og til ud-

viklingen af nye planlægningsstrategier 

til skabelsen af en bæredygtig fremtidig 

udvikling på landskabsområdet.

4) Aldrig før har vi oplevet en så mas-

siv politisk opmærksomhed på miljøet i 

bred forstand - på sikringen og bevarin-

gen af landets natur- og kulturmiljø vær- 

dier. At behovet for vidensopbygning på 

området er kolossalt, erkendes bredt, 

medens det foreløbigt er mere usikkert, 

hvad de politisk-økonomiske konsek ven- 

ser af denne vidensopbygning vil blive.

5) Aldrig før har vi oplevet så massiv 

en folkelig opbakning og interesse på 

området. Oplevelsesværdi, identitet, 

natur, kultur og miljøværdier er blevet 

bærende begreber i manges livsopfat-

telse, hvilket naturligvis tillige er bag-

grunden for den politiske interesse for 

området.

- og frustrationer 

Det kunne lyde, som vi i dag således be-

fandt os i den bedst mulige af alle ver-

dener? Og hvis I alligevel ikke føler det 

sådan, er der nok også klare grunde her-

til. Ovenpå et sådant løft truer frustrati-

onerne på f lere felter:

1) Først og fremmest er der foreløbig 

god grund til at betvivle, hvilken gen-

nemslagskraft resultaterne får i praksis. 

Endnu er det for tidligt at spå om konse-

k venserne for den offentlige planlæg-

ning, herunder de tilhørende budget-

mæssige forhold, og det politiske hun- 

deslagsmål der er et nødvendigt led i 

enhver økonomisk reallokering af mid-

ler. Hertil kommer det traditionelle hen-

syn til landbrugets hævdvundne pro-

duktionsinteresser, og hele det juridiske 

felt, hvor ikke mindst spørgsmålet om 

fortolkningen af ejendomsretten er cen-

tral. Som min personlige vision vil jeg 

gerne her fremføre det uomgængelige i, 

»Som min personlige 
vision vil jeg gerne her 
fremføre det uomgæn-
gelige i, at hovedbegre-
bet »bæredygtig area-
lanvendelse« skal indføj- 
es i alle fremtidige are-
alskøder, som samfun-
dets betingelse for are-
alerhvervelse og -anven- 
delse«

Hvor står dansk  

Af museumsdirektør Erland Porsmose, Kertemindeegnens Museer
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at hovedbegrebet »bæredygtig arealan-

vendelse« skal indføjes i alle fremtidige 

arealskøder, som samfundets betingelse 

for arealerhvervelse og -anvendelse. Na-

turligvis vil dette fordre konkret udpeg-

ning af natur-, kultur- og miljøværdier 

for hver ejendom ledsaget af de nød-

vendige retningslinier. Mange vil natur-

ligvis råbe »ekspropriation«, men det vil 

være en meningsløs indvending på det-

te generelle niveau. For mig er der som 

hovedprincip ingen tvivl om, at landska-

bets natur- og kultur værdier ejes af sam- 

fundet, ikke af den enkelte (midlertidi-

ge) arealbesidder.

2) Som frustration og samtidig inspi-

ration virker det, når forskningen atter 

og atter ledsager svarene med nye 

spørgsmål, nye videnskomplikationer, 

der først må afdækkes før noget ende-

ligt kan siges - og så fremdeles. Men 

forskningens natur er ikke sådan at æn-

dre. I dette tvær videnskabelige forsk-

ningsmiljø må den enkelte forsker end-

og f inde sig i, at fagets hævdvundne 

metoder og grundlæggende antagelser 

pludselig bliver draget i tvivl - eller i 

hvert fald nysgerrigt kræves dokumen-

teret. Forskerne afdækker således med 

f lid, at de andre forskere på banen in-

gen bukser har på, eller kun er klædt 

meget nødtørftigt på. Hvad er mon 

egentlig de videnskabeligt holdbare ar-

gumenter for f lere laks og bævere i na-

turen, eller for at ethvert jernalderstol-

pehul må betragtes som unikt? Er hele 

værdi-bevaringsprioriteringen ikke blot 

et udslag af den almindelige kamp om 

territoriet - nu set med forsker- og ople-

velsesøjne, snarere end med produkti-

onsøjne?  - Svaret er i nogen grad: Jo!

Der f indes ingen objektive beva-

ringsværdier. Vi opstiller selv kriterier 

og prioriteringer. Kravene er blot at få 

disse prioriteringssystemer lagt åbent 

frem til diskussion og af vejning. Beva-

ringsværdier afhænger af viden, og den-

ne viden er som regel ikke på forhånd 

fælles for forskere fra forskellige fag-

grene, ligesom den heller ikke på for-

hånd er fælles på lokalt, regionalt eller 

centralt hold i samfundet. Bevarings-

værdier og deres sikring er en kamp på 

viden - og økonomi. Enes kan vi dog alle 

i kravet om mangfoldighed, diversitet 

og oplevelsesrigdom - naturligvis fordi 

det af alle kan tolkes som lidt af det he-

le, også til mig. Når prioriteringsdebat-

ten trods disse mantraer alligevel træn-

ger sig på for det enkelte territorium 

ender diskussionen til sy vende og sidst i 

etik og æstetik - det gode liv, de gode 

og smukke omgivelser, de rette livsbe-

tingelser for dyr, planter og mennesker 

sat op imod de juridiske og økonomiske 

realiteter.

3) - Og pengekassen er snart tom. 

Forskningsprogrammerne udløber alle i 

årene 2001-03. Ikke alene er det bittert 

at se møjsommeligt opbygget samar-

bejde blive afbrudt, men i nogen grad 

går investeringen i forskeruddannelsen 

på området også tabt. Vel er der afsat 

såkaldte »indlejringsmidler« på Forsk-

ningsministeriets budget, og de vil for-

håbentlig gøre det muligt at fastholde 

noget af kerneekspertisen på området, 

ligesom der bør satses på netværks-ple-

je i form af midler til bl.a. rejse og semi-

naraktiviteter. Men der er formentlig 

også behov for en »tænkepause« - for en 

vurdering af resultaternes faglige dybde 

og afledte praktiske anvendelsesmulig-

heder. Der skal reformuleres nye pro-

blemstillinger, nye lovende forsknings-

felter skal udpeges. Med andre ord skal 

forskersamfundet selv levere de tvin-

gende argumenter for nye tunge sats-

ninger på området. At de vil komme, er 

jeg til gengæld ikke i tvivl om.

»Der findes ingen ob-
jektive bevaringsværdi-
er. Vi opstiller selv kri-
terier og prioriteringer. 
Kravene er blot at få 
disse prioriteringssy-
stemer lagt åbent frem 
til diskussion og afvej-
ning. «  
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Bestilling af materiale fra 
Det Strategiske Miljøforskningsprogram
Materialerne kan også bestilles via internettet på w w w.smp.au.dk under afsnittet »Publikationer«.
r Jeg ønsker fremover at modtage nyhedsbrevet Miljøforskning samt andet materiale
 udgivet af programmet (kun kryds hvis ny abonnent). 
r Jeg ønsker at ophøre som abonnent på Miljøforskning.
r Jeg ønsker følgende allerede udgivet materiale tilsendt. Gratis hvis ikke andet er nævnt. (udgåede 

papir versioner kan eventuelt læses på/udskrives fra Internet på adressen: w w w.smp.au.dk):
r Miljøforskning nr. 9 - tema: Jordbrugsvidenskabelig miljøforskning i Danmark-1. Udgivet 1994. 
r Miljøforskning nr. 14 - tema: Strategisk Forskning, 1994.
r Miljøforskning nr. 15 - tema: Økotoksikologisk forskning, 1994.
r Miljøforskning nr. 17 - tema: Strategisk miljøforskning efter 1996 - del 1. Udgivet 1994.
r Miljøforskning nr. 20 - tema: Midtvejsevaluering af de første forskningscentre, 1995.
r Miljøforskning nr. 21 - Miljøforskning for Fremtiden 1. 1995: 
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.)  
r Miljøforskning nr. 22 - tema: Forskning i miljø og kræft, 1996.
r Miljøforskning nr. 24 - Miljøforskning for Fremtiden 2. 1996: 
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.) 
r Miljøforskning nr. 25 - tema: Samfundsvidenskabelig miljøforskning, 1996.
r Miljøforskning nr. 26 - Præsentation af de 3 nye centre, 1996-1999. Udgivet 1996.
r Miljøforskning nr. 28 - tema: Kvælstofomsætning i rodzonen, 1997.
r Miljøforskning nr. 29 - Miljøforskning for Fremtiden 3. 1997:
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.) 
r Miljøforskning nr. 30 - tema: Tab af fosfor fra landbrugsjord, 1997.
r Miljøforskning nr. 33 - tema: Miljøfremmede stoffers skæbne, 1997.
r Miljøforskning nr. 35 - tema: Ulandsforskning: SEREIN, SASA og DIVA (engelsk), 1998.
r Miljøforskning nr. 36 - Miljøforskning for Fremtiden 4 - tema: Landskabelse. 1998:
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.)
  r Enkelteksemplar  r Klassesæt. Antal eksemplarer: 
r Miljøforskning nr. 37 - Miljøforskning for Fremtiden 5 - tema: Ulandsforskning. 1998: 
 Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.)
  r Enkelteksemplar  r Klassesæt. Antal eksemplarer: 
r Miljøforskning nr. 38 - tema: Forskning i miljø- og sundhedsfarlige stoffer, 1999.
r Miljøforskning nr. 39 - tema: Den Gode Jord. Forskning i økologi. FØJO, 1999.
r Miljøforskning nr. 40 - tema: Hormonlignende stoffers effekter, 1999.
r Miljøforskning nr. 42 - tema: Pesticider og grundvand. Grundvandsgruppen, 2000.
r Miljøforskning nr. 43 - tema: Bioteknologi i Landbruget, 2000.
r Miljøforskning nr. 44 - Miljø- og transportforskning - præsentation af nyt center, 2000.
r Miljøforskning nr. 45 - tema: Stok eller Gulerod? Virkemidler i Miljøpolitikken. Del 1, 2000.
r Miljøforskning nr. 46 - tema: Stok eller Gulerod? Virkemidler i Miljøpolitikken. Del 2, 2001.
r Miljøforskning nr. 47 - tema: Den Strategiske Miljøforskning i Vadestedet. Konferenceindlæg, 2001.
r Miljøforskning nr. 48 - tema: Miljøforskning for Fremtiden 6 - tema: Forskning i økologisk jordbrug, 2001: 

Forskningsformidling til en bredere læserkreds (gymnasier, seminarier, o.l.)
  r Enkelteksemplar  r Klassesæt. Antal eksemplarer:
r Miljøforskning nr. 49 - tema: Slam på marken: risiko eller ressource?, 2001.
r Miljøforskning nr. 50 - Foranderlige Landskaber ved Center for Foranderlige Landskaber, 2002. 
r Præsentationsmappe med beskrivelser af programmets centre:
  r Dansk r Engelsk
r Mid-term evaluation. Evaluering af programmets centre. Maj 1995.
r Brochure: Nyttedyr, Skadedyr og Biodiversitet. Folkeskoleunder visningsmateriale, 2000.
r Hæfte: Miljøfarlige Stoffer. Dansk Center for Økotoksikologisk Forskning, 1997.
r Hæfte: Vor fælles luft - En truet ressource. Center for Luftforureningsprocesser og Modeller, 1998.
r Pjece om forskningsresultater m. m. under Det Humane Delprogram, 1997.
r Bæredygtighed, økonomi og velfærd. Bog red. af P. Andersen, J. B. Mortensen og H. Ø. Nielsen, 2001. 186 s. 100 kr.

Stilling / Navn

Institution / Firma

Adresse

Tlf     Fax     E-post

Sendes til  Det Strategiske Miljøforskningsprogram, 
  Forskerparken, Gustav Wieds Vej 10 C, 8000 Århus C. 
  Tlf.: 86 20 50 83 ¯ Fax: 86 13 59 10 ¯ E-post: smp@smp.au.dk
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SMP har udgivet bogen

Bæredygtighed, økonomi og velfærd  
af Peder Andersen, Jørgen Birk Mortensen og Helle Ørsted Nielsen (red.)

B landt politikere, embedsmænd og forskere, men også 

i den brede offentlighed, er der stor interesse for at 

f inde veje til en bæredygtig udvikling. I juni 2001 of-

fentliggjorde regeringen således Danmarks nationale strategi 

for bæredygtig udvikling. Udvikling med omtanke – fælles an-

svar. Men hvordan er det med enigheden om indholdet? 

Hvordan kan bæredygtighed måles, når der tages hensyn 

både til vores almindelige forbrug og til udnyttelse af natu-

ren? Og hvordan sikres en bæredygtig udvikling?

I denne bog giver økonomisk forskning et bidrag til at 

afklare begrebets indhold og peger videre på veje til at op-

nå en bæredygtig udvikling. Bogens udgangspunkt er, at 

en samfundsmæssig udvikling betragtes som bæredygtig, 

når nutidens produktion, forbrug og opsparing ikke med-

fører faldende velfærd for fremtidige generationer. På 

baggrund heraf gennemgås forskellige overordnede indi-

katorer, der kan indgå i vurderingen af, om udviklingen er 

bæredygtig; ligeledes gennemgås miljøøkonomiske mo-

deller, der kan anvendes i analyser af, om forskellige ud-

viklingsscenarier er bæredygtige, og modellerne bruges 

til analyser af konkrete udviklingsscenarier i landbrugs-, 

energi- og transportsektorerne. 

 Bogen bygger på forskning gennemført i Center for 

Analyse, Modeller Og Regnskaber (AMOR) under Det Strate-

giske Miljøforskningsprogram.

Bæredygtighed, økonomi og velfærd koster 100 kr. inkl. 

moms og kan købes ved henvendelse til:

Det Strategiske Miljøforskningsprogram

Gustav Wieds Vej 10, 8000 Århus C

Tlf. 86 20 50 83. Fax 86 13 59 10

E-post: smp@smp.au.dk

Internet: w w w.smp.au.dk 

ISSN 0907 - 4678


