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Leder
Den 1 5 . sept. 200 1 afholdt Naturhistorisk For
ening for Jylland en jubilæumskonference på
Naturhistorisk Museum i anledning af for
eningens 90-års jubilæum.
Enmet var " S am s p i l m e l l e m natur og
kultur", et stadig mere aktuelt emne i dette
land.
Dette hæfte er et er er særudgave af Flora
og Fauna med referater af foredrag, diskus
sioner og debatter.
Konferencen blev åbnet af Eigil Holm med
ordene:
"Velkommen til Naturhistorisk Forenings 90
års jubilæumskonference. Som formand for
. foreningen sender jeg og bestyrelsen en tak
nemmelig tanke til vore forgængere. Vi vil
tænke fremad, som de gjorde. Vi siger tak til
de, der er kommet, og v i håber, at I vil deltage
i debatten mellem foredragene og diskutere
indbyrdes.
Endvidere v i l vi sige tak til Naturhistorisk
Museum, der giver husly til denne konference.
Jeg vil benytte lejligheden til at takke bestyrel
sen for deres indsats op til konferencen, for
uden dens engagement kunne dette arran
gement ikke ge1memføres.
En særlig tak retter vi til Åge V. Jensens
fonde for støtte til konferencen og det sær
nummer, vi udsender. Det vil indeholde alle
foredragene med i l lustrationer, samt diskus
sionsin.dlæggene.
En særlig velkomst til foredragsholderne og
til folketingsmand Jens Vibjerg fra Venstre.
Vi h åber, I tager dette budskab med hjem:
Vi mener, at arbejdet med forbedringen af
m iljøet er i god gænge. Der er m asser af
problemer, men vi mener, at de kan løses,
selvom nogle kræver mange års arbejde. Vi
medvirker gerne".
Red.

Udgivet med stØtte af:

�·�

.._,.

AAGE V. JENSENS FONDE
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Om

naturbegreber

Henning Adsersen
Lektor, Botanisk Institut, Købehavns Universitet

Min dansklærer i gymnasiet startede i første

lustrerede som et ying og yang tegn.

med en bemærkning om, at det var en god ide
at nå frem til definition på grundlag af det mod

belige emner, vil man opdage, at den guddom

time med at forlange en definition af kultur,

satte af kultur. Jeg blev overrasket over at
nogle nåede frem til at kultur var en modsæt
ning til natur, men kunne dog straks se at der

noget om det.Da min dansklærer gik videre

Når kultur og natur bliver til mere håndgri

melige symmetri, som findes i ying og yang
tegnet, forsvinder. For det første kan kultur

opfattes både som bearbejdning af tanker og

som bearbejdning af omgivelserne. Jeg vil for
søgsvis kalde det første for kulturisering:Den

og postulerede, at herved var natur uinteres

proces, som gennem ændring �f umiddelbare

menneskefjendsk, måtte min unge sjæl dog

hæng, fører til opbygning af æstetiske, etiske

sant, mennesket uvedkommende eller ligefrem
melde pas. Hvis man satte kultiveret som mod

tankesæt og handlinger i en social sammen

og religiøse normer, som former kunst, hold

stykke tilnaturligt medførte det jo logisk, at

ninger og overbevisninger.Den anden kultur.

min dansklærer havde ret, var natur ikke noget

givelser i form af drift eller påvirkning som

for, ligesom naturinteresserede måtte betrag

forurening, eutrofiering mm.

naturligt var det samme ukultiv.eret. Så hvis
kultiverede mennesker kunne interessere sig

tes som personer uden sans for det væsentlige:
kulturen.

Efter de glade gymnasiedage er spørgsmå

let om natur og kultur vendt tilbage gang på
gang i min bevidsthed (så han har nok opnået
hvad han ville, den gamle ræv af en dansk
lærer). Jeg håber egentlig, at det samme er sket
for alle kultiverede og naturinteresserede men
nesker. I hvert fald er der mange der har tolket
spørgsmålet og er fremkommet med deres bud
på, hvordan naturen kan begribes. Resultatet

er, at der en mangfoldighed af naturbegreber,

der hver især er farvet af ophavsmandens kul
turelle baggrund.De1for kan denne fremstil

ling ikke hedde "om naturbegreb�", men må
kaldes "om naturbegrebsrr".
Det er min opfattelse, at natur og kultur må

begribes i sammenhæng, men ikke nødvendig

vis som modsætninger til hinanden. Et rigti

gere udti-yk er, at natur og kultur er komple

mentære: det væsentlige er ikke at de er for
skellige, men at de tilsammen udgør en hel

hed.Det ene er ikke bedre end det andet, og
som begreb kan det ene ikke forstås uden for

vil jeg kalde kultivcltorisering: indgreb i om
dyrkning, avl, dræning, hugst, jagt, gødskning,

Et andet skævt forhold findes i den måde

kultur og natur påvirker hinanden på: der er
talrige eksempler på, at påvirkning eller inspi
ration fra naturen beriger eller uddyber kultu

ren; dette gælder både for kunstneren og
' for

forædleren.Der er naturligvis også eksempler

på det modsatte. En kornavler vil næppe se det

som en berigelse, hvis en gåseflok slår sig ned

for at fouragere i en nyspiret bygkultur. Til gen
gæld byder kulturpåvirkning af naturen så godt
som altid på en forarmning eller indskrænk
ning af naturrummet.

En tredie usymmetri betår i at natur kan fin

des og eksistere uden kultur. Inden mennesket
nåede et stadium, hvor man kunne tale om kul

turer, var alle økosystemer uden kultur

påvirkning og havde en naturlig tilstand og
dynamik. Selv om det er sværere at finde så
danne økosystemer i dag, er det stadig rimeligt

at tale om naturlige økosystemer og om en na
tur, der følger sarrune økologiske principper

som før vi begyndte at blande os.Derimod er
en kultur næsten utænkelig uden at at der ind

går natur f.eks i form af sanseindtryk eller den

ståelse for det andet.Der er med hensyn til be

organisme der skal kultiveres.

mentaritet, en fuldbyrdethed som han selv il-

Denne anskuelsesvinkel hai· en historisk di
mension, civilisationsudviklingen: de oprinde

greberne næsten tale om er Bohr'sk komple
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Om Naturbegreber
Natur begribes traditionelt som komplementær til kultur.
Naturlkultur sammenhængen er imidlertid langtfra en symmetrisk relation:
•

kultur omfatter såvel tankemæssige processer (kulturisering) som koni\ret manipula

tion (kultivatorisering).
•

påvirkning eller inspiration fra naturen beriger eller uddyber oftest 1m Ituren mens

kulturpåvirkning af naturen oftest indebærer en forarmning.
•

natur kan godt eksistere uden kultur mens kultur uden natur er næsten utænkeligt.

Civilisationsprocessen er i store træk en udvikling der fører fra kulturenklaver i den
omgivende natur til naturenklaver i den omgivende kultur.
Næsten parallelt med dette forløb l-an følgende forløb af følelser overfor naturen fornem
mes: frygt/overtro, ærefrygt/religiøsitet, kærlighed, nydelse, samhørighed , overmod.
I Danmarl\ er naturen omkranset af lmltur:

•
•
•
•
•
• ·

af æstetik (pen og pensel)
af etik (du må ikke ...)
af praktik (heden som en kommark står)
af teknik (recipient.)
af politik (naturen, det billige skidt)
af vidensl-ab (tæl, mål, vej)
af lidenskab (urfugle og klokkefrøer)

Ud fra sådanne kulturbaggrunde fremtoner naturbegreber:
•
•·
•
•
•
•
•

kunstnerens
frederens
landmandens, jægerens, sommerhusejerens
forurenerens
politil\erens
biologens
naturgenopretterens

Naturforvalterens opgave er at følge en kurs, der gennem dette hav af meninger fører frem
til det satte mål.
Hvad er det satte mål?
Hvad sl•al naturens fremtid være?
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lige me1meskesamfund har været bopladser,

besjæles. Næste trin er begejstring, glæde el

hvor mennesket ved udvikling af en kultur

ler kærlighed til det ligeværdige ideal. Nu er

vende natur.Denne kulturisering har skabt det

ker samhørighedsfølelse og solidaritet, og se

kunnet kultivatorisere først de nære og så se-

denhed, beskyttertrang eller i de mere ubeha

har kunnet fastholde en enklave i den omgi

nødvendige grundlag for at samfundene har

. nere fjernere og fjernere naturarealer. Kultu
ren er startet som enklaver i naturen. Disse

enklaver er vokset, og i mange områder er de

vi omtrent fremme ved vor tid: naturen væk

nest er nye fornemmelser kommet til: medli

gelige tilfælde fremmedgjorthed, beherskelyst
eller overmod.

Hvorfra får jeg disse gisninger? Fra.de kul

vokset sammen så at kulturområderne er ble

turvidnesbyrd vi har.De mørke middelalder

vet hoveddelen og naturområderne er blevet
enklaver (se figur 1).

beretninger om overnaturlige eller undeijor

des mennesker på de forskellige trin i civili

overbevisende tegn på at man ikke skulle vove

Man kan selvfølgelig kun gisne om hvorle

sationshistorien har betragtet naturen.Det er

næsten helt sikkert at både nysgerrighed og

diske kræfter i skovhøje eller havdyb, uhyrer,

søslanger, troldtøj og lignende er spredte, men

sig bort fra fra sine kulturelle arnesteder, el

lers kunne man som Hr. Oluf blive fristet af

elverfolk. Renæssancens bevidsthedsudvi

ligegyldighed over for naturen altid har været
'
tilstede.Derudover vil mit gæt være at de frem

dende granskning af naturen bortvejrer nok en

eller overtro i sammenhæng med kampen for

fiske og atmnomiske opdagelser (Columbus

herskende følelser i rækkefølge har været frygt
at fravriste den overmægtige natur de nød

vendige ressourcer. Senere, måske langt se
nere har den fremherskende følelse været ære
frygt eller ligefrem religiøsitet: naturen

del af overtroen, til gengæld viser de geogra

og Copernicus), at naturen er meget større end

man havde anet. I rokokotiden begynder na

turens vælde at blive udtryk for Guds almagt,

som skal indgyde mennesket ydmyghed:

Fig l. Natur og kul
tur i civilisations
udviklingen.
A: Bopladser (kultur

isering) i naturen

B: Bopladser og
marker (kultivator
isering) i naturen,
C: " Vild" natur

(rektangler) og regu
leret natur (cirkler) i
kulturlandskabet

•

D: Reguleret natur i
kulilirlandskabet.
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·

"Hvad skal jeg sige når jeg ser??" Med ro

mantikken og panteismen smelter naturen og
det guddommelige sammen: "en sagte Torden

dundrer, hele Norden undrer"- når der bliver

det diametralt modsatte: den skrækindjagende

natur med kæmpehajer, Tyrannosaurer eller ed
derkopper.
•

Etikken har et gensidigt samspil med natu

fundet et guldhorn! Og man skal tilbage til na

ren. Naturlig omgangsform og opførsel hører

høj hat. Blicher tager dog jagttøj på, for der

etikken i dag et moralkodeks for hvad man kan

turen, men helst standsmæssigt klædt på med

kan være vildt og dårligt vejr: "Rusk og Regn
fog over Heden flyer". I overgangen mellem
semomantikken og realisme kan man verds

ligt begejstres eller betages som Aakjær der
fik hjerteskælv af "en Plet med enDal og lidt

Siv", og somDrachmann der næsten beruset

til nutidig takt og tone, og omvendt omfatter

tillade sig overfor naturen, både i det det me
get små:

"kast ikke affald uden for affalds

spanden", og i det mere restriktive: "ingen ad
gang i yngletiden" og i de meget store h·æk:
"red regnskoven".
•

Praktik: her menes driftsmæssig praktik som

nyder når "det summer af Sol over Engen".

brug og udnyttelse af naturressourcer. Bag

og naturen bliver underordnet. Halstein får

her, er den rationelle, rentable udnyttelse af res

"Plovmuld under Fødder" , når han går tur, og

. sourcer, og den natur der står i vejen for dette,

Dette ligeværdige forhold fortoner sig derpå,

ikke mosetørv, og Johannes Jørgensen må li
gefrem lede for "at finde dig, Natur".Derpå

forsvinder naturen

i digterkunsten, bortset fra

pasticher som "Jeg plukker Fløjlgræs og Rid

grunden for de naturbegreber, der udformes

må vige! Selv om de naturværdier, der herved
går tabt, må begrædes, er der stærke m·gumen

ter for indstillingen- der skal jo mad på bor-

derspore". Få digtere færdes i naturen, fæne
interesserer sig oprigtigt for den. B jørnvig kan

tage den i forsvar, som når han skriver om den
olieramte lappedykker: "en Draabe, en fly

dende Kim, og den mineralske Spedalskhed

klish·er dens Fjer som Lim.". Halfdan Rasmus
sen kan harcellere over at der ikke er fred, selv
"hvor de harpiksklædte kæmper af fyrre

slægten står", og Benny Andersen får søsyge
bare ved tanken om at give sig naturen så me
get i vold som en sundtur indebærer. Kunsten
giver sig abstraktionen i vold, eller nøjes med
at interesser� sig for den natur, der ligger in

den for en cirkel med radius på en meter og

med navlen som centrum.

Disse følelser over for naturen er en af de

bestanddele, der skaber naturbegreber. Andre

Figur 2. Natur og kultur i dageliS Danmark: Na
turen trænges stærkt i baggmnden, både afde øko
nomiske kræfter (kultivatoriseringen) og af'kultur
historien (kulturiseringen), symboliseret af dyssen.
Denne pengeseddel blev 11gyldig ved pengeombyt
ningen i 1 945. Trænger vi til en o111bytning cif det
fremherskende natur/kultursyn?
det. Indstillingen er da også stærkt understøt

ingredienser er afhængige af individets pla

tet juridisk af vore jord- og skovlove.Desværre

er langt inde i det stadium hvor naturen er små

tige praktiker ofte ledsaget af en irrationel og

cering i natur-kultursammenhængen.Danmark
enklaver

i den omgivende kultur (se figur 2).

De omkransende kulturelementer er mangear
tede:
•

er den rationelle drift som udøves af den dyg

ubændig manipulerelyst, som tilsiger at al na

tur indenfor rækkevidde skal styres: de gamle
levende hegn skal ensrettes i S-rækkers hede

Æstetiken - både det generelt rekreerende

selskabshegn, der skal laves andedamme med

spiration i naturen - frembyder et smukt og

løb skal rettes ud, de gmnle træer i skoven skal

menneskes naturoplevelse og kunstnerens in

tiltalende naturbegreb, ofte idealiseret eller
endda pyntet op med elementer eller kombi

nationer, der ikke er ganske naturlige - eller
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øer midt i ("vaniliekranse") i ethvert kær, vand

fældes, og sonunerhusets naturgrund skal plast
res til med fyr og rynket rose.
•

Teknik: Aktivititeter i forbindelse med urba-

nisering, industri og massiv dyreproduktion har
ofte stort behov for at komme af med spild
produkter.Det natursyn der præger denne del

af kultursamfundet er ofte et spørgsmål om na
turens kvalitet som recipient. Spildevand, røg,

gylle og fast affald skal bortskaffes og natur

områder betragtes ofte som nemmeste alterna
tiv.

om og at adgang blev forbudt for alle (bortset
fra frederne). Naturen skulle hvile i sig selv.

Der var faktisk stærke naturfredningskræfter,

der i begyndelsen af 1900-tallet ville lukke alle
stier til og langs Furesøen ! Heldigvis har natur

forvalteren i dag andre strenge at spille på: et

ressourcer skal bruges.Denne beslutning går

adgangsforbud og adgangsbegrænsninger,

ud på at træffe valg, om hvorledes tilgængelige
o

betød fredning af et område, at der blev sat hegn

Politik: en meget væsentlig del af politik går

o

·

kompleks end den opgave, de første naturfred

ningsfolk stod over for 90 år siden. Dengang

ofte på en økonomisk afvejning. I relation til
naturen betyder dette, at politikeren skal værdi
sætte naturen. Man har indimellem en opfat

helt register af forvaltningsredskaber, fra
brugshenstillinger og -påbud, pleje i form af

maskinbehandling, pesticider eller dyrehold,

transplantationer, naturgenopretning eller lige

telse af, at det indgår som en væsentlig bevæg

frem naturoprettelse.Det er en stigende række

Mange veje, fodboldbaner og industrikvarte

varsomhed. En kunstigt rejst skov har i starten

jord, netop fordi natmjord er billig.

vildt i forloren hare!

grund, at naturen ikke stiller erstatningskrav.

rer synes at være blevet placeret på ikke-kultur
o

Videnskab: for store dele af naturvidenska

ben er naturen et forskningsobjekt Mange af
de forskningsinteresser, der kommer til udtryk

af kulturpåvirkning, så den skal anvendes med
omtrent lige så meget naturindhold som der er
Natmforvalteren har altså en del pejlepunkter

i form af naturbegreber og en del styre

mekanismer, men for at navigere må man også

her, stiller store krav til naturens autenticitet,

hqve veldefmerede mål. Hvad er dette mål? Skal

ser hvor kulturpåvirkningen skal vurderes. Her

for jagten, eller for spætterne, eller for friluft

ikke mindst når det drejer sig om undersøgel

vi have skov for træproduktionens skyld, eller

skal man være opmærksom på, at forsknings

livet, eller for at sikre mod erosion?

eks. fredningsinteressen.Der er eksempler på

ordnede, rummelige målsætninger. Naturbe

interessen ikke altid stemmer overens med f.

at forskerens manipulation eller dataindsamling

har været ret så destruktiv.
o

Lidenskab: Natursynet kan indenfor enhver

af ovenstående gå over at blive en lidenskab.

Her tror jeg det er meget vigtigt at have over

skyttelsesloven indeholder sådmme målsætnin

ger, og Wilhjelmudvalgets nys færdiggjorte rap

port "En rig natur i et rigt samfund" udstikker
klart nogle vigtige sigtelinier. Jeg tror også at

Dette gælder både positiveoog negative syn på

det er meget vigtigt, at vi har fået internatio

og ønskes udryddet, og andre ønsker at urfugl,

mindst Rio konventionen: Vi skal bevare størst

behandling.Disse særbehandlinger har dybest

og dels af hensyn til kommende generationer.

naturen. Skarven lægges lidenskabeligt til had
klokkefrø og bæver får tilsvarende positiv sær

nale målsætninger: EF-direktiver og ikke

mulig biodiversitet, dels for dens iboende værdi

set meget lidt med natur at gøre, der er her tale

Eller sagt på en anden måde: Et kultursamfund

Det er natutfmvaltningens opgave på god de

tolvte bud: du må ikke bidrage til at organis

om kulturindgreb.

mokratisk vis at administrere vore fragmenta

riske naturrester, så at det tilfredsstiller så mange
som muligt af disse naturbegreber og de inte

ressegrupper, der udtrykker dem.Det siger sig

må ikke lade naturen gå til grunde. Måske et

mer uddør! Jeg synes at dette mål indebærer et

overordentligt godt natursyn med det rette

fremtidsperspektiv, og skal opfordre alle gode

kræfter til at fastholde beslutningstagere på at

selv at opgaven ikke e1' let, dels fordi der er

Danmm·k har besluttet sig til at leveoop til denne

dels fordi de o forskellige interessegrupper har

Naturhistorisk Forening for Jylland, som jeg

mange konflikter imellem synspunkterne, og

meget forskellig gennemslagskraft, både med

hensyn til tilslutning, økonomi og lobbyisme.

Naturforvalterens opgave er meget mere

målsætning. Og blandt de gode kræfter findes

hermed ønsker tillykke med 90 års jubilæet!

PS. Har du glemt det elvte bud:Du må ikke

bidrage til, at jordens befolkning vokser.
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Naturforvaltning -samspil mellem natur og kultur
Peer Høgsberg
B iolog, Vejle Amt

Far varsomt, l, som skalter med en Jord
l ej har trådt med Barnets myge F ødder

Jeppe Aakjær 1 906

Det skrev Aakjær i en mere afdæmpet passage
i sit digt-opråb "Fra Hedens Høje" om Hede
selskabets fremfærd mod den jyske hede og
mod Jyllands natur,først og fremmest anlæg
gene af nåletræsplantagerne. Citatet kan i dag
minde om, at heller ikke nutidens offentlige
natmforvaltere i stat, amt e ller statsskovdi
strikt, eller ejerne af de store l andbrug, der
køber ind af nabogårdenes jorder,eller de nye
by-landbeboer� , ret ofte har trådt på den jord,
de forvalter,"med barnets myge fødder" . Jor
den er blevet mere historieløs for jordens for
valtere - og det sker fortsat.
I 1 906 var naturforvaltning med henblik på
at bevare natur et næsten ukendt begreb. Da
tidens store opgave var stadig frugtbargørel
sen af Danmark og derriled kampen imod na
turen. Situationen var at ligne med gården
KiJstinesminde på Randbøl Hede, hvor et iso
leret opdyrket stykke agerfelt ligger helt om
givet af hede. I dag er situationen akkurat den
modsatte og svarer snarere til forholdene om
kring Skærsø mellem Egtved og Lunderskov
Kommune,hvor isolerede naturarealer nu lig
ger helt omgivet af agerland. Dette er nutidens
udgangspunkt - vores udgangspunkt - for
forholdet til naturen.
Naturforvaltningshistorie
I

daglig tale omfatter naturforvaltning det,det
offentlige gør for at bevare, beskytte, og
fremme natur i Danmark.
Naturbeskyttelseslovens vigtigste afsnit,
§ l , beskriver lovens formål og dens ønskede
virkning,som lovgiverne tilstræbte, ved ved
tagelsen i 1 992. Heraf fremgår det, at det er
formålet at værne landets natur og miljø, så
samfundsudviklingen kan ske på et bæredyg-
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tigt grundlag i respekt for menneskets livs
vilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet
Det skal ske ved at beskytte naturen med dens
bestand af vilde dyr og planter, deres leve
steder og de landskabelige, kulturhistoriske og
undervisningsmæssige værdier. Loven skal
desuden fremme forbedring eller genopretning
af naturområder. Det er også en vigtig opgave
for den offentlige naturforvaltning at give be
folkningen adgang til at opholde sig i natu
ren. I §2 er nævnt, at loven skal fremme en
forøgelse af skovarealet og en bekæmpelse af
sandflugt.
Sandflugtsbekæmpelsen stemmer ikke med
Wilhjelmudvalgets anbefaling om at slippe
klitterne fri i visse områder; men den historie
behaqdles ikke her. Perimod prøver jeg at finde
lidt mere ud af, hvad der kan menes med ordet .
"værdier" i § l , stk 2,l.
Fra år ca. 13 .000 f.Kr til 1 9 1 5,ja måske helt
op til 1 984, var den offentlige naturforvalt
nings hovedopgave kamp mod naturen. De
love og forvaltningsregler, der vedrørte natu
ren, havde til formål at forbedre og vedlige
holde produktionsgrundlaget for skovbrug,
jagt, landbrug og fiskeri. Først i 1 9 1 7 blev den
første egentlige natmfredningslov vedtaget i
Danmark, medens "hele verden brændte om
vores vugge". I 1 93 7 revideredes naturfred
ningsloven under Staunings regering og kyst
beskyttelseslinien og adgang for offentlig
færdsel langs kysterne og i offentlige skove,
samt fredning af de tilbageværende gravhøje,
blev tilføjet.
I 1 984 blev naturfredningsloven ændret
igen. Først nu blev langt de fleste større søer,
vandløb, heder og moser beskyttet med alvor
mod aktiv ændring af tilstanden. I 1 989 kom
natmforvaltningsloven, som giver det offent
lige mulighed for aktivt at formindske nega
tive faktorer, der hindreJ en ønsket naturtil
stand. Med den nuværende naturbeskyttel-

seslov fra 1 992 blev naturfredningsloven og
naturforv a l t n i n g s l o v er fore n e t . N a t u r 
beskyttelsesloven . udgør det vigtigste lov
grundlag for den nuværende natmforvaltnini
Den sikrer de beskyttede naturarealer mod
aktiv natmforringelse og giver mulighed for
såkaldt naturpleje og naturgenopretning, dvs.
at det offentlige aktivt kan arbejde f or at skabe
en ønsket naturtilstand - såkaldt natur
forvaltning.
Naturforvaltning

Natur-forvaltning - sig ordet. Hvad menes
med natur? Hvis natur opfattes som det mod
satte af kultur eller lig med.urørt af 1pennesker,
så b l iver begrebet natmforvaltning let ret me
n i ng s l ø s t . I d e n b e t y d n i n g kan n a t u r 
forvaltning kun blive etablering a f urørt skov,
genopretning af søer, genslyngning af vand
løb - og afspærring for publikumsadgang.
Men naturforvaltning foregår ikke kun for
naturens egen skyld. Grunden til at udføre
naturforvaltning er i høj grad også begrundet
i hensyn til befolkningen. I natmimforvaltning
indgår bevaringsønsker på mindst tre ni
veauer.
Det personlige, individuelle niveau, der sø
ger at bevare barndommens bæk og blomster
eng m . m . . Det er en stræben mod uforanderlig
hed og bevarelse af en individuel reference
ramme. Det har vigtighed for erindring, under
bevidsthed, identitetsdannelse og for person
lige æstetiske normer. Dette niveau spiller nok
den største rolle for de fleste i naturopfattelsen
og .i motivation for naturbeskyttelse; men un
derbevidst og personligt. Det behøver der dog
ikke at være noget galt med.
Det fælles niveau, der skal bevare de kul
tur- og naturhistoriske vidnesbyrd om vores
placering i sted og tid og bevare en fælles erin
dring. Bestræbelserne går på at bevare spor
efter historien, samt at bevare plantesamfund
og artssystemer, der er levende vidnesbyrd om
arealanvendelse og dyrkning, eller om gamle
relativt uforstyrrede naturtyper. Dette fælles
niveau optræder i højere grad på et bevidst
niveau. Det er især på dette niveau den offent
lige naturforvaltning handler.
Det mere bevidste, a?strakte og analyser-

ende n i v e a u , h v o r kolde for s ikrings
betragtninger indgår. Her argumenteres for at
bevare artsdiversiteten, som repræsenterer
summen af levede erfaringer i verden. Formå
let er dels en nyttebetragtning om at kunne
udnytte disse levede erfaringer i de vilde ar
ters genpuljer både nu og fremover; men det
u dtrykker også en bestræbelse for at mindske
risikoen for systemsammenbrud ved at bevare
et mangfoldigt dyre- og planteliv. Ved at kunne
tro på fremtidsmulighed for efterkonuneme un
derstøttes og bevares en dybere mening med
tilværelsen.
I natmforvaltning indgår hensyn på disse
tre niveauer samtidigt, hvor mennesket også
er u dgangspunktet for natm:s y n . N a tur
forvaltning el· alligevel også forpligtet til at
søge bevarelse af den urgamle naturhistorie
med de gamle samspilssystemer, hvor disse
stadig kan findes, for artsdiversiteten kan kun
bevares i et bare nogenlunde omfang ved at
arternes samspilssystemer bevares som hel
heder.
Lidt om natur

Naturen, som den fremtræder for os, er det le
vende og dynamiske samlede resultat af sam
spil mellem de tilstedeværende arter og de på
virkninger de er og har været udsat for i histo
rien. (herunder også mem1eskets påvirkninger)
Arterne - også ukrudtsarterne- er langt æl
dre end kultursamfundene og de er en del af
naturen, ikke en d e l af k u l turen. Arts
s a m m e n s æ tn in g en
og
arternes
mængdernæssige fordeling omkring os - det
som vi ser, når vi ser ud i landskaberne - er i
DaiUTiark næsten altid stærkt kulturbetinget
Vi ser derfor næsten aldrig "ren" natur, men
altid grader af natur, grader af kultur. Naturen
er dynamisk. At ville bevare en ønsket natur
t i l stand svarer til at ville bevare s tående
bevægelsesmønstre ( interferensmønstre) i et
s am spilssystem - som e t evigt fastholdt
"magiskt øjeblik".
Hvis me1mesket ikke har influeret (nævne
værdigt) med kulturpåvirkninger kan man tale
om særtilfældet urørt natur - undeifm·stået af menneskehånd.
Hvis arterne (næsten) ikke er involveret haL--
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vi f. eks. kystdynamikken, som naturligvis
også er natur.
Naturen, som den normalt fremtræder for os
i Danmark kan siges at være: "Det de andre
arter har gjort, efter at vi har gjort det vi har
gjort " . Resultatet er en slags arternes "svar"
på menneskers handlinger.
At tillægge naturen værdi

Kan man overhovedet det? Bruges en natur
udlægning som ovenfor, der er værdifri,vil det
betyde, at en brændenældebevoksning i så
fald kan være af lige så god naturkvalitet som
et kildefelt, en højmose eller et ekstremrigkær.

Og det er den ikke. Det har jeg en fast mening
om. Men hvmfor ikke?
Et barn, der netop har lært at gå og er på
opdagelse i en blomstereng eller i et rent hede
vandløb vil ikke være i tvivl, når hun kommer
til brændenælderne. Vanskeligheden består i
at få barnets umiddelbare sansninger og fø
lelser sat på tanker og ord, så det fremstår ob
jektivt og velbegrundet, eventuelt suppleret
med mere reflekterende voksen-overvejelser.
Naturkvalitets-diskussionen er uomgænge
lig og vigtig; men meget svær at føre, synes
jeg.
Danmarks Miljøundersøgelser har i en rapport

Fig . l. Et lille menn eske sansende i naruren - i hede
bækken ved Hjøllund, s o m 
meren 1 985. "Meget er sagt
0111 naturkvalitet og mere vil
blive sagt; men det afgørende
ord bliver a ldrig sagt. For
n aturkvalitet er ikke e t
o r d. . . "
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fra september 1999: "Naturkvalitet - kriterier
og metodeudvikling " forsøgt at beskrive,
hvad der betinger høj naturkvalitet . At vove
at komme med et bud på hvad der forstås ved
naturkvalitet, svarer til at prøve både at gribe
fat om nældens rod og vove pelsen. Det sker
afgjort med risiko for at brænde fingrene og
blive flået levende. Jeg er imidlertid glad for at
de turde vove forsøget og fineler resultatet
brugeligt, om end ikke ganske færdigudviklet
til fmmidlingsniveau.
Fem begreber, vildhed, oprindelighed, kon
tinuitet i rum, kontinuitet i tid og autenticitet
bruges til at betegne stigende naturkvalitet
efter princippet jo mere, jo bedre.
Vildhed står for fri udfoldelse af naturlige
processer uden menneskelige påvirkninger, f.
e k s fri k y s t d y n a m i k og frit s ly n g e n d e
åsystemer. Også arter o g samspilssystemer
kan være i fri udfoldelse. Det modsatte af vild
hed er kontrollerede, regulerede systemer, som
tillægges lavere naturkvalitet
Oprindelighed, i betydningen uforandret,
henviser dels til oprindelige uforandrede land
skaber, dels til oprindelige plante- og dyre
samfund. Oprindelighed knytter an til konti
nuitet i tid. Der kan i uforandrede landskaber
med længe etablerede plante- og dyrearter,
udsat for stadige, årligt tilbagevendende be
givenheder, udvikles komplicerede samspils
systemer mellem og med plads til mange for
skellige arter. Arterne har både haft tid til at
etablere samspillene og samspillene er ikke
blevet ødelagt ved kontinuitetsbrud. Konti
nuitet i tid er i Danmark ofte tæt tilknyttet men
neskets dyrkningspraksis. Her har en regel
mæssig gentagen kulturbetinget påvirkning
skabt en kontinuert tidsrytme i driften, som re
sulterer i f.eks. lysåbne artsrige høslætenge,
overdrev, strandenge og heder. Den kontinui
tet er i dag næsten overalt brudt, hvilket ud
gør et meget stort problem for naturkvaliteten
i disse kultur-natur-arealer. Modstykket til be
grebet kontinuitet i tid er historieløst og til
fældigt, som tillægges lavere natm:kvalitet.
Kontinuitet i rum tillader flere samspils
fænomener med større arealkrav at udfolde sig,
bl. a. de samspilsfænomener, der involverer
optræden af større pattedyr og rovf\lgle. Små

naturarealer, der kun kan tillade dele af natu
rens gamle samspilsfænomener at udfolde sig,
tillægges lavere naturkvalitet end større natur
arealer.
Begrebet autenticitet, der er et frygtel igt
ufolkeligt ord, kan vist bedst beskrives som
"ægthed " eller som modstykket til det forlorne
og konstruerede. Det er et vigtigt og virkebgt
fænomen. Der er stor forskel på de to bunker
jord på Jelling Golfbane, der skal ligne grav
høje .:__ og så selve Jellingehøjene, Gorms og
Thyras høje, - også selv om begge de to store
Jellingehøje er gennemgravede på kryds og
tværs - og også selv om der tilsyneladende
heller ikke har været begravet nogen i Syd
højen. Forskellen er, at Harald Blaatand har an
lagt dem begge for godt og vel lOOO år siden,
samtidig med han lod riste "Danmarks dåbs
attest " i runer på den store Jellingesten. Ha
rald B laatands højes fortælleværdi er trovær
dig og har historisk dybde.
Konstrueret natur med lav autenticitet til
lægges en ringere naturkvalitet end ikke kon
strueret natur, bl. a. fordi det konstruerede re
præsenterer en· stærk forsimplet samspils
model, hvor i virkeligheden kun ganske få
naturelementer har indgået i modellen.
Ydmyghed er et meget meget vigtigt ord i
omgang med den virkelige natur.
·

Jeg oplever bestemt ikke, at det sidste ord er
sagt om naturkvalitet, slet ikke; og det er vig
tigt at begrebet fortsat udvikles. En aktiv
naturforvaltning må som absolut forudsæt
ning kræve, at man vi l og kan skelne mellem
en ikke ønsket tilstand med lav naturkvalitet
og en mere ønsket tilstand med en højere
naturkvalitet Ellers kan handlinger, der skal
sikre naturværdier, ikke anvises meningsfuldt.
Hvordan sikre naturkvalitet? Gør som
brandmanden...

Ved i Idebrand har b r an d i n s pe k t ø r e n
(Indsatslederen med sølvhjelmen) en klar
prioriteringrækkefølge. Denne prioritering kan
næsten uderi videre oveiføres til den priorite
ring, der bør foretages i naturforvaltningen. ·
("Brandmandens Lov ") :
R�d akut truede. Første indsats er at redde og
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sikre de nødstedte, akut truede arter.
Koncentrer derefter indsatsen på at be
skytte de endnu eksisterende værdier mod
truslen fra de negativt virkende faktorer.
Det betyder at opmærksomheden i anden
omgang skal rettes mod de endnu værdifulde
naturarealer. De eksisterende gunstige forhold
skal sikres opretholdt ved en fortsal hensigts
mæssig drift og ved at mindske påvirkningen
af negativt virkende faktorer.(Ved i ldebrand
starter slukningen ikke med at sprøjte mod
selve den brændende bygning, men med at
oversprøjte tagene på de endnu ikke bræn
dende nabobygninger.)
Begræns skaden. Bekæmp og bring som
tredje prioritering de negative faktorer, som
akut truer værdierne, til ophør. Ved natur
forvaltning kan det være vandstandshævning,
ophør med gødskni n g , rydning af træ
opvækst, etablering af hensigtsmæssig græs
ning eller høslæt m . m . (Ved ildebrand er dette
selve brandslukningen . Fælles for natur
forvaltning og brandslukning er også, at det

ofte hjælper med en masse vand).
Herefter ruller brandinspektøren og hans
mandskab slangerne sammen og kører hjem;
men jeg bliver i det sammenlignende billede i
endnu tre efterfølgende faser:
Undersøg bagefter årsagerne til at de nega
tive faktorer fik et sådant omfang og planlæg
for at undgå det fremover. (Det svarer til op
klaring af brandårsag og ændring af regelsæt.)
Endelig genopbygges værdierne i det om
fang det er m u l i gt. Den såkaldte n a t ur 
genopretning.
Overvåg tilstanden for at kunne prioritere
forebyggelses- og tilsynsbehov. Arbejd mål
rettet med tilsyn og forebyggelse, så negative
faktorer ikke får væsentlig betydning. (Ruti
nemæssige brandtilsyn) Naturovervågning
skal kortlægge hvor værdierne er og sikre at
der er en hensigtsmæssig tilstand og drift så
naturværdierne kan bevares.
Billedet i "brandmandens lov " har naturlig
vis sine begrænsninger. Det er nmmalt ikke il
debrand, der udgør den negative faktor i natur-

Fig. 2 . " Enh ver, der ikke fører sit regnskab over tre tusinde e/r, lever fra heinden og til
1/IUJiden . " Goethe. P(/ denn e lille broncealderhø) ved Randbøldal kan man se de vigtigste
virkninger af de n egative faktorer, der helt generelt truer ·naturkvaliteten i dan ske
naturolll/"(1der. Foto fra Rodalvej, juli 2001 .
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forvaltningen i Danmark.
NatUiforvaltningen har efter min opfattelse
i fokuseret for lidt på bevarelse af de eksiste
. rende naturværdier. Og derfor har vi mistet
meget naturkvalitet Naturtilstanden, forstået
som samspilsfænomenerne mellem vores vilde
arter, og n a t urkva l i teten b eskrevet ved
parametrene vildhed, oprindelighed, kontinui
tet i tid og rum, er bestemt truet af negative
faktorer i dagens Danmark.
·

·De negative faktorer - naturforvaltningens
hovedmodstandere
·

En broncealderhøj øst for Rodalvej mellem
Randbøldal og Store Lilune, som jeg kører forbi
to gange ·hver dag, illustrerer på en oversku
elig måde, hvilke negative faktorer, der især
truer naturkvaliteten på de eksiste�·ende natur
arealer i Danmark.
For meget næring (eutrofiering). Den neder
ste halve meter af gravhøjen består tydelig
vis af en "vaniliekrans " med næringsstof
el skende høje g'ræsser og urter, såsom stor
nælde, alm. kvik, bune-snen·e, vild kørvel, grå
bynke, hindbær, ager-tidsel og gederams m.m.
Naturarealer i Danmark er næsten alle påvir
ket med handelsgødning i randzonen ind mod
de omgivne agermarker og det er en betyd
n i ngsfuld p å v i rkn i n g . Overgødsknings
fænomenet kan ses langs stort set alle hegn,
diger, vejkanter og v andløbsbredder, der
grænser op til intensivt dyrkede marker. Det
skyldes især udbringning af handels gødning,
hvor en del af gødningskornene af centrifugal
sprederen er blevet slynget uden for de dyr
kede arealer og ind på naturarealet En sådan
gødskning er ikke i landmandens interesse og
det strider mod a n v i s n i ngerne om godt
landmandsskab. Men det er sket. Gødskning
i naturarealer favoriserer nogle få grådige
ukrudtsarter, (-de såkaldte yuppie-arter) og det .
u d v i d e r deres u d b r e d e l s e t i l udyrkede
randområder. Gødskning er ødelæggende for
de oprinde! ige næringsstof-nøjsomme arter.
Det forringer naturkvaliteten alvorligt og er et
markant kontinuitetsbrud.
Manglende landbrugsmæssig brug. Ophør
af græsnings- eller høsletsdrift (kontinuitets
brud). Den midterste og højeste del af grav
højen er ikke blevet påvirket med handels-

gødning fra nabomarkerne, så her kan met'e
nøjsomme plantearter gro. Det er dog mest
græsset bølget bunke, der dominerer. Det hø- ·
rer dog med til historien at højtoppen med ned
børen i nyere tid også har fået tilført mere kvæl
stof, og højtoppen og dens vegetation er der
for også påvirket af et øget næringsstof
tilførsel. Men påvirkningen har været klart min
dre. Det fremgår også, at højen ikke længere
bliver anvendt til græsning, at den er ved at
gro til og at der er træopvækst Der har for
mentlig slet ikke været træer på gravhøjen de
første 3 -4000 år, og først i nyere tid, måske
endog først i vores tid, er tilgroningen med
træer begyndt. Gravhøjen har været et u gødet
fåre- eller kreaturgræsset overdrevslandskab
siden anliegget. Først i de seneste år er drifts
kontinuiteten brudt. og det forringer højens
naturkvalitet
For små arealer. (Ringe rumlig udstrækning
- manglende kontinuitet i rum) Når arealer bli
ver for små, så b li ver bestandene på arealerne
tilsvarende små og skrøbelige. Højen ligger
isoleret som et lille naturareal i en stor dyrket
mark. Højtoppen kan ganske vist rumme helt
andre arter end højfoden og marken. Men
højtoppens fåtallige dyr og planter dør lettere
ud og genindvandrer kun meget vanskeligt.
En hugorm kan f. eks. absolut ikke forventes
at kunne få opfyldt sine krav til jagtterritorium
på højen. Små naturarealer tillægges detfor en
ringere naturkvalitet end større sammenhæn
gende.
Dårligt sammenhængende vandreveje for
dyr og planter (svage økologiske forbindelses
linier). Der er slet ingen vandreveje til højen.
Den nærmest liggende er vejrabatten ved
Rodalvej, hvorfra fotoet er taget. Tidligere, da
højen blev græsset af får eller kreaturer, førte
de græssende dyr mange af græsningslandets
plantearters frø med sig. Ved ophør af græs
ning er en vigtig spredningsmekanisme ophørt
med at fungere. Højens arter får derved van
skeligere ved· at spredes og deres arvemasse
kan let blive udsat for indavl når der ikke fø
res nye artesfæ l l e r t i l område t . Dårlige
spredningsmuligheder bremser naturens nød
vendige dynamik og tillægges detfor en for
ringet naturkvalitet
Byudviklingens arealki·av til boliger og veje.
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En af de skitserede vejforløb ved den plan
l�gte amtsvej fra Vejle mod Billund syd for
landsbyen Ny Nørup passerer gravhøjen i en
afstand på ca. 50 m. De fleste moderne vej
anlæg eller byudvidelser søger normalt at re
ducere skaderne på naturområder mest muligt,
men undgå at skade de naturarealer de ind
drager kan de ikke. ·
Mange steder udgør mangel på vand på
grund af dræning i nyere tid et meget vigtigt
kontinuitetsbrud og det er en vigtig negativ
faktor for mange naturområders naturkvalitet,
især hvad angår naturkvaliteten i enge, moser
og skovsumpe. Her er billedet af bronceal
derhøjen ikke længere velvalgt. Det kan ikke
hævdes at broncealderhøjen ved Rodalvej
mangler vand, for den l igger højt og tørt i ter
rænet, og det har den gjort siden anlægget for
3-4000 år siden.
Som det fremgår af billedet virker flere ne
gative faktorer ind samtidigt.
De negativt virkende faktorer på natur
kvaliteten kan vendes til positive ved at gøre
det modsatte: Fjerne næringsstoffer. Etablere
en god græsnings- .eller høslætdrift Udvide
arealer med naboarealer i miljøvenlig drift. Foi·
bedre de økologiske forbindelseslinier m . m . .
D e t e r naturforvaltningens opgave a t vende
de negative faktorer til positive.
Aktørerne i naturforvaltningen

Hovedaktørerne i naturforvaltning er især
S k o v - og N a t u r s t y r e l s e n , S t a t s sk o v 
distrikterne og amterne. De m iljøvenlige
jordbrugsforanstaltn i nger (MVJ -ordnin
gerne), der er frivillige og forvaltes af amterne
og direktoratet for fødevarer og erhverv, kan
der:udover i et ikke ubetydeligt omfang siges
at medvirke til naturforvaltning på privatejede
naturarealer.
Det er især Skov- og Naturstyrelsen, der for
v a l ter de penge, der er afsat t i l n a t u r 
forvaltning. De afsatte pengebeløb bliver for
delt dels til større statslige projekter og dels
til statsskovdistrikterne, der udfører naturpleje
på store statsejede arealer, samt som bloktil
skud til amterne, der forvalter lokale naturpleje
og naturgenopretningsopgaver.
Pengene fordeles på naturgenopretning, skov
rejsning, bevarelse af kulturmiljø og til frilufts1 28

liv, som tilsigtet af lovgiverne.
Skov- og Naturstyrelsen.har i de ti første år
gennemført en række projekter, herunder
nævnt i (næsten) tilfældig rækkefølge: Skjemå
projektet, Legind Vejler på Mors, Højby Sø,
Spøttrup Sø, Oldenor Sø på Als, genslyngning
af G udenåens Øvre løb, genslyngning af
Gelså, Frøslev Mose, Nordre Boest Mose,
Filsø og Vest Stadil Fjord .. E n anden slags
naturgenopretning er skovrejsning, der er gen
nemført bl.a. i Vestskoven, Bærmose-Himme
rige Skov ved Hirmerup og Løvbakke Skov
ved Herning.
Der er erhvervet overdrevsarealer på Høje
Møn, ved Ulkerup Overdrev, Vangså Hede,
Helnæs Made, Fjand Enge og Geddal Strand
enge og her indgår arealdriften som en del af
projektet.
Statsskovdistrikterne udfører naturpleje på
deres egne, statsejede naturarealer og de har
en stor erfaring i særlige driftformer ·i skoven
og i pleje af hedearealer og højmoser.
A mterne udfører m i ndre naturgenopret
nings- og naturplejeforanstaltninger inden på
private arealer, inden for fredningeme og hvor
der er regionale interesser. Amteme har især
været aktive inden for vandløbsrestaurering,
genopretning af mindre søer og rydnings
opgaver eller tilvejebringelse af græsningsdrift
ved tilskud til hegning, m. m. Arnterne har des
uden i mange tilfælde fokuseret på at ophjælpe
bestande af truede, rødlistede arter, f. eks od
der, løvfrø, klokkefrø m.m.
I de første 1 0 år efter naturforvaltningsloven
fra 1 989 til l 999 blev der brugt ca. 1 .400 millio
ner kroner til naturfmvaltning. Heraf gik de 326
m ilioner kroner videre til amterne som bloktil
skud.
Regnes de 1 400 mio. kroner, der i løbet af l O år
har været brugt til natmforvaltning, om til års
budget, hvilket er det normale sammenlig:
ningsgrundlag, så bliver det afsatte beløb 1 40
millioner kroner pr. år. Fordeles de 1 40 millio
ner kroner på 5 mio danskere (som et overslag),
så bliver det 28 kr. pr dansker eller lidt mindre·
end hvad en pakke 20 stk. cigaretter. koster 
om året. Beløbet kan regnes ud til at blive lidt
større hvis også alle amternes bidrag medreg
nes; men det skal blot illustrere at samfundets
indsats for naturbeskyttelse altså ikke ruinerer

skatteborgerne - slet ikke.
Vi kunne fordoble indsatsen på natur
området ved at forhøje indsatsen pr år til et
beløb, der svarer til en flaske rimelig god rød
vin pr person. Vil vi gøre det? Det er ikke en
helt uoverkommelig indsats.
Det er ikke mit ærinde at nedgøre den hidti
dige indsats, tværtimod. Der er sket meget
godt og synligt for de afsatte midler i de ti år,
både fra stat og amt.
Vi har i og for sig handlet i rigtig rækkefølge;
men der mangler endnu noget.
Vi har i dag sikret os at de beskyttede natur
arealer ikke indskrænkes i areal. Det offentlige
har pligt til at pleje de beskyttede naturarealer
der er i offe n t l i g eje . Det sørger natur
beskyttelsesloven for. Vores miljølove søger
at begrænse de negative faktorer, der udefra
kan indvirke på naturkval iteten. Nogle af de
oprindelige vandområder er blevet genopret
tet og dræningsprojekter er blevet tilbageført
takket være natUiforvaltningsloven.
Imidlertid er kun en meget lille del af de be
skyttede naturarealer vedligeholdt i en drift,
som sikrer bevarelsen af naturkvaliteten. Om
kring 65 % af naturarealerne er i privat eje. Der
er mange og store privatejede arealer, hvor en
hensigtsmæssig drift ikke er sikret, og hvor lo
ven ikke giver adgang til at sikre det. Det er et
problem hvis vi ønsker at sikre og bevare
naturværdierne.
Hvordan bevare naturkvalitet? Ved en
hensigtsmæssig arealdrift

At bevare naturarealerne uden at tage stilling
til arealernes naturkvalitet svarer til ikke at
skelne brandsværtede mure fra fredede byg
ningsværker i perfekt stand.
I de lysåbne kultur-naturarealer overdrev,
enge, moser, heder og strandenge er det især
virkningen af høslæts- og græsningsdriften,
der har brug for at præciseres i praktisk natur
forvaltning.
Det er nyttigt at skelne mellem kvalitetsmål
for området (d.v.s. mål for den ønskede virk
ning af arealdriften) og driftsmål for dyre
holderen, (dvs. mål for hvordan han passer
driften).
Det er vigtigt at den driftsansvarlige dyre
holder får en forståelse for, hvad der ønskes

bevaret. Det er ikke en selvfølge, at den for
ståelse er til stede. Det vil være ønskeligt med
efteruddannelse af landmænd i forbindelse
med t i l skud t i l milj øv e n l i g e jordbrugs
foranstaltninger og at der bliver endnu bedre
støttemuligheder for driftsformer der skaber
eller opretholder naturkvalitet
(Det svarer til inddragelsen og uddanndsen
af "Åmændene " i amternes og kommunernes
vandløbspleje.) Der er altså en uddannelses
mæssig opgave mellem naturforvaltningerne
og dyreholderne.
Men uddannelsesopgaven er tosidig. For
naturforvaltningerne skal også lære, hvordan
dyreholdernes praktiske driftssituation er. Af
taler, regler og støtteordninger skal være ud
formet så det er muligt for dyreholderne at gen
nemføre en drift, der bevarer en ønsket natur
kvalitet.
Det er ikke altid tilfældet i dag. Der er ikke
s tøtteordninger t i l høslæt og græsnings
ordningerne er alt for ufleksi ble, f.eks på
s trandenge, h v o r krav et m a k s i m a l t
græsningstryk p å højst l , 4 dyreenheder pr h a
kan være for lidt til at hindre tilgroning.
Er "naturgenopretningerne " vellykkede,
hensigtsmæssige og tilstrækkelige? Hvor van
det bringes tilbage og naturtypen skal være
urørt (sØ, å, pilemoser, urørt skov) er de hen
sigtsmæssige og vellykkede. Om de er tilst:ræk
kelige vil tiden (og den vand- og luftbårne
eutrofiering) vise.
Er "naturplejeforanstaltningerne " vellyk
kede, hensigtsmæssige og tilstrække lige?
Visse steder er de vellykkede, ( MYJ-græsning
på overdrev, nogle strandenge, nogle enge og
heder). Andre steder er de mangelfulde (Enge,
moser, heder.) De " tidsbegrænsede natur
arealer" er en naturbevarelses-mæssig dårlig
løsning med meget ringe naturkvalitet for of
fentlige midler.(5- og 20-årig samt brakarealer).
Generelt har al naturpleje i Danmark alt for
u p r æ c i s e mål, i s æ r i de m i lj ø v e n l i ge
græsningsordninger (MVJ). Men naturplejen
med græsning gør alligevel gavn, fordi det sin
ker tilgroningen med trævækster.
Ethvert naturområdes historie og traditio
nelle arealdrift må mere i foc u s i n atur
forvaltningen. Hvis naturkvaliteten i et onu-åde
er betinget af en traditionel driftsrytme, så
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opretholdes naturkvaliteten bedst ved at op
retholde eller genoprette den driftsform , der
har virket kontinuert i lang tid. Det er en op
gave at få beskrevet driftsformen og at få til
passet den til moderne driftsvilkår. Det er nød
vendigt at inddrage både kulturhistorikerne og .
de moderne landmænd (og landbrugsstøtte
ordningerne) i dette udviklingsarbejde.
Høslæt og græsning virker forskelligt på
floraens sammensætning og vegetations
mængde. Ved brug af forskellige dyrearter og
racer samt græsningsperioder og græsnings
intensitet �an "græsning " tilpasses den øn
skede virkning væsentligt bedre end det sker
i dag.
I eng- ,mose- og strandenge er der især be
hov for at genindføre, forfine og modernisere
driftsformen høslæt. Høslæt fjerner mest ef
fektivt hurtigt store mængder næringsstoffer
fra overgødede naturarealer. Hø har siden
j e rn alderen ( c a . 5 00 år f. Kr. ) udgjort
kreaturernes eneste v interfoder helt op i 1 900
tallet. Høslæt var en årlig gentagen driftsform
i enge og moser og udgjorde en kontinuert på
virkning af engenes flora og fauna - i tusin
der af år.
Ved høslæt fjernes omkring 80 % af plante
næringsstofferne i vegetationen sammen med
med høet; medens det kun er omkring 20 % af
plantenæringsstoffernne i vegetationen der
fjernes med dyrene ved græsning. Delfor er
det noget nær en katastrofe for naturkvaliteten
i engene at driftsformen høslæt er næsten op
hørt. Hvis naturbeskyttelsen af engene er et
udtryk for . at samfundet ønsker at bevare
naturkvalitet i form af rige blomsterenge, så
må det være interessant, hvilken driftsfonn, der
giver "svaret " : Rig blomstereng.
H ø s l æ t forbedrer de lav tvoksende og
næringsstofnøjsomme plantearters livsvilkår
i engene og høslæt betinger derfor fremkom
sten og vedligeholdelsen af en artsrig eng
flora. Da vi i 50erne og 60erne "skruede ned "
for høslæt "skruede vi samtidig ned " for
storkebestanden og engblommer, m.m.
Nogle af vores naturområder er for små el
ler de er for lidt sammenhængende, og der er
det naturligvis nødvendigt at forøge arealet
og deres forbindelseslinier. Det er også vig-
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tigt, at en del af den danske skov udlægges
som naturskov e ller urørt skov. Men nogle af
naturgenopretningsprojekterne kunne måske
vente lidt. Vore meget gamle lysåbne kultur
natur-arealers naturkvalitet beskyttes bedst
ved at beskytte dem sdm dynamiske samspils
systemer ved en hensigtsmæssig drift. Det bør
efter min mening være en vigtigere prioritering
at bevare og sikre naturkvaliteten i vores ek
sisterende kultur-naturarealer enge, overdrev,
heder og strandenge end at u dv ide disse
arealers udstrækning i hektar.
Axel Juul appelerede i 1 909 til myndighed
og menigmand om at værne vort minderige
land. To år efter stiftedes Naturhistorisk For
ening for Jylland. Ni år efter kom den første
naturfredning slov og 28 år efter fredede
Staunings regering gravhøjene, herunder også
broncealderhøjen ved Rodalvej.

Værn om vort minderige Land
Hver Myndighed og Menigmand
Byg tænksomt op, ryd varsomt vbæk,
Husk det er gamle Ansigtstræk,
Måske med drag af evighed,
l rører ved!
Axel Juul 1 909
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Hederne
Torben Riis-Nielsen
Skov & Landskab (FSL)
Hedens natur hænger uløseligt sammen med
den udnyttelse heden var udsat for i gamle
"
dage". Grundlaget for indtægter til hede
bruget var igennem århundreder eksport af
stude .. Fårene og deres uld var også en væ
sentlig indtægtskilde. Den vigtigste naturtype
var engene, som gav det nødvendige input
af foder af god kvalitet til dyrene og som også
var grundlaget for husdyrgødningen. Agrene
var den næstvigtigste. Her dyrkedes, byg,
boghvede og navnlig rug. Der blev ikke blot
dyrket korn. Efter dyrkningen lå markerne i
hvile i flere år. Den tid var lige så vigtig, idet
den gav gode græsningsarealer . for dyrene.
M arkerne b l e v g ødsket med blandings
gødning - ofte med l ige dele møg og hede
, tørv. Moserne benyttedes til græsning med
ungkvæg og stude - samt til produktion af
smedekuL Heden var den arealtype, som var
billigst. Der var ofte rigeligt med hede i for
hold til de andre naturtyper - i hvert fald i det
indre af landet. Heden havde alligevel en me
get stor betydning, idet den benyttedes til
'græsning med får og stude og samtidig gav
en række værdifulde produkter: hedetørv,
foderlyng, brændelyng og tækkelyng. Brand
spillede også en stor rolle for heden, men ofte
i form af voldsomme uønskede hedebrande
(Riis-Nielsen m.fl. 1 99 1 , Riis-Nielsen 1 992).
Efterhånden som hedeopdyrkningen skred
frem forsvandt de fleste heder. Fredning af
hederne startede tidligt i 1 900-tallet og en
række smukk;e hedearealer blev sikret for ef
tertiden. Ser man på hederne i dag l igner de
ikke sig selv. De er løsrevet fra deres tidligere
sammenhæng som en del af et dyrknings
system. Nogle heder ligger som sure græs
overdrev med bølget bunke. Nogle l igger som
homogene tæpper af rev Jing. Mange gror na
turligt til med træer og buske. Tilgroningen er
kraftigt øget som følge af en generel tilplant
ning af landskabet.

Udviklingen er tildels naturlig idet hederne
naturligt følger en udvikling mod græs, rev
ling eller skov. Men i dag kommer der også
en forøget luftformig kvælstofbelastning, som
især stammer fra l andbruget. Man kan så
spørge hvor meget af udviklingen, der er na
turlig - og hvor meget der skyldes kvælstof
belastningen.
Langtidsundersøgelser

Skov og Landskabs langtidsundersøgelser på
Nørholm Hede fra 1 92 1 til i dag har godtgjort,
at den forsvinden af laverne, der sker i meget
høj grad er en naturlig proces. Rensdyrlaverne
startede deres tilbagegang allerede fra de al
lerførste undersøgelser i 1 920 'erne. Det er
lang tid før stigningen i luftforureningen slog
igennem (Holmsgaard 1 986, Binding 1 997,
Frandsen 1 997). Hvor hederne i dag plejes
med et lavt græsningstryk kan man da også
se lavfladerne blive genetableret.
Kvæggræsningen på Nørholm Hede op
hørte i 1 890'erne og allerede i 1 904 havde eje
ren bemærket, at græsserne havde bredt sig
på bekostning af lyngen. Med floraunder
søgelserne er det godtgjort, at denne udvik
ling på en række arealer er sket allerede før
1 950'erne. Det er også før forventet, hvis
kvælstof skulle være årsagen. Også udviklin
gen fra hede til græs ser således også u d til
delvist at skyldes den manglende pleje.
Eksperimentelle undersøgelser

På Hjelm Hede blev der i årene 1 992 til 1 996
udført et større forskningsprojekt, som undersøgte effekter af kvælstof på hedens jord
bund, plantevækst og andre dele af økosy
stemet. Det foregik i et samarbejde mellem
Å r h u s U n i v e r s i t e t , D a n m ar k s M il j ø 
undersøgelser o g Københavns Universitet.
Forsøgene viste, at gødskning med kvælstof
ingen direkte effekter havde på hedens plan-
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tevækst. I stedet var det fosfor, der begræn
sende væksten af hedens planter (Riis-Niel
sen 1 997). Resultatet fra et forsøg kan ses på
billedet. Alle de felter, der har modtaget fos
for har tydeligt en mere grøn tone, som skyl
des bølget bunke. Man må regne med at dette
er generelt på de fosforfattige heder på de
vestjyske indlandsheder.
I k l itterrænnet langs kysten øges græsser
nes vækst på bekostning af l yngen s . Det
samme sker sandsynligvis på de mere fosfor
rige østdanske heder og i indsander (Riis-Niel
sen 1 997).
Hastigheden hvormed de mest lysåbne
plantesamfund forsvinder øges derfor med

Figur2 . Effekten af næringsstofberigning pc/ gen
vækst af bølget bunke ejteret lyngbladbilleangreb
på Hjelm Hede. Alle kombinationer afkvælstof(N),
fosfor (P) og killiwn (K) er bmgt med 4 gentagel
ser. Kun et h)øme cifforsøget er vist, indeholdene
en cif kontrolleme (O). Græsseme breder sig hur
tigt, hvor der er tilførtfosfor alene eller i kombina
tion med andre stoffei: Kvælstof alene har ingen
effekt.
·

kvælstofnedfaldet
Med det stigende nedfald af kvælstof sker
der en ophobning af kvælstof i lyngens blade.
Hollandske iagttagelser tyder på, at det er kan
betyde, at en l i l l e bille - lyngbladbillen
(Lochmaea suturafis) - får kronede dage. Den
kan afløve og udslette store lyngarealer, og
det sker tilsyneladende stadig hyppigere.
Ved et tilfælde blev Hjelm Hede angrebet af
lyngbladbiller midt i undersøgelsesperioden.
Angrebet var megetkraftigt og afløvede flere
kvadratkilometer hede - og deriblandt flere
forsøgsarealer.
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Fig ur J .' R egen eration af hedelyng efter et
lyngbladbilleangreb som funktion af den år
lige kvælstofgødskning . Der er registreret 40
raunkjærcirkler ved hver bellandlig og tal
let angiver i hvor nwnge procent af disse, der
fandtes mindst et enkelt overlevende skud af
hedely n g .

Antallet a f biller blev forøget v e d b l o t e n
ringe ekstra t ilført kvælstof, men v e d høje til
førsler gik antallet af udklækkede biller igen
ned (Johansson m.fl. 200 1 ). Vi gætter på, at
der havde været flere bi'! ler, men at de ikke kla
rede at b live voksne, fordi de døde af sult.
Det viste sig nemlig, at hver bille var mindre
ved større kvælstoftilførsler og at skaderne
på hedelyngen fortsatte med at stige (figur 1 ) .
Hovedeffekten af kvælstof ser således u d t i l
at være en forøgelse a f frekvensen a f lyng
b ladbilleangreb på de danske heder. Det er
derfor græsserne breder sig, og man kan på
den baggrund godt frygte for hvilken fremtid
de danske heder har. Iagttagelser fra Mols i
2000 antyder dog heldigvis, at der udover en
klar sammenhæng med nedfaldet af kvælstof
også er en vis sammenhæng med hedeplejen.
Græssede arealer er tilsyneladende m indre føl
somme overfor kvælstof. Måske ligger nøg
len til løsningen blandt andet i en ændring af
plejen?
·

Klimaeffekter

Som noget nyt er det også vist, at hederne v i l
ændre sig s o m følge at den globale opvarm
ning. Græsserne stimuleres af varmen - og det
ser endda også ud til at lyngbladbillerne også
foretrækker mere varme. Hederne kan således
komme i en endnu mere ustabil situation.
·

Hedepleje

Da man i 1 970'erne opdagede, at hederne æn-

drede sig, forsøgte man at genskabe deres tid
ligere udseende ved at pleje dem. Hedeplejen
startede i 1 970'erne med afbrænding efter
skotsk mønster. Senere vandt grenknusere af
forskellig type indpas. Siden har græsning med
får og kvæg vundet større og større udbre
delse. Nogle heder plejes for at skabe åben
natur eller udsigt - andre plejes for at give et
lyngtæppe. Der er også en del forsøg på at
bevare bestande af sjældne planter.
Uanset den udvikling er forar·mningen af
dyre- og plantelivet fortsat - hvmfor? Hvor
dan kan man bevare heden? Er det et spørgs
mål om den rigtige pleje eller er det et spørgs
mål om at nedsætte kVælstofbelastningen.
Svaret er, at begge dele er nødvendige. Den
mangesidede udnyttelse hedei·ne var udsat for
i gamle dage havde hver en effekt på hedens
naturindhold og dens evne til at blive bev!lret
som hede. Græsningen kan skabe forudsæt
ningen for naturlig vedligeholdelse af lyng
heden. Den fremmer genspiring af lyng. Den
betyder tilsyneladende også en mindre føl
somhed overfor lyngbladbilleangreb.
Et af hovedproblemer for bevarelsen af
hedernes naturindhold er, at de mange små
biotoper på hederne gror til uden der dannes
nye. Mange af de sjældne hedeplanter og dyr
er tilknyttet forstyrrelser fra kulturindgreb:
Tørveskrællede heder på tør og fugtig bund,
vindbrud efter hedebrand, marker i hvile der
springer i lyng. Også her er årsagen til at de
mange specielle dyr og planter forsvinder en
kombination af kvælstofbelastning og uhen
sigtsmæssig pleje.

områder)
2. Hedebrug - en forskningsmæssig og kul
turhistorisk gevinst (Et enkelt eller mogle få
eksempler på et hedebrug - l agt i den rette
landskabelige sammenhæng).
3. Landskabs- og biodiversitetspleje, med
genskabelse af hedens habitater (Hovedpar
ten af de danske heder)
4. Nutidig brug. Som elementer i landmand
ens vildtforvaltning (mindre §3 heder)
Naturlig succession

På mmåder med naturlig succession er det na
turen - vildheden - derråder. Her kan man lære
om de processer der styrer naturen. og man
kan lære noget om, hvilken vegetation og
hvilke gradienter, der vil være i et hedeområde,
hvis mennesket ikke blander sig. Det er der
for naturligt onu·åder, der er vigtige for forsk
ningen. Nørholm Hede har ligget på den måde
i over hundrede år. Nogle klitonu·åder kunne
også udpeges, så man efterhånden kan se,
hvor langt ud i klitterne skoven naturligt ville
forekomme - og hvilken plads der naturligt
ville være til den åbne klits vegetation.
Hedebrug

At have et hedebrug blot et enkelt sted i lan
det ville være af uvurderlig betydning. Der er
et pædagogisk sigte i at fortælle hvilken kul
turhistorisk sammenhæng, der har skabt og
vedligeholdt heden. Et sådant sted kunne
også bidrage med meget betydningsfuld forsk
ningsviden om, hvilke småhabitater, der frem
kommer af den oprindelige brug, og hvordan
de enkelte kulturindgreb har spillet sammen.

Plejestrategi

Der er mange forskellige natursyn, og mange
forskellige måder at udmønte disse natursyn
til en plejestrategi. Jeg vil her præsentere mit
personlige bud på en plejestrategi. Et konkret
forslag gør det lettere at se pointerne - og det
gør det også lettere at være uenig. Det er der
for slet ikke meningen at afskære andre, som
måtte have en anden mening. Mit forslag til
en strategi for bevarelse af heder indeholder
følgende elementer, hvoraf den sidste nødven
digvis må dække det største areal .
1 . Naturlig succession - en naturhistorisk
gevinst . (Nørholm Hede og nogle få klit-

Landskabs- og Biodiversitetspleje

Det er det natursyn, der dominerer den dan
ske naturforvaltning i dag - og det bør vel
også dominere i fremtiden. Plejen kan natur
ligvis forbedres ved at inddrage viden fra den
oprindelige brug af heden. Ikke mindst viden
om, hvordan plejetiltag kan kombineres, så he
den bliver mere stabil.
Nutidi g brug

Mange af de helt små §3 heder, der er beskyt- .
tet mod opdyrkning, gror til. Da hedelyng er
et godt vinterfoder for rådyr, mens det hver1 33

ken gælder revling eller hedegræsser (Peter
sen 1 997) er det synd, at de arealer ikke indgår
aktivt i vi ldtplejen på den enkelte landejendom.
Med oplysning omkring omJådernes kvalite
ter burde det være muligt at få plejet en del af
disse områder helt frivilligt. Da vildtet også
kræver skjul vil det kræve, at der også gives
mulighed for at bevare holme af bjergfyr eller
anden trævækst på arealet for at opnå denne
nutidige funktion. Kan man forestille sig, at
disse områder i fremtiden plejes som vildt
beplantninger snarere end hede? Er der plads
til det i vores naturforvaltning?
Hvilken strategi man end vælger, så er det
vigtigt, at man arbejder udfra et indgående
kendskab til hedens dynamik og funktion.
·
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Græsland -en halvnaturtype i tilbagegang
Rasmus Ejrnæs, forsker
DMU, Afdeling for landskabsøkologi

Hvad enten vi kan lide det eller ej , udgør vi
som biologer en minoritetsgruppe i samfun
det. Hvis man dertil lægger at kun en brøkdel
af biologer faktisk beskæftiger sig med natur
forvaltning, og at denne natmforvaltning ikke
står forrest i befolkningens bevidsthed (An
dersen 1 999), så må man konstatere at vi er en
lille såbar skare. Vi står med andre ord over for
valget enten at drukne i konsensus med det
omgivende samfund, eller, som andre selv
bevidste minoritetsgrupper, at fremhæve vo
res egenart og kompetencer gennem en be
vidst anvendefse af sproget og dets nuancer.
Jeg skal prøve at begrunde hvmfor jeg går ind
for det sidste af de to alternativer.

ere tid har historikere anvendt begrebet over
drev som samlebetegnelse for den græssede
udrnark i landsbyfæl lesskabets tid. Langsomt,
men sikkert, assimilerede biologer denne ikke
særligt præcise betegnelse og anvendte den
om en bestemt naturtype. Det skal dog bemær
kes at Tyge W. Bocher, den første dansker der
i større omfang udforskede tØrt græsland i
Danmark, bevidst distancerede sig fra den bio
logisk set mindre interessante fælledvegeta
"
tion", ved at kalde sin naturtype for skrænt
vegetation (Bocher 1 945) .
For a t gøre ondt værre har biologer også i
mange år stiltiende accepteret at anvende
samlebetegnelsen halvkulturarealer om lys
åbne naturtyper som hede, eng og tørt græs
land. Ordet er igen agronomisk i sin oprindelse,
og betegner nogle arealer som af den ene eller
anden grund ikke anvendes til helkultur, men
blot" anvendes til vedvarende græsning. I
"
udlandet anvender engelsksprogede biologer
den noget mere præcise term semi-natural
"
gra s s l a n d" om arealer som har spontan
græslandsvegetation, og som kræver græs
ning for ikke at gro til. Den direkte oversættel
sen fra engelsk, halvnaturarealer", er i dag un
"
der udbredelse i Danmark (fx Hald 1 999, Ejrnæs
2000) .

Kulturhistorie og naturhistorie

Jægerspris skydeterræn

Danske biologer har uden at tænke nærrriere
over det adopteret en sprogbrug for overdre
vene som stammer fra kulturhistorikere og
agronomer. Ordet overdrev er oprindeligt en
landbrugsøkonomisk term som i mange egne
af l andet anvendtes for den stenede, svært til
gængelige udmark (oren), hvor bønder drev"
"
deres kreaturer ud at græsse i fæ llesskab.
Denne ore rummede typisk en blanding af tørre
og fugtige naturtyper og kunne også være be
vokset med krat eller skov. Nogle steder hed
udmarken ikke overdrev, men for eksempel
lyng", have", fælled" eller lignende. I ny"
"
"

For nyligt indbragte Kong Frederik den VII' s
Stiftelse Frederiksborg Amts regish·ering af §3overdrev på Jægerspris Skydeterræn for natur
klagenævnet, idet disse arealer pånær et havde
været dyrket indtil for 30-40 år siden. Natur
klagenævnets afgørelse faldt d. 1 8. juli efter et
længere forarbejde som også omfattede en be
sigtigelse af de berørte arealer. Fra denne af
gørelse finder jeg det især relevant at frem
hæve følgende juridiske præcisering:

Jeg blev af arrangørerne for naturhistorisk mu
seums 90 års konference bedt om at fortælle
om overdrev, og om samspillet mellem menne
ske og natur. Mine indledende refleksioner
førte dog til en erkendelse af at jeg måtte an
vei1de min egen sprogbrug for at kunne for
·
klare for andre hvad jeg mener om dette emne.
Derfor indgår ordet overdrev ikke i titlen på
foredraget, og det som mange danskere kal
der halvkultur, har jeg bevidst valgt at kalde
halv natur.
Om minoritetsgrupper og deres sprogbrug

Et flertal på 8 medleinmer skal udtale:
"Bemærkningerne til lovforslaget pkt. 3 .7.3
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Overdrev må forstås således, at de overdrev,
som det er hensigten at bes/..'}'tte, er de tilba
geværende rester af de h istoriske overdrev,
det vil sige de Cll·ea/eJ; der som " udmark " lå
udenfor vangene i landsb)fællesskabets tid,
og som traditionelt blev brugt til græsning
for husdyrene og eventuelt også til høstet. "
(N aturklagenævnet 200 l )
Naturklagenævnet hæfter sig altså ved den
kulturhistoriske definition af o.verdrev på trods
af at det af naturbeskyttelseslovens formåls
paragraf fremgår at hensigten med loven
blandt andet er at beskytte naturens vilde dyr
og planter og deres levesteder. Det vil være
min påstand at dette skyldes at biologer har
stået i kø for at beskrive naturtypen overdrev
som et kulturhistorisk levn snarere end en na
turhistorisk atv. Det kan man da kalde at over
flødiggøre sig selv !
En biologisk beskrivelse af naturtypen græsland

En biologisk definition af naturtypen græsland
kunne lyde:
Spontan, urtedamineret vegetation på vel
dræ n e t jordbu n d uden anden kultur
påvirkning end græsning eller høslæt.
Det følger af denne definition, at også eksem
pelvis grønsværsklitter, strandoverdrev og re
lativt stabile, lysåbne kystskrænter skal med
regnes til naturtypen. Det følger også at natur. typen ikke defineres ved en bestemt form for
kulturhistorie eller arealanvendelse, men deril
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mod ved fraværet af menneskelige indgreb 
med mindre der er tale om græsning eller hø
slæt. Der er i princippet ikke noget i vejen for
at naturtypen kan være græsset af vilde dyr.
Planterne karakteriserer græsland, og de er
velegnede til at afgrænse naturtypen i forhold
til andre naturtyper og i forhold til mere kul
turprægede arealer. De almindeligste planter
ses i tabel l og de omfatter ikke ovenaskende
mange græsser såsom almindelig hvene, rød
svingel og fåre-svingel, men også urter såsom
almindelig røllike, gul snerre og håret høge
urt. Raunkiær filosoferede i 1 934 (citeret i
Bruun & Ejrnæs 1 998) over hvilke planter der
mon var de almindeligste i Danmark og frem
hævede græslandsarterne som de mest op
lagte kandidater. I dag er, hvor landbrugets
næringsstoffer er spredt over hovedparten af
det danske landskab er billedet et ganske an
det (se tabel 2). Nu er det ikke længere de så
kaldte nøjsomhedsplanter (Ejrnæs 2000) der
præger l an d s k a b e t , men d e r i m o d s tore
konkunencestærke og nitrofile arter der do
m inerer. En nyligt afsluttet genundersøgelse
af 37 vejkanter som blev undersøgt første
gang i 1 968 har dokumenteret at en række af
overdrevsarterne er mere end halveret i hyp_
pighed over de sidste 30 år, mens en række af
de nitrofile arter er mere end fordoblet (se tabel I og 2).
Naturtypen græsland rummer ikke bare al
mindelige planter som er blevet sjældne i Dan
mark, men også mange meget sjældne arter.
Således er 38% af de rødlistede danske kar-

vellugtende gulaks-;knold-ranunkel
liden klokke-;ahn. hundegræs
ahn. syre-;bølget bunke-;blød hejre
femhannet hønsetatm
rødknæ-;o
bidende stenurt

·
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ahn. pimpinelle
vår-star
ahn. kamgræs-;sand-star
ahn. hønsetmm-;knold-rottehale-;humle-snegle bælg-;tidlig dværgbunke -;o
mm·k-bynke
hjertegræs

Tabel l . Top 30 over de almindeligste planter på græsland i Danmark. Fra Brttun & Ejrnæs
1 998. Et kors ( -;-) indicerer at artens hyppighed er mere end halveret i løbet af de sidste 30 år
langs landeveje i det danske agerland (upublicerede data).
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almindelig kvik "

almindelig rajgræs
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almindelig rapgræs

materiale fra danske græslandslokaliteter. På
baggrund af den floristiske og økologiske va
riation kan græsland i Danmark inddeles i 4
hovedtyper: Tørgræsland, kalkgræsland, sur
græsland og sandgræsland (Bruun & Ejrnæs
2000). På figur l ses disse fire typer afbildet
på et ordinationsdiagram som fordeler de i alt
620 prøvefelter langs de to vigtigste floristi
ske gradienter. En række plantearter kan an
vendes som indikatorer for hver type i forhold
. til de øvrige typer, og disse arter er ligeledes
v i s t på figuren . B ru u n & Ejrnæs ( 2000)
underapdelte disse fire hovedtyper i 12 under
typer.

Tabe/ 2 . En liste over de almindeligste p/allier i det
danske agerland i dag. Fra Tybirk et al (2001) samt
upublicerede dataf ra vejkante1; græsmarke1; mark
skel, enge, overdrev m.m. Arter som er markeret
med ; har mere endfordoblet deres hyppighed i lø
bet af de sidste 30 e/r langs landeveje i det danske
agerland (upublicerede data).

planter (88 arter) knyttet til græsland (Bruun
& Ejrnæs 1 998). Hertil kommer mange rød
listede invertebrater og svampe.
Typer af græsland

Forudsætninger for græsland i Danmark

Det traditionelle s y n på d a nsk k l i m aks
vegetation har været at hele landet pånær åbne
vand01måder, højmoser og strande naturligt
ville være dækket af skov (Iversen 1 967).
Boeher et al. ( 1 946) og også Iversen ( 1 956) har
dog foreslået at en del af den lyskrævende sen
glaciale flora overlevede skovenes storheds-

.

De vigtigste plantefordelende faktorer i dansk
græsland er pH og v a n d t i l g æ n g e l i g h e d
(Ejrnæs & Bruun 2000). Disse faktorer forkla
rer en væsentlig del af variationen langs de to
vigtigste floristiske gradienter i et stort data......
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Figur l . Denfloristiske og økologiske variation i dansk græs/andsvegetation afbildet i et ordinationsdiagram.
Hver cirkel repræsenterer et prøvefelt, og forskellige farver angiver deres tilhørsforhold til de fire hoved
type!: Akserne_er skaleret i gennemsnitlige standardafvigelser under antagelse afnormalfordelte arts-respons
kw-veJ; og aksernes betegnelse afspejler en statistisk-økologisk tolkning af akserne. Til højre i figuren er
listen en række arter som er indikativefor hver sin hovedtype afoverdrev.Kilde og datafra Ejrnæs & Bmtlll
2000 samt Bmun & Ejmæs 2000.
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periode i tid i små refugier langs vore kyster
hvor ustabil jordbund, kalkforekomster og tørt
mikroklima har begrænset skovenes udbre
delse Uf. foto, fig. 3).
Dette alternative syn på græslandsfloraens
oprindelse støttes af Svenning (in press) som
i en omfattende litteraturudredn i ng argumen
terer for at den lyskrævende flora og fauna i
Nordvesteuropa skal opfattes som naturligt
hjemmehørende. Godt nok ville skovene do
minere på den gode og veldrænede jordbund,
men på ekstremt tØr og næringsfattig jord
bund, på kalkjorde og i floddeltaer ville vege
tationen blive holdt åben af naturlige forstyr
relser (fx lynantændte brande) og græssende
dyr.
Når vi forestil ler os hvordan naturen kunne
have set ud uden mennesker, er det vigtigt at
vi holder os for øje at vor nuværende græs
ædende fauna er stærkt forarmet sammenlig
net med tidligere istider og mellemistider. En
del arter er uddøde (sandsynligvis som følge
af menneskelig efterstræben). Det gælder ek
sempelvis steppe�næsehorn, mercks næse
horn, l igetandet elefant, kæmpehjort, urokse,
vildhest (Svenning in press). Andre arter er
forsvundet eller stærkt decimeret i store dele
af deres udbredelsesområde: Brun bjørn, elg,

/

Figur 2 . Tætheden af obligate græslands 
planter korrigeret for det generelle mønstre
i tætheden af arter (og hermed og se/ effe kten
af distriktets areal og undersøgelsesintensitet).
Mørkerødefarver indicerer distrikter medflere tØr
bunds-lysp/allfer end man skul/e forvente, og lyse
farver indicerer distrikter medfærre arter endfor
ventet. Forskellen spænderfra 20 arterfærre end
forventet til 22 arter flere end forventet. (Fra .
Odgaard m. fl. in press).

_

kronhjort. Og endelig er der arter som dådyr,
vildsvin og bæver som genindføres flere ste
der efter lokal uddøen. Vi bør også tage i be
tragtning at naturlige lysskabende processer ·
som sandflugt, kysterosion, hydrologi ske
svingninger og lynantændte brande har me-

Fig . 3. Kalkover
drev ved Hamborg
øst for Hanstholm.
o �lerdrevsflorae/!
pa skrænterne pa
Ha nstholmknuden
er enestelende i kraft
afstoreforekomster
af en række sjældne
planter og mosser,
hvorafflere cirter og
mO/fo/ogisk afvi
gende race!' erfare
sle/et som senglaci
ale relikter. Foto:
RaslilliS Ejrnæs.

)
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en oplagt kandidat til gruppen af formodede ·
senglaciale relikter.
Evolutionær baggage

Figur 4 . Udbrede/sell i Danmark og Europa af vel
lugtende skabiose. Abne cirkler påfiguren til ven
stre repræsenterer tvivlsomme litteraturangivelseJ;
sorte prikker repræsenterer lokaliteter, hvor arten
trods eftersøgning ikke har kunne genfindes, og
røde cirkler repræsenterer lokaliteter med recente
populatione1: Efter Bmun, H. H. 1 997 samt Hu/ten,
E. & Fries, M . 1986.

get lille spillerum i det moderne kulturlandskab.
Så når vi som b i ologer kan iagttage at
græ s l an d s l okali teter gi· o r t i l ved ophørt
husdyrgræsning, skal vi være varsomme med
at konkludere at der derfor er tale om en kultur
skabt naturtype. Måske er de naturlige forud
sætninger for naturtypen blot ikke længere til
stede i landskabet.
Planternes udbredelse

Udbredelsen af obligate græslandsplanter i
Danmark i dag er interessant set i det perspek
tiv, at græsland måske skal betragtes som en
naturlig naturtype i Danmark. Figur 2 viser på
en gradueret farveskala om der er flere eller
færre græslandsarter i et TBU-distrikt (Hansen
1 98 1 ) , end man skulle forvente, når man tager
d i s triktets s tørrel s e og rigdom på i kke
græslandsarter i betragtning. En statistisk ana
lyse peger på at TB U-distrikter med kyst som
ligger nord og øst for vippelinien samt TB U
distrikter med under 550 mm årlig nedbør har
signifikant flere lysplanter end andre TB U-di
strikter (Odgaard m.fl . in press). TB U-distrik
terne giver en meget dårlig geografisk opløs
ning, men ser · v i nærmere på udbredelsen af
en af de sjældne græslandsplanter, vellug
tende skabiose, kan vi se at dens danske ud
bredelse koncentreres omkring den vestsjæl
landske kyst i storebæltsregionen (figur 4, tv).
EI)dvidere gør dens diskontinuerte nord
europæiske udbredelse (figur 4, th) at den er

Et naturhistoriske perspektiv på forudsætnin
gerne for græsland i Danmark gør det også
lettere at forstå hvorfor nogle arter har fået
det svært i pet moderne Danmark. Det hand
ler nemlig ikke om hvorvidt planterne kan lide
det moderne landbrug og strukturudv.iklingen,
men derimod om hvorvidt de får deres evolu
tionært betingede krav til levesteder opfyldt.
Den danske hjemmehørende flora domine
res af arter som har evolutionær tilpasning til
et miljø med kronisk mangel på næringsstof
fer (figur 5). Det er ikke så mærkeligt når man
tager i betragtning at de fleste levesteder e1:
naturligt fattige på et eller flere næringsstof
fer eller vand.
Hvis man kigger på gruppen af rødlistede
arter er der en endnu mere udpræget tendens
til at de såkaldte nøjsombedsplanter er talri
gest, men kigger man derimod på g1:uppen af
formodet fremmede arter, så er der en klar ten
dens til at flertallet af disse kan regnes ti l gmp
pen af ni trofile konkurrenceplanter. Man skal
være høj og vokse hurtigt hvis man skal klare
sig i det gødskede danske landskab.
Status og tendenser for græsland i Danmark

De §3-registrerede overdrev udgør i alt 26.000
ha, svarende til 0,6 % af Danmarks landareaL
Det er imidlertid kun en brøkdel af dette areal
som kan regnes til naturtypen græsland i snæ
,ver forstand. Eksempelvis antyder stikprøver
at mindre end 50 % heraf hverken har været
under plov eller gødsket i de sidste ca. 60 år,
og af dette areal er en væsentlig del ugræsset
og under tilgroning (40-70%?) (Bru u n &
Ejrnæs 1 998).
Tendenserne er a ltså t ilgroning, fortsat
eutrofiering i form afkvælstofdeposition samt
uddøen af små bestande, hvis levesteder er
blevet ødelagt og fragmenteret gennem de sid
ste 200 år. Ikke kun planter, men.også mange
invertebrater (fx Stoltze 1 998), svampe, samt
mosser og laver (Ejrnæs & Poulsen 200 1 ) er
under t i lbagegang som følge af fortidens
habitatdestruktion og nutidens tilgroning og
eutrofiering.
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Figur 5. Danske planterspræferencerfor voksesteder medforskelligt næringsstofniveau (efter Ellenbe1;r;:
mfl.l992). Højden af søjlerne angiver hvor stor en procentdel af henholdsvis forn1odet fremmede, rød
listede og øvrige formodet hjemmehørende arter som foretrækker de forskellige næringsniveauer på x
akse/l. Værdierne på x-aksen kan fortolkes såleeles al værdierne 1 -4 (-5) omfatter lavproduktive halv
natur-arealer, mens værdierne 6-9 omfatter gødskede marker og naturligt produktive arealer (fx tang
volde og rf>rsumpe). Fra: Ejrnæs 2000.
Naturforvaltningens udfm·dringer

3. At udvikle det vilde, oprindelige og auten
tiske

l . At bevare og beskytte det vilde, oprinde
lige og au�entiske
2. At pleje, hvor der ikke er vilde alternativer

Jeg har bevidst undladt at anvende ordet gen
opretning eller genskabelse under punkt 3 ,
fordi jeg mener det e r højst tvivlsomt o m na
turen lader sig genoprette eller genskabe. Ja,
det l ader sig måske nok gøre at genskabe bil
ledet af en tidligere tilstand med dens flora og
fauna, men når man tager i betragtning at
naturkvalitet er stærkt knyttet til naturens egne
spontane processer, så er det tvivlsomt om en
rekonstruktion, hvor korrekt den end måtte
være udført resulterer i forøget naturkvalitet
S narere tror jeg på at man kan forøge natur
kvaliteten ved at fjerne nogle af de indgreb
som mennesket har foretaget i landskabet, og
siden lade naturens egne spontane processer
råde.
N u er biologisk naturkvalitet jo ikke den ene
ste herlighedsparameter i vores landskab, og
m a n kan naturligvis også anvende natur
forvaltningens værktøjer og erfaring til at for
valte arealer og landskaber ud fra æstetiske,
rekreative eller kulturhistoriske målsætninger,
men det bør være tydeligt hvad målsætningen
er i det enkelte tilfælde. Den store udfordring
for fremtidens natmforvaltning består i ikke at
lade sig forblænde af sjældne arters popula-

Naturbeskyttelsesloven og Habitatdirektivet
forpligter os til at beskytte, overvåge, pleje og
genoprette gri:sland i Danmark. Men der er
ikke megen hjælp at hente når det handler om
at prioritere mål og midler. For at dette skal
blive muligt er der behov for en afklaring af
hvori de særlige naturmæssige kvaliteter ved
græsland består.
Det kan være nyttigt i en værdidiskussion
indledningsvist at s!å fast at græsland i Dan
mark ikke er en kritisk ressource, men en unik
ressauce (Arier 2000). Det som hermed menes
er at vi sagtens kan overleve uden græsland
og græslandsarter i Danmark, men at vi af for
skellige følelsesmæssige årsager ikke ønsker
det sådan. I et forsøg på at komme det unikke
ved naturen et skridt nærmere afgrænsede
Nygaard m . fl . ( 1 998) fire kriterier for natur
kvalitet: Vildhed, oprindelighed, kontinuitet og
autenticitet.
Med baggrund i disse kriterier bliver natur
forvaltningens opgaver i prioriteret række
følge:
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tionsstørrelser og populationssvingninger og
fmfalde til havebrug og fuglekasser. Naturens
værdi består dog først og fremmest i at den
lever sit eget vilde og spontane liv uden be
vidst menneskelig indblanding og planlæg
ning. Uanset om man er enig heri eller ej , har
naturforvaltningen i hvert fald et påtrængende
behov for at udvikle målsætninger og evalue
ringsmetoder, så man kan forklare og forsvare
ressourceforbruget overfor omverden. Beho
vet er ikke mindst aktuelt nu, hvor Wilhjelm
udvalget har sat den terrestriske natm· på
dagsorden .
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Skovene og skovrejsn�ngen
Jens Bjen-egaard Christensen
Skov1ide1� FussingØ Skovdistrikt
I dette indlæg forsøges beskrevet udviklin
gen i skovrej sningen · i e t h istorisk lys med
henblik på at kunne beskrive og forstå den
nuværende status for skovene, samt for at
give en forståelse for, hvorledes fremtidens
skove i Danmark måske vil se ud.

Historisk tilbageblil{

Men først må der en beskrivelse af skov
ødelæggelsen til. Danmark ligger i det temperede
løvskovsbælte, og landet ville uden den kultur
skabte indflydelse være dækleet med træer og bu
ske, og siden oldtiden har skovene været trængt
tilbage.
Når vi når frem til middelalderen accelerer den
menneskeskabte indflydelse og det danske land
skab er en mosaik af forskellige småbiotoper med
agerareal er, overdrev, skove, enge osv.
Skovene blev trængt mere tilbage i tiden efter
refmmationen, og det var der en række grunde
til.
Forøget byggeaktivitet

Landbruget var inde i en gunstig periode med sti
gende priser, og den deraf følgende velstand gav
sig udtryk i en stor byggeaktivitet, hvor herre
mænd og konger byggede herregårde og slotte,
men hvor der også var en stor byggeaktivitet i
byerne. En aktivitet som gik hårdt udover bl.a.
egetræet i skovene.
Brændsel

Men også den almindelige bmg i husholdningeme
af brænde til mad og opvam1ning steg voldsomt.
Industrielle brændeforbrug

Også brugen af træ i forbindelse med forskellige
' industrielle' produktioner voksede. Således
medvirkede saltsydningen på Læsø til en udryd
delse af skovene der i 1 600 tallet.
Tj ærebrænding, askebrænding og glas
fremstilling var også ganske udbredt, og der blev
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oprettet g lashytter f.eks. på Djursland og i
Himmerland, ligesom jernudvindingen ind til
1 600 tallet også havde været storforbruger
af trækul, og her været med t i l at give rum
for lyngens udbredelse i Midt- og Vestjyl
l and. Men også i den øvrige del af landet
var trækul efterspurgt til f.eks. smedning og
krudtfremstilling.
·

Græsning

Men den væsentligste grund til skovenes tilba
gegang var dog græsningen og oldendrift. Krea
turer og hj ortevildt fandtes i stort tal i skovene
og spiste naturligvis såvel græs som skov
opvækst, og mange steder blev skovene omdan
net til overdrevsagrige græsningsarealer med
spredt trævækst
Fra dette problem stammer vel også udtryk
ket ' tjørnen som skovens vugge ' , hvor træ
opvækstens eneste chance var at vokse op i mid
ten af en tjørn eller slåen, som vi i dag ser d�t
enkelte steder i Mols Bjerge eller Dyrehaven nord
for København.
Mange af vore skovnavne viser også tilbage
. tjl denne brug , f.eks. Hestehaven og Fægangen
·
på Kalø er gode eksempler.
Hvor stort et problem græsningen var, fås
der et indtryk af fra H o lberg, der efter den
store kvægpest i 1 740 ' rne skrev: "Og som
ingen ulykke er så stor, at jo deraf noget
godt kan flyde, så kan herved skovene, som
u di en tid af l 00 år almindeligen have været
ude i en sådan aftagel se, at man inden stak
ket tid kan vente at se dem ganske øde, igen
komme til ny vækst. Mange tilskrive vel sko
venes aftagelse andre årsager, nemlig for
sømmelse i at p lante, og alt for megen skov
h ug. Men den rette årsag er kreaturernes
store mængde, hvoraf vore skove vrimle, og
herved al opvækst hindres; thi en ko eller
en stud kan udi en halv time fortære det, som
kan blive t i l nogle tusinde læs " .

Svinedriften med at sætte svin på olden havde
stor økonomisk betydning for skovejeren, idet
bønderne betalte oldengæld og gav da også an
ledning til at skovene i MatrikDien i 1 688 er an
sat efter hvor mange svin der kunne gå der, og
ikke efter vedproduktionen. Svinedriften kan
dog i modsætning til kreaturgræsingen være
med til at frembringe en fin foryngelse, men
pga o ldenproduktionen værnede man ofte
om de gamle krukker.

b l e v sat ind for a t fors øge a t afværge
s k ov fo rarm n i n g e n . U m i d d e l b a r t e ft e r
svenskekrigene iværksatte Christian d . 5. i
1 670 den første samlede skovforordning, der
b l . a . indledes med : " . . skovene igen at be
plante og opelske, da på det derved ikke med
tiden en af vores største herl igheder, Gud
og paturen dette vort kongerige med bega
vet haver, alde les skulle forgå og blive til
intet .. "
Forordningen var primært rettet mod de
kongel ige skove, der på det tidspunkt for
menes at have udgjort omtrent halvdelen af
skovarealer, men også til de private skov
ejere b l ev det hensti l let at "dyrke og opel
ske deres skove .. for j agtens gavn, tømmers,
i l d e b r a n d og g ie r d s e l s forn ø d e n h e d s
skyld."
I 1 6 8 1 b l ev der s trammet op idet det
bestemtes, at nedhugning af skov for fode ville
medføre konfiskation af skoven.
I begyndelsen af 1 700 tallet blev der ligeledes
udstedt nye forordninger, b l .a . i 1 7 1 O og
1 73 3 , hvor der blev indført bestemmelser om
'brudgomskobler' for kongeriget inspireret af de
tidlige slesvigske bestemmelser. Men stadigt gik
det dog tilbage for skovene.

GærdseJ

Von Langen
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Figur J . Skovarealets udvikling ca . 1 7701 990. Bo Fritzbøger 1 995 .
Svinedriften

Udover og delvis på grund af den ovennævnte
græsning, var der et udtalt behov for at kunne
hegne de dyrkede marker og her måtte man igen
gøre indgreb i skovenes unge træer for at skaffe
dette hegnsmateriale.
Ejendomsretten

Det normale ejendomsforhold var, at herreman
den ejede overskoven, dvs de store træer, hvor
fra han forsynede fæstebønderne med gavntræ
.og brænde, ligesom herremanden ejede olden
driften, som han mod betaling lod bøndeme sætte
svin på. Underskoven til gærdsel var normalt
bøndernes, medens græsningen var en af de
ret t i gheder som fæ s te bonden havde be
holdt. Forholdet mellem ejerne af disse tre
' produkter ' var ikke altid let.
Skovforordningerne

Det var klart, at der fra det 'offentlige s ' side

For de kgl. skove blev den tyske forstmand Jo
han Georg von Langen i 1 763 hidkaldt og i de
følgende år blev en ihærdig indsats forsøgt mel
lem ham og den kgl. jægermester Carl Christian
Gram, og de såkaldte Gram-Langenske
forst.forordninger med henblik på at få ordnede
forhold i de kgl. skove baseret i opdeling og plan
lægning til årshugstprincippet. Vigtigst var det
vel, at der med von Langens indtog blev grund
lagt en forstlig tradition i Danmark, herunder
bragte han nye træarter med til landet .
Krongods og landboreformer

I I 7 6 0 ' rne blev det meste gods kronen havde
samlet siden reformationen sat til salg. Såm
tidig var efterspørgslen i landbruget så kraf
tig, at mange marginaljorder blev inddraget
i l andbru gsproduktionen, herunder b lev ·
også en del af de tidligere krongodsskove
fældet. Men også landboreformerne frem-
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mede skovforværringen, idet skønt j orden
var delt, fortsatte fællesskabet mellem <;:>Ver
s k o v s - , underskovs- og græsn i ng s inde
haverne . Den egentlige bestemmelser/vej
ledninger om 'skovseparation ' kom først
med Udskiftni ngsforordningen i 1 7 8 1 og
først med Fredskovsforordningen af 1 805
blev udskiftning og separation obligatorisk
for landets skove.
Fredskovsform·dningen af 1805

Med denne forordning mistede bønderne
retten til græsning og gærdsel, og herreman
den blev anerkendt som den egentlige jord
ejer. Som kompensation fik bønderne udlagt
nogle marginale skovarealer som græsnings
og gærds e l s lodder. Samtidig var der krav
om, a t på bevoksede arealer skulle skulle
h usdyrgræsningen ophøre, og arealerne bi
beholdes i evigt varende skovtil s tand, den
såkaldte fredskovspligt, der siden har været
grundstenen i dansk skovpolitik.
På de til bønderne som kompensation udiagte
græsnings- og gærdselslodder, blev,træerne til
gengæld hurtigt fældet og jorden i stedet inddra
get til landbrugsdrift, og fra ca. 1 770 til begyn
delsen af 1 800 tallet faldt skovarealet fra ca.
250000 ha. til 1 50000 ha. eller fra ca. 7% til 4%.
Landsimbet

Ved den ovenstående skovseparation ændredes
landskabet radikalt. De bugtede skovgrænser er
stattedes af skovbryn og stengærder og jordvolde
i rette linier. De fleste solitærtræer og trægrupper
på markerne forsvandt, og samtidig blev gårdene
ofte udflyttet fra !ands byerne.
Skovrejsning i 1800-tallet

Omkring 1 760 havde en række ' koloniste r '
s l å e t s i g ned p å A l h e d e n , d e s å k a l d t e
"kartoffel tyskere", og d e havde anmodet o m
træfrø, som d e agtede a t bruge for at skabe
læ, i det noget uvenlige terræn, og med til
plantningen af 200 ha hede ved Stendalgård
i s lutningen af 1 700 tallet, startede den før
ste store skovrejsningsperiode, der skulle ud
nytte de. store marginaljordsarealer, hoved
sagelig hede i Jylland.
Men også på øerne startede der en række
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ti lplantninger. Man havde tidligere i Nord
sjælland gjort en indsats i relat ion til sand
flugtsarealerne, men først med sandflugts
forordn ingen i 1 792 kom der skub i t i l 
plantni ngerne p å d e s andfl ugtsdæmpede
arealer, først ved Tisvilde og Hornbæk, og til
plantningen fortsatte gennem hele 1 800-tal
let, sidst Asserbo og Liseleje pl antager.
Også på Vestkysten havde man forsøgt sig
med ti lplantning i k litten, men disse blev in
gen succes i første omgang, og først efter
1 850 begyndte man igen med træplantnings
forsøg, og statens arealer i klitten voksede
fra 1 2 ha. i 1 853 til ca 50.000 ha i dag.
Tilplantningen af hovedsagel ig hedearealer
fortsatte op gennem hele 1 800 tallet, men især
fra omkring 1 85 0 kom der fart i skov
rejsningen. Der kom omkring 1 850 en offent
lig debat omkring skovbruget og der blev vel
b l . a . på b a g g r u n d a f d e m a n g e h e d e 
t i lplantninger o g landbrugets fortsatte vækst
fremsat forslag om at flytte skovene fra de
fede egne til mere magre egne, og Estrup
fremsatte i 1 866 et forslag om skovtvangens
ophævelse, der dog efter stærk modstand i
den offentlige debat ikke blev fremmet. Sko
vene var nu blevet folkeeje?
Samtidig dannedes i 1 866 Hedeselskabet,
der under Enrico Myl i u s Dalgas 's ledelse og
senere med brug af P. Holst 's: "Hvad udad
tabes, det må indad vindes" skabte en folke
bevægelse, der efter tabet af S lesvig og Hol
sten gjorde det (il noget patriotisk at plante
skov.
Med Hedeselskabet som entreprenør/kon
s ulent blev der rejst en lang række plantager,
og det var ikke kun de lokale der var med t i l
de mange projekter. Der blev også etableret
plantningssel skaber, hvor en stor del af fi
nansieringen kom fra Københavnske finans
folk, de såkaldte "Københavner plantager",
der på denne måde fik foretaget 'etisk kor
rekte' investeringer i tidens ånd, samtidig
med at de måske fik gode j agtmuligheder.
Langt de fleste plantager blev rejst med
statsti l skud, og blev derfor pålagt fredskovs
pligt. Skovarealet steg således i Jylland (nord
for Kongeåen) fra ca 80.000 ha i 1 88 1 til ca.
240.000 ha i 1 965, svarende til ca. 2000 ha/år.

Skovloven 1935

I 1 935 blev Skovloven revideret, men egent

l i g skete der ikke væsentlige ændringer ifht
Fredskovsforordningen af 1 80 5 , og skov
rejsningen fortsatte med statstilskud og skov
arealet voksede stadigt især i Jylland indtil det
stagnerede i sl utningen af 1 960'rne.
Marginaljordsdebatten og skovpolitikken i 80'me

I midten af 1 980 ' rne blev der på baggrund i
udv i k l ingen i landbrug, n a t u r og m i lj ø ,
iværksat e n række udredningsarbejder der
udmøntede sig i en redegørelse af 2. marts
1 987 til Folketinget om en samlet strategi på
marginaljordsområdet I denne blev det kon
k luderet " .. at indsatsen i forhold til margi
naljorderne vil navnlig sigte på at imødegå
e l l e r afbøde marg i n a l i se r i n g e n e l l e r a t
fre m m e e n æ n d r e t u d n y t t e l s e a f
marginaljorderne gennem : Ekstensivering el
ler anden miljøvenlig landbrugsproduktion;
S kovtilplantning; Opretholdelse eller gen
opretning som naturarealer." Videre anføres:
"Regeringen har endvidere den målsætning,
gennem ti lskyndelse til den enkelte land
mand og gennem skovrejsning, som et led i
den fremtidige skovpoliti k, at forøge skov
tilpl antningen væsentligt.
Dette er ønskeligt af mange grunde. Der er be
hov for øget vedproduktion og for gennem ud
lægning af stØtTe, samlede skovarealer, at øge sko
venes rentabilitet. Hertil kommer skovenes re
kreative kvaliteter."
For så vidt strategiens udmøntning blev det
anført, at "skovtilplantning vil blive søgt frem
met. Offentlig skovrejsning vil blive videreført
gennem erhvervelser og tilplantning. Det skal i
regionplanlægningen udpeges, hvor skov
tilplantning er af særlig interesse."
Ovennævnte havde selvfølgelig også baggrund
i EF' s landbrugspolitik, hvor Rådet i 1 985 havde
udsendt e n forordn i n g om forbedri n g af
landbrugsstrukturems effektivitet, og samme år
udgav "EF's grønbog", der var et diskussions
opl æ g til medlemsstaterne om jordbrugs
politikken, og som bl.a. førte til ændringerne i
1 987, hvor skovrejsning og miljøhensyn blev føtt
frem.
Ligeledes havde man i M i ljøministeriet
·

gennemført projektet " Margin a lj order og
Mi ljøinteresser" i løbet af 1 986-87, der re
sulterede i en sammenfatning, 1 0 samle
rapporter og 42 teknikerrapporter.
Parallelt med marginaljordsarbejdet havde
Landbrugsministeriet haft nedsat Skovpolitisk
udvalg, der ligeledes drøftede og anbefalede skov
rejsningen, og som blev fulgt op med en betænk
ning om "En fremtidig skovpolitik". Endvidere
blev der i 1 987 nedsat det såkaldte "Strukturud
valg", der skulle bidrage med forslag til struktur
forbedringer i landbrugserhvervet, og som
i s i n e a nb e fa l i n ge r å b n e d e for d e n fri
t i l p lantningsret samt ophævelse af l and
bru gspligt på fredskovsarealer. S amtidig
b l ev i 1 9 8 7 n e d s a t " S t r u k t u r og P l a n 
udvalget", d e r m e d baggrund i ændringen·
af EF-forordn i ngerne skulle overveje, hvor
ledes de nye sociostru kturelle ændringer
kunne indføjes i den danske lovgivning.
Den grønne pal{ke

Den ovennævnte debat udmøntede sig i den så
kaldte grønne lovpakke der først blev fremsat i
folketingsåret 1 987-88, men på grund af valget i
1 988 gemremsat og vedtaget i 1 989, hvoraf det
for skovrejsningen er væsentligt at nævne
S kovloven, Naturforv a l t n i ngsloven , For
bedringsloven samt 'Regionplan loven ' .
I bemærkningerne til Skovloven og Natur
forvaltningsloven blev der lagt vægt på skov
rejsning som middel til at forøge træproduktionen
og reducere landbrugsproduktionen, samtidig
med, at der blev lagt vægt på, at skovbrug og
tilplantning af landbrugsjord har stor betydning
for varetagelsen af landskabelige, naturhistoriske,
kulturhistoriske, miljøbeskyttende hensyn samt
betydning for befolkningens muligheder for fri
luftsliv. I bemærkningeme til Naturfmvaltnings
loven var for føi·ste gang konkret nævnt målsæt
ningen om at fordoble det danske skovareal fra
1 2 til ca. 25 % i løbet af en træ generation. Det
vil sige med ca. 5000 ha om året og nogenlunde
ligeligt fordelt mellem privat og statsligt regi.
Gennem Naturforvaltningsloven blev mid
lerne til den statslige skovrejsning kanali
seret.
Forbedringsloven eller ' Lov om støtte til for
bedring af strukturen og effektiv i teten· i
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jordbruget' er den lov, der kanaliserede til
skud til den private skovrejsning på land
brugsareal mod at der pålægges fredskovs
pligt. Støtten blev differentieret afhængig af
om der var tale om skovrejsningsområde el
ler ej.
Samtidig blev amterne via lov om lands- og
regionplan lægning pålagt at udpege de om
råder, der var ønsket og uønsket til skov
rejsning. Skovrejsningsonuåderne udgør ca.
6 % af det åbne land, medens områder, hvor
skovrejsning ikke er tilladt som f.eks. ådale,
å b n e a r e a l e r o m k r i n g k i r k e r og å b n e
herregårdsmiljøer, udgør c a . 2 1 % af det åbne
land.
Den ovennævnte prioritering bruges med
henblik på tilskudsadministration, hvor til
skuddet i skovrejsningsområderne er større
end i neutralområderne, l igesom den stats
l ige skovrejsning primært kan foretages i
plusområderne. Det skal huskes, at denne
områdeudpegning udover at prioritere den
statslige indsats også hænger sammen med
Landbrugslovens tidligere bestemmelse om,
at en landbrugsejendom frit kunne tilplante
25 % af arealet, dog maksimalt 25 ha.
Naturbeskyttelsesloven 1992

For fuldstændighedens skyld skal nævnes,
at N aturforvaltningsloven, der med sine mid
ler til bl. an. statlig skovrejsning i 1 992 blev
indarbejdet i Naturbeskyttelsesloven i nær
mest uændret form.
Skovpolitisk Redegørelse 1994

I den skovpolitiske redegørelse 1 994 fasthol
des målsætningen om skovrejsningen, og der
nævnes muligheden for at skabe øget incita
ment ved nu at kombinere tilskud til skov
rejsni'ng med den 20-årige uØtagning efter
o rd n i n g e n om m i lj ø v e n l ige jordbru g s 
foranstaltninger. Endvidere nævnes mulighe
derne for at naturlig tilgroning indgår i skov
rejsningen, samt brug af forstlig lokalitets
kortlægning i forbindelse med den statslige
skovrejsning. Endvidere skulle nedsættes en
arbejdsgruppe, der fik til opgave at se på
C02-binding, og fremkomme med forslag til
hvordan dette kunne give øget incitament til
skovrejsning.
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Figur 2 . Skovrejsningen 1 989- 1 998. Skov- og
Naturstyrelsen 2 000 .
Skovloven 1996

Skovlovens revision i 1 996 bare 7 år efter revi
sionen i 1 989 var primært begrundet i den nye
ressortopdeling, hvorefter det smnlede skov
brug nu sorterede under M i ljø- og Energi
ministeriet idet det private skovbrugs tilskuds
ordninger var blevet ovetfl yttet fra Landbrugs
ministeriet eftervalget 1 994. Ved revisionen blev
bl.a. indført, at der til skovrejsningen kunne gi
ves 20 årig indkomstkompensation, hvilket
markant har ændret interessen for ordningen.
Vandmiljøplan ll

I forbindelse med aftale om Vandmiljøplan II skal
der i perioden fra 1 998 til 2003 etableres 20.000
ha ny skov, samtidig med at målsætningen om
en fordobling over 80- 1 00 år fastholdes. Finan
sieringen af de 20.000 ha indgik som en del af
den politiske aftale.
Natur- og Miljøpolitisk t·edegørelse 1999.

I regeringens Natul'- og Miljøpolitiske redegø

relse fra 1 999 fastholdes skovrej s n ings
målsætningen fra 1 989, og det præciseres, at
skovrejsningen prioriteres, så der f�rst og frem
mest etableres ny skov, enten hvor det beskyt
ter grundvandet, er tæt på byerne, eller hvor
skoven kan indgå i et grønt areal-netværk sam
men med andre naturområder.
Regionplanrevision 2001

Med den statslige udmelding til Regionplan
revion 200 1 følges der op på den Natur- og
miljøpolitiske redegørelse, og de følgende tre
formål med etablering af ny skov får øget vægt.
Det er b e s k y t t e l s e n af grundvands- og
drikkevandsressourcer, etablering af bynære

skove til gavn for friluftslivet, samt fremme af
den biologiske mangfoldighed i landskabet.
Amterne opfordres til at revurdere de tidligere
udpegede områder med henblik på at fremme
de tre ovennævnte mål .
Wilhj elmudvalget

I Wilhjelmudvalgets rappol't fra august 200 1
hedder det "Planlægni ngen af skovrej s 
n ingen og d e n s værdi for d e n biologiske
mangfoldighed bør styrkes . Det sidste gen
nem en yderligere målretning af tilskudsord
n i ngenie. Det anbefales v i dere, at der i
skovrejsningsprojekterne inden 2004 sker en
opprioritering af hensynet til den biologiske
mangfoldighed ved anlæg af ny skov samt
af tilgro n i n g s - og n aturarealer i de n y e
skove. Målet bør være, a: t det tilstræbes mak
simalt at p lante skov på 80 % af det areal,
der indgår i skovrejsningsprojekter og lade
de sidste 20 % el ler mere være åbne områ
der hvor skoven kan indvandre a { sig selv,
eller hvor arealerne holdes åbne ved græs
ning o . l ign . "
Rappmten tilføjer endvidere: "På baggrund af
den foreslåede forøgelse af arealet med vandløbs
nære engarealer, overdrev og strandeng på i alt
l 00.000 ha anbefaler udvalget at de indarbejdes
i den eksisterende skovrejsningsmålsætning, så
ledes at der bliver tale om en samlet målsætning
for forøgelse af arealet med natur og skov."
Nationalt skovprogt·am

I løbet af vinteren 200 l skal der udarbejdes et
nyt nationalt skovprogram som opfølgning på
skovpolitisk redegørelse 1 994, og det må fmven
tes, at målsætningen fastholdes.
Hvad er opnået ?

Som det forhåbentlig er fremgået af ovenstående,
har der været stor offentlig og politisk debat, der
har ledt til iværksættelsen af denne anden store
skovrejsningsrunde, samt en løbende debat i re
lation til at dreje målene og incitamenterne. Det
er interessant at se hvorledes målet fra at være
meget produktionsorienteret er gledet over i mere
rekreativt, grundvandsbeskyttelse og endelig
m ere øko l o g i s k retn i n g , senest nu med ·
Wilhjelmudvalgets anbefalinger.

1 . 1.&X•(00

Figur 3. Statslig skovrejsning og privat skov
rejsning i perioden 1 989- 1 998. Skov- og
Naturstyrelsen 2 000.
Evaluering

Skov- og Naturstyrelsen har gennemført en
evaluering af de seneste l idt mere end l O års
skovrejsning nemlig for perioden 1 989- 1 998.
Den samlede skovrej sning i perioden 1 989
til 1 998 er opgjort til at L igge mellem 1 4.600
ha. og 2 1 .600 ha. Den store usikkerhed skyl
des kategorien "privat skovrejsning uden
t i lskud", og der regnes med ca. 1 7 . 600 ha
som et godt estimat. I gennemsnit har den
statslige skovrejsning l igget på 439 ha og
den private på 1 329 ha, eller i alt på 1 768 ha
mod de tilstræbte 4-5 .000 ha pr år.
Det er interessant at se, at den statslige
skovrejsning forholdsvis hurtigt kom i gang,
men er faldet sidst i perioden på grund af
manglende ressourcer og stigende jordpri
ser. Modsætningsvis er den private skov
rej sning med tilskud steget igennem perio
den,. og med et stort spring i 1 997, hvor der
blev indført den tidl igere nævnte indkomst
kompensation. { 1 999 udgjorde den private
skovrej sning med til skud 3 3 04 ha, hvilket
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skal ses i relation til de ekstra VMP2- penge.
Fordelingen af skovrejsningen er således,
at 77 % af skovrejsningen er i Jylland og 22
% på Fyn og Øerne, og hvad angår størrel
sen er det de statslige der har størst gen
nemsnitsstørrelse, da disse primært har fun
det sted i ndenfor knap 45 strategisk ud
valgte opkøbsom råder, hvor det langsigtede
mål er opbygning af større sammenhæn
gende skove. Typisk ønskes tilplantet ca.
1 00-200 ha eller mere i hvert af indsats
områderne. Fordelingen mellem løv og nål
viser klart at der er stor overvægt af løv.
Særlig meget løv i private med tilskud.
I evalueringen er også forsøgt vurderet de kva
litative parametre som træproduktion, kulturhi
storie, natur, friluftsliv, miljøbeskyttelse samt
skovenes indpasning i landskabet. For de stats
lige er der ingen lave bedømmelser, men for de
fleste kan opnås forbedringer. Specielt skal ses
på konflikten mellem bynær placering og nær
hed til større veje, ligesom projekterne skal tæn
kes bedre ind i en landskabelig sammenhæng.
Også for de private er der en positiv vurde�
ring omend lavere end de statslige. Specielt
er adgangen og størrelsen en barriere i rela
tion til friluftslivet, l igesom det også er et
· produktionsmæssigt problem.
Også incitamenterne til skovrejsning hos en
række j ordejere har været undersøgt. l-Ier er
det markant, at økonomi kun i ndgår næv
neværdigt i private projekter uden tilskud.
Udgifterne til skovrej sn ingen har været gan
ske store i alt knap 400 mio. kr. i perioden.
Ved en samfundsøkonomisk projektvurdering
af et statsligt skovrejsningsprojekt ved Vollerup
ved Kalundborg på i alt 220 ha, hvoraf de 1 60 ha
er omlagt fra planteavl til skovbrug blev fundet
et årligt velfærdsøkonomisk overskud på ca.
1 1 00 kr. pr ha. Den væsentligste bidragyder er
den rekreative værdi, og rapporten sætter da
også spørgsm å l ved om i kke samfunds
nytten kunne have været endnu større, hvis
skoven havde ligget mere by�ært.
Hvad nås fremover?

Der er ingen tvivl orn, at debatten om skov
rejsni ngen og den øvrige arealudnyttelse i
Danmark v i l b l ive ved med at stå højt på
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dagsordenen, men det er vel også naturligt
og forventeligt. Den øgede fritid og velstand
vil også medvirke til at flere får lyst til at er
hverve landbrugsejendomme med henblik
på tilplantning. En tilplantning, der forment
l ig ikke primært har produktionshensyn men
præget af en generel interesse for natur. For
den statslige vil det blive endnu mere ud
præget bynært, samt lænket til aftaler med
kommuner og vandværker.
Vores landskab vil formentlig udenfor de
egentlige negative skovrejsningsområder
b l ive en mosaik med skov og åbne stræk
n inger med landbrugsdrift, men også flere
områder vil komme til at ligge udyrket hen
måske med henblik på naturli g succession.
I andre områder vil der blive større massi
ver af skov og natur bundet sammen af et
net af ' korridorer ' af f.eks. enge, søer, he
der, overdrev og skov.
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Samspil mellem natur og kultur, "landbruget"
Carl Åge Pedersen
Chefkonsulent, Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl .

Agerbrug er pr. definition i direkte modstrid
med naturen. Natur er betegnelsen for den del
af den omgivende virkelighed, der ikke er skabt
af mennesker, f.eks. planter, dyr, jord, klipper,
klima og lignende. Agerbrugerens aktiviteter
griber direkte ind i den Oll)givende natur. Ager
landet er derfor menneskeskabt, og de planter
og dyr, der findes, vil langt hen ad vejen være
bestemt af bondens aktiviteter, f.eks. jordbe
handling og afgrødevalg.
I Danmark er mere end 60% af arealet
landbrugsland, hv ilket faktisk er mindre end
tidligere, hvor landbrugsarealet var over 2/3
af det samlede areal.
I den "politiske virkelighed" synes det at
være et problem, at landbruget udgør en så
stor en del af Danmark, som tilfældet er. Af den
årsag har man haft nedsat d e t s å k a l d te
Wilhjelmudvalg (Wilhjelmudvalget 2001 ) , der
har haft t i l formål at få nedtonet kultu r
påvirkningen til fordel for det oprindelige
naturindhold.
Landmandens arealanvendelse besterrunes
bl.a. af husdyrholdet. l figur l ses skematisk,
hvorledes husdyrholdet har udviklet sig siden
1 925. Det ses, at hesteholdet stort set er ble
vet elimineret med traktorens indmarch, og at
kvægholdet i de seneste år er reduceret væ
sentligt, mens svineproduktionen er steget.
Den afledte effekt på arealanvendelsen frerri-

"Agerdyrkning er pr.
definition naturens
modsætning"!

Første sætning i rapporten
fra Wilhjelmudvalget:

Danmaril er

b\luu

areal under plov.

Foto Jens Johnsen Høy

går af figur 2. Heraf kan man se, at arealet med
græs- og grønfoder er faldet drastisk siden
50'erne, hvilket naturligvis har betydning for
de dyr og planter, der har tilpasset sig disse
levesteder.
Et eksempel herpå er viben (jfr. figur 3), hvor
bestanden nu synes at have indstillet sig på
en ny og lavere ligevægt end tidligere.
Figur 4 v i ser, at på trods af, at udbytte
potentialet er større i græs og grovfodet', end i
korn og bælgsæd, har landbruget siden 1 905
været i stand til at opnå en væsentlig stigning
i det totale høstudbytte. Årsagen hertil er na
turligvis, at det har været muligt for landmæn
dene med gødning at kompensere for de
næringstoffer, der med afgrøderne er fjernet fra
markerne, samt at man med bedre sorter og beGoororeningen

3000

+---.....,>"

134000

§3000

2000
1000

Fig . l Husdyrbesta11den i Danmark

lande

forholdsmæssigt største

Husdyrbesta nden i Danma rk
7000

et af de

l Europa, der har det

Arealanvendel
sen i det 20.
århundrede
(l 0 .3r.�. d�

2500

..
-'-2000
�1500
1000
500

Fig . 2 . Arealanvendelse i de 20. århundrede
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Ændret arealanvendelse giver
ny ligevægtsbestand
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Fig. 3 Ændret arealanvendelse give ny ligevægtsbestand
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Fig. 5 Kvælstofinput til marken

skytteise af planterne har været i stand til at
opnå et stigende udbytte pr. arealenhed.
Figur 5 viser, det totale input af kvælstof til
danske marker i perioden fra 1 950 til slutnin
gen af 90 'erne. I den offentlige debat fokuseres
der normalt udelukkende på handelsgødning
sinputtet, hvilket er den nederste del af figu
ren.

smnlede kvælstofinput fordeler sig på land
brugsprod ukter, dels a n i m a l ske og dels
vegatabilske, samt på kvælstofoverskud. Det
ses, at det samlede kvælstofoverskud næppe
er væsentligt større i dag, end det var i 50'erne.
Selv om dagens kvælstoftab i offentligheden
anses for et stort miljøproblem, er det måske
ikke væsentligt større, end det var i begynde!-

Høstudbyttet med 1 O års intervaller

Kvæ l stofoutput fra l a n d b ru g et
800 ..-------,

D Usikkerhed på nx.
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Fig. 4. Høstudbyttet med J O års intervaller

Fig . 6 Kvælstofoutput fra landbruget

Markerne får imidlertid kvælstof tilfØlt på an
dre fmmer også, dels med husdyrgødning og
dels ved, at bælgplanternes rodknolde fikserer
plantetilgængeligt kvælstof fra luften. S idst
nævnte størrelse kan kun bestemmes med en
meget stor usikkerhed, men hvis de optimisti
ske skøn fra kvælstoffikseringen er rigtig, er
det sanilede kvælstofinput i dag kun en smule
større, end det var i 50 'erne. Landbrugspro
duktion, ikke mindst den animalske produk
tion, vil altid være forbundet med tab af kvæl
stof til omgivelserne.
Figur 6 viser, hvordan det tidligere viste

sen af 1 900-tallet. På den svenske landbohøj
skole har man foretaget nogle vurderinger af
kvælstoftabet i Sverige i hele perioden fra 1 855
til 1 985. Konklusionen på de1me undersøgelse
er, at der muligvis var endnu større tab.i 1 800tallet end der har været i 1 900-tallet. En af år
sagerne til det store tab på daværende tids
punkt er, at der ofte var misvækst p.g.a. man
gel på f.eks. fosfor eller andre næringsstoffer
(Hoffmann et al. 1 999).
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Tålegrænser

Fra husdyrholdet er der også et tab af kvæl-

stof i fmm af luftformige forbindelser. Primært
ammoniak.
Det, der går op, kommer ned igen et eller an
det sted, og for det luftformige kvælstofs ved
kommende kan det havne på steder, hvor det
er uønsket. Det gælder over havet, og det gæl
der over naturtyper, som har tilpasset sig næ
ringsfattige forhold. DMU har defineret nogle
tålegrænser for disse naturtyper. På overdrev,
heder og skove er det l O kg kvælstof pr. ha pr.
år, og på højmoser er det kun 5 kg pr. ha. ·
Tålegrænserne er imidlertid særdeles kon
servative størrelser, idet definitionen på en
tålegrænse er følgende: "En kvantitativ fast
sættelse af det niveau for belastning med N ,
som NHx og/eller Nox under hvilket påvise
l ige ændringer i økosystemerer og funktion
ikke forekommer bedømt ud fra den nuvæ
rende viden" Der er altså tale om, at man med
tålegrænser er nede på så lavt et niveau, at
kvælstoftilførslen fra luften ikke får betydning
for økosystemets udvikling. Både overdrev og
heder er menneskeskabte, og dermed ustabile.
De1for vil de ændre karakter også selv om man
ikke overskrider tålegrænserne. Hvis de skal
blive, som de tidligere har været kræver det
den samme påvirkning af eksempelvis græs
sende dyr, tørregravning, slåning eller afbræn
ding af hederne; som for l 00 år siden.
Figur 7 viser udviklingen i ammoniaktabet
fra dansk landbrug fra 1 996 og frem til fuld im
plementering af Vandmiljøplan II. Det ses her,
at vi er i en periode med faldende ammoniak
påvirkning.
Figur 8 viser det gennemsnitlige kvælstof
nedfald over dansk område som forventes ef
ter fuld implementering af Vandmiljøplan II.
(Andersen, J. M . et al 2000.) Det ses hei·, at
nedfaldet de fleste steder kun vil være en
smule større end de tidligere nævnte tåle
grænser, og det ses også, at bidraget fra dansk
landbrug kun er omkring halvdelen af det to
tale nedfald.
Da husdyrholdet har været stort i mange år,
virker det panisk, at man nu i en periode med
faldende ammoniakfordampning - har meget
travlt med at indføre nye restriktioner m.h.t.
ammoniakudslip fra stalde o.l.
Pesticider

Med Bichel-udvalget blev de evehtuelle ne-

Ammoniakttab. fra dansk landbrug.
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Fig . 7 Ammoniaktab fra dansk landbrug ·

Fig. 8 Total N-deposition i 1 996-situationen
under forudsætning af fuld implemen tering
af Vandmill}Ø-pl;m 11 ( referencescenarietJ og
[flsaggregeret pa NHx-N fra dansk landbrug,
NHx-N fra udlandet og NOy-N ji'a kvælstof
oxider

gative følger af pesticidanvendelsen i dansk
l andbrug a fdra m a t i s e r e t v æ s e n t l i gt .
B icheludvalget kom frem til, a t det uden om
kostninger for samfundet vil være muligt at
reducere det såkaldte behandlingshyppighed
til omkring et niveau på 1 ,7 . Regeringen ind
førte eftelfølgende et delmål for 2002/2003: Et
behandlingsindex på 2. Med den udvikling,
som er i gang, ser det ud til, at dette mål vil
blive nået. Siden den første pesticidhandlings
plan er der sket en kraftig reduktjon af det an
tal plantebeskyttelsesmidler, som må anven
des i dansk landbrug.
Figur 9 viser belastningstallet for akut giftig
hed for fugle, pattedyr samt kronisk giftighed
for pattedyr i forhold til belastningen, som den
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var i 1 98 1 -85. (Bicheludvalget 1 998).
Det ses af figuren, at denne belastning stort
set er fjernet. Anvendelsen af pesticider i land
bruget har derfor stort set kun direkte betyd
ning for de organismer, de er beregnet til at
bekæmpe. D.v.s. ukrudtsarter på de dyrkede
marker samt svampesygdomme og skadedyr
på afgrøderne. I et vist omfang vil ukrudts
bekæmpelsen i markerne dog påvirke den vilde
fauna, idet det reducerer fødegrundlaget for
agerlandets dyr - ikke mindst fuglene. Her ad
skiller konventionel landbrug sig næppe væ
sentlig fra økologisk landbrug, idet også det
økogiske landbrug forsøger at holde ukrudts
mængden på et lavt niveau . Når undersøgel
ser har vist et større antal fugle på økologisk
brug end på andre brug, skyldes det mere et
Belast n i n g af fugle og
r
Akut giftig
hed fugle
Akut giftig
hed pattedyr
Kronisk giftig
hed pattedyr

o
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Fig. 9 Belastning af fugle og pattedyr

forskelligt afgrødevalg på de to brugstyper,
end det skyldes anvendelsen af pesticider.
Småbiotoper

Antallet af småbiotop er har været stærkt fald
ede igennem 1 900 tallet.
Små vandhuller er blevet drænet og dyrket,
de - i øvrigt menneskeskabte - mergelgrave
er, i et vist omfang blevet dækket til igen o. s. v.
Tilbagegangen i småbiotoper synes at være
stoppet i løbet af90'eme, ikke mindst på grund
af en m a s s i v l æ p l a n t n i n g . Der p l a n te s
flerrækkede løvtræshegn, s o m med tiden bli
ver relativ gode - . levesteder for vilde dyr og
planter. (Pedersen 2000).
Ofte hører man den påstand, at nye læhegn
blot erstatter eksisterende hegn. Det er ikke
rigtigt. HeJs et a l 2001 har således vist, at der i
Bjerringbro - Hvorslevonu·ådet i perioden 1 99 1
til l 996 er plantet 275 m læhegn pr. l 00 ha, mens
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Fig . J O Hegn e r med til at forskønne landska
bet: Hvidtjørn i blomst i løvtræsheg11 . Kilde:
LandbrugsNatur (side 39 ) .

der i samme periode kun e r fjernet 1 4 m pr. l 00
ha.
Biodiversitet

Wilhjelmudvalget har konkluderet følgende:
"På trods af en forbedret beskyttelse af den
tilbageværende natur er tilbagegangen fortsat
de seneste 20 år, og kvaliteten af Danmarks
riatur og biodiversitet har ikke tidligere været
så ringe" (Wilhjelmudvalget 200 1 )
Wilhjelmudvalget har i stor udstrækriing byg
get sine konklusioner på den såkaldte "Rød
liste". Fra forordet til "Rødlisten" (Stoltze, et
al 1 998) skal citeres følgende:
"Det skal nævnes, at et betydeligt antal plan
ter- og dyrearter er indvandret til Danmark si
den 1 850, og langt de fleste af disse optræder
ifølge sagens natur ikke på Rødliste 1 997. I
stedet henvises til DMU 's temarapport "Hvor
dan står det til med naturen?" som giver en
bredere redegørelse for udviklingstendenser

for naturen baseret på de seneste l O års natur
overvågning " .
Slår man op i den nævnte kilde (Stoltze 1 998),
finder man bl.a. følgende 4 konklusioner:
·

l . "Antallet af naturligt vildt voksende kar
planter i Danmark synes at ligge ret stabilt på
ca. 1 050 arter. S iden 1 986 er 5 arter forsvun
det, mens 3 arter er genfundet, og 2 arter er
konstateret som nye for Danmark.
·

fra virkeligheden.
Godt landmandskab

Danske landmænd har udarbejdet en faglig
mål sætning for d e kommende år: Godt
Landmandskab år 2005. Heraf fremgår det, at
erhvervet vedkender sig rollen som natur
forvalter. (Anon 2000). Godt Landmandskab
2005 er en opdatering af Godt Landmandskab
år 2000.
Et eksempel på en aktvitet i forlængelse af
denne vedtagelse er et samarbejde mellem

2. Der er ringe viden om de aktuelle udviklings
tendenser for de 5 danske arter af krybdyr. Alle
5 arter betragtes fortsat som udbredte og ret
almindelige, men snogen vurderes dog at være
i generel tilbagegang.

3. "Som helhed vurderes pattedyrenes situa-·
t ion i Danmark at være god, men da kun få ar
ter overvåges systematisk, mangler der viden
- især om små arter og ikke jagtbare arter. De
oprindelige danske hjortearter, rådyr og kron
hjort, er begge i markant fremgang. Odderen
er genfundet på Sjælland.

4. "Udvikling for Danmarks fugle er som hel
hed positiv. Der er fremgang for et stort antal
vandfugle og for de fleste jagtbare arter. Des
uden er flere store og markante fuglearter be
gyndt at yngle i landet igen. "
Eksempel på en af agerlandets fugle er sang
lærken, hvis bestandsudvikling fremgår af fi
gur 11 .
Wilhjelmudvalgets arbejde synes derfor mere
at bygge på "politisk korrekthed " , end på facts

Landbrugets Rådgivningscenter og Skov- og
Naturstyrelsen om udgivel sen af bogen
"LandbrugsNatur" (Nielsen et al l 999). Denne
bog viser en række eksempler på, hvordan det
er muligt at forene produktivt landbrugsland
med beskyttelse af den " landbrugsnatur" , som
langt de fleste finder som karakteristisk for
Danmark. Nemlig bølgende kornmarker, som
brydes af læhegn og karaktertræer, samt græn
ser op til det stadigt stigende skovareal i Dan-

Den danske ynglebestand af sanglærker

Fig. l l D e n danske yng lebestand af sang
lærker
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mark. Politikerne har som bekendt vedtaget,
at skovarealet skal fordobles i løbet af træg
eneration.
Afslutning

Med den igangværende udvikling synes der
at være særdeles gode muligheder for at fast
holde et v arieret l andbrugsnatur/ku ltur
landskab. Det landskab. som de fleste af os
opfatter som kendetegnende og ideelt for Dan
mark.
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Kysten
Niels Nielsen, Geografisk Institut, Københavns Universitet

En af de tidligere foredragsholdere udtalte, at na
tur drejer sig om arter. Der er mange kyster, hvor
der ikke vokser en eneste plante. Alligevel vil jeg
vove den påstand, at kysterne er natur.
Hvad er mest karakteristisk for kyster? Adels
mærket er nok, at de er så dynamiske, så dramati
ske. Kyster ændrer sig både over årtusinder og
over kmte tidsrum, fra vinter til sommer og til vin
ter igen, fra stonn til stotm og fra dag til dag. Æn
dringerne ei· så store, at enhver kan se dem.
Danske kyster er enestående, idet de er op-

klimaændringer i fremtiden holder stik, vil havet
stige 40-100 cm de næste hundrede år med store
konsekvenser for kystliniens beliggenhed.
Samfundet og l<ysterne

I et tæt befolket, lille land som Danmark med en

Fig. l . Kystklint ved Fanefjord pc/ Møn. Na
tur, autentisitet, dramatik. Foto : N. Nielsen

bygget af løse materialer. Det er en grov genera
lisering, men i international sammenhæng er de
specielle. Morænebakkernes till og smeltevands
sletternes sand er bølgerne i stand til at flytte
rundt på hele tiden. Det gælder klinterne med
deres nedstyttede træer og sten (fig. l ), såvel som
de "blide" kyster med klitter (fig. 2). Også strand
voldssletterne er dynamiske, strandvold bygges
på strandvold som vækstringene i et træ.
. B ølgerne er de vigtigste aktører i kystens ud
vikling. De er nøje knyttet til klimaforholdene, der
veksler fra år ti l år og gennem tiderne. Om vinte
ren, hvor storme er hyppige, transpmteres ma
terialerne bort fra stranden og aflejres længere
ude som revler, i det roligere sommervejr føres
sedin1enterne atter ind til stranden.
Kysterne rykker ind i landet, generelt set. Det
hænger bl.a. sammen med, at verdenshavet gen
nem de sidste hundrede år er steget 1 -2 mm om
året - altså 1 0-20 cm . Hvis forudsigelserne om

Fig . 2 . Klitfi'on t på Skallingen, Jøi· og efter
stormfloden ( 1 990). Foto : N. Nielsen

·

lang kystlinie, er der selvsagt knyttet en lang
række samfundsinteresser til kystzonen, - l ) vi
kan li' at bo ved kysten (se bare på hus� og
grundpriserne her), 2) vi kan li' at bruge kysten i
vores fritid, 3) vi har brug for en mange havne til
transpott og lystbåde og 4) Vi er blevet mere og
mere bevidste om, at kysten måske er vores stør
ste turist-ressource (eks. : da nogle huse på kan
ten afLønstrup Klint for nogle år siden faldt ned, .
råbte folk på kystbeskyttelse. Men borgmeste
ren sagde nej med den begrundelse, at det er den
naturlige kyst turisterne kommer efter).
Vi kan derfor ikke finde os i hvilken som helst
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Fig . 3 . Hclrd kystsikring (høfder, bfi/gebry
dere og kystvæm/skrclu iugs/Jeskyttelse i form
af stenkastning og spunsvægge) på Sjællands
nordkyst. Foto: N. NielseJI.

kystudvikling naturprocesserne måtte medføre.
Det er deJfor nødvendigt at gribe ind for at styre,
regulere (forvalte) kystudviklingen for at tilgo
dese samfundets behov og interesser - og så op
står problememe.
Ål·sagerne hertil kan groft opdeles i to kate
gorier. Dels vil vi styre nogle naturkræfter, hvis
din1ensioner og ufomdsigelighed, vi ikke altid har
styr på (til trods for, at DK har nogle af verdens
bedste kystforskere og kystingeniører), og dels
er samfundsinteresserne i kystzonen ofte er i kon
flikt med hinanden.
Når problemerne kan synes uløselige kan det
skyldes, at vi opererer med uforenelige værdi
normer og naturbegreber. På den ene side stiller
ejendomsretten krav om kystfiksering. På den
anden side er der ønsker om rum til friluftslivet,
hvilket stiller krav om kvalitetsspecifik stabilise
ring af kysten, og endelig er der et stigende øn
ske om at bevare den originale og autentiske
kystnatur, hvilket betinger at kysten har fri be
vægelighed. Hvor hovedvægten lægges i kyst
forvaltningen er naturligvis forskellig fra kyst
strækning til kyststrækning ofte betinget af hi
storiske tiltag. Men man aner et skred i holdnin
geh til forvaltningen bl.a. belyst ved sprogbru
gen. Indtil midten af 1 980'erne var ordet "kyst
sikring" dominerende i lovgivningen. Derefter
blev "kystpleje" i højere grad signalet, og i dag
taler man om at "beskytte" kystens natur.
Der er eksempler på, at det er lykkedes at få
samspillet mellem samfund og natur ti l at gå op i
en højere enhed, men der er flere på, at det er
gået galt. Sjællands nordkyst begyndte at blive
1 56

bebygget for mere end hundrede år siden, altså
længe før strandbyggelinjen blev indført. Folk
bor på en kyst, hvor der er nettounderskud af
materiale. Det har de måttet kæmpe med hele tiden. Der er blevet bygget høfder, bølgebrydere
og kystværn (såkaldt "hård kystbeskyttelse").
Dette kan-beskytte den enkelte ejendom på kort
sigt, men som regel eksporteres problemet, og
erosionen forstærkes et andet sted, nedstrøms
kysten. Gennem de sidste 1 00 år er der blevet
foretaget et utal af individuelle og ukoordinerede
forsøg på at beskytte de enkelte ejendomme,
hvilket har medført at kystens naturindhold

Fig. 4. Strandfodring ved Hvide Sande. Foto:
N. Nie/seJI .

(æstetik) og brugsmæssige værdi for almenhe
den er reduceret voldsomt (se fig. 3). Det kan i
mange tilfælde undre, at den private kyst
beskyttelse har kunnet gennemføres under næ
sten anarkistiske former trods lovgivningen. En
af årsagerne er måske, at kysten ligger i grænsen
mellem landzonen og søteJTitoriet, og at de mange
lovsæt i de to zoner overlapper hinanden og gør
lovgivningen uklar og vanskelig at kontrollere.
Der bygges stadig høfder og bølgebrydere.
Men andre metoder vinder mere og mere indpas.
Et eksempel: Ved Hvide Sande vandrer der
700.000-800.000 m3 sand langs kysten mod syd
hvett år. For at holde sejlrenden fri ind til fiskeri
havnen er der bygget lange moler ud i havet.
Molen virker som en høfde. Sandet ophobes der
for på luvsiden af molen og mangler de1for i
sedimentbudgettet syd for havneudløbet, hvil
ket har medfØJt voldsom kysterosion. I stedet for
at bygge nye høfder her, erstatter man det tabte
sand med sand dels fra de aflejrede sand
mængder nord for molen og dels med sand ind
pumpet fra dybt vand. Omkring 200.000 m3 om

·

kunstig kyst med disse revler og barrierer som

"fundan1ent". Der blev indpumpet 2 millioner m3

sand fra havbunden, og 3 millioner m3 fra bun

den mellem revlen og land. Resultatet var et højt
sanddige med en 70 m bred strand. Derefter blev

der lagt kunstige klitter af sand blandet med grus

og småsten på diget. Det hele blev tilplantet med

hjelme af vestjyske klitplantører. Så tog naturens
kræfter over, vestenvinden flyttede sandet og
dannede ny kl itter på den brede, arkitekttegnede
strand. Resultatet: Et stykke naturlig sandstrand
ca.

1 5 bred med bagvedliggende naturlige klitter
5). Tidligere var det ganske få mennesker,

Fig . 5 . Køge B ugt Strandpark. Vue mod øst.
Foto: N. Nielse11 .

(fig.

året tilføres således ad kunstig vej for at holde

1 50.000 mennesker på en god sommersøndag.

e l l e r kys tfodri n g og er en såkaldt " b l ød "

Ølsebymagle Revle i Køge Bugt er et eksempel

kysterosionen i ave (fig. 4) . Dette kaldes strand
kystsikringsmetode - en metode, der anbefales
af Kystdirektoratet og anvendes i stigende grad.
Mange steder er der investeret mange penge i
infrastrukturen langs kysten, kystbebyggelse,

veje, kloakering m.v. , og samfundet har stor in
teresse i at bevare kystlinien, hvor den er nu.
Dette kræver kystbeskyttelse. Samtidig ønsker
man at tilgodese kystens brugsmæssige kvalite
ter til mange fritidsaktiviteter. Strandfodring ind

der havde glæde af området, nu kan der komme
S t. a u n i ng s Ø ( i dag J e r s i e S t rand) og
på en kyststrækning, hvor der stort set ikke er
foretaget indgreb (fig.

6). Det er en kystbarriere,

der opstod ved århundredeskiftet og allerede i

1 937 blev den begyndende barriereødannelse

fredet. Stranden, batTiereryggen med lagunegab,
den bagvedliggende lagune med store rørskove
er i dag beskyttet af flere fredninger, fordi man
her har stykke enestående autentisk natur. Men
kystnaturen er her som andre steder ikke statisk.

frier i stor udstrækning begge behov.

Ormådet mellem øen og kysten er nu ved at gro

Fig . 6 . Ø lsemagle R e vle og Jersie R e vle
(øverst til højre). Vue mod nord. Foto: N. Niel
sen.

Fig. 7. Tilgroning bag Jersie Revle. Foto: N.
Nielse11 .

Køge Bugt Strandpark ved Brøndby S trand

helt til og vandvoluminet fmmindskes, hvmved

er et vellykket eksempel på, hvordan man kan

lagunegabene lukkes (fig. 7). Altsammen en na

fotvalte en kyst og tilgodese samspillet mellem
kultur og natur. Køge B ugt er en inderlavning

ende sumpet st:randsø man ønskede, Og hvor

fni sidste istid, med svagt skrånende bund, og

dan forholder man sig så til fredningsdeklaration

nettomaterialetranspmten har detfor været ret

tet ind mod kysten, hyor det er aflejret som rev

ler og små kystbarriere. I

1 978 lavede man en

turlig proces. Men det var jo ikke en stil lestå

erne?

Ligegyldigt hvad vi gør i kystzonen, synes vi
at komme på kant med naturen.
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Vandløb og søer
H. N. Garner,
Tidl. museumsinspektør, Ry Mølle
Vandløb og søer er levesteder for en rigdom af

og å nok i det hele taget efterladt sig ringe spor i

dyre- og plantearter. Denne biologiske verden

landskabet, (og dog har ting som bæverens ud- .

omfatter nogle af de mest interessante, de smuk

ryddeise og en vis skovrydning vel betydet en

keste, men også nogle af de mest groteske arter,

del), men det er egentlig først i middelalderen, der

vi kender. Og vandløb og søer har altid virket

sker en bemærkelsesværdig ændring af nogle af

tiltrækkende på menneskene. Tænk blot hvordan

vandløbene.

et stykke søbred i vore dage kan jobbe en byg
geg�·und op i skyhøje priser.
Mine erfaringer vedrørende sø og å hidrører

En kort tid har en stærk kongemagt - på græn
sen mellem vikingetid og middelalder

-

fØJt

militærveje over åerne ad stærke brokonstruk

især fra Gudenåen og dens søer, hvor jeg har boet

tioner, som ved Gudenå i Ry og Vejle Å i Ravning

så at sige på bredden hele mit liv.

Enge. Men det er driftige kloste1folk, der møder

De støn·e åer har i de ældste tider været de ene
ste adgangsveje til Jandets ufremkommelige,
urskovsklædte indre, og stenalde1menneskene

op med den hydroteknik, hvis spor visse steder
præger landskabet endnu i dag.
For nu atter at holde os til Gudenåen og dens

1 60 km langt,

er i deres lette kanoer, fmmentlig gjort af linde

system, hvor hovedløbet er næsten

stammer, trængt op ad vandløbene, har fundet

og hvor systernet afvander 3000 krn2 (næsten som

sig fiskepladser, ofte ved søbredderne og har op

Fy'n ), så har dette område haft sin rigeste, kultu

rettet bopladser, hvor føden var nærmest at

relle blomstring i middelalderen, hvor der her

hente. Fund af kroge, fiskespyd og ruser røber

fandtes i alt

erhvervet, der efter mit gæt har været fiskeri langt

15 store og små klosterstiftelser. Klo
strene var gennemgåe nde betydelige kultur

mere end jagt. De uforgængelige spor efter bo

centre, om end deres betydning var højst forskel

pladserne er diverse flinteredskaber, der, selvom

l igmtet - fra de store og rige abbedier i Voer og

de kan findes i mængde, ikke har ændret stmt på

Ørn til det mindste og næstkaitest eksisterende

landskabet. Man regnede i mange år med en spe

af dem alle, Søbygård Kloster med en nonne. Og

ciel Gudenåkultur udfra de rige fund af ældre

klostrene anlagde middelalderen igennem talrige

stenalders redskaber i pløjemarker og muldskud

hydrotekniske anlæg. Cistercienserne især var

fandt på at grave i moseg�·und udfor bopladserne

augustinerne i Æbelholt Kloster i Nordsjælland

lang s åen. Men da arkæologer fra Moesgård

traditionelt dygtige vandbygningsingeniører. Da

opdagedes det, at man her fandt kendte kulturer,
lagvis smukt sorteret i E1tebølle-, Kongemose
og Maglemosekultur. Fundene på oveiflade
jorden var blot sammenblandede af plov, muld
varp og mosegris. Kulturer forsvandt, men gode
fiskepladser kunne i hine fjerne tider gennem år
hundreder være de samme.
Det specielle "Gudenårnuseum" må have stået
ovelfm· en næsten uoverstigelig opgave, at skulle
·
sortere sine mange tusinde fund, medens Silkeborg Museum, der havde udstillet en lille, men
udsøgt samling, vandt tid til sorteringen ved
snildt at ændre sin montreetiket fra "Gudenå
kultur" til "Gudenåkulturef'.
Oldtiden igennem har menneskeværk ved sø
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Fig. l. Den historiske Ry Mølle, setfra møllekanalen
(Gudenå) mod opdæmninge� 1 . (.Tylfe Thomsenfot.).

skulle forsyne klostret med vandmølle, toiletter
o.l. arilæg blev det broder Stefan fra Esrom Ci
stercienserkloster, der skulle plaruægge og lede
arbejdet.
Alle 1 3 dai1ske klostre af ordenen placeredes
ved vandløb, som udnyttedes på forskellig vis.
Øm Kloster blev anlagt på tangen mellem Mossø
og Gudensø, og tangen blev i klostrets tid gen
nemskåret af i alt 3 en kilometer lange kanaler.
Den vestligste opstemmedes, givetvis til en
vandmølle (man mangler her en grundig udgrav
ning). Fra den midterste sørgede et ornløb gen
nem klosterhospitalet for vandskylning af toilet
ter, og den østligste og bredeste, der endnu· står
stærkt og tydeligt i landskabet, om vinteren
endda med vand, har været anvendt til sejlads.
Med samme anvendelse anlagde munkene en
genvejskanal tværs overden lange Emborg Odde
i Mossø, der i dag er 'fuglereservat. Arilæg af
fiskegårde og opstemning til vandmølledrift hø
rer i høj grad med til billedet af klostrenes aktivi
teter. Benedictinermutlkene i Voer Kloster om
lagde ved gravning og digebyggeri Gudenåens
løb til en 1 300 meter lang kanal, der ledte vand til
selve klostret og dets mølle.
Det viser sig, at alle stednavne på Gudenå, der
ender på "gård", har betydningenfiskegård, og
der har været mange. En af de rigeste var de tre
Mossøklostres arilæg i Gudenå lidt ovenfor Sal
ten Ås udløb. Næsten alle Gudenåklostre ejede
vandmøller, selv fransiscanerklostret i Randers
by. Jeg mener tillige at have fundet spor efter mid- ·
delalderlige engvandingsarllæg ved 3 afGudenå
ens klostre, og flere kan sikkert findes. Al tun
gere transport i middelalderen måtte foregå til søs.
Et vogruæs mursten f.eks. var på kun 60 stkr., og
kØtte man med korn androg et vognlæs 3 tdr. om
sommeren, men kun 2 tdr. om vinteren! Ikke
mindst Gudenå har været t:ranspmtvej, al råkalken
til Øm Klosters store byggeforetagender stam
mer fra klinterne af danien-kalk ved Grenå og er i
mængder prammet op ad Gudenåen. Og da klo
stret blev nedbrudt på Fr. II's ordre b lev
nedbrydningsmaterialerne sejlet over Mossø og
op til Skanderborg Sø, hvor det yngste Skander
borg, et stateligt renaissanceslot, blev opfØtt ved
genbrug af materialerne.
Man kan gætte på, at 1 4- 1 500 årene har bety
det en kulmination _for trafikken på Gudenå
systemet. En senere kulmination var pramfruten

mellem S ilkeborg og Randers i 1 800-tallet, hvor
åen blev uddybet med tab af fiske-ynglebanker
til følge, og hvor den endnu eksisterende træksti
blev arllagt. En anden berømt transportrute vru·
Esmmkanalen arllagt: i begyndelsen af 1 800 årene
til transpmt af brænde fra Gribskov. Et sætpræ
get transportsystem etableredes på Mossø, hvor
en dampbåd med Gudenåens største pram på
slæb i årene 1 874 til 1 932 transporterede slibe
masse o.a. produkter fra Kloster Mølle i Mossøs
vestende til Alken i østenden, hvor der var etab
leret forbindelse til jernbanenettet.
Adskillige af de af klostrene anlagte mølle
dæmninger eksisterer stadigvæk. De oprindelige
kommø,ller blev arnested for den egentlige indu
stri, hvis første foretagender benyttede vand
kraften. Mølleåen nord for København og - igen
- Gudenåen er iøjnefaldene eksempler. Et tidligt
industriforetagende er våbenfabrikken Broby
værk på Fyn, hvor geværer og "partisaner",
stagevåben for drabanter og officerer, produce
redes allerede i 1 648.
Men ellers vru· det især i løbet af 1 800-årene
møllerne forandredes til industriarllæg. Papir, pa
pirmasse og pap, benmel, træsko, klæde ogjern
varer produceredes på de ombyggede møller,
nogle arnJagdes til savværksdrift .
Sidste skud på stammen blev d e turbinedrevne
elværker, hvis betydning nu for længst er over
fløjet af de moderne vindmøller.
Men den måske største påvir'krting af de fer
ske vande er forurenmgen. Med et næsen kata
strofalt omfang er denne en moderne foreteelse,
men som fænomen er femreningen ingenlunde
ny, ej heller er forholdsregler imod den noget nyt.
I en magistratvedtægt fra Alborg i midten af 1 500tallet hedder det: "Hvilken som findes at kaste
skrun, ild, aske eller nogen urenhed i åen. Da skal
denne bøde derfor 3 mark danske til byen. Ikke
heller skal lægges nogen mødding på 6 alen nær
åen under samme bøde. Ingen må kaste møg eller anden urenhed i den nye møiJeå under sanune
bøde, som ovenstående ".
Med det stigende befolkningstal og byernes
vækst fik vandløbenes anvendelse som afløb for
spildevand efterhånden en højst ubehagelig virk
ning på de ferske vande, ikke mindst på søerne,
hvor skidtet lagde sig i tykke dyndlag på bun
den, og hvor de helt uoverkommelige mængder
af næringsstoffer forårsagede en voldsom alge-
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Fig . 2 . Ry Mølle Kanal nedstrøms. Tv. den i 2 000 etablerede faunapassag e , th . erhvervs
fiskerens plads. (Jytte Thomsen fot.).

vækst, især af blågrønalger, der nu i mange søer
har skygget undervandsplanterne i hj e l .
Søbundens grønne enge forsvandt. Byspilde
vandet har især indeholdt fosfater, medens der
fra et mere og mere ekstensivt landbrug er kom. met udsivning fra markeme af nitrat og sprøjter
ester, samt stundom gylle og ajleudslip. Industri
spildevand har kunnet aflejre tungmetaller. Ud
løb fra slagterier og sukkerfabrikker har også være
skadelige. Den meget farlige forurening fra
celluloseproduktion er vi dog vist helt sluppet
for. Hertil kom projekter med udtØHing af søer og
- især - vandløbsudretning. Denne sidste har
gjmt åer og bække til snorlige kanaler og grøfter.
Engenes afvanding og pløjning til kanten af de
udrettede vandløb har gjmt disse golde og tri
ste.
Når vandløbet passerede en sø blev som før
nævnt meget ubehageligt efterladt der. Et vand
løb kan rense sig selv, når forureningen ophø
rer; det er til gengæld en sø uhyre længe om, så
søerne må betegnes som de mest udsatte.
Allerede i 1 915 advarede vor berømte ferskvands
biolog C. Wesenberg-Lund mod forureningens
farer.
Men længe varede det før mange nok indså,
at vi var godt på vej til at miste en større del af
vor ferskvandsnatur. Og kun langsomt kom man
i gang. Industri og byer har nu investeret milliar
der på rensning af spildevandet og forbedringen
af vandenes tilstand er påbegyndt. Amterne har
gjort en god indsats med retablering af vandløb
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og søer, selvom det formentlig, og forhåbentlig,
bliver kommende generationer, der skal se de for
menede søer blive klare igen, året rundt.
Og vandmiljøplaner, om end de ikke har svaret
til forventningerne, har bidraget til forståelse og
holdningsændring hos rigtigt mange, der ellers
aldrig har vist positiv interesse for problemerne.
Retableringen af vandløbs og søers gode til
stand skei· på mange fronter. Stryg og omløb ved
vandløbsspærringer, gendannelse af vandløb
enes slyngninger, forsøg på kunstigt åndedræt
til skadede søer er blandt de mange tiltag. Arbfij
det med sørestaureringerne er f.eks. sket ved op
gravning af detrituslag (Brabrand Sø) eller ved
i ltgennemstrømning fra bunden (Hald Sø). Man
har ligeledes søgt genveje til klaring af søerne.
Da zooplankton foltærer phytoplankton har man
nogle steder opfisket store mængder fredfisk,
især skalle og brasen, der konsumerer mængder
af dyrisk plankton, og derved fået en renere sø.
Udsætning af rovfisk er også en mulighed. I dette
tilfælde er det dog ingenlunde sikkert, at den alt
for rigelige næringstilførsel, bl.a. fra sedimentet,
ikke på ny skaber ove1produktion af blågrønalger.
Et meget omdiskuteret tiltag til forøget biodi
versitet er genindførelsen af bæveren, der
udryddedes af menneskene allerede i oldtiden.
Givet er det imidlertid at bæveren vil gendanne
biotoper, der giver øgede livsmuligheder for en
række dyrearter, foruden at den jo altså selv er
en mt mere, endda af den mere chmmerende
slags. Den europæiske sumpskildpadde synes

imod al forventning til gengæld at have holdt sig
i live, så den er her endnu. Og odderen som var
ved at forsvinde, synes ved en behersket
ressourceindsats atter at forøge bestanden.
En kampagne, forårsaget af visse kredse af eks
klusive sportsfiskere, politikere og enl<elte bio
Joger gående ud på at genskabe Gudenåens ud
døde laksestamme, og deJved skabe en ny milio
næJtmisme, (jeg har hØJt udt:Jykket "luksus- pute
and-take"), har villet fjerne opstemningerne hele
vejen op ad vandløbet.
He1ved ville imidle1tid økosystemer og bioto
per, der kan være 800 år gamle, forsvinde, og
blandt dem nogle af de mest æstetiske og mest
værdifulde m.h.t. mtsmangfoldighed og samspil
meLlem natur og kultur gå tabt. Man ville måske
kunne skabe en mt ,stenalderflod gennem søer
med sænket vandspejl og møllesøer, der er tør
lagte, med dyndflader og gråpilebevoksning, men
absolut ikke et stenalderlandskab. Og det meget
demokratiske og folkelige lystfiskeri efter abone,
sandmt og gedde vil ophøre til fordel for de få,
der hm· råd til at købe sig tid· ved et laksevand.
Det er i øvrigt tvivlsomt om laksen i fortiden er
nået længere op end i Gudenåens nedre løb.
Ved mllæg af st:Jyg og faunapassager, er fjer
nelsen af opstemningerne heldigvis flere steder
undgået, og gamle møllesteder er bevm·et. Sa·i
dens æble er vistnok nu reduceret til at være
Tangeværket og Tange Sø, der er af yngre dato.
Men der er nok intet sted, hvor samspillet mel
lem natur og kultur fremt:J·æder mere hmmonisk
og chaimerende end ved de gamle apstemrunger
med deres bygninger og a·ægrupper, ved og ud i
åløbet, og med en møllesø eller --dam bredende
sig ud ovenfor opstemningen.

Jeg har det privilegium at bo på sådan et
møllested med fungerende elværk, åleværk og en
nyanlagt faunapassage. På den anden bred bor
en enlig erhvervsfisker med sit fine miljø af både,
stejleplads og småskure. Biodiversiteten er på så
dan et sted i top, med udgåede og friske ellet:J·æer,
en rørbræmme og nogle engdrag over mod store
skovm·ealer. I åen et rigt fiskeliv. På en enkelt dag
i denne selvsamme uge hm· jeg fra mit stuevindue
kunnet notere: Toppet lappedykker: 2 ad. + 3 juv.,
skmv: 2, fiskehejre: l , mudderklire: l , sølvmåge:
l , isfugl: 3, hvid vipstjeit: 4-5, bjergvipstje1t: 3 juv.,
krager og en større stæreflok, der lægger an til
natteleje i rørbanken.
På stedet findes desuden lille lappedykk�r,
ynglende smthalset lappedykker, i vinterhalvåret
vandstær, hvinand og stor skallesluger. Der er et
myldrende insektliv, først og fremmest af vårfluer
og lidt mindre velkomne: kvægmyg -simulier. In
sekterne tilt:J·ækker mange flage1mus. Omkring 30
kan ses ad gangen, efter størrelsen at dømme af
i hve1t fald 3 mter.
Opstemningen er foretaget o. 1200 af Øm Klos
ters munke, der havde en mølle og en støne fiske
gård som forgængere for det nuværende aJllæg,
hvis ældste dele sandsynligvis skriver sig fra
1600-tallet.
Om samspillet mellem de ferske vandes natur
og kulturen kunne der nævnes adskilligt flere
aspekter. Om fiskeriet f.eks. og om fritids- og
turistsej ladsen, der har afløst gamle dages
erhve1vstransport på sø og å. Men det allerede
fremførte viser, at de danske ferske vande udgør
· en verden for sig med spor af menneskelig akti
vitet overalt og til alle tider.
·

Fig. 3 . Mossø er med sine 1 6 km2 Jyllands største sø. (Jytte Thomsen fot.).
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Gamle og nye korts vidnesbyrd om fortidens og nutidens
udnyttelse af landskabet
Eigil Holm
Cand..mng., formand for Naturhistorisk Forening for Jylland
Kortene er formindsket. Gengivet med tilladelse frn © Kort- og Matrikelstyrelsen (A1 44-01)

Natmgenopretning og landskabsplanlægning
hviler på, at man ved, hvordanlandet blevud
nyttet i fortiden. Næsten al skov harværetmar
ker på et eller andet tidspunkt. Det ser man af
spor afgamlemarkersamtoldtidshøje i mange
skove. Vi ved god besked om de sidste 200
års brug af Da1m1ark, fordi vi har nøjagtige
kort fra hele den tid. Kortene fortæller, hvad
·næsten hver eneste del af landet har været
brugt til, heltned til villahavestørrelse. Vi ken
der udbredelsen afvådormåde1� vandlidende
areale1� tør btmd, krat og skov. Når vi ved det,
kan vi med en vis sikkerhed sige, hvad et areal
kan bruges til, også hvis vi vil gøre det til et
natlll'areal.
Det er nødvendigt at kende Danmarks hi
storie for at kunne læse kortene. Visse hoved
linier trækkes op undervejs.
I sidste halvdel af 1700-tallet var Danmarks
skovareal blevet katastrofalt lille, i 1805 Val'
det nede på ca. 4% (mod 12% i dag). Skoven
blev udnyttet til græ�ning, brændsel, gærde1�
redskaber, bygning af huse og skibe, og det i
en grad, så skovenforsvandt mange steder. Fra
den tid stamme r Videnskabernes Selskabs
Kort.

Videnskabernes Selskabs Kort (fig. 1,2)
Dette er navnet på det første nøjagtige kort
Danmark. Det blev tegnet i marken i 1 :20
000 fra 1763 og udgivet i kortblade l: 120 000
efterhånden, Somman blev færdigmed et pas
sende areal. Det sidste kortblad udkom i 1820.
Kortbladene kan stadig købes, og de hånd
tegnede kort l :20 000 ligger i arkivet hos Kort
og Matrikelstyrelsen.
Kortet viser udsh·ækningen af skove, våd
områder, heder og kystlinier og har stor inte
resse, hvad disse områder angå!� Der er ingen
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højdeangivelse!� kun få bakkekontlll'e1� Byer
nes udsh·ækning er ikke angivet, kun deres
sted. Fig. l. viser et udsnit af kortet. På fig. 2.
ses signaturforklaringen, der i sig selv viser,
hvad kortet kan yde.

Udskiftningen
!.slutningen af 1700-tallet var 98% af bøn
derne fæstere under enhenemand eller kro
nen. Regeringen indså, at landbrugsjorden
skulle fordeles til bøndeme, så de fik selveje.
Derved ville de blive interesseret i forbedrin
ger, som de selv fik udbyttet af. Jorden skulle
samles, så bønderne ikke skulle spilde tiden
på transport til vidt spredte marker som før.
Dette blev gennemført i tiden fra ca. 1 770 til
et stykke ind i 1800-tallet. Denne proces kal
des udskiftningen. Regeringen forlangte, at der
blev tegnet kort over hvert sogn, hvor hver
ejers jorder var vist. Disse udskiftningskort ek
s.isterer og er gode historiske kilder.

Matrikelkortet
I 1804 bestemte regeringen, at alle ejendomme
skulle matrikuleres efter det system, der sta
dig gælder. Landsognene blev mah·ikuleret i
de følgende ål� og i 1844 blev mah·iklen sat i
kraft. Herved havde regeringen fået et skatte
grundlag, der var rimeligt, set med den tids
øjne. Mah·ikuleringen af 1844 gælder stadig,
matrikelnumrene fra dengang bruges i dag.
Systemet vedligeholdes, f.eks. i forbindelse
med udstykninget:
Mah·ikuleringen blev indtegnet på kort
1 :4.000, her kunne man se hver enkelt ejen
doms jordtilliggender. Mah·ikelkortene med
fØlte opmålinger af samtlige ejendomme i alle
sogne. Der blev tegnet to kort, det ene blev
sendt til cenh·aladministrationeni København,
·

Fig . l . \lidenskabemes Selskabs Kort 1 787.

det andet blev i sognet. Kortene måtte ikke
kopieres. Kortene blev fØ1t a jour løbende, når
der skete ejendomshandler. Derfor er de ori
ginale kort fulde afhåndskrevne rettelser,hvil
ket medfØ1te omtegning.
I 1 853 forelå alle kortene i målestokken
1:20.000. Disse kort kaldes de minarerede kort
(minoreret = formindsket). De begyndte at ud
komme i 1862.(Westerbeek-Dahl 1993).
Som eksempel gengives kortet over Unde
rup Sogn fra 1861. Underup ligger ca. 12 km
Nordvest for Horsens og har Gudenåen som
grænse mod Vest. Dette kort er vist to gange,
men med forskellig signatur. Det ene viser
ejendomsforholdene 1861 (fig. 3), det andet
viser udbredelsen af skove, vådområder og
agerjord på det tidspunkt, kortet blev tegnet
mellem 1804 og 1844 (fig. 4).
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· Fig. 3. Det lilinorerede kort 1861 .
Ejendomsforho/dene.
·

Tz.CPden

.;+nl.-r

N6i.

Ejendomsforholdene (fig.3)
Ejendomsforholdene vises ved hjælp af
mahikelnumrene. Hver gård har et mahikel
nummer,ogdensmarker har samme nummer,
eventuelt fulgt af et bogstav (4a, 4b etc.).
Beliggenheden angives således: Matr. nr. 4b,
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Underup Sogn, Voerbjerg By. Sognet er ind
delt i ejerlav: Underup, Torp, Voerbjerg og
Naldal. Deres grænser fremgår af kortet. De
kaldes ikkeejerlav i matrikelnæmene, menby.
Kortet viser gårdene og deres tilliggender i
hvert ejerlav. Der er farvelagt flere gårde og

deres jorder i hvert ejerlav.
Hver gårdhar flere jordstykker. Dethænger
sammen med driftsformen i begyndelsen af
1800-tallet. Den gang skulle gårdene ldare sig
selv; foderstoffer, gødning og brændsel skulle

•

gårdenselv levere. Derfor havdehver gårdjor
der til korndyrkning, jorder til græsning og
høslet, og jorder til levering afbrændsel. Kor
net blev dyrket på jorder, der ikke var vand
lidende. På sand-oggrusjord�ehusdyrene. De kunne også gra=sse på visseengstykkeL

Derimodblev detforbudtatladedyæne gra=sse
i skovenifølge Fredskovforordningen af 1805.
Engenehavdeogså en anden funktion. Herslog
man gra=sset, der blev tørret omhyggeligt til hø
og sat i hus. Høet var det eneste vinterfoder,
man havde. Udendetvarhusdyrhold umuligt.
Mankanikke høste kom, hvis man ikke gø
der markerne. Om vinteren var husdyrene på
stald, og detvar deres gødning, der kom ud på
markerne. Enghøetvar altsåforudsætningenfor
korndyrkning. De gamle bønder udtrykte det
således: Engenføder ageren.
Bedstvarde enge, derlålangsvandløb. Van
detindeholder mineralske gødningsstoffer, der
er udvasket afjorden. Nårvandløbene gik over
deres bredder, gødede de engene. Faktisk var
Danmarklige så afhængig af oversvømmelser
som det gamleÆgypten.
Mankanikke undvære brændsel tilmadlav
ning og opvarmning. Brændselet var tørv fra
moserne eller træfra skov og krat. Derfor skulle
alle gårde have en moselod og helst også en
skovlod.
Matrikel nr. 4 i Underup ejerlav (gul) består
af en gård i Underup. Desuden en ager med
mose eller eng Sydøst fra Underup, ager Vest
forUnderup og en englod ved Gudenåen. Des
uden er der en eng- eller moselod med træer
(?) Sydøst for Underup.
Husene tilhørte ofte landarbejdere. De havde
også flere lodder, men så små, at de kunkunne
yde� delaflivsfomødenhedeme, restenmåtte
skaffes ved arbejde for gårdmændene. Huset
matr. nr. 22 i Underup (mørkerød) har en have
i byen, en englod ved Gudenåen og lidt ager.
De &ugtbare enge langs vandløbene er op
delt i mange små parceller. Det samme gælder
skovlodderne. Det er væsentligt at bemærke,
at alter matrikuleret, for alt er blevet brugt, og
er derfor sat i skat efter ydeevne. Man ville for
ventenaturområderi Underup,hvorder findes
områdermed yderstufrugtbarjord. Men de er
også blevet brugt, sandsynligvis til fåregræs
ning. Så uberørt natur eksisterer ikke i sognet.
Alle gårde og huse er afsat. De ligger næ
sten alle i byerne. Kun ganske enkelte er flyttet
ud fra byerne og ligger alene. Bønderne havde
altid boet i landsbyer, og det blev de ved med.
Kun langsomt begyndte enkelte at flytte ud &·a
det hygge fællesskab.
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Naturforholdene (fig. 4)
Naturforholdene er gjort tydelige ved at far
velægge det mmorerede kort.
Sognets grænser består for størstedelen af
vandløb, nemlig Gudenåen mod Vest, Pors
kær og Kærsgård Bæk mod Syd og Kollerup
Møllebæk mod Øst. Mod Nord er grænsen
Uru.p bæk og den vandlidende Naldal. Mel
lem disse to dele er grænsen ikke naturlig på
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en 1,5 km lang strækning.
Der er skove i den østlige del af sognet.
Det er bondeskov, opdelt i småparceller m�1!_-,/o
lem de enkelte bønder. Skovlodderne var ikke
fredskov, og bønderne kunne rydde dem eller
lade være. Der er mange vandlidende områ
der (moser og enge). De blev anset for nyt
tige, da kortet blev tegnet. Der er tørvegrave i
mange af dem.

a

Fig. 5. Blokdiagrammerji·a om!'(/det.

Højdeforholdene må hentes på målebords
bladene (fig. 7). Målebordsbladene fra ca.
1870-1900 er de bedste, for der er kun 5 fods
afstand mellem højdekurveme. Senere kort
blades højdekurver er lavet ud fra de ældste
. målebordsbladeved interpolation. Jordbunds
forhold skaffes fra: Jordklassificering Dan
mark 1 :50 000. De geologiske forhold:
Karteringskortene 1:20 000.
Fig. 5 og 6 er lavet ud fra højdekurveme.

Højde!·
i meter

D
r- l

25-5o
0-25
Fig. 6. Højdeforlwld.
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Fig. 7. Mc1/ebordsbladene 1 872-73
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Målebordsbladene 1872-73 (fig. 7)

Målebordsbladene er de mest informative,
danske kort, hvad angår landskab, terænfor
hold, bebyggelse og veje. Alle huse er med,
og der er mange stednavne. De kan bidrage
til aldersbestemmelser, når man anvender et
stednavneleksikon (Bent Jørgensen 1994).
Målebordsbladene er tegnet med henblik
på militært brug i en tid, hvor infanteriet og
kavalleriet spillede den væsentlige rolle i
samarbejde med artilleri. Derfor er alle
terrænforhold med, så denmilitære planlæg
ning kunne blive optimal.
Højdekurverne er med for første gang. De
er tegnet med 5 danske fods lodrette afstand
(5 fod = ca. 157 cm) og gengiver bakker og
dale med stor nøjagtighed. De blev siden
vigtige arbej dsredskaber for geologer,
geografer, bebyggelseshistorikere, vej- og
jernbaneingeniører, Hedeselskabet og land
bruget. Ved hjælp af højdekurverne kan man
tegne højdekort over landskabet, udarbejde
blokdiagrammer og landskabsfOltolkninger
(fig. 5,6).
Vejsystemet er udbygget i forhold til
mah·ikelkortets. Det gamle vejsystem skulle
forbinde byerne indbyrdes, og byerne med
moser, enge og skove. De nye veje fører til
nye gårde og huse (markeret med cirkel).
En del landmænd er flyttet ud og har opdyr
ket de tidligere græsningsarealer. Det hæn
ger sammen med den stærkt voksende be
folkning. I 1 801 boede der 182 i Underup
.Sogn, i 1850: 466. Der var altså folk til at
opdyrke jorden, også den dårlige. Hver ny
gård måtte nødvendigvis have vej . Vejene
ligge ofte i ejendomsskeL Det samme gæl
der gærder og hegn, der alle er afsat på måle
bordsbladet.
En væsentlig del af skovene er forsvun-.
det. De er ryddet og dyrket op. Ingen ny skov
er plantet.
Målebordsbladene er målt 1872-73. Det
_ står på kortet. Der er trykt et større oplag,
og nødvendige rettelser er lavet ved, at man
har lagt hele restoplaget i pressen og over
hykt de nye oplysninger. På de foreliggende
målebordsblade s�s Horsens-Bryrup jernba
nen. Den blev åbnet 1899. Men det står ikke
på målebordsbladene, at de er blevet rettet.
De bærer stadig årstallene 1 872-73.
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Målebordsbladene 1900 og 1909 (fig. 8).
Næsten hele Underup Sogn er på to måle
bordsblade: 2611 Nim (målt 1 874, rettet
1900, udgivet 1908) og Østbirk (målt 1872,
rettet 1 909, udgivet 1910). Målebords
bladenes format er ændret fra l . udgave.
Befolkningen 1 850: 466. I 1 9 0 1 : 498
(Trap 1964). Altså næsten uforandret. Kor
tet vise1� at antallet af gårde og huse også er
uforandret. Men der har været et stort be
folkningsoverskud, der ikke har kunnet for
blive i sognet, men er emigreret til Amerika
eller har søgt arbejde i København eller de
andre byer, derblev indusrrialiseret i samme

tidsrum.

Der er smedjer i Underup og Torp. I Torp
ligger skolen. Der er stadig fattighus mellem
Underup og Torp. Forsamlingshuset ligger
lige ved siden af. Det vise1� at den politiske
og grundtvigske vækkelse er kommet til sog
net.
Gravstenene på kirkegården viser, at tre
møllebyggere ligger her. Det var omvan
drende håndværkere, der arbejdede i mange
sogne.
Efter nederlaget i krigen 1864 forsøgte be
folkningen på mange måder at udnytte lan
detmaksimalt efter det kendte slogan: "Hvad
udad tabes, skal indad vindes". I Underup
Sogn gav det sig udslag i, at man plantede
nåletræsplantage1: Der er særskilte signatu
rer for nyplantning og etableret nåleskov.
Plantagerne er anlagt ved Gudenåen og
Sudkær, desuden er der småplantager. De få
nye veje fører næsten alle til plantagerne. Der
er små heder med lyng.
Landmændene er begyndt at afvande mo
ser. Det ses af de mange retliniede grøfter.
Formålet var at gøre moserne til eng med
græsning eller forvandle vådområder til kom
marker.
Moser til tørvegravning er dog stadig nød
vendige. Det ses af de mange tørvegrave.
Tørvegravning var almindelig i Danmark til
ca. 1950.
Der er andelsmejeri i Torp, oprettet 1892.
Gravhøjene er afsat på kortet. De er mær
ket F.M. = Fredet Mindesmærke.
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Fig. 9. Atlasblad fra 1 951.

Atlasblade 1951-1964 (fig. 9)
Atlasbladene 1:40.000 har samme indhold som
målebordsbladene. Herbeskrives A2810 Nim.
(1951, enkelte rettelser 1961, udgivet 1962) og
A2610 Rye (1951, enkelte rettelser 1963, udgi-·
vet1965). Højdekurvemeerafsatmed2meters
mellemrum.
Indbyggerne.i Underup Sogn 1901 : 498.
1930: 461 . 1960: 407. Altså en mindre tilba
gegang. Dererbyggetganske fåhuse i Sudkær.
Fattighuset og smedjen i Underup er forsvun
det. Der var 600 000 heste i Danmark 1945, i
1960 kun30 000. Årsagen var traktoren. Smed
jerne forsvandt eller blev til maskinværksteder.
Hestene havde fået deres foder fra ca. 20% af
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det dyrkede areal. Dette blev nu ledigt, og ud
byttet fra det ktmne finanderemekanisering og
udvidelserafstaldene. Detsvarer til, atDanmarks
landmænd fik 20% mere jord. Den nah.u� der
var formet af hestene, forsvandtnæsten.
VejenSkanderborg-Nim-Vejleerættetud og
førtudenomUnderup.
Plantagearealet ved Gudenåen er forøget
stærkt. Der er kommetsavværkiNørreskov.
Gudenåener opdæmmet, så selve åløbetfra
Bredvad Mølle er blevet en sø. Den forbindes
med en kanal til dennye Naldalsø og Vestbirk
Sø. De tre søer er skabt for at samle vand til
Vestbirk Kraftværk, der blev indviet 1924, og
hvorvandetfalder 10 meter.

l f" ()
t..; l

Fig. 10. Kortbind Østbirk 1 2 1 4 II NØ og Brædstrup 1 2 1 4 II N V

. 4 c m kort 1989 (fig. 10)
Omkring 1970 begyndte kortene at komme i
målestokken 1:25.000, de såkaldte 4 cm kort,
hvor4crn = l km. Det skyldtesmedlemsskabet
afNATO, deJ.· medførteharmonisering af med
lemslandenes kort.
Underup Sognhavde407 indbyggei-e i 1960.
1 1998:305. Faldethænger sarnmenmed afvan
dringen fra landbruget p å grund af mekani
seringen og forøgelsen af gårdenes areal. Kortet
viset� at de tre- og firelængede gårde er blevet
ombygget og har fået ekstra bygninger til nye,
store stalde.
Antalletafhuseharnæppe ændretsig, doge1·
der bygget lidt i Underup. Skoleni Tmp erned-

lagt.
Plantagearealet er forøget.
Sognegrænsen er flyttet fra Kolle1up Mølle. bæk til Kollerup Bæk. Sogneter altså blevetlidt
større. Det er sketvedkommunalreformen 1970.
Kuntregårdeharskiftetsognfra Østbirk tilUn
derup. Sognegrænsen mod Vest snor sig langs
Gudenåens gamle løb. TurisrnenharmedføJ.tind
retningen afenæmpingpladsmellern Gudenåen
ogNaldalSø. De store feltermed gravhøje, Vor
bjerg Høje og Slaggård Banke, er nu turistat
n·aktioner med skilte, stier og P-pladser. Vejle
Amt har anlagt en sti mellem de to gravfelter.
Sognet har bevaret 51 af sine gravhøje, fordi
de blev fredet tidligt og ligger på dårligjord (?).
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Men 60 gravhøje er sløjfet (Trap 1964) .

Konklusion

·

Underup Sogn deler skæbne med talrigeandre
landsogne og er således et spejl af Danmarks hi
storie. Kortene viser, at al jord i Undemp Sogn
harværet udnyttet, ligesom i næsten alle andre
sogne.Mankanderforspørge, omderharværet
natm·i UnderupSognidesidste200fu:Hvisman
definerernatursom ,,uberørtafmermesker", såer
svaret nej. Hvismananlæggerdenbetragtnings
måde, at ethvert område i landet er påvirket af
både menneskets kræfter agnaturens kræfter, så
ersvaretja. Mennesket kan aldrig få fuld kontrol
over sine omgivelse!: Der kommer altid planter
og dyr, som man ikke har kaldt på eller som er
uønskede.
Hvis manønskerenblomsterrig engvedet
vandløb, skal der slås hø, og høet skal fjemes.
Detgiveren typeplantesamft.md. l.aderman en
gengræsse,fårmanetandetplant:esamfund.Men
ibeggetilfældeffu·manenartsrigurtevegetation.
Deternaturens kræfter, derreagererpå det,men
neskethar gjmt. Hvismanikke gørnoget,kom
merderpilekrat. Naturenskræfterer altid på spil
Hvismanønskerenbesteintnaturtype,måman
behandleområdetsom de gamle bønder gjorde
det. Deterennogenlundepålideligmetode. Men
naturenkangiveovenaskelsersomf.eks. elme-
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sygen, derharændretnaturforholdenevæsentligt.

Mennesketsvirksomhedharænchetkarakte4
så gamle dages forhold ikke kan genskabes nøj
agtigt. I perioden fra ca. 1950 til 1980 udspyede
oliefyrene svovldioxyd i store mængder, og det
påvirkedenaturen Såblev detproblemløst,men
nuharvietnyt kvælstofholdige stoffer (ammo
niak ogkvælstofilter), der gøder naturen.
Dereringengmnd tilatgiveop. Naturenkan
vi ikke slå ihjel, for den er alt for stærk. Lad os
lavenatw:genopretning, altså ladenaturenskræf
ter arbejde i områdermed forskellige livsbetin
gelser. Detvil give det resultat, at vi får forskel
ligeplantesamft.mdmed en rigdom afarter. Der
ved opnår vi målet Etuig og afvekslende natur.
At denikke ernøjagtigtmagentil gamle tiders
natur, kanvilevemed.
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Diskussioner
Ordstyrere: Eigil Holm og Peter Wind.

Thomas Secher: Til lykke til 90-års jubilaren,
Naturhistorisk Forening for Jylland. Den er
nært knyttet til Museet, for den har to re
præsentanter i bestyrelsen. Jeg hører med
tilfredshed, at der skal ske forandringer, dels
med foreningen, dels med "Flora og Fauna",
der står mit hjerte nær. Jeg overrækker et ga
vekort. Det hgner en blankocheck, for der
står intet beløb på. Den skal opfattes som
et grundlag for forhandling mellem forman
den og museets direktør om anskaffelse af
noget,' der kan forbedre "Flora og Fauna".
2. D iskussion efter Henning Adsersen

Rasnws Ejrnæs: Du siger, at vi ikke m å bi
drage til, at arter uddør. H v ilken skala tæn
ker du på? Er det f.eks. Storstrøms Amt?
H. Adsersen: Jeg har intet imod, at urfuglen
uddør i Danmark, for uddøen er en naturli g
proces. Men man skal ikke fremme, a t en art
uddør. Jeg er derimod ikke sikker på, at man
skal sætte sikkerhedsnet op under f.eks. ur
fugle eller klokkefrøer. Jeg forholder mig kri
t i s k t i l n a t ui·genopre t n i n g , f . ek s . s k o v 
rejsning. D e t er kultur. Der er jo ikke mere
natur i en nyrejst skov, end der er v ildt i en
forloren hare.
Eigil Holm: Der er to måder at uddø på, og
dem skal man skelne skarpt imellem. Den ene
måde er at uddø uden at få efterkommere,
således som mange af dinosaurerne gjorde
det. Den anden måde er at udvilde sig t i l
noget andet, således som mennesket gjorde
det. Vore fmfædre, Homo afarensi� og Homo
robustus, uddøde ved at udvikle sig til os.
B egge former for uddøen er en naturlig pro
ces.
3 . D iskussion efter Peer Høgsberg

Jens \li�jerg: Jeg vil bede dig uddybe, hvad du
mener med fælles natursyn. Er det en ensretning
af natursynet, du mener?

Peter Høgsberg: Vi skal blive bedre til at
præcisere, hvad v i øn-s ker af naturen, altså
hvad naturforvaltningen skal bevare. Vi har
en parallel i kulturhistorien. Det er u m u l igt
at få moser og enge nøj agtigt som i gamle
dage. Vi har jo ikke mere husmanden, der
d r e v s i n m o s e l o d efter s i n t i d s s k i k .
Højmoserne kan heller ikke bevares i deres
t i d l i gere t i lstand på grund af k v æ l stof
nedfaldet. Jeg mener, at vi bør betragte na
turen som et samspil mellem naturen og kul
turen. Vi lever i en tid, hvor der sker store
forandringer. Landbruget enten intensiverer
eller opgiver arealer. Det betyder, at de arts
rige halvkulturarealer forsvinder, men der er
dog nogle arealer endnu. Vi er nødt til at
have et natursyn for at kunne bevare, hvad
v i ønsker at bevare.
Jens Bjerregaard: Det er vel nødvendigt at
skabe en forståelse for, hvad vi gerne vil have i
vore naturkvalitetsplaner. Du definerer selv, hvad
du mener, v i bør have, men det er ikke sikkert,
at du er i overensstemmelse med resten af be
folkningen. Det er da glædeligt, at du er vil
lig til at prioritere, hvad du vil have. Det
mangler nemlig i nutidens naturpleje.
Peer Høgsberg: Jeg er bekymret for, hvor
dan det går med naturen. Vi er tilbøjelige t i l
at opgive naturområder i hektar, m e n d e t e r
næsten umuligt. De virkeligt artsrige områ
der danner små pletter i de større områder.
Disse pletter skulle virke som kildeområder
for omgivelserne, men det kan de ikke, for
her kan planterne ikke klare sig. De små om
råder bliver mindre, og fornyelse udebliver,
fordi områderne mangler kontakt med hin
anden.
Erik Oks�jerg : Jeg v i l gerne have billedet
af gravhøjen igen . B i l ledet v iser, at højen er
omgivet af en krans af joi-d, der l igger hø
jere end den pløjede mark omkring højen.
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Det er den 200-3 00 år gamle j ordoverflade,
der ses omkring højen. Her har ploven al
drig gået. Hvor man p l øj er, nedbrydes
humusen, og jorden synker. Ploven medfø
rer altså erosion. Den forstærkes af vand
strømme, der kan arbejde i nøgen pløjejord
og skylle materialet bort.

Når man v e d l i g e h o lder hederne v e d
naturpleje, skal m a n i kke stræbe efter, a t d e
bliver e n s . Man skal sigte mod d e n t ilstand,
der er hævd på lokalt. S å bliver hederne for
skellige . .

4. Diskussion efter Torben Riis-Nielsen

.Jens R eddersen : Hvad mener du, når du ta
ler om kvalitet i skoven? Er det naturkvalitet
e l ler forstlig kvalitet?

Thomas Secher: Er fri succession interes
sant? Vi ved, hvad der sker, hvis v i lader en
hede som Hjelm Hede ved Flyndersø passe
sig selv. Den bliver til egeskov.
Hvad er effekten af skrælning af lyng
tørven i forhold til en plØj ning?

Torben Riis-Nielsen : Pløjning og skrælning
giver vidt forskellige resultater. Når man ta
ger hedetørv op, går den i stykker på det
svageste sted, nemlig l idt nede i sandlaget
Derved b liver sandet b lottet, og det kan
medføre sandflugt. Desuden betød det, at
der blev transporteret sand med hedetørven.
Hedebonden har derfor skrællet på en s·å 
dan måde, at der blev et par cm hedetørv
(monlag) tilbage. Resultatet er en fattig hede
med sandlevende laver.
Pløjning resulterer i græsser og andre urter,
altså noget ganske andet.
Peer Høgsberg: Der er stor forskel p å de
folk i forvaltningen, der står for naturplej en,
og de fol k , der udfører selve arbej det . De
har ofte forskelligt natursyn, og derfor op
når vi ikke det tilsi g tede resultat. Fælles
natursyn er nødvendi g t .
Erik Oksbjerg: Tror du, at m a n k a n t v i nge
heder på B rande-Pårup fladen og på Nør
holm til at blive ens? B rande-Pårup er rela
tivt fosforrig, mens Nørholm er meget fat
tig.
Torben R iis-Nielsen : D isse hedetyper er
b l e v e t drevet fors kel l i g t . S kr æ l n i n g a f
hedetørv er i sær foregået på de m e g e t fat
tige heder i det centrale og vestlige Jylland.
P å Mols er heden drevet meget mere eks
tensi v t , og skrælning af hedetørv v ar me
get m i ndre brugt end i Vestj y l l and.
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6. Diskussion
Chl'istensen

e ft e r J e n s Bj e r r e g a a r d

.Jens Bjenegaard: B åde og. Naturkvalitet er

der ikke meget af i nyplantet skov, men det
kommer der. Det vigtige er, at der skal være
naturkvalitet i skovene . Ca 20% af fremti
dens skov skal have naturli g succession el
ler være helt ubep l antet, og det vil give
større naturkval i tet, fordi bevoksningerne
udvikler sig forskelligt. Når folk planter skov,
er det ofte ikke af produktivitetshensyn; de
angiver helt andre grunde. De sigter ofte
efter kval i tet i fri tiden.
7. Diskussion efter Carl Å ge P e d ersen

Eigil Holm: For en snes år siden dannedes der
en forening, der hed "Plant et træ". Den havde
stor succes, og landskabet blev loddent og svært
at se. Geologen, professor Gunnar Larsen, ud
talte, at der burde dannes en forening, der skulle
hedde: "Fæld et træ". Et landskab, der er dæk
ket med træer, kan ikke ses eller nydes, her er
Sverige og Sibirien skræmmebilleder. Jeg ønsker
at påpege, at lysten til at plastre et landskab til
med træer er et modefænomen. Det bliver forhå
bentligt afløst af en ny mode: "Fjern et træ". Jeg
håber; at det sker, mens jeg lever. Jeg vil da klappe
i hændeme, for jeg holder meget af landskaber
og geologi .
Peer Høgsberg: Man m å v ir keligt aner
kende, at landbruget har nedbragt fm·bru
get af gødning. Men jeg v i l påpege, at det
landskab, vi ser nu, ikke skyldes kort tids
overgødskning, men overgødskning år ef
ter år. Der er stadig overskud af kvælstof
hvert år, og derfor er det svært at se v irk
n ingen af det reducerede forbrug. Vil du
kommentere det?

Carl Åge Pedersen : Du har ret i , at der over
gødskes med fosfor på en del ejendomme.
D e t- h æ n g e r s a rri men m e d større l se n af
husdyrholdet i forhold t i l jordtilliggendet
Der arbejdes med flere løsningsmuligheder:
En reduktion af fosforindholdet i foderet
Gylleseparation og salg af overskydende næ
ringsstoffer.
Hvis ikke disse løsninger viser sig tilst:række
lige, kan det blive nødvendigt at stramme
harmonikravene yderl i gere op. Fosfor har
det med at bl ive, hvor det er. Noget kommer
dog ud i vandløbene, og det problem skal
løses i sammenhæng med den fremtidige
drift af de vandløbsnære arealer.
Det er ikke godt landmandskab at over
gødske eller bringe gødning hen på grav
høje eller naboarealer, hvor det ikke hører
hjemme. Det problem m å løses ved en dia
log.
·
·

Rasnws Ejrnæs: Grøftekanterne er stærkt på
v i rket af fosfor fra de tilgrænsende marker.

Efterhånden er der kun få arter i dem, foran
dringen kan kaldes dramatisk. Man kan sige,
at grøftekanterne ikke er så betydnings
fulde, men de er dog den eneste landskabs
type, som ikke er fragmenteret, men gennem
krydser landet. Det er derfor ærgerligt, at v i
mister dem som levesteder for en lang række
planter og dyr.
V i skal have plads til levesteder for de dyr
og p lanter, der har været i Danmark, l i ge så
længe som det har været isfrit. Dem er vi på
vej til at miste.

Thomas Secher: Dine bemærkninger om rød
lister v iser, at v i er uenige. Jeg mener, at rød
listerne er væsentlige til bedømmelse af, hvad der
sker omkring os.
Carl Å ge Pedersen : Rødlisterne er alarm
signaler. Men når v i bedømmer dem, må v i hu
ske, at vi lever i en natur, der altid er under
forandring. Selv når mennesket ikke er der,
sker der succession, og det giver forskyd-
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ning mellem arterne. Vi har hørt i et tidligere
indlæg, at vi kun kan få bestemte hedetyper
igen, hvis vi bruger en driftsform, der sva
rer til de gamle hedebønders.

Erik Oksbjerg: Den forestilling, v i. har om
at de hjemmehørende arter altid er de bed
ste, fordi de vokser her naturligt, er ikke rig
tig. Fra skovbrugets talrige forsøg med pro
venienser af træarter fra Hol land, Schweiz,
Ungarn og andre steder ved vi, at de ofte
kan trives bedre i Danmark end de hjemme
hørende provenienser.
En anden ting: Der er for l idt humus i jor
den, det er begrænset til pløjelaget på 30-40
cm. Det burde op på 70 cm. Det v i lle hindre
nedsivningen af kvælstof effektivt. Men v i
kan kun få det tykke humuslag ved a t bruge
mere kvælstof, og det.må vi ikke .
8. Diskussion efter Niels Nielsen

På et spørgsmål om effekten af at grave rør
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ned i s an ds tranden som kystbeskyttel s e
svarede Niels Nielsen, at kærnen i probiem
s t i l l i n g e n er, at k y s t e n s k a l vokse v e d
sandpålej ring. H v i s der løber mere vand op
på stranden, end der løber ti lbage i havet,
vil der aflejres sand. Hvis der er luft nede i
sandet på stranden, og man kan lukke luf
ten ud; vil man opnå, at noget mere af van
det synker ned i sandet. Rørene skulle lukke
luft ud (de er forsynet med en hætte, der hin
drer regnvand i at trænge ned). Niels Niel
sen har gravet mindst 400 profiler gennem
strande, men han er aldrig stødt på luft
lommer.
Det er blevet fremhævet, at der er aflejret
sand på strande med nedbankede rør. Men
alle danske strande er vokser i 200 1 på grund
af gunstige vejrforhold.
I øvrigt burde kystsikringsfolkene have la
det forsøgene med rør foregå i stedet for at
hindre dem.

Afslutningsdebat
Panelet: Jens Vibjetg (MF, V), Simon Lægaard, Holger Garner, Henning Adsersen, Rasmus Ejmæs, Jens
Bjenegaard Christensen, Carl Åge Pedersen, Peer Høgsbetg. Ordstyær: Eigil Holm

Mogens Rosengoard savnede, at de vilde
dyr var blevet behandlet på konferencen.
Hvad skal der ske med vildtforvaltningen?
Hvad mener landbruget om vildt og vildt
skader i forbindelse med natur
forvaltningen?
Jens Vibjerg (MF, V): Sidste år blev bestem
melserne om læplantning ændret. I den forbin
delse henvendte mange organisationer, også
de grøtme, sig til Folketinget. Langt de fleste
gjorde opmærksom på, hvor vigtige læheg
nene er for vildtet, fuglelivet og insekterne. Det
er derfor overraskende, at Henning Adsersen
var meget kritisk over for dem. Ved plantning
af de levende hegn med forskellige løvtræarter
lægger man vægt på at bruge danske arter. Det,
jeg har hørt på denne konference, viser, at det
måske skal overvejes igen.
Konferencen har givet mange spændende
og forskellige vinkler på naturen. Disse input
·er af betydning for os, der skal tage beslut
ningerne.
·

Simon Lægaard: Jeg har været med til hede
pleje langt tilbage i tiden. Når den kom så hur
tigt i gang, skyldtes det hensynet til urfuglen.
Carl Å ge Pedersen : Mange landmænd gør et
stort arbejde for vildtet. Andre er imod jagt på
deres ejendom. Der er så stor variation i land
mændenes synspunkter, at man ikke kan sige,
hvordan landmænd generelt ser på vildtet.
Ingen har noget mod har�r og agerhøns.
Jy1en gæs gør skade på marker i Vestjylland,
der er meldinger om at svaner gør skade på
fynske marker, og nogle steder er krondyr et
problem. Men det er ikke vildtskader, der væl
ter landbrugets økonoh1i.
Rasmus Ejmæs: Angående v ildtforvaltning er

det vigtigt at skelne mellem hensynet til jæ
gernes rekreative interesser og de almene
naturforvaltningsinteresser. Flere arter af
vandfugle har Danmark som rasteområde un
der trækket eller som overvintringssted. En
væsentlig del af bestandene af adskillige ar
ter bruger danske lokaliteter, og det har man
taget hensyn til ved etablering af j agtfrie
kærneonu·åder. Måske kunne man ud fra natur
forvaltningsinteresser etablere tilsvarende
jagtfrie kerneonu-åder på landjorden . .

Jens Bjerregaard Christensen : S kov- og
Naturstyrelsen har taget den stilling til vildt
skader, at der ikke skal gives erstatning. Vild
tet er en del af den danske natur, og der skal
være plads til det.
Det er bemærkelsesværdigt, at ornitologerne
har præget lovgivningen, for de har deltaget i
arbejdet. Derimod har Skov- og Naturstyrelsen
: på eget initiativ måttet lave forvaltningsplaner
for krondyr og andet hårv i ldt. I nteresse
organisationerne har ikke været med her.
Henning Adsersen : Naturgenopretning bør
ikke gå så vidt, at man nedlægger et stykke
natur og derpå prøver at genskabe det et an
det sted. Naturen kan ikke flyttes.
Peer Høgsberg viste et kort over et område
nær Give. Det viste, hvor mange markveje,
der var nedlagt de seneste år. Årsagen er, at
markerne er blevet meget større de senere år.
Men derved bliver de helt ensartede arealer
også større, og det går ud over dyrelivet,
også vildtet.
Holger Gamer: Jeg sidder i "Tårnkomiteen",
der tager vare på H inm1elbjerget. Det var tidli
gere en lyngbakke. Men lyngen er næsten for
svundet og erstattet med bregner. Afdøde
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skovrider Rafn i Silkeborg undersøgte Himmel
bjerget og nåede det resultat, at der ikke er
mulighed for, at lyngen kunne komme igen. Er
der nogen, der v i l konm1entere det?
Erik Oksbjerg: Lyngen konm1er ikke igen ved
fåregræsning, der skal det hårdt trampende
kvæg til. Skotske og irske undersøgelser v i- .
ser det.

Per Erik Rasmussen: Mange af de nye læhegn
har erstattet diger. Men d iger har et helt andet
dyreliv end læhegn, og dette er uheldigt.
Landejendommene bliver stadigt større. Det
medfØI'er omlægning af marker, fjernelse af
hegn og plantning af nye. Resultatet er, at
mange små biotoper forsvinder.
Hvad skal man forøvrigt stille op med alle
de nye godser, f.eks. de store svinefarme?
Samtidigt kan de gamle godser vanskeligt fort
sætte på grund af arveafgiften. Hvad v i l poli
tikerne gøre ved problemet?
Jens Vibjerg (MF, V) : Vore landbrugslove er
med til at forcere en udvikling, som vi på nogle
områder ikke ønsker. Der er ingen tv i v l om, at
vi vil få større landbrug fremover. Det er for
udsætningen for at få rationelle arbejdsplad
ser.
Lovgivningen gør generationsskifte van
skeligt. Man må kun eje tre ejendomme. Hvis
man ønsker en stor ejendom, m å man slå ejen
domme sammen. Hvis man kunne sælge de
oprindelige ejendommes arealer særskilt, ville
generationsskiftet gå lettere.
Peter Wind: Der er ingen tvivl om, at antallet
af arter i Danmark er det højeste siden sidste
istid. Det er de hjemmehørende arter, der er i
tilbagegang, mens de introducerede er i frem
g a n g . E r det � ø n s k v æ r d i g t ? U d fra e t
autenticitetssynspunkt e r svaret nej .
Nogle mter invaderer Danmm·k, men forsvin
der igen efter kort tid. Det er ikke dem, der skal
beskyttes. Det er mest påtrængende, hvor det
gælder arter, der er i tilbagegang på verdens
plan, og som har en væsentlig del af bestan
den i Danmark.
Det er en fej ltagelse at tro, at artsantallet i
sig selv er et udtryk for stor biodiversitet. De
af mennesket introducerede skal ikke regnes
med, kun de, der er konunet af sig selv.
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Eigil Holm: Henning Gjellerod (S) ønsker at
få d iskuteret endnu et begreb, nemlig
biotopdiversitet Det er nemlig vigtigt at
have mange slags biotoper, også de. arts
fattige. Hvad synes man om det?
Rasmus Ejrnæs: Artsdiversitet er ikke nok i
sig selv. Man er også nødt til at tage hensyn
til skala. Højmosen er fattig på arter, mens
agerlandet er rigt, når v i tæller alle v ilde
planter med. Men det betyder ikke, at
højmosen er et ringere plantesamfund; den
skal være der, og set på en større skala er
højmosen unik. Omvendt er agerlandets
vilde planter de samme over store dele af
Europa, og derfor ikke så interessante, når
man taler diversitet.
Per Erik Rasmussen: I Letland, hvor jeg har
boet i tre år, er der meget natur med l idt
kultur ind i mellem, altså lige modsat Dan
mark. Der eksisterer faktisk vandløb i
Letland, hvor vandstanden kan svinge 4
meter på et år. Der er en 50 meter bræmme
omkring vandløbene. Her er plads til bævere
og til at landet kan passe sig selv. Har v i
sådanne steder i Dann1ark?
Carl Å ge Pedersen : Hvad skal vi gøre i
fremtiden med Danmarks jord? Nogle er
imod store landbrug, fjernelse af diger,
plantning af nye læhegn osv. Hvis man vil
have landbrug, skal det også have mulighe
der for at blive drevet rationelt. Naturligvis
kan v i vælge at give landbruget begrænsnin
ger, så det går stå. M.en så må vi have at
vide, hvad det koster. Økonomien skal med,
når man laver miljøbestemmelser.
·

Jens Reddersen: Ved høslet fjerner v i 80% af
plantemassen, ved kiaturgræsning 20%. Det
er vanskeligt at få kreaturer nok til afgræs
ning. Hvad er perspektivet med græs
areale'rne.
Rasmus Ejrnæs: Jeg mener, det er forhastet at
slutte fra store bedrifter til dårlig natur. Struk
turudviklingen i landbruget er således ikke
nødvendigvis negativ. Store godser kan passe

godt på naturen, det viser Danmarkshistorien.
De har mulighed for at lade nogle arealer passe
sig selv.
I Holland køber det offentlige store arealer
op, lader dem springe i skov og slipper køer,
heste og hjortearter løs. Det giver næsten in
gen driftsudgifter. Det er en stor publikums
succes. Fremtiden v i l v i se, hvad der sker på
disse arealer.
I Danmark kunne staten købe ejendomme,
sætte græsning i gang på en del af arealerne
og så s æ lge ej e n d o m m e n e i gen m e d
g r æ s n i n g sp l i g t . S å v i l le m a n s e , o m
markedsmekanismerne kunne vedligeholde
dette system, så man kunne slippe for at be
tale leje til landmænd for græssende dyr.
Jens Bjerregaard Christensen: Skov- og Natur
styrelsen ønsker at lade arealer passe sig selv.
Delfor er bæverne udsat i Danmark, de skal
være en slags entreprenører, der passer deres

del af naturen. Naturskoven skal også passe
sig selv. Vi skal væk fra den plejementalitet,
der medfører ustandselige indgreb.
Vilhjelm-udvalgets forslag om 6 store natur
onu-åder i Danmark er flot. Det kan medføre, at
vi kommer til at opleve dansk natur på dens
egne præmisser.
Afslutning

Eigil Holm: Som v i har hørt, er der mange me
Ilinger. De brydes, og det er godt. Så vidt jeg
kan se, står deltagerne ikke så fast på deres
meninger, at diskussion er umulig. Der hersker
åbenbart en god kollegial ånd, og det lover
godt for fremtidens diskussioner.
Vi får behov for at diskutere Wilhjelm-udval
gets rapport. Der er tale om oplæg, der kan
medføre nye love. I den proces er der mulig
hed for indflydelse, hvis vi bruger den viden
vi har. Det kan nuancere debatten.
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Bæredygtighedsstrategi med perspektiver
Henning Gjellerod
Socialdemokratiet, Politisk-Økonomisk AFD.
(Foredragsholderen var forhindret i at deltage i konferencen d. 1 5.9.2001 )

Res u m e :

Regeringen offentliggjorde 22. juni den endelige
udgave af Danmarks nationale strategi for bæ
redygtig udvikling: "Udvikling med omtanke fælles ansvar". Der er tale om en ambitiøs og per
spektivrig strategi - både når det gælder prin
cipper og praksis.
For princippemes vedkommende understre
ges det, at bæredygtighed dækker over bc1de
økonomiske, sociale og miljømæssige aspek
teJ: Den centrale målsætning er en " afkobling"
af sanunenhængen mellem økonomisk vækst,
.
mi(iØbelastning og ressourceanv endelse. Mid
lerne er bl.a. et marked, der i højere grad til
skynder til miljørigtig ae/færd, integration af
miljØhensyn pc/ alle felteJ; en styrket intema
tionctl indsats, sikring af et tælles folkeligt an
svar for udviklingen og måling af ji"em- eller
tilbageskridt.
Pc/ det praktiske plan opstiller regeringen
visioner frem mod 2020 og derefter mel/ og ind
sats for perioden 2001-2006 for 5 tværgelende
emner og 8 kemesektorer. Regeringens
bæredygtighedsstrategi vil løbende blive fulgt
op. Bl.a. pc/ baggrund af et sæt af indikatorer,
som kan mel/e udviklingens grad ·af bære
dygtighed. Som helhed vil strategien blive re
videret hvert 5. c/1:
Perspektivet for arbejdet med bæredygtighed
er meget vidtrækkende. l strategien fastslås det
klart, at bæredygtighed ikke kan skabes i et
land alene. Det fontdsætter en global indsats.
DeJfor lægges der op til en global cifictle om
bæredygtig udvikling pc/ FN's verdenstopmøde
i Johannesburg 2002.
Hvad er en bæredygtighed udvikling?

Bæredygtighed kan umiddelbart forekomme at
være et upræcist udtryk. Men der lægges i stra
tegien vægt på at give det en meget karllue t ud
møntning. Udgangspunktet er Brundtland-kom
missionens efterhånden berømte formulering fra
1988:
"En udvikling som opfylder de nuværende ge
nerationers behov uden at bringe fremtidens ge1 82

nerationer muligheder for at opfylde deres be
hov i fare"
D efinitionen synes først og fremmest at
handle
0111
ligelig fordeling
mellem
generationeme. l bæredygtighedsstrategien
uddybes denne forsteleise af bæredygtighed
imidlertid pc/ en række punkter.
Det slås fast, at bæredygtighed handler om
bclde økonomiske, sociale og miljømæssige fak
torer. Holdbar økonomisk vækst er en nødven
dig forudsætning for at kunne finqnsiere de
nødvendige sociale fremskridt og miljømæssige
forbedringer. Omvendt er det nødvendigt, at
væksten ikke sker pc/ bekostning af Øget milJØ
belastning. Og det er helt centralt, at der i so
cial henseende skabes større lighed og tilfreds
stillende m uligheder for alle. Ikke alene
generationeme imellem, men ogscl 1 1 1 1 og her i Danmark og på globalt plan.
Det understreges desuden, at bæredygtig ud
vikling ikke kan opnås i et l and alene.
Bæredygtighed må nødvendigvis være en glo
bal målsætning, som det kræver internationalt
sam<)rbejde at realisere. Det betyder imidlertid
ikke, at den nationale indsats kan nedprioriteres.
Tværtimod er det nødvendigt at nogen går foran
og viser at bæredygtighed ikke er en utopi, · men
et praktisk opnåeligt politisk mål.
Endelig tages der stilling til det meget omdis
kuterede spørgsmål om hvorvidt udviklingen er
bæredygtig, hvis der er fremgang på et område
(f.eks. økonomien), men til gengæld tilbageskridt
på et andet ( f.eks. m i ljøet). Her har syns
punkterne til tider stået meget stejlt overfor hin
anden.
På den ene side har en række økonomer ment,
at udvi)dingen kunne betegnes som bæredyg
t i g , hvis blot man foretog "ægte opsparing".
Dvs. hvis fremskridtene målt i penge samlet
kunne siges at være mere værd end tilbageskridt
ene. Denne opfattelse er blevet kaldt det "svage"
bæredygtighedsbegreb. På den anden side har
e n række grønne organisationer talt for et
"stærkt" bæredygtighedsbegreb, som indebar,
at kun en udvikl ing med ubetinget beskyttelse

af miljøet kunne betegnes som bæredygtig.
l ekstrem udgave forekommer begge syns
'
punkter uholdbare: Selv til gengæld for nok
så store økonomiske gevinster synes det ikke
bæredygtigt at acceptere ødelæggelser af uer
stattelige naturværdier og leve med store og
uvisse miljØ- og sundhedsricisi. F.eks. med
atomkraft og kemikalier. Bæredygtighed kan
imidlertid heller ikke være ensbetydende med
et fuldstændig stivnet samfund, der slet ikke
p(tvirker naturen . l så fald -ville industrialise
ringen aldrig have kunnet finde sted. Konse
kvensen ville have været fattigdom og social
nød i et omfang, der næppe heller kan kaldes
bæredygtigt.
Regeringen har derfor fundet et solidt stand
punkt midt i mellem de to ekstremer: En bære
dygtig udvikling forudsætter "ægte opsparing".
Men begrebet er i en udviklingsfase. Det må sup
pleres med analyser af, hvad der er kritiske og
uacceptable påvirkninger af miljø, natur og sund
hed. På baggrund af denne bæredygtigheds
forståelse opst i l les den danske v ision om
bæredygtighed i 8 overordnede punkter:
l .Vi skal udvikle velfærdssamfundet og bryde
sammenhængen mellem vækst og m i lj ø 
påvirkning.
2.Vi skal skabe et sundt og sikkert miljø for alle
og opretholde et højt beskyttelsesniveau
3.Vi skal sikre en høj biologisk_ mangfoldighed
og beskytte økosystemerne
4.Vi skal udnytte ressourcerne bedre
S .Vi skal yde en aktiv international indsats
6.Vi skal sikre at miljøhensyn indgår i alle sekto
rer
7. Vi skal �ikre at markedet understøtter bæredyg
tig udvikling
8.Vi skal opnå at bæredygtig udvikling er et fæl
les ansvar, og vi skal måle fremskridt
l denne udgave må visionen om bæredygtig ud

vikling siges at bygge på i grunden dybt social
demokratiske principper. Den er gennemsyret af
tanken om l ighed og v i ljen til aktivt at styre
markedskræfterne t i l gavn for mennesker og
miljø.

mangfoldighed, miljø og sundhed, ressourcer og
Danmarks internationale indsats. Sektorerne er:
Landbrug, fiskeri , skovbrug, industri, handel og
service, transport, energi, by- og boligudvikling,
samt turisme.
De økonomiske og sociale aspekter af
bæredygtighedsindsatsen behandles ikke spe
cifikt i strategien. De beskrives i stedet i pro
grammet "En holdbar fremtid - Danmark 20 1 0" ,
og pub/ikatianeme " Økonomisk oversigt" , " Et
bæredygtig pensionssystem" og " Familier og
i ndkomster" .
Ligeledes er strategien for de enkelte (ifsnits
vedkommende naturligvis i vidt omfang byg
get på· initiaviter og målsætninger i de seneste
planer og programmer p(t det pågældende felt.
Feks: Trafik 2005, Energi 2 1 , Klima 20 1 2, Affald
2 1 , Pesticidhandlingsplan II, Vandmiljøplan II,
Kemikaliestrategien, Den Produktorient�rede
Miljøstrategi - og mange flere.
Man kan sellifØigelig spØrge hvilken forskel
strategien i S(t fald gør. Der sker jo ingen fun
damental omformutering af regeringens poli
tik. Det er imidlertid så langt fra ensbetydende
med, at strategien er virknings/øs. Tværtimod
ville det være dybt betænkeligt, hvis der efter 8
års socialdemokratisk regeringsledelse plitd
selig var behov for at o)n/ægge kursen radikalt.
Bæredygtighed og forsvarlig miljøbeskyttelse
har hele tiden været regeringens målsætning og so1n det beskrives nedenfor er resultateme
af den hidtidige indsats faktisk ganske bemærkelsesværdige .
Derfor skal den nationale strategi for bære
dygtig udvikling først og fremmest forstås som
en overordnet ramme for regeringens indsats.
En ranm1e der gør en forskel, fordi den klart be
skriver, hvor Danmark skal hen - og hvad rege
ringen vil måles på. Og det er som beskrevet ne
denfor ikke blot ord, men særdeles konkrete og
meget ambitiøse målsætninger.
Dertil km1m1er, at en lang række nye initiativer
indvarsles i strategien. F.eks. udarbejdelsen af
en strategi for sammenhængen mellem miljø
faktorer og sundhed; et nationalt skovprogram,
en grøn erhvervsstrategi og en strategi for ned
bringelse af affaldsmængderne.
·

Bred strategi

Store udfordringer - klare mål - lovende re

Det er oplagt, a[ en strategi med den vision, der
beskrives ovenfor, må dække meget bredt. · Stra
tegien behandler da også indsatsen på S tvær
gående områder og 8 kernesektorer. De tværgå
ende områder er: K l i maændringer, biologisk

s u l tater

Der lægges i bæredygtighedsstrategien i kke
skjul på, at vi i de kommende år står overfor store
udfordringer i arbejdet for at sikre en bæredyg
tig udvikling. B landt de største kan nævnes kam1 83

pen mod hastige og voldsomme klimaændringer,
mod kemiske stoffers uvisse påvirkning af men
neskers sundhed, for at lette presset på naturen
og sikre den biologiske mangfoldighed, samt for
at mindske ressourceforbruget.
I strategien formuleres i midlertid en række
.
yderst ambitiøse og kompromisløse mål i forhold
til disse udfordringer. F.eks:
Kemi: I 2020 må ingen produkter eller varer
på markedet indeholde kemikalier med særligt
problematiske sundheds- eller m iljøeffekter.
Arbejdsmiljø: I 2020 bliver ingen udsat for ke
miske stoffer, organiske opløsningsm idler,
tungmetaller eller andre sundhedsskadelige på
virkninger under arbejdet.
Miljøkvalitet: I 2020 er der ikke miljø- og
sundhedsskadelige udledninger til luft, jord og
vand. Sygdomsfremkaldende mikroorganismer
er i 2020 begrænset til et niveau, der ikke giver
sundhedseffekter for mennesket.
Selvom målsætningerne kan forekomme me
get vanskelige at realisere, så dokumenterer re
geringens h id t i d i ge resu ltater, at en aktiv
bæredygtighedsindsats nytter. Ser man nærmere
på de seneste 10 års udvikling viser det sig såle
des, at det ikke alene er arbejdsløshedskurven,
der er blevet knækket.
Også den kurve, der hidtil har vist stigende
m i ljøbelastning og ressourceforbrug i tilknyt
ning til den økonomiske vækst, peger nu nedad:
Samtidig med den markante økonomiske vækst
i halvfemserne er det lykkedes at stabilisere ener
g iforbruget - og nedbringe C02-udslippet. På
dette punkt er der altså sket en afkobling af sam
menhængen mellem økonomisk vækst og miljø
belastning. Det kan også lade sig gøre på andre
felter.
Virkemidler

Strategien peger på en række forskellige virke
midler til realisering af oe ambitiøse mål. Mm·ke
det skal indrettes sådan, at det tilskynder miljø
rigtig adfærd. I den sammenhæng er de grønne
afgifter et vigtigt redskab. I strategien udtrykker
regeringen vilje til at udvikle de grønne afgifter i
mere effektiv retning - og om nødvendigt ud
vide brugen yderligere. Det pointeres dog, at æn
dringer skal foregå i en større sammenhæng, der
forhindrer forde lingsmæssige skævheder.
Et andet centralt virkemiddel er inddragelsen
af miljøhensyn i alle sektorer. I stedet for at rydde
op når skaden er sket, skal fremtidens miljøhen
syn tages i udgangspunktet, både i stat, amter,
kommuner og v irksomheder.
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Strategien fastslår desuden, at en folkelig ind
sats er nødvendig. Bæredygtig udv ikling kan
kun realiseres, hvis den bliver et fæl les ansvar.
Til styrkelse af dette lanceres der som opfølg
ning på strategien en lang række indikatorer, som
gør det muligt at måle udviklingens bæredygtig
hed. Befolkningen får hermed et redskab, der går
det lettere at forholde sig til udviklingen og om
nødvendigt stille krav om kursskift. Hertil kom
mer, at der skal ske en styrkelse af det lokale
Agenda 2 1 arbejde.
Endelig frembæver strategien nødvendighe
den af internationalt samarbejde både globalt og
regionalt. EU er i den sammenhæng_ et uomgæn
geligt redskab. En revision af EU's landbrugs
politik og en effektiv EU-indsats på kemikalie
området er eksempelvis helt centrale forudsæt
ninger. for at indfri strategiens mål .
Fra Rio til Johannesburg - en global aftale om
bæ1·edygtighed?

Bc1de baggrunden og perspektivet for Dan
marks nye strategi for bæredygtig udvikling er
globalt. Det var pc/ FN's verdenstopmøde i Ria
1 992, at n w n besluttede at udarbejde nationale
strategier for bæredygtig udvikling. I 2002 dvs.
JO e/r efter Ria, skal resultateme fØlges op pc/
et nyt topmØde i Johannesburg. Dm1mark vil i
den sammenhæng optræde som formandsland
for EU. R egeringens melisætning er udnytte
denne rolle til at skabe konkrete resultater. EU
skal gel i spidsen for en " global deal" om
bæredygtighed.
En sådan aftale forudsætter, at EU går foran.
Påtager os at vise vej til en bæredygtig udvik
ling. Overholder de globale miljøaftaler. Løfter
de tungeste byrder i klimasamarbejdet. Å bner
vore markeder. Leverer en udviklingsbistand, der
svarer til FN-målet på 0,7 pct. a� BNP. Og stiller
miljørigtig teknologi til rådighed for ulandene.
Til gengæld må u l andene erkende, at tingene
hænger sammen : Handelssamarbejde handler
også om bæredygtighed, sociale rettigheder og
m i ljøbeskyttelse.
Det er i den sammenhæng glædeligt, at det
pc/ EU-topmØdet i Gateborg lykkedes at få de
danske mc1/sætninger om " afkobling " og leder
skab i arbejdet for en " global dea/" med i E U's
strategi for bæredygtig udvikling. Danmark
kan gøre en forskel i EU og pc/ globalt plan,
hvis vi gØr vores hjemmearbejde ordentlig. Det
er den nye nationale strategi for bæredygtig
udvikli11g et godt bidrag til.

Forfattervejledning
upubl icerede k01t og manuskripter m.v., nummereres

Flora og Fauna bringer artikler om udforskningen af
Danmarks plante- og dyreverden. Det er vigtigt, at ·

disse fortløbende i et afsnit med titlen >>Upublicerede

artiklernes indhold dels er originalt, dels er formuleret

kilder«. Dette afsnit anbringes i artiklen efter afsnittet

klart og tydeligt. Manuskripter til tidsskriftet forfattes

»Citeret litteratur«. Der skal i artiklen være direkte

på dansk og skal desuden indeholde et engelsk

henvisninger t i l samtlige upublicerede kilder på listen,

summary. Korte artikler uden illustrationer kan dog

f.eks.:

indleveres uden noget summary (men med t i t len

>> ( u p u b l .

skrevet på både dansk og engelsk) og vil i så fald blive

upublicerede kort og manuskripter i k k e s o m her

I m i ndre medde l e l s e r c i t e r e s

angivet, men derimod med en komprimeret fuld

bragt under rubrikken: >>Mindre meddelelser<<.

reference i teksten.

Opmærksomheden henledes på, at artikler på over

Takkebe111ærkninger. - Eventuelle takkebemærk

' 6( -8) sider som hovedregel kun kan bringes i Flora og
Fauna, h v i s forfatteren t i lvejebringer

3)«.

ninger samles i et afsnit med titlen »Tak«, som placeres

midler t i l

umiddelbart før >>Citeret litteratur<<.

dækning af trykkeomkostningerne for hele artiklen.
Artsnavne. - Såfremt danske artsnavne eksisterer,

Figwer og tabeller. - Figurer og tabeller skal kunne

skal disse benyttes; men første gang en art nævnes i

reduceres til 63, 90 eller 1 3 1 mm i bredden og afleveres

tekst"<n anføres desuden dens videnskabelige navn i

i på særskilte ark eller som tif-fil i 300 dpi, gerne

parentes.

komprimeret. Der skal altid udarbejdes forklarende
figur- og tabel tekster, som i manuskriptet anbringes i

Citeril1g cifpublicerede kilder. - Publicerede kilder
citeres i teksten med navn og årstal, f.eks.: (Torp

forlængelse af brødteksten (>>hovedteksten«). Alle

1 993), Hadley & Pegg ( 1 989), (Mossberg et al. 1994).

figur- og tabeltekster skal skrives på både dansk og
engelsk'(i tilfælde af længere tekster bør den engelske

Citeres flere af11andli,nger i samme parentes, benyttes
følgende standard: (Hansen 1 970; Jensen 1975, 1976).

udgave forkortes). l artiklens bredtekst skal der være

Alle publicerede kilder skal figurere i et afsnit med

henvisninger til samtlige figurer og tabeller i artiklen.

titlen "Citeret litteratur<< og arrangeres i alfabetisk

Tabeller udføres uden brug af streger og rammer. Som

rækkefølge efter følgende standard:

figurer kan anvendes tegninger og diagrammer samt
skarpe, v e l be l y s t e og kontrastrige fotografier.
Fotografier afleveres som sort/hvide h øj g l ans

(KAPITEL l BOG)

& Pegg, G . F. 1 989: Host-fungus relation�
ships m orchid mycorrhizal systems. - I : Pritchard,

papirbilleder eller som farved ias. Originalernes

H·. W. ( red . ) , M o d e m m e t h o d s in o r c h i d

bliver trykt i sort/hvid eller i farve Uf. Flora og Fauna

conservation: t h e r ole of physiology, ecology and

101( 1):

Hadley, G .

kvalitet og redaktørens skøn afgør, hvorv.idt figurerne

2, 1 995).

Arbejdsgang. - Manuskriptet, med angivelse af

m an a g e m e n t . C a m b r i d g e U n i v e rs i l y P r e s s ,

forfatterens adresse og telefonnummer, indleveres

Cambridge, p p. 57-7 1 .

maskinskrevet eller som computerudskrift - i begge
tilfælde med dobbelt linieafstand. Alle manuskripter,

(BOG)

& Ericsson, S . 1 994: Den
store nordiske flora. Dansk udg. v. J. Feilberg & B .

uanset om de omhandler zoologiske eller botaniske

Mossberg, B., S tenberg, L.

emner, skal sendes til den ansvarshavende redaktør.
Redaktionen sender derefter manuskriptet ud til kritisk

Løjtnant. - G. E . C . Gads Forlag, København.

gennemlæsning hos relevante fagfolk. Et kommenteret
(TIDSSKRIFTARTIKEL)

eksemplarer af manuskriptet returneres t i l forfatteren

Torp, E. 1 993: Fortsatte studier over Grærup Langsø.

sammen med en >>ren<< kopi. Den rene kopi tilrettes af
forfatteren og sendes til redaktionen sanunen med de

- Flora og Fauna 99: 65-73.

kommenterede eksemplarer - og meget geme ledsaget

af en opdateret elektronisk udgave i Word Perfect eller

Der skal i artiklen være henvist til samtlige kilder
anført under >>Citeret litteratur«. I mindre meddelelser

(helst) Microsoft Word. Så hurtigt som muligt får

citeres de publ icerede kilder ikke som her angivet,

forfa t t e r e n

teksten - f.eks . : »Torp (Flora og Fauna 9 9 : 6 5 73, 1 993)«.
Citering af upublicerede kilder. - Mundtlige

h e refter

t ilsendt

en

kopi

af

. spalteopsætningen, som omgående rettes ige�nem og

men derimod med en komprimeret fuld reference i
.

returneres til redaktionen.
Særtryk. - Alle artikler i Flora og Fauna (dog ikke
mindre meddelelser) honoreres automatisk med l O

meddelelser omtales i teksten som f.eks. : >>(Hans

hele hæfter. Hvis det ønskes, kan artiklen leveres som

Jensen, pers.comm. 1 98 1 )« . Meddelelser i form af

højtopløst pdf:fil til videre bearbejdning. Særtryk i

breve omtales i teksten som f.eks. : >>(Jens Hansen, in

normal forstand leveres ikke mere, men ekstra hæfter

litt. 1 965)«. I artikler, som helt eller delvist bygger på

kan rekvireres mod betaling.
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