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Kort om Naturrådet
Naturrådet er en uafhængig institution nedsat af 
miljø- og energiministeren.

Rådet skal være med til at sætte dagsordenen for
debatten om bæredygtig udnyttelse og udvikling af 
naturen og landskabet, og bidrage til at disse emner 
får en mere synlig placering i samfundsdebatten.

Rådet beskæftiger sig med tværgående og principielle
emner og problemer  i relation til natur- og planlæg-
ningsområdet. Dvs. emner inden for naturbeskyttelses-
loven, planloven, råstofloven, skovloven, jagt- og vildt-
forvaltningsloven, samt mere tværsektorielle problem-
stillinger i relation til naturforvaltning og planlægning.

Naturrådets rolle er, at tænke langsigtet og på et fagligt
grundlag indenfor den række af natur- og miljøproblemer,
der præger dagens Danmark.

Naturrådets fokus er på Danmark, men da langt de 
fleste natur- og miljøaspekter har en international
dimension, samarbejder Naturrådet med en række
natur- og miljøråd i Europa.

De fire vismænd
Som de første naturvismænd M/K blev i februar 1998
udpeget: professor Peder Agger, Roskilde Universitets-
center (fmd.), direktør Jette Baagøe, Jagt- og Skov-
brugsmuseet, professor Ole Hamann, Københavns Uni-
versitet, professor Jørgen Primdahl, Den Kgl. Veterinær-
og Landbohøjskole.

Repræsentantskabet
Som baggrundsgruppe for Naturrådet er der udpeget 
et repræsentantskab med 39 medlemmer fra myndig-
heder, erhvervs- og interesseorganisationer samt den
videnskabelige verden. Der afholdes møde med repræ-
sentantskabet mindst en gang om året. 

Naturrådets sekretariat
Naturrådet betjenes af et sekretariat, for tiden beman-
det med 5 fastansatte og 3 projektmedarbejdere. 

Navne og adresser
Sekretariatschef: John Holten-Andersen
Sekretær: Anni Bach
Faglige medarbejdere: Pelle Andersen-Harild, Ellen Hjort
Petersen, Sanni Manninen, Thomas Nicolai Pedersen,
Inger Ravnholt Weidema, Hanne Stensen Christensen

Naturrådet
Frederiksborggade 15, 1360 København K
Tlf. 33 95 57 90, Fax 33 95 57 98
E-mail: naturraadet@naturraadet.dk
Hjemmeside: http://www.naturraadet.dk
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FORORD

Naturrådet blev nedsat af miljø- og energiministeren i foråret 1998, med bl.a. det formål 

“at være med til at sætte dagsordenen for debatten om bæredygtig udvikling 
af naturen og landskabet og sikre, at disse emner får den samme placering 
i samfundsdebatten som f.eks. økonomi ".

Dette er et ambitiøst formål – og den rapport Dansk naturpolitik – viden og vurderinger,
som vi nu har fornøjelsen af at udgive, er da også led i et ambitiøst projekt.

Vor forvaltning af natur og landskab er et meget omfattende emneområde, som et for-

holdsvis lille naturråd naturligvis ikke kan følge i alle detaljer. Som hovedregel vil rådet

derfor arbejde tema-orienteret med særligt udvalgte emner, som trænger til en særlig

belysning.

Men ud over at kaste lys over sådanne temaer har vi vurderet, at der fra tid til anden var

behov for at se naturpolitikken på tværs og i et fugleperspektiv: Kaste et kritisk blik på de

overordnede perspektiver og mål og vurdere, hvorvidt der er sammenhæng mellem

mål og  indsats. Vi blev ret hurtigt enige om, at vi lige så godt kunne kaste os ud i denne

vanskelige opgave først som sidst. 

Men hvordan se naturpolitikken i et fugleperspektiv? Forudsætningen herfor er, at man

kan flyve, og at man får øje på de rigtige ting. Hertil havde vi behov for hjælp, og det

førte os til beslutningen om at publicere en trilogi:

Denne temarapport DDaannsskk  nnaattuurrppoolliittiikk  ––  vviiddeenn  oogg  vvuurrddeerriinnggeerr,, hvor en række eks-
terne forfattere sætter fokus på centrale faktuelle problemstillinger i naturpolitikken.

Temarapporten DDaannsskk  nnaattuurrppoolliittiikk  ––  ii  bbæærreeddyyggttiigghheeddeennss  ppeerrssppeekkttiivv,, hvor en 
række eksterne forfattere diskuterer det værdimæssige grundlag for naturpolitikken.

Vismandsrapporten, DDaannsskk  nnaattuurrppoolliittiikk  --  vviissiioonneerr  oogg  aannbbeeffaalliinnggeerr,, hvor Naturrådet
samler op på de ovenstående rapporter og giver sit bud på, hvad der i særlig grad
påkalder sig øget opmærksomhed i den fremtidige forvaltning.

Jeg skal hermed udtrykke en varm tak til alle de personer, der med stort engagement har

bidraget til, at Naturrådet på denne måde kan “være med til at sætte dagsordenen for de-
batten om bæredygtig udvikling af naturen og landskabet".

Om vi også kan “sikre, at disse emner får den samme placering i samfundsdebatten som fx
økonomi" må tiden vise.

Peder Agger
Formand for Naturrådet
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REDAKTIONELT FORORD
af John Holten-Andersen, sekretariatschef 

Sigtet med denne temarapport Dansk naturpolitik – viden og
vurderinger er at præsentere et tværgående overblik over

centrale faktuelle forhold, der ligger til grund for dansk na-

turpolitik. Sammen med temarapporten Dansk naturpolitik
– i bæredygtighedens perspektiv, der vil diskutere de mere

værdimæssige sider af naturpolitikken, danner dette bag-

grund for vismandsrapporten Dansk naturpolitik - visioner
og anbefalinger.
Især tre sigtelinjer har præget disponeringen af denne rapport:

For det første har det ligget os på sinde at få præsenteret

en kritisk analyse af naturpolitikkens grundlag fra en

række uafhængige fagfolk. 

For det andet har vi fundet, at der var brug for en historisk
vinkel på emnet, som omfattede et længere tidsperspektiv

end normalt i denne slags tværgående oversigter.

For det tredje har vi ment, at der var behov for en analyse,

hvor naturen og naturpolitikken var i fokus. 

Uafhængighed
Med henblik på at sikre uafhængighed har vi bedt en

række fagfolk fra forskellige faglige miljøer bidrage med

selvstændige artikler til denne publikation. Naturrådet har

udarbejdet den overordnede struktur for rapporten og har

anvist en disposition for de enkelte artikler. Inden for disse

rammer har de enkelte forfattere imidlertid haft frie hæn-

der, og de er udtrykkeligt blevet bedt om at præsentere de-

res egne synspunkter. De konklusioner der drages i de en-

kelte artikler, er forfatterens egne og ikke nødvendigvis

udtryk for Naturrådets eller arbejdsstedernes holdning.

Rapportens karakter af antologi betyder, at hver enkelt arti-

kel kan læses selvstændigt. Det indebærer imidlertid også,

at der uvægerligt vil være et vist overlap mellem artiklerne.

De lange linjer 
Det er i vidt omfang de lange og store linjer i dansk natur-

politik, der præger rapporten. Det lange perspektiv er væ-

sentligt af flere grunde: Det giver en bedre forståelse af

omfanget af menneskets påvirkning af naturen, ligesom

det giver et indblik i den historiske baggrund for den eksis-

terende og meget komplekse forvaltning af denne. Hertil

kommer, at det understreger nødvendigheden af en frem-
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tidig indsats, der ikke blot rækker hen til næste folketings-

valg. Af disse grunde har flere artikler et historisk perspek-

tiv, der omfatter et århundrede – og nogle går endda væ-

sentlig længere tilbage i tiden. 

Fokus på naturen
Denne rapport har fokus på naturen, snarere end miljøet.

Men hvad er egentlig forskellen?

Det naturbegreb der ligger til grund for denne rapport er

forholdsvist bredt. Det omfatter floraen, faunaen, deres le-

vesteder samt det miljø som betinger deres vilkår, her-

under  de stoflige sammenhænge og de rumlige strukturer

i landskabet. Vort naturbegreb omfatter altså såvel den le-

vende som den døde natur og deres gensidige samvirke,

og det kommer således tæt på det, som normalt opfattes

som miljø. Forskellen ligger i perspektivet: Når man snak-

ker om miljø forstås det som regel som “miljø for mennes-

ket", og perspektivet er ofte den menneskelige sundhed.

Perspektivet i denne rapports naturbegreb er imidlertid na-

turens “sundhed": En stor del af den faktiske miljøpolitik er

naturbegrundet (fx indsatsen omkring vandmiljøet og luft-

miljøet). I det store perspektiv kan man heller ikke forestille

sig, at mennesket kan være “sundt", hvis ikke også naturen

er “sund". I praksis betyder dette naturbegreb, at emner som

affald, luftforurening i byer, drikkevandskvalitet, badevands-

kvalitet, støj osv. ikke behandles. Det brede naturbegreb

indebærer endvidere, at interessen ikke blot knytter sig til

de traditionelle naturarealer. Naturen i agerlandet og natu-

ren i byen er fx også omfattet.

Rapportens sigte er at vurdere naturpolitikken, og derfor

behandles naturpolitikken og dens rammer i rapportens

Del 1. Naturpolitikken retter sig især mod de samfunds-
mæssige påvirkninger af naturen. En række af disse påvirk-

ninger og de bagvedliggende udviklingstendenser analyse-

res i Del 2, der omfatter fiskeri, skovbrug, landbrug, råstof-

indvinding, transport, bosætning, rekreation, kystzonen og

forbrug.

Endelig beskrives konsekvenserne af disse påvirkninger for
en række naturtyper i Del 3. Disse omfatter byens natur,

agerlandets natur, skovens natur, ekstensivt udnyttede na-

turtyper, søer og vandløb og havet. Til slut behandles kli-

maforandringens forventede effekt på dansk natur.

9
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RESUME
af Naturrådets sekretariat

Sigtet med denne temarapport er at skrive historien om de lange og store

linjer i dansk naturpolitik. Det er på mange måder en dramatisk historie.

Menneske og samfund fylder mere

Den danske befolkning er vokset fra 1 million i starten af 1800-tallet til over

5 millioner i dag. I år 1800 boede 80% af befolkningen på landet og var

overvejende tilknyttet jordbruget - mens 85% af befolkningen i dag bor i

byer. Af de 15%, der i dag bor på landet, er blot 4-5% beskæftiget i landbru-

get. De er til gengæld uhyre effektive. Trods en fortsat aftagende beskæfti-

gelse er landbrugsproduktionen over de sidste 100 år mangedoblet. Den

øgede produktion er især sket i to faser: Først skete der en ekspansion af

landbrugsarealet, særlig arealet til kornproduktion, gennem dræning, eng-

vanding, landindvinding, opdyrkning af heden mm. Denne fase foregik

frem til ca. 1950. Den blev efterfulgt af en fase præget af industrialisering og

intensiv produktion som følge af mekanisering, brug af kunstgødning, pesti-

cider og andre kemiske hjælpestoffer. Denne fase strakte sig frem til slut-

ningen af 1980’erne, hvor et stigende fokus på miljø begyndte at sætte

grænser for fortsat intensivering.

Også skovbruget og fiskeriet har været præget af det samme krav om renta-

bilitet og produktionseffektivitet, med deraf følgende intensivering og in-

dustrialisering af produktionen. I skovene har dette medført dræning og til-

plantning af vådområderne, satsning på højtydende monokulturer (ikke

mindst Rød-Graner) og effektive produktionssystemer i form af ensaldrende

højskov. Produktionen af juletræer og pyntegrønt er en særlig intensiv pro-

duktionsform, hvor Danmark eksporterer til hele Europa. I fiskeriet har ud-

viklingen af stadig mere effektive fangstmetoder betydet, at antallet af fiske-

fartøjer er faldet markant, samtidig med at de negative påvirkninger af hav-

økosystemerne er øget. Der foregår fortsat jævnlig overfiskning, ligesom

der er problemer med en meget stor bifangst og et hertil knyttet udsmid.

Desuden indebærer brugen af effektive fangstmetoder som bundtrawl, der

trækkes hen over havbunden, at livsbetingelserne for flora og fauna skades.

Industrialiseringen har ikke alene betydet et mere intensivt landbrug, skov-

brug og fiskeri, men også et accelererende forbrug af industrielt forarbej-

dede varer samt serviceydelser. Dette har affødt et øget træk på naturens

ressourcer – det være sig fornybare som ikke fornybare. Fra 1960 til 1996

er forbruget af kød per person næsten fordoblet, boligarealet mere end for-

doblet, el-forbruget femdoblet og bilkørslen 6-doblet. I det hele taget er det

blevet mere og mere klart, at en lang række problemer for natur og miljø i

sidste ende er forbundet med forbruget – dets sammensætning såvel som

dets størrelse. Da forbruget endvidere som følge af en stadig mere interna-

tional økonomi tilfredsstilles gennem en kæde af produktions- og transport-

aktiviteter, der overskrider de nationale grænser, er denne sammenhæng

NATURRÅDET / DANSK NATURPOLITIK – VIDEN OG VURDERINGER
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mellem forbrug og miljø vanskelig at regulere. Danmark kan således på den

ene side forbedre sin egen natur- og miljøkvalitet - på bekostning af kvalite-

ten andre steder på kloden. Omvendt kan Danmark på mange områder ikke

beskytte sin egen natur- og miljøkvalitet uafhængigt af omverdenen.

I takt med forbruget og befolkningstallet er byerne vokset – det samme er

transportsystemerne og anden infrastruktur. Byvæksten er sket i flere eta-

per. I første del af 1900-tallet som en vækst af de store byer: København,

Odense, Århus og Aalborg. Siden som en vækst af sammenhængende byre-

gioner knyttet til et center og præget af tæt-lavt byggeri i henholdsvis par-

celhuskvarterer og industriområder. Alene fra 1960 til i dag er byernes areal

fordoblet. Byernes vækst og spredning fører til øgede afstande mellem boli-

ger, arbejdspladser, indkøbscentre osv. Denne spredning er på den ene side

muliggjort af den øgede mobilitet som bilismen skaber. På den anden side

medfører den en kraftig stigning i bilkørslen. Dette gensidige samspil

mellem øget mobilitet og geografisk spredning af samfundets aktiviteter

forekommer at være en skrue uden ende. Transporten vokser ukontrolleret,

og alle miljøbegrundede mål om begrænsninger bliver modsagt af såvel vir-

keligheden som den trafikpolitik der føres.

Alt i alt fylder menneske og samfund væsentligt mere i landskabet og træk-

ker væsentligt hårdere på naturens ressourcer. Produktion, transport og for-

brug er ikke længere overvejende tilpasset de naturgivne vilkår, men er i

kraft af teknologien i stigende grad løsrevet herfra. Naturen er overalt

trængt tilbage, kvantitativt som kvalitativt. 

Samfund og natur 

* Her fokuseres på de miljøbelastninger som sektorerne forårsager.

= positiv udvikling

= delvis positiv udvikling men ikke tilstrækkelig

= negativ udvikling

RESUME / NATURRÅDETS SEKRETARIAT
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Påvirkninger fra Tendens Indikatorer
siden siden

1950 1990

Forbrug Forbrug af energi, areal og materialer

Bosætning Byernes arealforbrug

Transport Trafikkens areal- og energiforbrug

Rekreation Arealforbrug (inkl. sommerhuse)

Landbrug Brug af kunstgødning og pesticider, omdriftsareal

Skovbrug Plantageareal, træproduktion

Fiskeri Fangst- og bifangstmængder, fangstmetoder 

Kystzonen Ny bebyggelse i kystzonen

Udvikling i sektorernes påvirkning af naturen i Danmark – situationen år 2000 sammen-
lignet med situationen for 10 og 50 år siden.*
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Naturen er trængt 

De ekstensivt drevne halvnaturtyper (som heder, enge og overdrev) ud-

gjorde i 1800-tallet ca. 75% af Danmarks areal mod ca. 10% i dag. Naturen i

agerlandet, der udgør ca. 61% af det samlede landareal, er hårdt presset af et

intensivt landbrug baseret på kornproduktion. Mange småbiotoper (hegn,

lunde, vandhuller, bække m.m.) er forsvundet. Sammen med det store for-

brug af kunstgødning og pesticider giver det kun ringe plads til den vilde

flora og fauna. Også skovene er præget af intensiv produktion. Selv om sko-

varealet nu er oppe på ca. 12% er under en tiendedel af dette areal natur-

skov. 90% af skovarealerne er plantede eller såede kulturer, og over 60%

består af indførte nåletræer i bevoksninger med en ringe naturkvalitet. Hele

det hydrologiske kredsløb er forandret, grundvandsspejlet er sænket og

vandet er forsvundet fra landskabet. Fra 1800-tallet til i dag er antallet af

vådområder, damme, søer og vandløb blevet reduceret til en tredjedel. De

tilbageværende vådområder er stærkt regulerede og påvirket af forholdene

på produktionsarealerne. 

Det er ikke blot produktionsmetoderne i de primære erhverv, der påvirker

naturindholdet i det åbne land. Byudvikling, vejanlæg og anden infrastruk-

tur, vand- og råstofindvinding m.m. lægger beslag på areal, påvirker stof-

kredsløbene og skaber barrierer i landskabet. Det samlede resultat er et

NATURRÅDET / DANSK NATURPOLITIK – VIDEN OG VURDERINGER
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Naturtype Tilstand og konsekvenser Indikatorer
Areal Kvalitet

siden siden siden siden 

1950 1990 1950 1990

Bynatur J K J J Grønne områder i byen*

Agerlandets natur L K L L Småbiotoper, plante- og dyreliv

Halvnaturtyper L K L L Areal og kvalitet af heder, 

overdrev, enge 

Skovene L J L J Areal og kvalitet af naturskov

Søer og vandløb L K L K Areal af søer og længde af

vandløb, vandkvalitet

Hav og fjord L J L K Eutrofiering, fiskeri

Klima - - L L Temperatur og CO2-koncentration

*Byernes areal er vokset og byerne har opslugt større naturarealer. Derfor kan man sige at bynaturens areal
er vokset, men på bekostning af naturarealer og landbrugsarealer. 

= positiv udvikling

= delvis positiv udvikling men ikke tilstrækkelig

= negativ udvikling

Naturens tilstand 

Udvikling i naturens tilstand i Danmark – situationen år 2000 sammenlignet med 
situationen for 10 og 50 år siden.
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stærkt fragmenteret landskab, hvor spredning af arter mellem lokaliteterne

er vanskelig. For mange af de sjældne arter er spredning i praksis umulig.

Kystzonen, der med sine 7.000 km kyststrækning er en vigtig del af den

danske natur, er sat under pres af byudvikling, sommerhuse og anden turist-

bebyggelse. Den øgede bebyggelse har skabt et pres for en omfattende kyst-

sikring. Dette forhindrer en naturlig dynamik, som netop er det der giver 

kystlandskaberne særlige biologiske, landskabelige og rekreative kvaliteter.

Den marine natur er præget af intensivt fiskeri, øget sejlads, olieforurening

samt frigivelse af ballastvand med fremmede organismer og afgivelse af gift-

stoffer fra skibene. Endelig udgør forurening med næringsstoffer, især kvæl-

stof, fortsat et stort problem. Dette har ikke alene ført til de meget synlige og

omtalte episoder med iltsvind, men også til en mindre synlig forandring af

artssammensætningen og fordelingen mellem aldersklasserne i hav-økosy-

stemerne. 

Samlet set er presset på naturen præget af især 5 faktorer: 
1)  Naturen og den frie dynamik har fået mindre plads. 

2)  Der er mindre vand i landskabet. 

3)  Der er mangel på kontinuitet i såvel tid som rum, hvilket truer nogle af

de ældste og mest sårbare naturtyper, som naturskovene, de rene søer og

halvnaturarealerne. 

4)  Den øgede tilførsel af næringsstoffer ændrer balancen og artssammen-

sætningen afgørende i alle naturtyper. 

5)  Tilførslen af miljøfremmede stoffer reducerer den biologiske mangfol-

dighed, især på produktionsarealerne, men også på naturarealerne.

Hertil kan tilføjes, at det moderne by-menneske sjældent oplever naturen

umiddelbart, og at dets adgang til naturen er begrænset af ringe adgangsret

og adgangsmuligheder.

Naturpolitikken halser efter samfundsudviklingen

Den historie, der her beskrives, er ikke foregået som en jævnt fremadskri-

dende udvikling. Slet ikke. Der har løbende været interessekonflikter og po-

litiske kampe om anvendelsen af naturen. Fra slutningen af 1800-tallet og

op igennem hele det 20. århundrede voksede en øget bevidsthed om natu-

rens betydning frem, og en stadig mere omfattende naturpolitik blev sat i

værk. Men i den lange periode frem til slutningen af det 20. århundrede var

naturpolitikken præget af, at den bestandigt halsede efter den øvrige sam-

fundsudvikling. Det var først med etableringen af et samlet miljøministe-

rium i begyndelsen af 1970’erne, at naturpolitikken fik sit eget ministerium

og for alvor kom på den politiske dagsorden. Hvor naturpolitik før denne

dato især handlede om fredning og beskyttelse af det særegne, er der fra be-

gyndelsen af 1970’erne til i dag skabt et forvaltningsapparat, hvor denne

klassiske beskyttelse er blevet suppleret med areal-planlægning samt regule-

ring af stofkredsløb. 

Som følge af denne indsats er den mest synlige forurening fra industri, kraft-

værker og husholdninger blevet nedbragt. Eksempler herpå er udledning-

erne af SO2, NOx, fosfor og organisk stof. Der er endvidere sikret en areal-

mæssig beskyttelse af visse naturtyper i det åbne land. I medfør af §3 i natur-

RESUME / NATURRÅDETS SEKRETARIAT
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beskyttelsesloven er resterende naturtyper som heder, overdrev, enge, mo-

ser, søer og vandløb beskyttede. Endvidere er der i medfør af planloven ef-

fektueret en vis beskyttelse af særligt værdifulde naturområder (EF-fuglebe-

skyttelsesområder, de såkaldte Ramsar-områder samt områder udpeget som

EF-habitatområder). Der er således sat en vis bremse for yderligere ind-

skrænkning af naturområderne, undtagen for naturskovsarealerne i de pri-

vate skove, som ikke er sikret. 

Gennem naturgenopretning har man endvidere forsøgt at vinde noget af

det tabte tilbage. Naturgenopretningen har siden slutningen af 1980’erne

for et samlet beløb på ca. 1,1 mia. kroner etableret eller reetableret naturare-

aler på knap 8.000 ha samt skovarealer på ca. 6.500 ha. Inden for skovbrug

og landbrug er der bevægelse i gang mod mindre intensive og mere natur-

nære produktionskoncepter, hvilket giver anledning til en vis optimisme.

Vandmiljøet har fået det bedre som følge af især spildevandsrensning og en

mere naturorienteret vandregulering, præget af mere fri dynamik i søer og

vandløb. Endvidere er en række rekreative interesser blevet beskyttet: Re-

nere badevand, jagt og fiskeri, bynære naturarealer samt en øget opmærk-

somhed på “naturen i byen". 

NATURRÅDET / DANSK NATURPOLITIK – VIDEN OG VURDERINGER
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På andre områder går det dog fortsat den gale vej. Næringsstofudledningen

fra landbruget er trods Vandmiljøplan II langt fra bragt ned på det aftalte ni-

veau. Den store udledning af ammoniak udgør en alvorlig trussel mod

mange naturarealer. Også pesticidanvendelsen i landbruget udgør et uløst

problem sammen med spredningen af miljøfremmede stoffer fra andre sek-

torer. Ud over disse miljøpåvirkninger er det et problem, at bevarelsen af de

værdifulde halvnatur-områder (som heder, enge og overdrev) er betinget af

opretholdelsen af ekstensiv græsning eller høslæt. Disse produktionsformer

er i det moderne landbrug ikke rentable. Også det intensive fiskeri skaber

fortsat en række problemer for det marine miljø i form af bifangst, udsmid

og fangst-redskabernes pres på havnaturen. I modsætning til landbrugets

miljøproblemer er der næsten ingen fokus på fiskeriets påvirkning af natur

og miljø. Byudviklingen foregår uden nogen sammenhængende styring, og

transportens vækst er tilsyneladende uden for kontrol. Presset på kystzonen

er intenst, og der mangler en samlet forvaltning heraf. Endelig må nævnes

den globale forandring af vort klima, som over de næste 100 år vil føre til

dramatiske forandringer af vor natur, såfremt udviklingen ikke vendes. En

realistisk temperaturstigning på 2,8°C vil føre til en spredning af sydlige ar-

ter nordpå samt udkonkurrering af nordlige arter. Endvidere vil et formodet

fald i nedbøren nedbringe nedbørsoverskuddet med op til 40% og yderli-

gere reducere de våde områder i landskabet.

Ingen afgørende fremskridt

Alt i alt fortsætter konflikten mellem “benyttelse" og “beskyttelse" i Dan-

mark som i den øvrige verden. Til trods for en omfattende naturpolitisk ind-

sats indebærer den generelle samfundsudvikling, at naturen fortsat er pres-

set og at der ikke kan spores nogen afgørende fremskridt for den biologiske

mangfoldighed og den vilde natur. Om denne konflikt fortsat skal uddybes

er et spørgsmål om valg. Personlige valg og samfundsmæssige valg. I denne

rapports mange artikler peges der igen og igen på naturens fundamentale

betydning for menneske og samfund – ikke blot som en nyttig produktions-

ressource, der skal udnyttes skånsomt og med omtanke, men nok så meget

som en værdi, der i sig selv skaber mening og identitet. Der er i artiklerne en

lang række konkrete forslag til reduktion af samfundets belastning af natu-

ren og til en bedre beskyttelse af naturområderne. Disse forslag vil blive be-

handlet i  vismandsrapporten Dansk naturpolitik – visioner og anbefalinger. 

Mange bidrag slår endvidere til lyd for et mere bæredygtigt samspil mellem

menneske og natur. Diskussionen om hvad en “bæredygtig udvikling" inde-

bærer, og hvilke forandringer af kultur, økonomi og politik den må ind-

varsle, er emnet for den anden temarapport i denne serie: Dansk naturpolitik
– i bæredygtighedens perspektiv.

RESUME / NATURRÅDETS SEKRETARIAT
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DEN MODERNE NATURPOLITIK
Af John Holten-Andersen, Thomas Nicolai Pedersen og Hanne Stensen Christensen, Naturrådets sekretariat

Centrale budskaber

. Vor tids naturpolitik er et produkt af en lang historisk udvikling,
hvor især oplysningstiden og alt det, der fulgte med det såkaldte
moderne gennembrud i 1700-tallet, har sat et afgørende præg,
der kan spores helt frem til i dag. Det moderne gennembrud inde-
bar, at kløften mellem menneske og natur for alvor satte sig igen-
nem i tænkningen. Naturen blev herefter på den ene side opfattet
som den ydre, objektive verden, som kunne beherskes. På den an-
den side blev naturen opfattet som det skønne landskab, der skul-
le beskyttes.

. Denne dobbelthed i natursynet har præget naturpolitikken helt op
i vor tid, hvor der dog i stigende grad sættes spørgsmålstegn ved
denne “moderne" naturforståelse. Dualiteten mellem “benyttelse"
og “beskyttelse" problematiseres, som følge af den stigende for-
armning af naturgrundlaget, og en øget “økologisk" forståelse af
et “skæbnefællesskab" mellem menneske og natur vinder frem.

. Dette fører dog ikke i første omgang til et grundlæggende brud
med den moderne naturforståelse, men i stedet til opbygningen af
en omfattende statslig regulering. Denne søger i en første fase at
effektivisere “beskyttelsen" og i en anden fase at regulere “benyt-
telsen". Tanken om bæredygtighed og dens forestilling om integra-
tion af natur- og miljøhensyn i alle samfundsaktiviteter er det fore-
løbigt sidste udtryk herfor. 

. Vi står derfor i dag med et sammensat natursyn bestående af
tankegods fra skiftende tider og en omfattende og kompleks na-
turpolitik og naturforvaltning, der i intention strækker sig fra be-
skyttelse af enkelt-arter til sikring af en bæredygtig udvikling på
globalt plan. 

NATURRÅDET / DANSK NATURPOLITIK – VIDEN OG VURDERINGER
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Introduktion

Den aktuelle naturpolitik kan ikke forstås uden at

se på dens historiske rødder, og disse går tilbage

til det moderne gennembrud og de forandringer i

opfattelsen af menneske, samfund og natur, som

dette gennembrud indvarslede. Derfor omfatter

fremstillingen i det følgende perioden fra slut-

ningen af 1700-tallet til i dag. I denne analyse vil

vi søge at lokalisere nogle af de hovedelementer,

der præger nutidens naturpolitik, samt de rationa-

ler der ligger bag. 

Men hvad forstår vi egentlig ved begrebet natur?

Det er et centralt element i den moderne tænk-

ning at opfatte begrebet natur som den del af ver-

den, hvor naturlovene hersker, og hvor naturvi-

denskaberne derfor har patent på at sige, hvad

der er sandt og hvad der er falsk, dvs. på at for-

tolke verden. Da naturlovene eksisterer uafhæn-

gigt af mennesket, dets interesser og værdier,

indebærer denne naturopfattelse en distanceret

tilgang til en natur, der opfattes som objekt. Denne

objektiverende naturopfattelse spiller og har spil-

let en central rolle i den statslige naturpolitik. 

Ved siden af dette begreb om naturen findes imid-

lertid et andet, mere subjektivt og mere værdila-

det naturbegreb. Det er dette andet begreb, som

indgår i vort hverdagssprog og som bl.a. bruges til

at skelne det “naturlige" fra det “unaturlige" og til

at tale om “naturværdier" og “naturkvalitet".

Hvad der opfattes som naturligt og unaturligt og

som værdier ved naturen er ikke bestemt af na-

turlovene, men af normerne i vor kultur, og de

forandrer sig over tid i takt med den generelle

samfundsudvikling. 

Frem til oplysningstiden omkring 1700-tallet var

menneskets forhold til naturen spundet ind i et

dominerende ‘agrart’ naturforhold: “For de land-

lige beboere er natur altid den hjemmevante na-

tur, der er inddraget i det arbejdende liv: Skoven

er tømmeret, jorden marken, vandene fiskeplads."1

Mennesket var på en måde nedfældet i naturen.

Det agrare naturforhold, som har præget men-

nesket frem til det moderne brud, var karakterise-

ret af forestillinger om en fælles og hensigtsbe-

stemt orden og harmoni, hvor mennesket har sin

særlige placering i helheden. Dette er en naturop-

fattelse, der gennemgribende kendetegner før-

moderne kulturer på tværs af religioner og lande-

grænser. 

Med det moderne gennembrud sker der et om-

fattende opbrud i den agrare og hensigtsbestemte

naturopfattelse. Efter oplysningstiden begynder

man gradvist at forstå “menneskets natur som en

natur, der er i stand til at erkende, hvorledes den

bliver påvirket af tilbøjeligheder, interesser og

kausale årsager”.2 Der trækkes med denne proces

en klar grænse mellem mennesket og dets om-

verden, eller med andre ord mellem naturen og

kulturen, og grundlaget bliver skabt for den na-

turvidenskabelige opfattelse af naturen som ob-

jekt.

På dette grundlag rejses i de efterfølgende år-

hundreder en teknologisk kultur, der indebærer

en omfattende naturbeherskelse og en eksponen-

tielt stigende udnyttelse af naturen som ressource.

I anden halvdel af det 20. århundrede problemati-

seres denne grænsedragning mellem kultur og

natur, som følge af den stigende forarmning af

naturgrundlaget. Et nyt naturbegreb og en ny op-

fattelse af samspillet mellem kulturen og naturen,

mellem mennesket og dets omgivelser, er under

udvikling. Det kommer bl.a. til udtryk i den om-

fattende udbygning af naturpolitikken og natur-

forvaltningen, der finder sted i denne periode.

Men hvad er kernen i dette nye naturbegreb?

Hvad karakteriserer egentlig den moderne natur-

politik og naturforvaltning, og hvor bevæger den

sig hen i disse år?

Grundopfattelsen i den følgende fremstilling er,

at menneskets naturforståelse på den ene side er

bestemt af vores materielle forhold til naturen

(den måde vi producerer og forbruger på) og på

den anden side af kulturelt bestemte fortolknin-

ger, der afhænger af tidens fremherskende vær-

dier og ideer. Det er de historisk betingede foran-

dringer i vort materielle naturforhold på den ene

side – og de hermed forbundne værdiskred og

politiske kampe på den anden side, der skaber na-

turpolitikken. Disse processer forløber overalt i

samfundet og involverer hvert enkelt menneske.

Perspektivet og fokus i det følgende vil imidlertid

være naturpolitikken, sådan som den manifeste-

rer sig først og fremmest gennem statsmagten og

den statsligt betingede regulering af menneskets

naturpraksis. 
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Den moderne naturpolitiks rødder

Det er en udbredt opfattelse, at natur- og miljøpo-

litik er opfundet inden for det 20. århundredes

sidste halvdel. Vi fik i Danmark de første samlede

miljølove i starten af 1970’erne, og først herefter

begyndte opbygningen af en omfattende selvstæn-

dig natur- og miljøforvaltning.

Natur- og miljøpolitikken har imidlertid rødder,

der strækker sig langt tilbage i tiden. Naturpolitik

forstået som et anliggende for den centrale stats-

magt er lige så gammel som statsmagten selv – og

kan i sin moderne form spores tilbage til frem-

komsten af den moderne stat i kølvandet på det

moderne gennembrud. Helt overordnet og groft

simplificeret kan man opdele den nyere naturpo-

litik i tre perioder:

• En periode fra 1800 til 1950 præget af udvi-

klingsoptimisme og fremskridtstro. 

• En periode fra 1950 til 1990 præget af en vok-

sende bekymring for økologiske risici, begræn-

sede ressourcer og en overudnyttelse af natur-

grundlaget.

• En periode fra 1990 og fremefter præget af fore-

stillingen om en ny bæredygtig udviklingsvej, af

ideen om en økologisk modernisering af sam-

fundet og af en ny tiltro til reguleringen.

I det nedenstående vil de tre perioder blive gen-

nemgået, med det formål at finde frem til rød-

derne til og motiverne bag den nuværende natur-

politik. Tesen er, at den nuværende naturpolitik

indeholder elementer fra alle tre perioder. 

1800-1950: Udviklingsoptimisme 
og fremskridtstro

Mens mennesket i den før-moderne tid var “ned-

fældet" i en natur, der blev opfattet som et urør-

ligt og ukrænkeligt eksistensvilkår, som et ydre

tegn på noget guddommeligt, på samme tid ob-

jektivt givet og subjektivt erfaret, indebar det mo-

derne gennembrud som tidligere anført en spalt-

ning mellem denne objektive og subjektive natur-

forståelse.

Den nye fremherskende naturforståelse blev bå-

ret frem af den naturvidenskabelige tilgang til

verden, hvor naturen var den ydre objektive ver-

den, der hvor naturlovene herskede uafhængigt

af menneskets vilje. En verden som lå åben for at

blive erobret og behersket og gjort til genstand

for menneskelig nytte. 

Denne forståelse af naturen var afgjort antropo-

centrisk – men den var det på en ganske bestemt

måde. Tilværelsens mening blev forstået som

maksimal realisering af nytte.

Verden blev anskuet ud fra menneskets behov.

Derfor blev forestillingen om retfærdighed cen-

tral, dvs. den lige ret for ethvert menneske til at

forfølge sine interesser og få opfyldt sine behov.

Den retfærdige fordeling af menneskers mulighe-

der for at realisere nytte, herunder deres lige ad-

gang til jorden og dens ressourcer, blev således

en væsentlig faktor i naturpolitikken. Landbrugs-

reformerne og deres omfordeling af ejendoms-

retten til jorden var et centralt udtryk herfor. Med

udskiftningen og udflytningen af gårdene opløs-

tes imidlertid det tidligere landsbyfælleskab og

dets forvaltning af de “fælles goder". Naturen

blev en produktionsressource, og det blev nød-

vendigt med en statslig regulering af ejendoms-

og brugsretten til de “fælles goder": vandløb, søer,

kystzonen samt de marginale jorder.

Det modernes erobring af verden førte herhjemme

til bedre levevilkår for en stor del af befolkningen,

til en kraftig befolkningsvækst og til en begyndende

fremkomst af nye bysamfund, præget af håndværk,

handel og industri. Med byernes vækst fulgte nye

sociale klasser, præget af et nyt materielt forhold

til naturen og af nye værdiforestillinger.

Med fremvæksten af en stor bybefolkning ce-

menteredes socialt det, der før primært var en

idé: At naturen var det derude, noget fra mennes-

ket løsrevet, et ydre objekt:

“Men nu er den virkelige natur det ydre. Og dette

naturrum har to sider: Det er et landskab hvori

mennesket kan bevæge sig rundt, helt ud til de

yderste kroge, ja selv jorden rundt og selv op på

den højeste top. Og det er også en materiel res-

source."3

Den moderne naturopfattelse blev således spaltet

i to tilgange: På den ene side var naturen de objek-

tive ting vi kan beherske. På den anden side var

naturen det sanselige, det skønne landskab vi kan

bevæge os ud i.
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Figur 1. Den moderne naturpolitiks rødder i historisk sammenhæng.

Kilder: The Timechart History of the World. Third Millenium Press Limited. 1997.; Danmarks Statistik; Energistyrelsen, Energioplysningen,
www.energioplysningen.dk/statistik/historisk.htm; World History & Encyclopedia, www.infoplease.com; Dannebrog Denmark, www.3-net.com.au/~bjarne/denmark.htm; Kiilsgaard Madsen,
F. (1979) Naturfredningssagens historie i Danmark. Odense Universitetsforlag.; Miljø- og Energiministeriet (1995) Biologisk mangfoldighed i Danmark – status og strategi.; Anette
Reenbergs, Poul Hald-Mortensens, Kaj Sand-Jensens artikler i denne rapport.  Udarbejdet af: Bente Stensen.
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“Forestillingen om naturen som landskab er der-

med den anden side af den materielle beherskelse

af rummet. Naturen kommer til at se anderledes

ud, når mennesket begiver sig ud i den. Det, der

ellers er noget nyttigt eller som ørken noget unyt-

tigt, og som i århundreders løb forblev uset og

upåagtet eller var noget fjendtligt afvisende frem-

med, bliver til det store, ophøjede og skønne:

under en æstetisk synsvinkel bliver det til land-

skab".1

Der udkrystalliseres således to dominerende te-

maer for omgangen med naturen. På den ene side

forvaltningen af den materielle nytte. På den an-

den side forvaltningen af den immaterielle ny-

delse eller skønhed. 

Sundhed kontra natur – 
planlægning kontra fredning
Denne dobbelthed i forvaltningen af naturen blev

præget af forskellige sociale klasser og politiske

kræfter. Forvaltningen af naturen som ressource

og fordelingen af ejendomsretten hertil foregik

især som en kamp mellem de jordejende dele af

befolkningen. Parallelt hermed voksede imidler-

tid en stigende bybefolkning frem, som afgø-

rende kom til at præge naturopfattelsen og natur-

politikken.

Således betød fremvæksten af en voksende arbej-

derbefolkning i byerne, der levede under jam-

merlige arbejds- og boligvilkår, at sundhed, hygi-

ejne og boligsociale forhold kom i fokus som ele-

menter i den politiske kamp. Allerede i anden

halvdel af det 19. århundrede kom miljøpolitik

således på banen, forstået som sundhedspolitik,

hygiejne, sanitet, bedre boligvilkår, arbejdsvilkår

osv. Lovgivningsmæssigt blev dette bl.a. markeret

med sundhedsvedtægter i 1858.  Den sundheds-

orienterede indsats rettede sig særligt mod leve-

vilkårene i de fremvoksende industribyer og var

præget af en tro på planlægning som det instru-

ment, der skulle sikre miljøinteresserne. Denne

tidlige miljøpolitik blev båret frem af den frem-

voksende arbejderbevægelse i alliance med især

dele af den danske lægestand.

Hvor kampen for sundhed og gode hygiejniske

forhold var sammenknyttet med en social og po-

litisk kamp, var hensynet til landskabets skøn-

hedsværdi snarere knyttet til borgerskabet og

dets forøgede fritid og mulighed for at nyde na-

turen. Den begyndende naturbeskyttelse og na-

turfredning var naturligt nok især knyttet til de

klasser i samfundet, der havde tiden og mulighe-

den for at nyde naturen. 

Beskyttelsen af den skønne natur havde fra sin

start to dimensioner: En naturhistorisk og en fri-

luftsmæssig. Den naturhistoriske dimension

havde rødder i de videnskabelige og naturhisto-

riske institutioner, hvis mål var at sikre bevarelsen
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Boks 1.
Den sociale kamp om sundhed, 
hygiejne mv.
1846: Fra H.C. Sager: “Om Kjøbenhavn som stad
og fæstning":
“Større fabriksdrift med dampkraft og den der-

med forbundne anvendelse af steenkul er ufor-

enelig med beqvemme beboelseslejligheder;

følgelig bør det gøres muligt, at de her hen

hørende anlæg kunne uden særlig opoffrelse

fjernes fra byens midte og anlægges i dens

ydre dele. Disse og andre industrielle anlæg må

man tilmed give rummelig plads til at virke og

udvide sig."

1898: Fra forhandlinger i Frederiksberg kommu-
nalbestyrelse, hvor Fr. Johannsen udtaler:
“Kommunen skulle ruste sig mod den fare, der

truede, hvis landdistriktet blev bebygget f.ex.

med uhyggelige kaserner og rygende fabrik-

ker".

1913: Fra Københavns Borgerrepræsentations
forhandlinger. Borgmester Marstrand udtaler:
“... nu er der ikke noget hæsligere i denne ver-

den – her måtte han selv blive æstetiker – end

at se et 6-etages hus med sine to gavle rage op

mellem lave villaer eller bønderhuse".

1933: Fra Københavns Borgerrepræsentations
forhandlinger:
“Tidspunktet er derfor kommet, hvor man bør

lægge en fast plan med fremtiden for øje, for

at man med den stadigt stigende boligbebyg-

gelse ikke vedblivende skal stå i en såvel hygi-

ejnisk som byplanmæssig set lige uheldig situa-

tion, idet allerede eksisterende boligbebyggelse

bør beskyttes mod de fra fabriksanlæg stam-

mende gener, såsom røg, larm, ilde lugt og lig-

nende".

Kilde: Malling, V. (1951) Nogle Byplanproblemer II.

Dansk Byplanlaboratorium.
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af enestående naturværdier. Den friluftsmæssige

dimension havde rødder i borgerskabets – men

med tiden også arbejderbefolkningens – øgede

fritid og det hermed forbundne ønske om adgang

til natur. Det instrument som skulle sikre begge

interesser blev fredningen.

Danmarks Naturfredningsforening blev etableret

i 1911 med udgangspunkt i begge disse interes-

ser. I en lang periode var det folkelige engagement

knyttet til naturfredningen dog forholdsvis eli-

tært, om end den socialdemokratiske statsminis-

ter Stauning allerede i 20’erne viste stor interesse

for fredningssagen. Helt frem til 1960 var DN’s

medlemstal på ikke over 20.000, men derefter gik

det stærkt, og naturfredningen udviklede sig til en

folkesag.5

Sammenfattende etableredes der således ret tid-

ligt to spor i beskyttelsen af natur og miljø: På den

ene side et sundhedsbegrundet spor, der fo-

kuserede på miljøet i byen og som havde plan-

lægning som instrument. På den anden side et na-

turbegrundet spor, der havde det skønne land-

skab som mål og fredningen som middel. Begge

disse spor kom til at præge den statslige forvalt-

ning i hele det 20. århundrede.

Den statslige forvaltning 
Langt ind i dette århundrede var politikken om

naturen forankret i en enkel statslig lovgivning.

Forvaltningen blev administreret af få og små of-

fentlige institutioner, der hver især fokuserede på

henholdsvis 1) ressourceforvaltning, 2) sundhed

og hygiejne samt 3) naturfredning. 

Nyttiggørelsen af landets ressourcer blev især

lovfæstet i landbrugs-, skovbrugs- og jagtlovgiv-

ningen, men blev også fremmet af skattelovgiv-

ningen, etableringen af et matrikelvæsen m.m.

Hensynet til de sundhedsmæssige og hygiejniske

forhold gennemførtes udpræget decentralt via

sundhedsvedtægter og var først placeret under

Justitsministeriet, siden under Indenrigsministe-

riet.6 Fra begyndelsen af det 20. århundrede fik

dette arbejde en klar byplanmæssig profil, og den

første Lov om Byplanlægning kom i 1925. Denne

blev revideret i 1938 og igen i 1949. Ved denne

sidste revision blev byplanlægningen overført til

det nyetablerede boligministerium. 

Naturfredningen blev lovfæstet ved den første

naturfredningslov i 1917.7 Der blev etableret

særlige regionale fredningsnævn, som skulle tage

stilling til fredningssager, og som særligt frem til

starten af 70’erne var en meget vigtig myndighed

i det åbne land. Der blev endvidere oprettet et

overfredningsnævn, som var sidste instans i egent-

lige fredningssager. Overfredningsnævnet har i

reformeret form overlevet helt frem til i dag, sid-

en 1992 under betegnelsen Naturklagenævnet.

Naturfredningen var først placeret i Justitsministe-

riet, siden i Statsministeriet ved revisionen af lo-

ven i 1937.7 Placeringen i Statsministeriet havde

ikke mindst sin baggrund i Thorvald Staunings

store interesse for emnet. Det indvarslede en bre-

dere folkelig forankring af naturbeskyttelsen i ar-

bejderbevægelsen, hvor den især blev begrundet

med rekreative interesser.

De første fredninger drejede sig helt tydeligt om

“det skjønne", idet det er enkelte spektakulære

landskabselementer, der fredes: “De tidlige fred-

ninger gik for en stor dels vedkommende ud på

at bevare, hvad jeg vil kalde lokaliteter. Det kunne

være hegn, stengærder, trægrupper og udsigter

eller idyller som hulveje og småsøer, men sjæl-

dent det landskab, som lokaliteten var en del af.

Der var naturligvis undtagelser. Fx blev flere he-

der fredet i den periode." 8

Fredninger blev suppleret med generelle adgangs-

bestemmelser, først langs kysterne, siden i de pri-

vate skove og i det åbne land. Desuden kom der

restriktioner rettet mod bebyggelse, beplantning

og lignende i zoner omkring væsentlige land-

skabselementer som strande, skove, søer, åer m.v. 

Den erhvervsmæssige nyttiggørelse af naturres-

sourcerne, sikringen af sundheden, hygiejnen og

bymiljøet samt fredningen af landskab og natur

blev i det store og hele forvaltet som adskilte pro-

blemer. De forskellige politikområder blev ikke

opfattet som indbyrdes i konflikt med hinanden,

men snarere som forskellige elementer i en fælles

stræben efter velstand og fremskridt. Omdrej-

ningspunktet herfor var nationalstaten og de

forestillinger og forventninger der knyttede sig

til, at staten skulle sikre befolkningens velfærd. 

Verden blev i bund og grund opfattet som ratio-

nel, overskuelig og regulerbar. Som konsekvens

af denne anskuelse spillede videnskab og faglig

kompetence en afgørende rolle for forvaltningen

af naturen. Såvel sundhed og hygiejne samt natur-

beskyttelse blev i vid udstrækning forvaltet på ba-

sis af henholdsvis sundhedsfaglig og naturfaglig
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ekspertise. Naturfredningsloven fra 1917 etable-

rede således et naturfredningsråd9, der sammen-

sattes af repræsentanter for videnskaben. Det kan

i forskellige udformninger og med forskellige

navne føres helt frem til det naturråd, der blev

etableret i 1998. 

1950-1990: Økologiske farer 
og bekymring for fremtiden

I efterkrigstiden vendes der efterhånden fuld-

stændigt om på de ovenstående forhold. Med

fremvæksten af industrisamfundet blev den sam-

fundsmæssige naturpraksis, der hidtil overvej-

ende havde været forankret i de primære er-

hverv, overtaget af en industriel naturpraksis.

Den indebar for det første en voldsom forøgelse

af stof- og energiomsætningen i samfundet, base-

ret først og fremmest på udnyttelsen af en række

ikke-fornybare ressourcer. For det andet indebar

den en hastigt forøget introduktion af nye tekno-

logier (på områder som energi, kemi, materialer,

maskiner, transport og information). For det

tredje indebar den en revolution i vort forhold til

rum og til tid. Afstande blev ophævet og tiden

forkortet. Grænser forsvandt, og stedets betyd-

ning fortonede sig til fordel for en stadig mere

international og fagligt specialiseret og fagligt do-

mineret verden.

Kvantitativ vækst
Første del af perioden frem til begyndelsen af

1970’erne var især præget af kvantitativ vækst og

et øget pres på den hidtidige tredelte og adskilte

forvaltning af arealudnyttelsen, sundheden og

den skønne natur. Væksten indebar et øget behov

for areal til byvækst, infrastrukturanlæg, sommer-

huse, råstofudvinding, landbrug osv., hvilket førte

til øget konkurrence og stigende interessekonflik-

ter omkring arealanvendelsen. Udviklingen satte

beskyttelsen af naturen under pres. Det øgede

arealbehov til alle mulige formål gjorde et kraftigt

indhug i landets tilbageværende naturarealer og

forandrede landskabsbilledet markant.

Det blev således mere og mere åbenbart, at den

hidtidige adskilte planlægning af byen på den ene

side og beskyttelse af naturen på den anden side

ikke var i stand til at sikre interesserne omkring

det åbne land. I løbet af 50’erne og 60’erne sker

der således en stigende samtænkning af disse to

spor i miljøforvaltningen.

Fra naturfredningssiden sker der en gradvis ud-

bygning af et bredere planlægnings-koncept i lov-

givning og forvaltning. Således indføres begrebet

“fredningsplanlægning" officielt i lovgivningen i

slutningen af 50’erne, et begreb der stammede til-

bage fra fredningsarbejdet i Københavnsområdet

i mellemkrigstiden:

“Fredningsplanlægning! Begrebsmæssigt et selv-

modsigende og mærkeligt sammensat ord! Ordet

planlægning står for noget konstruktivt! Ordet

fredning trækker derimod i modsat retning, en re-

aktion mod udvikling – at bevare for at undgå for-

andring. Når der alligevel ligger en vis fornuft i

det sammensatte ord, hænger det sammen med

samfundsudviklingen i den tid, hvor det blev til –

efter 2. verdenskrig. En tid med store omdan-

nelser i samfundsmønstret, hvor ekspanderende

byudvikling huggede ind på det åbne land, bid for

bid, og hvor samtidig en erkendelse af, at be-

varing af landskabelige værdier, med nærhed til

og adgang for befolkningen, måtte indgå i selve

idegrundlaget for en byregulering. Heraf frem-

stod fredningsplanbegrebet – ikke som en mod-

part, men som en medspiller i drømmen om en

bedre verden."10

Fredningsplanlægningen indføres formelt med

en revision af Naturfredningsloven i 1959. Der

nedsættes regionale fredningsplanudvalg, der

fungerer helt frem til slutningen af 70’erne, hvor

de nedlægges og indlemmes i den amtslige for-

valtning. Men hermed var det ikke slut. Allerede i

1961 revideres Naturfredningsloven igen. Denne

gang indføjes den på den tid “herostratisk be-

rømte §22"11, der forsøger at skærpe kontrollen

med byudviklingen i det åbne land. Ved samme

lejlighed overføres naturfredningen fra Statsmi-

nisteriet til det nyoprettede kulturministerium.

Også på byplanlægningssiden sker der meget i

denne tid. Allerede fra 1940’erne og op i 1950’-

erne udvikledes tankerne om en zone-opdeling af

arealer til forskellige formål. Herved blev det mu-

ligt at adskille funktioner, der var indbyrdes i kon-

flikt.12 I 1961 beslutter regeringen, at der skal

gennemføres en “landsplanlægning" og der ned-

sættes et bredt embedsmandsudvalg og et sekre-

tariat til at udvikle dette koncept. Allerede i 1962

barsler dette sekretariat med det første debatop-

læg til en zoneplan for hele Danmark. 

Hele denne stribe af forsøg på at få styr på den fy-

siske udvikling af landet kulminerer foreløbigt i
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1963 med vedtagelsen i Folketinget af en samlet buket af “jordlove", der

forsøger at samle de hidtil spredte initiativer i en sammenhængende lovgiv-

ning. Jordlovene falder dog ved en efterfølgende folkeafstemning, hvilket i

nogen grad sætter forvaltningen på dette område i stå. Problemerne er dog

fortsat højaktuelle, og der arbejdes på mange planer intenst “bag fronten",

bl.a. i den naturfredningskommission, der blev nedsat i 1962 med den op-

gave at kulegrave hele det naturpolitiske område: 

“Dette arbejde var skelsættende. Man anlagde for første gang den brede vin-

kel for naturbeskyttelsen, at den for at få gennemslagskraft overfor den mo-

derne samfundsudvikling i princippet måtte omfatte hele det åbne land og

ikke bare enkelte meget afgrænsede områder eller objekter af særlig betyd-

ning."13

Naturfredningskommissionens arbejde resulterede i en ny naturfrednings-

lov i 1969. Denne lov øgede befolkningens adgang til naturen og udvidede

naturfredningen til at omfatte en generel beskyttelse af landskabet, naturty-

per og fortidsminder. Dette betød dog ikke, at opmærksomheden om de

særlige natur- eller kulturhistoriske værdier gik tabt. Sideløbende med ud-

viklingen af den generelle regulering har man opretholdt indsatsen vedrø-

rende særligt værdifulde naturområder.

Også fra planlægningssiden sker der et arbejde bag de politiske frontlinier.

Det fører til vedtagelsen i 1969 af en by- og landzonelov, der endeligt lov-

fæstede et zone-princip der opdelte landet i byzone, landzone og sommer-

husområder. Tanken hermed var at styre byvæksten og friholde landzonen

for alle andre aktiviteter end de primære erhverv. 
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Denne periodes vækst satte endelig forureningen

på dagsordenen.14 Affaldsstoffer især fra indu-

strien og fra energisektoren førte til først lokale,

siden regionale og globale forureninger af jord,

vand og luft. Desuden førte den hastige introduk-

tion af en lang række nye kemiske produkter til

en spredning af giftige stoffer. I denne første pe-

riode blev disse problemer anskuet primært som

sundhedsrelaterede og som en forvaltningsop-

gave på linie med tidligere tiders hygiejniske pro-

blemer. I 60’erne var der flere bestræbelser på at

effektivisere den eksisterende regulering.14 Så-

ledes nedsatte Indenrigsministeriet i 1964 en

“hygiejnekommission" der skulle modernisere de

sundhedsvedtægter, der stammede tilbage fra for-

rige århundrede. I 1965 nedsatte Folketinget et

udvalg med professor Morten Lange som for-

mand, der oprindeligt skulle se på reguleringen af

kemiske stoffer, men som kom til at behandle

hele miljøområdet. I 1969 blev Forureningsrådet

nedsat.14 Rådet udarbejdede 29 rapporter i perio-

den 1970 til 1972, men kom ikke til at afslutte

sine opgaver, idet oprettelsen af Ministeriet for

Forureningsbekæmpelse i oktober 1971 etable-

rede grundlaget for en helt ny miljøforvaltning.

Kvalitative forandringer
Efterkrigstidens fremherskende industrielle na-

turpraksis og den hermed forbundne kvantitative

vækst førte således frem til slutningen af 60’erne

og begyndelsen af 70’erne til forsøg på tilpas-

ninger og opstramninger indenfor rammerne af

den hidtidige tredelte naturpolitik. Fra begyndel-

sen af 70’erne sker der imidlertid en kædereak-

tion af kvalitative forandringer og nyskabelser i

såvel den generelle samfundsudvikling som i na-

turpolitikken.15

Den kvantitative udbygning af industrisamfundet

slår om i en kvalitativ omstrukturering præget

bl.a. af øget specialisering, højteknologi, videnska-

beliggørelse af produktion og forvaltning, inter-

nationalisering, udflytning af industrivirksomhe-

der fra de klassiske industricentre, fremkomst af

nye informationsteknologier, voldsom vækst in-

den for alle grene af servicesektoren samt inden

for transport og kommunikation.

Det hidtidige overskuelige og hierarkiske sam-

fund, med udgangspunkt i nationalstaten og fun-

deret i en simpel social klassestruktur, opløses lidt

efter lidt. Der udkrystalliseres i stedet et komplekst

net af produktionsenheder, sociale subkulturer og

politiske forvaltningsapparater, der opererer fra

det lokale til det globale niveau uden noget klart

centrum eller tyngdepunkt. 

Også natur- og miljøområdet præges af denne ge-

nerelle opløsning af det enkle og afgrænsede til

fordel for det komplekse og ubegrænsede.16

For det første eksploderer erkendelsen af natur-

og miljøproblemernes karakter og omfang. Hvad

der før blev betragtet som overskuelige og i ho-

vedsagen lokale problemer bliver i stigende grad

erkendt som globale og sammensatte. Lokal for-

urening af vandløb og søer bliver til grænseover-

skridende forurening af marine økosystemer. Lo-

kal forurening af luften i de store byer, bliver til

regional påvirkning af følsomme økosystemer og

globale påvirkninger af klimaet. Lokale ødelæg-

gelser af den skønne natur bliver til globale trus-
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ler mod den biologiske mangfoldighed. Der ind-

ledes en heftig debat om “grænser for vækst".17 18

For det andet bliver det klart, at sammenhængen

mellem årsag og virkning er langt mere kompleks

end hidtil antaget. Forringelsen af natur- og miljø-

kvaliteten bliver i stigende grad forstået som et

resultat af mange samvirkende faktorer, hvis kil-

der stammer fra mange forskellige samfundsmæs-

sige aktiviteter.

For det tredje bliver det klart, at reguleringen af

disse aktiviteter må gribes an på en helt anden

måde end hidtil. Den enkle “command and con-

trol"- politik viser sig ude af stand til at indkapsle

problemerne, og langt mere komplekse styrings-

redskaber efterspørges. 

Kompleksitet og risiko
Overgangen fra det overskuelige og håndterbare

til det uoverskuelige og komplekse kan bl.a. ses

ved den større og større betydning begrebet

“risici" får i den politiske debat. Ud over produk-

tionen af goder, som fordeles gennem politisk

kamp, medfører den industrialiserede produktion

og den teknologiske udvikling en “produktion" af

risici. De konstante teknologiændringer skaber

nye risici og ny usikkerhed om deres konsekven-

ser. Der er ingen givet fremtid, og der opstår der-

med politiske kampe om at undgå risici eller pro-

tester mod at blive påført farer.19 Forsigtigheds-

princippet introduceres som et nyt overordnet

princip for natur- og miljøpolitikken.20

Spørgsmålene er således ikke længere afgrænset

til mere eller mindre sundhed eller mere eller

mindre natur, men en politisk kamp om teknolo-

giernes risici, hvor naturen og menneskets lang-

sigtede overlevelse står i centrum for politikken.

Debatterne om atomkraft, grænseoverskridende

luftforurening, drivhuseffekt, forureningen af de

store havområder, grundvandsforureningen og

spredningen af kemikalier i samfund og natur er

eksempler herpå. Samfundets produktion af risici

sker på alle mulige planer, netop fordi innova-

tionstvangen er knyttet til alle sfærer. Økologiske

risici er kun et element blandt mange andre. Der

er generelt opbrud i den fremskridtsoptimisme,

som prægede perioden frem til slutningen af

1960’erne. 

Udviklingen mod industrisamfund og efterføl-

gende mod hvad der måske kan kaldes et risiko-

samfund sætter den moderne modstilling mellem

natur og samfund i et nyt lys. Naturen er blevet

en ’teknologiseret’ anden natur, og den kan ikke

afgrænses til samfundets omverden. “Forvand-

lingen af naturfarer til sociale, økonomiske og po-

litiske systemfarer er nutidens og fremtidens re-

elle udfordring, som berettiger begrebet risiko-

samfund."21 Det er dermed i praksis heller ikke

længere muligt at trække en klar grænse mellem

naturen og kulturen. Det er blevet klart, at men-

nesket lever i et økologisk skæbnefællesskab med

naturen. 

Netop denne erkendelse betyder, at emner der

hidtil er betragtet som upolitiske pludselig bliver

politiske. Eksperternes udsagn mister deres hidti-

dige autoritet, og eksperter begynder at blive ind-

byrdes uenige. Forestillingen om entydig sandhed

bliver meget svær at opretholde. Hvad der er sandt

inden for den økologiske videnskab er ikke sandt

inden for den økonomiske videnskab og omvendt.
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Boks 2.
Nationalparker var genstand for en 
heftig diskussion i 60’erne
Som et led i diskussionen om fredningsplanlæg-
ning og en zoneopdeling af arealanvendelsen

var der i 60’erne en omfattende debat om

nationalparker. Den i 1962 nedsatte naturfred-

ningskommission støttede således etableringen

af nationalparker efter udenlandsk mønster og

pegede bl.a. på området ved Tystrup-Bavelse

sø, det midtjyske søområde, Djursland-Mols

området, Samsø, Rømø-Tønder området samt

Nordvestsjælland.

Ideen blev aldrig realiseret. Bl.a. var Danmarks

Naturfredningsforening imod, da man var ner-

vøs for, at satsningen på særlige områder ville

svække beskyttelsen af det øvrige areal. 

Siden er der sket en betydelig udbygning af

den generelle beskyttelse af natur- og land-

skabsværdier i det åbne land. Denne er dog

suppleret med udpegning af særlige beskyttel-

sesområder i medfør af især internationale

aftaler som fx Ramsar-konventionen og EF-

fuglebeskyttelsesdirektivet.

Kilde: Per Hansen (1990) Naturfrednings-
kommissionen i Landet og Loven. Miljøministeriet.
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En følge heraf er, at der fra offentlighedens side

stilles et stigende kritisk spørgsmålstegn ved de

statslige ekspertinstitutioners legitimitet. Dette

gælder også på natur- og miljøområdet.22  23

Natur- og miljøpolitikken stilles således overfor

enorme udfordringer af denne overgang fra det

rimeligt overskuelige industrisamfund til det

stærkt komplekse “risiko-samfund". 

Som svar på denne udfordring sker der en omfat-

tende fornyelse af det politiske begrebsapparat og

af de politiske institutioners selvforståelse, og det-

te følges af en stribe af omstruktureringer i den

institutionelle struktur på natur- og miljøområdet.

Essensen af denne udvikling indfanges af kode-

ord som: helheds- og systemforståelse, integra-

tion og kompetencedelegering samt borgerind-

dragelse.24

Helheds- og systemforståelse er en måde at be-

gribe en stærk kompleks verden, så man ikke

drukner i detaljer. Integration er et forsøg på at

samtænke tidligere adskilte politikområder, kom-

petencedelegering er en metode til at effektivi-

sere forvaltningen. Borgerinddragelse er en logisk

følge af eksperternes faldende autoritet og “risi-

kosamfundets" omfattende politisering af hver-

dagslivet. 

Opbygningen af Miljøministeriet
Med oprettelsen af Ministeriet for Forureningsbe-

kæmpelse, senere Miljøministeriet i 197125, tages

der hul på denne proces. Hermed integreres de

tidligere separate forvaltningsområder – arealre-

gulering, sundhed og miljø samt naturbeskyttelse

- i ét ministerium. Der vedtages en råstoflov i 1972

og en miljøbeskyttelseslov i 1973. Den reviderede

naturfredningslov samt by- og landzoneloven fra

1969 suppleres i 1973 med Lov om Lands- og Re-

gionplanlægning og i 1975 af Lov om Kommune-

planlægning. Parallelt med etableringen af dette

lovgrundlag etableres i 1970’erne en statslig mil-

jøforvaltning med et forholdsvis lille departement

og en række administrative styrelser: Miljøstyrel-

sen nyoprettes i 1971, og i 1973 overføres fred-

ningsområdet fra Kulturministeriet, skovområdet
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fra Landbrugsministeriet samt planområdet fra

Boligministeriet og tildeles hver sin styrelse i Mil-

jøministeriet.

Samtidig med denne udbygning af den statslige

forvaltning indvarsler Kommunalreformen fra

1970 en ny kompetencefordeling mellem stat,

amt og kommuner. Der sker således en udbredt

uddelegering af kompetence på natur, miljø og

planlægningsområdet til de lokale enheder. De

statslige styrelser får derfor primært lovforbere-

dende, koordinerende og fagligt rådgivende -

snarere end egentlig udførende – opgaver. Denne

nye administrative realitet pinte en del af de gamle

pionerer inden for området: “Den følgende tid

blev en tid med mange møder, møder om samar-

bejdsrelationer og -former, fortsatte strukturover-

vejelser og meget andet i et spektrum, som syntes

uendeligt og i alle tilfælde tog megen tid."10

Denne kompetencefordeling opretholdes i den

efterfølgende periode, dog suppleret med den

væsentlige tilføjelse, at mere og mere kompe-

tence flyttes op på EU-niveau i takt med udbyg-

ningen af EU-traktaten og EU’s institutioner. 

Et vigtigt kendetegn ved det integrerede forvalt-

ningsapparat, der bygges op i denne periode, er

brugen af rammelovgivning, der giver ministeren

beføjelser til indenfor lovgivningens bredt formu-

lerede retningslinier at udmønte denne i bekendt-

gørelser, vejledninger mv.15

Integrationsprocesserne fortsætter efter etable-

ringen af det fælles miljøministerium. Stadig nye

områder lægges ind under ministeriets område,

og internt i ministeriet sker der en omstrukture-

ring og sammenlægning af enheder, ligesom lov-

grundlaget forsøges integreret. 

Miljøområdet ekspanderer kraftigt i perioden fra

begyndelsen af 70’erne og op igennem 80’erne.

Sammenhængen mellem natur og miljø bliver

mere og mere markant, bl.a. med det øgede fokus

på emner som okkerforurening, næringsstofbe-

lastning af fjorde og hav, jordkvalitet og jordforu-

rening, forsuring af økosystemer, klimaeffekter

og spredningen af kemiske stoffer i naturen. 

Også naturbeskyttelsen skifter gradvist karakter

fra den fredningsorienterede beskyttelse af skøn-

ne lokaliteter til en mere biologisk og senere øko-

logisk orienteret indsats. Det sker bl.a. med revi-

sionen af Naturfredningsloven i 1978, der bl.a.

nedlægger fredningsplanudvalgene og overfører

deres område til amterne. Den øgede biologiske

orientering er i høj grad internationalt begrundet.

I 1977 tilslutter Danmark sig således Ramsar-kon-

ventionen om beskyttelse af vådområder, i 1979

vedtages EF’s fuglebeskyttelsesdirektiv, og i 1983

tiltrædes Bern-konventionen om beskyttelse af

vilde dyr og planter. Den reducerede fokus på

“fredning" fører endvidere til, at Fredningssty-

relsen i 1986 lægges sammen med Skovstyrelsen

og herefter fungerer som en integreret skov- og

naturstyrelse. Med lovrevisionen i 1992 falder or-

det “fredning" endeligt ud af lovtitlen til fordel

for det bredere begreb om “naturbeskyttelse".

Den tidligere adskilte tænkning – vedrørende fy-

sisk planlægning, sundhed og natur – erstattes af

en ny økologisk helheds-tænkning, hvor natur,

landskab og miljø forstås i deres indbyrdes sam-

menhæng. NPO-redegørelsen fra midten af 80’-

erne, Vandmiljøplanen fra slutningen af 80’erne

samt marginaljordsstrategien fra samme periode

er bl.a. udtryk herfor. Det samme er den lov om

naturforvaltning, som blev vedtaget i 1989, og

som satte fokus på naturgenopretning og natur-

pleje.

Perioden kulminerer formelt med den omfatten-

de reformering og samtænkning af hele miljø-

lovskomplekset i begyndelsen af 90’erne. Også

måden at forvalte på undergår forandringer. Na-

tur- og miljøpolitikken bæres frem af et omfat-

tende folkeligt engagement og pres. Samspillet

mellem befolkningen og staten må derfor revide-

res. Der udvikles et omfattende system for høring

af interessegrupper, direkte borgerinddragelse i

konkrete sager, konsensuskonferencer samt udvi-

dede klagemuligheder til uafhængige klagemyn-

digheder. Denne dialogiske forvaltningsform bliver

en særlig dansk mærkevare på natur- og miljøom-

rådet. Den betyder, at Danmark i denne periode

på mange måder opbygger en mere engageret

natur- og miljøforvaltning end mange andre lande.

Denne tilgang til natur- og miljøpolitik bliver i øv-

rigt sanktioneret som europæisk politik med ved-

tagelsen af Århus-konventionen ved den paneuro-

pæiske Miljøministerkonference i Århus i 1998.26

I takt med at natur- og miljøpolitikken i denne pe-

riode inddrager stadigt flere områder af den sam-

fundsmæssige udvikling, stiger behovet for en

helhedsvision og for strategisk tænkning. Grund-
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laget herfor bliver lagt med offentliggørelsen af

Brundtland-kommisionens rapport – Vor Fælles

Fremtid – i 1989, og dens vision om den bære-

dygtige udvikling.27

1990-??: Bæredygtig udvikling 
og økologisk modernisering

Den nye “bæredygtigheds"-tænkning, der vok-

sede frem fra slutningen af 1980’erne, indebar en

ny forståelse af samspillet mellem natur og sam-

fund. Den hidtidige strategi gik ud på, at en uaf-

hængig miljømyndighed satte nogle eksterne ram-

mer for samfundsudviklingen. Men den viste sig

at være ude af stand til effektivt at dæmme op for

den samfundsmæssige vækst og dennes mangesi-

dede belastninger af natur og miljø. Brundtland-

kommissionens begreb om “bæredygtig udvik-

ling" indebar, at natur- og miljøbeskyttelse ikke

længere kunne anskues som en afgrænset forvalt-

ningsindsats, men måtte gennemsyre alle sider af

samfundsudviklingen. Natur- og miljøhensyn skul-

le integreres i alle øvrige sektorpolitikker.

Denne integrationstankegang har i løbet af 1990’-

erne ført til en lang række initiativer på forskel-

lige niveauer. På lokalt niveau kan nævnes kom-

munale initiativer indenfor rammerne af “Agenda

21". På virksomhedsniveau udvikles et koncept

om grønne regnskaber, miljøledelse, miljøcertifi-

cering osv. På nationalt niveau kan nævnes en

stribe af handlingsplaner for sektorer som land-

brug, industri, energi og transport. Et andet vigtigt

integrationsredskab er den såkaldte VVM-proce-

dure (VVM = Vurdering af Virkninger på Miljøet),

hvor virkningerne på natur, landskab og miljø af

større anlægsprojekter skal vurderes. VVM-proce-

duren bliver senere udvidet med den såkaldte

SMV-procedure (SMV =  Strategisk MiljøVurdering),

der indebærer en bredere vurdering af love, pla-

ner og politikker. Endelig skal også nævnes den

begyndende omlægning af skattesystemet fra skat

på løn til grønne afgifter.

På internationalt plan skal især nævnes indskriv-

ningen af ideen om “bæredygtig udvikling" i EU’s

Amsterdam-traktat, samt forsøg på at indtænke

natur og miljø i EU’s landbrugspolitik – Agenda

2000. Hertil skal tilføjes den mere generelle til-

slutning til integrations-tankegangen, som blev

givet ved ministerrådsmødet i Cardiff i juni 1998

og opfølgningen herpå ved topmødet i Helsinki i

december 1999. Endvidere må nævnes de endnu

mere spæde forsøg på at få integrationstanken til

at præge WTO’s regelsæt.

Bæredygtighedskonceptet indebærer andet og

mere end, at miljø- og naturhensyn så at sige pas-

sivt skal integreres i alle samfundsaktiviteter. Det

indebærer også en ny, mere offensiv natur- og

miljøpolitik. Produktionsmetoderne skal omlæg-

ges i retning af renere teknologi28, sektorer skal

omstilles efter økologiske principper, naturen skal

ikke blot beskyttes, men også genoprettes.29 Ja,

forsvundne arter re-introduceres i den danske

fauna. Natur og miljø er ikke længere blot noget

der er, og som sådan skal beskyttes og bevares.

Natur og miljø bliver i stigende grad til en sam-

fundsmæssig vision om det gode liv, der lægges

til grund for planlægningen af vore omgivelser.30

Strategisk miljøplanlægning
Med konceptet om en “bæredygtig udvikling",

hvor natur- og miljøhensyn skal integreres i alle

samfundssektorer, kom natur- og miljøpolitikken

i centrum for de samfundsstrategiske overvej-

elser. Dette affødte et behov for en ny strategisk

måde at tænke natur- og miljøpolitik på, hvilket

er baggrunden for konceptet om en ‘strategisk

miljøplanlægning’. Grundtanken bag “den strate-

giske miljøplanlægning" er at etablere en beslut-

ningsproces, hvor de overordnede tanker om

“bæredygtighed" og “sektorintegration" gives et

strategisk og operationelt fokus. Der etableres en

forpligtigende sammenhæng mellem formule-

ring af mål, valg af virkemidler og evaluering af

resultaterne. 

I EU-regi var hovedtanken bag det 5. miljøhand-

lingsprogram31, som nu står for en revision, at

skabe et sådant strategisk fokus for såvel EU’s na-

tur- og miljøpolitik som for dets øvrige sektorpo-

litikker. I Danmark har regeringen siden 199329

tilsluttet sig tankerne i et sådant planlægnings-

koncept og forpligtet sig til hvert 4. år at udgive

en rapport over tilstanden for natur og miljø. Den

efterfølges af en politisk redegørelse for de på-

tænkte natur- og miljøpolitiske initiativer. Sidste

statusrapport blev publiceret i begyndelsen af

1998 i form af “Natur og Miljø, 1997 – Påvirk-

ninger og tilstand", og den politiske opfølgning, 

“Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1999", kom i

august 1999.
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Instrumentel forvaltningslogik
Tankerne om den “strategiske natur- og miljø-

planlægning" indebærer en omfattende instru-

mentalisering af hele forvaltningslogikken på na-

tur- og miljøområdet. Målsætningerne skal gøres

operationelle – dvs. kvantitative. Der skal tilknyt-

tes klare tiltag og virkemidler, og der skal foreta-

ges en overvågning, der følger udviklingen. 

En sådan instrumentel forvaltningslogik har væ-

ret indarbejdet gennem mange år, fx på den øko-

nomiske politiks område. Men den udgør i høj

grad en ny forvaltningspraksis på miljøområdet

og især på naturområdet. Naturen og miljøet skal

sættes på et kvantitativt begreb, som kan måles og

vejes og gøres til genstand for prioriteringer.32 33 34

Der skal udvikles indikatorer for natur- og miljø-

tilstanden, for samfundets påvirkninger heraf og

for den indsats der gøres.35

Denne forvaltningsmåde indebærer en omfat-

tende videnskabeliggørelse af hele grundlaget for

natur- og miljøpolitikken.36 Parallelt med intro-

duktionen af den “strategiske miljøplanlægning"

sker der derfor en omfattende udbygning igen-

nem 1990’erne af den faglige infrastruktur på

området.37 Ikke alene har Miljøministeriet oprus-

tet sine sektorforskningsinstitutioner (DMU,

GEUS, FSL) – men bl.a. gennem Det Strategiske

Miljøforskningsprogram er en lang række viden-

skabelige miljøer på universiteter og inden for an-

dre sektorer blevet mobiliseret. Endvidere er mil-

jøforskningen fra at være næsten udelukkende

naturvidenskabeligt forankret i 80’erne i høj grad

blevet et emneområde for samfunds- og human-

videnskaberne i 90’erne. 

Det er ikke kun i de deciderede videnskabelige

miljøer, at natur- og miljøtemaer er blevet taget

op ud fra nye synsvinkler. Også i andre ekspert-

miljøer og administrative forvaltninger er miljø

og natur kommet på dagsordenen. Dette gælder

således i høj grad indenfor økonomiske institutio-

ner, som Det Økonomiske Råd38, Finansministe-

riet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd osv. Natur

og miljø er blevet en parameter i den økono-

miske verdensforståelse. Omvendt er natur- og

miljøpolitikken blevet tvunget til at forklare sig

også på grundlag af en økonomisk rationalitet.

Den øgede strategiske orientering af natur- og

miljøpolitikken gennem 90’erne og den heraf af-

ledte videnskabeliggørelse af hele politikkens

grundlag har også sat sit præg på de grønne orga-

nisationer. Fra at være primært værdi-orienterede

og enkeltsags-fokuserede har de grønne organisa-

tioner gennemgået en omfattende professionali-

sering. De er samtidig i voksende omfang blevet

inddraget i et tæt samspil med den statslige for-

valtning.

Sammenfattende kan man sige, at natur- og miljø-

politikken i løbet af 90’erne har konsolideret sig

og sat en omfattende økologisk modernisering af

samfundet på dagsordenen. Der er udviklet et be-

grebsapparat og et omfattende rationelt, viden-

skabeligt funderet forvaltningsapparat, der forsø-

ger at håndtere de økologiske risici i et hyperkom-

plekst samfund. Et langt stykke hen ad vejen er

det lykkedes at vende 80’ernes udbredte stem-

ning af katastrofe til en ny tro på reguleringssy-

stemets effektivitet og kontrol over udviklingen. 
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Samtidig må det dog også konstateres, at visionen

om den bæredygtige udvikling stadig er en helt

åben vision, der fortolkes på vidt forskellige må-

der af de centrale interessegrupper og politiske

kræfter i samfundet. Natur- og miljøpolitikken vil

derfor fortsat være genstand for politiske kampe

langt ind i det nye årtusind.

Afslutning 

I det foregående har vi forsøgt at beskrive nogle

hovedtræk i naturpolitikkens udvikling over de

sidste godt 100 år. Som det fremgår er naturpoli-

tikken her ved indgangen til et nyt århundrede

meget anderledes end ved indgangen til forrige

århundrede. Og dog kan man klart spore træk af

nutidens naturpolitik 100 år tilbage. Man kan så-

ledes anskue nutidens naturpolitik som en kumu-

lativ syntese mellem fortidens erfaringer og prak-

sisser og de nye udfordringer og perspektiver,

som forandrede samfundsmæssige vilkår og nye

holdninger og værdier rejser. To afgørende syn-

teser i dette forløb er vigtige for at forstå nutidens

naturpolitik.

Den første skete i slutningen af 60’erne og begyn-

delsen af 70’erne og kulminerede med dannelsen

af Miljøministeriet i 1973. I denne periode skete

der en syntese af de tidligere adskilte forvaltnings-

områder: regulering af arealanvendelsen, sund-

hed, hygiejne og miljø samt naturbeskyttelse. Med

samlingen af disse forvaltningsområder i et mini-

sterium tilføjedes et nyt samlende perspektiv på

de hidtil adskilte indsatser. De blev fra nu af for-

stået som elementer i en fælles forvaltning af om-

givelserne – miljøet.

Den anden vigtige syntese skete i slutningen af

1980’erne og begyndelsen af 1990’erne med in-

troduktionen af konceptet om en “bæredygtig

udvikling" og den hertil knyttede tanke om sek-

torintegration og strategisk planlægning. Fra da af

blev forvaltningen af omgivelserne forstået som

et centralt element i omstillingen af samfundet til

bæredygtighed.

Disse syntetiske brud indebærer ikke en ophævel-

se af tidligere tiders praksisser – men snarere en

indlejring af dem i et nyt og mere komplekst for-

valtningssystem, der sætter de gamle praksisser

ind i en ny ramme med et delvist nyt perspektiv.

De tre tidligere adskilte og afgrænsede politikfel-

ter genfindes i dag som tre hovedelementer i den

samlede miljøpolitik. Som sådan har de imidlertid

gensidigt påvirket hinanden, ligesom de bærer præg

af, at den samlede miljøpolitik i dag anskues som

et element i en bredere bæredygtigheds diskurs.

En konsekvens af dette er ikke alene, at naturpoli-

tikken i dag er omgrænset af tilstødende politik-

områder, men også (og ikke mindst), at naturpo-

litikken har indoptaget elementer og synsvinkler

fra disse områder og dermed har fået udvidet sit

genstandsfelt. Naturpolitikken i dag omfatter såle-

des den klassiske naturbeskyttelse af arter og unik-

ke lokaliteter, som henter sin begrundelse i såvel

biologiske som æstetiske (den skønne natur) ar-

gumenter. Men derudover har naturpolitikken

fået tilføjet en væsentlig areal- og planlægnings-

mæssig dimension, ligesom det er blevet klart, at

store dele af miljøpolitikken ikke kan adskilles fra

naturpolitikken, men tværtimod netop er begrun-

det i naturmæssige hensyn.

Sammenfattende tegner der sig således et billede

af en naturpolitik, der gradvist er blevet mere om-

fattende og mere kompleks. En naturpolitik der,

fra at handle om den konkrete, lokaliserede og af-

grænsede natur, efterhånden har udviklet et hie-

rarki af indbyrdes forbundne politikker til forvalt-

ning af vore omgivelser i et globalt perspektiv. 

Det spørgsmål der naturligvis må rejse sig er, hvor-

vidt en sådan omfattende dagsorden, som i dag

præger naturpolitikken, overhovedet lader sig

praktisere. Dette spørgsmål er emnet for de efter-

følgende artikler i denne rapport. 
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NATURENS HISTORIE
Af rådgivende biolog, mag. scient. Poul Hald-Mortensen, Aage V. Jensens Fonde

Menneskets brug af naturen 
indtil middelalderen

I Danmark har vi et godt overblik over naturens

udvikling i både forhistorisk og historisk tid. Det

skyldes vore mange, både ældre og nyere, beskri-

velser af topografiske forhold, landets flora og

fauna og andre naturværdier. 1  2  3

Derimod ved vi kun lidt om, efter hvilke regler og

normer vore forfædre udnyttede naturen, når vi

går langt tilbage i tiden. Og endnu mindre begreb

har vi om den forestillingsverden (eller det natur-

syn), som lå bag vore tidlige forfædres brug og

udnyttelse af naturen.

Indirekte giver de tusindvis af stednavne i nuti-

dens landskab viden om vore forfædres brug af

naturen. Mange stednavne kan føres tilbage til

jernalder, vikingetid eller tidlig middelalder. 

Navnenes opbygning kan ofte afspejle, hvilke na-

turfænomener der i gamle dage kendetegnede

stederne. For eksempel navngav vore forfædre

ofte de lokaliteter, hvor de regelmæssigt så iøjne-

faldende fugleflokke.4

I sjældne tilfælde er der også bevaret love og reg-

ler for naturens brug helt tilbage i vikingetiden.

Således kendes skovforordningen fra England,

som enten Knud den Store underskrev i 1031

(som dog måske skal henføres til Henry den II's se-

nere år, måske 11855), og som bl.a. gav mulighed

for oprettelse af dyrehaver. Fra Danmark kendes

ikke tilsvarende lovgivning fra Knud den Stores

hånd, men vi ved, at han i sin regeringsperiode

(1018-35) hævdede, at al den jord, som ikke til-

hørte nogen, var kongens. Fra omkring det tids-

punkt var jorden i Danmark altså ikke længere et

frit gode, hvor enhver, der havde styrke til at

rydde skov og forsvare sin toft, kunne slå sig ned,

hvor han havde lyst.6

De arkæologiske udgravninger er mere direkte

kilder til forståelse af vore forfædres relationer til

naturen. Pollenanalyser af vor forhistoriske plan-

teverden og jordfundne knogler af større patte-

dyr dokumenterer således, at der for omkring

5000 år siden - også betegnet som slutningen af

ældre lindetid - skete en betydelig reduktion i de

oprindelige skove.6 7 Disse første rydninger af

skov skyldtes de tidligste landbrugs svedjebrug.

På næsten samme tid blev bjørnen og elgen, der

for længst var forsvundet fra øerne, udryddet af

stenalderjægerne i Jylland (se Tabel 1). 

Bæveren klarede sig endnu et par tusind år, inden

den bukkede under i bronzealderen for ca. 3.000

år siden. Vildkatten og Uroksen var derimod i

stand til at opretholde bestande i Jylland gennem

både bondestenalder og bronzealder. Svedjebru-

genes omskiftelige landsbyer ændredes i denne

periode til mere permanente beboelser, hvor hus-

dyrenes gødning kompenserede for svedjebru-

gets frigivelse af næringsstoffer. Uroksen var

måske delvis begunstiget af gode græsningsmu-

ligheder i svedjebrugets afbrændte skovlysninger

og senere af bronzealderens mere omfattende

græsningsarealer. Tilsvarende formåede den Euro-

pæiske Bison atter at genindvandre sydfra i denne

periode. Sandsynligvis har Uroksen og andre store,

vildtlevende planteædere som hjorte og Vildsvin

konkurreret om den mest attraktive føde med

bøndernes tamdyr som får, ged, ko og svin. Disse

husdyr kom til landet 5-600 år før bjørnens og el-

gens forsvinden fra Jylland, og allerede i midten af

stenalderen dokumenterer knoglefund fra en bo-

plads på Als, at 98% af alle knogler stammede fra

tamdyr.1 8

Naturpolitisk var det tidstypisk, at Knud den Store i
England i 1031 underskrev en skovlov, som gav kon-
gen ret til at oprette dyrehaver, hvor skovnaturen
uforstyrret af bønder kunne genskabes og fortsat
være levested for noget af det, som naturen var ved
at miste, nemlig det sjældne storvildt. Den danske
konge introducerede således for knap 1000 år natur-
genopretnings-konceptet i vores del af verden.
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Fra middelalderen og indtil 
Fredskovsforordningen af 1805 
varierede landbrugets udnyttelse 
af skove og overdrev med 
folketallet

I vikingetiden skete omfattende skovrydninger,

der betegnes som 2. skovrydningsperiode (hvor

bondestenalder var 1. skovrydningsperiode). Her

blev landsbyer med navne, der havde endelser

som -tofte, -by og -mark, anlagt. Allerede da synes

knaphed på god landbrugsjord og dårligt klima at

have ført til en betydelig folkevandring fra Dan-

mark. Senere steg befolkningstallet yderligere i

det nyligt kristne Danmark. Og i begyndelsen af

middelalderen startede den 3. skovrydningspe-

riode, hvor landsbyer med endelser som -rød,

-tved, -bøl og -holt kom til.6 Man mener, at befolk-

ningstallet var omkring 1 million, da pestsygdom-

men, Den sorte Død, rasede så voldsomt i 1300-

tallet, at folketallet omtrent blev halveret. Først i

1800-tallet, 500 år senere, var befolkningen i Dan-

mark atter nået op på 1 million.9

Naturens reaktion på den voldsomme reduktion i

folketallet viste sig markant i skoven. Saxo beskrev

således omkring år 1200, at områderne mellem

Kalundborg og Ringsted nærmest var skovløse.

Men godt 400 år senere, omkring 1650, blev om-

råderne fremhævet blandt de vigtigste skovegne

på Sjælland. Den voldsomme befolkningsvækst i

1600- og 1700-tallet, kombineret med konge-

magtens stigende ressourceforbrug til byggeri og

militær, fik store økologiske følgevirkninger.

Hvor skovarealerne omkring år 1600 antages at

have dækket 20-25% af landet, hvilket dog må si-

ges at være en usikker anslåelse,10 så var landets

andel af skov omkring 1750 allerede faldet til 8-

10%. Tilsvarende forårsagede en fordobling af

kvæget en sådan overgræsning, at sandflugten at-

ter blussede op.9

Landsbyfællesskabets ophævelse fra 1781 og de

øvrige landboreformer betød samtidig, at en sti-

gende mængde nye selvejere flyttede uden for

landsbyerne og opdyrkede overdrev og andre

øde arealer.11 Herved øgedes presset på de reste-

rende skove, krat og andre ekstensivt udnyttede

arealer, og formentlig derfor blev både Vildsvinet

og Ulven umiddelbart efter år 1800 udryddet i

Danmark (Tabel 1). Da den enevældige Kong

Christian den Syvende underskrev sin fredskovs-

forordning i 1805, var det på et tidspunkt, hvor 

skovene i Danmark dækkede det absolut mindste

areal nogensinde, nemlig ca. 4%. Selvom freds-

kovsforordningen oprindeligt var tænkt som en

midlertidig og opdragende foranstaltning i for-

hold til skovejerne, kom den i virkeligheden til at

vare helt frem til Skovloven af 1935.12

Oversigt over større pattedyr og enkelte standfugle,
som nu er uddøde i Danmark. De fleste større patte-
dyr (Bæver, vildkat, bjørn og Elg) blev først udryd-
det, efter at vi i bondestenalderen skiftede fra en ren
jægerkultur til en kombineret jæger- og bondekultur
med husdyr (for ca. 6.000 år siden). Uroksen formå-
ede at overleve i Jylland, sideløbende med, at land-
bruget ved omskiftende svedjebrug i et par årtu-
sinder havde præget skovene. Øjensynligt genind-
vandrede den Europæiske Bison også kortvarigt i
denne periode.
Vildsvin og Ulv forsvandt først i henholdsvis 1801
og 1813 efter landsbyfællesskabets ophævelse fra
1781 og gårdenes begyndende udflytning fra lands-
byerne. Ved reintroduktion må det biologisk generelt
anbefales at forbedre levestederne først og foretage
genindførsel af de arter, som sidst er udryddet
(SUFI-princippet, forkortet af: Sidst Ud, Først Ind).
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Nogle udryddede  Tid siden arten 
pattedyr og tilsvarende blev udryddet
standfugle i DK i DK (antal år)

Bæver ca. 3.000

Ulv 186

Bjørn ca. 5.000

Vildkat ca. 2.000

Los ca. 8.000

Vildsvin 198

Visent (Europæisk Bison) (ca. 2.600)

Urokse ca. 2.100

Elg ca. 5.000

Urfugl 3

Mellemflagspætte 39

Bæveren blev af  Skov- og Naturstyrelsen i 1999 gen-
indført i Ringkøbing amt.

Kilder: Aaris-Sørensen, K. (1998) Danmarks forhistoriske
dyreverden. Gyldendal.; Weismann, C.(1931) Vildtets og
jagtens historie i Danmark. Reitzel.

Tabel 1.
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De hyppigste træarters forekomst i statsskovene omkring 1990, hvor det
samlede skovbevoksede areal udgjorde ca. 105.000 ha. Blandt de 26 hyp-
pigste arter er kun 8 oprindeligt hjemmehørende, og blandt de 10 hyppig-
ste arter er kun 3 løvtræarter. Oprindelige danske træer er: Bøg, eg , Skov-
Fyr, birk, Ask, el, Lind og Elm. Det er karakteristisk, at i de danske skove
som helhed har arealet med nåletræ været stigende siden 1880, men for
Bøgen, vort nationaltræ, har det været faldende i samme periode.

Kilder: Hald-Mortensen, P. (1995) Skovdyrkning og naturbeskyttelse. I: Forfang,
A.-S., Sørensen, P. & Feilberg, P. (red.) Skovbrugets grønne alternativ – en
debatbog om naturnær skovdyrkning. Nepenthes.; Einfeldt, M. & Fodgaard, S.
(1997) Skovene og skovbrug i Danmark. SKOV-info. Dansk Skovforening m.fl.

løvtræer

nåletræer
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Fredskovsforordningen havde - foruden i al frem-

tid at båndlægge bestemte arealer til skovdrift -

naturpolitisk betydning ved, at den for altid fri-

gjorde skoven fra at være landbrugets ekstra res-

source, både når det gjaldt græsning, høslæt og

opdyrkning. En mangel ved fredskovsforord-

ningen var, at den som en erhvervslov kun sik-

rede skoven som dyrkningsrum for skovbrug,

men ikke beskyttede skoven som naturtype.

Denne mangel findes endnu i den nyeste skovlov

fra 1996. Skovloven tillader således stadig i freds-

kov, at private ejere kan rydde gammel og op-

rindelig naturskov for fx at plante tætte bestande

af eksotiske nåletræer i stedet (se Fig. 1).13 14 

Udviklingen i store træk i landbrug,
skovbrug og naturværdier mellem
Fredskovsforordningen af 1805 og
Naturfredningsloven af 1969

Landbrug
Som anført betød landsbyfællesskabets ophævelse

i 1781 og de efterfølgende landboreformer, at fra

omkring år 1800 blev det mere end 2.000-3.000-

årige bebyggelsesmønster i det danske landskab

brudt. Fra de tætliggende huse i landsbyerne spred-

tes bebyggelsen ud på overdrevene, hederne og i

den hidtil mere vilde natur. Efter tabet af Sønder-

jylland i 1864 skete yderligere en mobilisering af

rigets indre kræfter. Dalgas startede i 1866 Hede-

selskabet, og under digteren H. P. Holsts motto fra

1872: “Hvad udad tabes - det må indad vindes"

blev dette selskab en væsentlig initiativtager til re-

gulering af vandløb og kultivering af heder, over-

drev, moser, kær og lavvandede vådområder. 

Hedeselskabets virke, kombineret med landbrugs-

venlige love og støtteordninger, medførte, at i lø-

bet af ca. 50 år var der omkring år 1900 sket en

forøgelse af det hidtidige danske landbrugsareal

med 20-25%.11 Denne udvidelse af landbrugs-

arealet skete vel at mærke på bekostning af mere

oprindelig natur. Husmandslovene fra omkring

århundredskiftet, samt Grundforbedringsloven af

1933 og Landvindingsloven af 1940 betød et

yderligere, økonomisk incitament for Hedesel-

skabet og andre til at planlægge og gennemføre

mere nyopdyrkning af naturområder. 

I løbet af de sidste 100 år er imidlertid omtrent

halvdelen af alle de mindste danske vandløb dog

enten rørlagt eller drænet bort.15 Af de reste-

rende og større vandløb, som omfatter ca. 40.000

km, er knap 98% reguleret og kanaliseret, så kun

ca. 880 km eller godt 2% af de helt naturlige vand-

løb er bevaret.14 Landets søareal blev alene i

1900-tallet mere end halveret.15 De lavvandede

havområder og fjordarme blev som søerne kon-

verteret til landbrugsjord i løbet af 1800- og

1900-tallet. Landbruget inddrog et tilsvarende

areal fra de marine områder som fra de ferske

søer, nemlig ca. 50.000 ha. Dette areal svarer til

ca. 20% af vort nuværende kystnære fladvand

under 2 meters dybde.16

Landvindingsbestræbelserne “aflivede" i samme

tidsrum mindst 180 øer som selvstændige øko-

systemer. 

I slutningen af perioden var et væsentligt argu-

ment for fortsat inddragelse af naturarealer til

landbrug, at det nationale landbrugsareal (der

havde toppet i slutningen af 1930’erne) var be-

gyndt at falde som følge af arealer afgivet til be-

byggelse, veje, fritidsanlæg og lignende. Dette

bortfald af landbrugsjord skete især i landets øst-

lige egne, hvor jordens dyrkningsbonitet var god.

Selvom det samlede landbrugsareal gik tilbage ef-

ter 1930’erne, så gik landets areal med agerjord i

omdrift alligevel frem til omkring 1961, dels som

følge af fortsat nyopdyrkning af naturområder,

dels fordi vedvarende græsarealer efter 1950’erne

gradvis blev konverteret til pløjejord. 

Efter 1805 voksede landbrugserhvervets indhug i
lavvandede områder, våde enge, overdrev og heder
helt frem til efter 1970. Herved blev med offentlig
støtte ødelagt en voksende andel af den resterende
natur, mens landbruget til gengæld overvejende fik
landbrugsjorder af lavere bonitet, hvor dyrkningen
havde betydelige miljømæssige omkostninger (fx
muldflugt, udvaskning af okker, næringssalte og or-
ganiske stoffer). Samtidig forsvandt fra omkring
1930’erne traditionel landbrugsjord af høj bonitet til
andre formål som bebyggelse, vejanlæg o.l. Naturpo-
litisk var det også problematisk, at landvindingspro-
jekterne foruden naturen i værdifulde vådområder
også ødelagde områdernes selvrensningsevne, der
oftest havde betydning ud over det berørte areal. De
nyindvundne agerjorder blev i stedet nettoproducen-
ter af udvaskede næringssalte og organiske stoffer. 

Skovbrug
I forhold til den hurtige afvikling i 1700-tallet

steg skovenes areal kun langsomt i 1800-tallet.

Fra 1863 har vi bevaret Vaupells beretning om de
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danske skove, der indsigtsfuldt beskriver de hjem-

mehørende buske og træers udbredelse og krav

til voksestederne i landets naturlige skove.17 Ef-

ter 1870 fulgte den såkaldte saglige periode, bl.a.

karakteriseret ved, at Landbohøjskolen startede

en ny skovbrugsundervisning. 18

Der kom også mere skub i Hedeselskabets plant-

ninger, da der fra 1885 blev ydet 25% i statslig

støtte til private nytilplantninger. En statslig be-

tingelse var, at plantagearealet blev underlagt

fredskovspligt. Men også i det statslige skovbrug

samt klitvæsenet var påbegyndt omfattende plant-

ninger med nåleskov på henholdsvis hedearealer

og i sandflugtstruede områder langs den jyske

vestkyst. Den statslige tilplantning af heden var

startet så småt allerede under den enevældige

konge i 1788. Tilplantningen indledtes “i øde om-

råder" i nærheden af Stendalgård ved Viborg og

fortsatte i andre områder i de næste, godt 150 år.

Rød-Granen, som uden forkultur kunne plantes

på den åbne hede, forblev hovedtræarten i de nye

plantager. Skovbrugseksperterne Hauch & Op-

permann sagde ellers advarende ved århundrede-

skiftet: “Vist er det, at rødgranen vokser lige så

hurtigt hos os som i vore nabolande, men den er

langtfra så sund og levedygtig som i sit hjem-

land."19

Den statslige klitplantning startede i 1853 efter

flere tilløb med ca. 12 ha fordelt på Tvorup Klit i

Thy og i Bordrup Sande ved Blåvand. Men efter at

der i 1857 blev vedtaget en lov, som gav selv-

stændige statsmidler og mulighed for ved ekspro-

priation at erhverve arealer til beplantning, vok-

sede klitvæsenets arealer i de næste godt 110 år

til ca. 50.000 ha. Disse arealer blev i 1970 lagt ind

under statsskovbruget. Klitvæsenets tilplantede

arealer både på indlandsheder og på de særligt

værdifulde atlantiske klitheder langs den jyske

vestkyst, primært med nåleskov, hvoraf hoved-

parten var eksotiske arter som bl.a. Bjerg-Fyr,

Sitka-Gran og Contorta-Fyr (klitfyr). Andelen af

indplantede, hjemmehørende træarter som Skov-

Fyr, eg og birk var lille, men voksende.

Foruden at en voksende andel af den oprindelige

løvskov blev konverteret til hurtigvoksende nåle-

træsplantninger, skete der gradvist i perioden en
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reduktion af småbiotoper i hovedparten af de op-

rindelige fredskove, og ikke mindst i de statsej-

ede. I et par nordsjællandske statsskove blev om-

fanget af moser og andre lavvandede vådområder

mellem 1858 og 1988 reduceret fra ca. 25% til ca.

4%.20 I samme periode forsvandt mange op-

rindelige skovenge og lysninger, som hyppigt

blev tilplantet med nåletræ. 

Den naturlige trævækst i det danske lavlandsom-

råde i den tempererede løvtræregion har siden

fastlandstiden været løvtræer. Faktisk er kun Skov-

Fyr og Taks oprindeligt hjemmehørende nåle-

træer her i landet, idet Enen regnes for en busk.

Den danske skovbundsflora og skovens dyreliv

har tilsvarende været præget af årtusinders tilpas-

ning til løvskoven. De indførte nåletræer har kun

i begrænset omfang tilladt en skovbundsflora at

udvikle sig, og undersøgelser af fuglelivet har vist

langt færre arter og mindre bestande i nåleskov

end i løvskov, om end en del af forskellen kan

henføres til, at nåleskoven står på jorder af ring-

ere bonitet end løvskoven. 

I den skovhistorisk “saglige periode" efter 1870

blev den forstmæssige drift intensiveret, og

forhold, der ansås for skadelige for produk-

tionen som fx vandlidende arealer, blev be-

kæmpet. 

Det gjaldt også en lang række skadedyr for sko-

ven som oldenborrer og utallige andre insekter,

samt spætter, duer, korsnæb, stære, kragefugle,

mus, Egern, harer og hjortevildt. 

Først 125 år efter fredskovsforordningen, nemlig

i 1930’erne, havde Danmark igen et skovareal på

ca. 9%, der svarede til arealet i 1750’erne - eller

blot 55 år før fredskovsforordningen.21 Samtidig

var 1930’erne den periode i nyere tid, hvor lan-

det havde det største danske løvtræareal. Løvtræ-

ets efterfølgende, gradvise nedhugning og erstat-

ning med importerede nåletræer gennem mere

end hundrede år rejste efterhånden så megen po-

litisk opmærksomhed, at Skov- og Naturstyrelsen

fra 1989-skovloven ved tilskudsordninger har til-

stræbt i første omgang at genskabe det løvtræa-

real, som landet havde i 1930’erne.21

I perioden mellem 1805 og 1960’erne reducerede
skovbruget, og ikke mindst statsskovene, den op-
rindelige variation af vådområder og lysninger i
både de oprindelige skove og nyanlagte plantager.

Naturlige, artsrige løvskove (naturskov) blev erstat-
tet af ensartede monokulturer af nåletræarter, der
har optimale vækstvilkår i andre geografiske egne
end Danmark. Tilsvarende skete udvidelsen af det
danske skovareal overvejende ved plantning af 
nåletræer, der generelt giver ringere livsvilkår for
flora og fauna end løvskoven. Enkelte nye planter 
og fugle er dog indvandret i den plantede nåleskov.
Statens egne tilplantninger på værdifulde natur-
typer med varieret indlandshede og atlantisk klit-
hede gik visse steder for vidt. De ødelagte naturty-
per lader sig kun vanskeligt genskabe.

Naturen og den samfundsmæssige
udvikling mellem 1805 og 1960’erne

Udviklingen frem til Naturfredningsloven
af 1917
Med udgangspunkt i Rousseaus tanker udvikledes

i begyndelsen af 1800-tallet en europæisk land-

skabs- og naturdyrkelse, der tydeligt markerede

sig hos danske guldaldermalere og forfattere.

Både Oehlenschläger, H.C. Andersen og Blicher

gav hver på deres måde udtryk for glæden over

den vilde natur samt vemodet over den fremad-

skridende kulturpåvirkning. Nationalismen og de

demokratiske tanker førte samtidig til udviklin-

gen af nationale symboler som de danske kyst-

landskaber og bøgeskovene.22 23 I slutningen af

1800-tallet voksede bekymringen hos flere dan-

ske videnskabsmænd og intellektuelle over de

markante indhug, som landbrugets og skovbru-

gets intensivering forårsagede i naturen. 

Jagtrettens demokratisering i midten af 1800-tal-

let havde medvirket til, at en række sjældne rov-

fugle og Kronhjorten var i rivende tilbagegang.

Dansk Jagtforening agiterede fra sin start i 1884

for ophjælpning af vildtbestanden, og bestyrelsen

gjorde sig til talerør for, at det bl.a. måtte inde-

bære: “Udryddelse af for vildtet skadelige dyr."

Foreningens tanker dannede hovedindholdet i en

ny jagtlov fra 1894, som bl.a. totalfredede sang-

fugle og småfugle, samt Hvid Stork, Sort Stork og

Urhønen og gjorde ægsamling forbudt. Ræven og

andre rovdyr forblev derimod fredløse året rundt.24

I bogen “Jægernes skadelige dyr" fra 1886 imøde-

gik Oluf Winge, at man skulle udrydde skadelige,

danske dyrearter, og han gjorde sig bl.a. til tals-

mand for: “Ligesom man søger at bevare min-
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derne om landets folk i ældre tid, burde man give

landets oprindelige natur nogen plads til at ud-

folde sig helt, uden kulturens tryk." Og han tilføj-

ede: “Det forstår sig af sig selv, at det ville være u-

rimeligt at lade sådanne fristeder indtage en vir-

kelig betydelig del af et lands fladerum. Men stræk-

ninger, der er valgt rigtigt, vil også uden det give

et godt billede af landets oprindelige natur."25

Oluf Winges bror, zoologen Herluf Winge, testa-

menterede nogle årtier senere ved sin død i 1923

alle sine midler til opkøb (i 1928) af det første fri-

sted for danske dyr og planter – “også de såkaldt

skadelige arter". Det blev øen Vorsø i Horsens Fjord,

der siden har været et berømt naturreservat.26

I 1906 dannedes også den første danske organisa-

tion, som var parat til at tage mere koordinerede

initiativer til naturfredning. Dette “Udvalg for Na-

turfredning", der fik botanikeren Eugen Warming
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Organisation Stiftet i år Medlemmer Medlemmer +/-
i 1990 i 1998

Biologforbundet 1971 5.000 4.200 - 16%

Danmarks Jægerforbund (1884)* (95.000)* 91.000 (-  4%)

Danmarks 
Naturfredningsforening 1925 250.000 210.000 - 16%

Danmarks 
Sportsfiskerforbund 1938 40.000 32.000 - 20%

Dansk Botanisk Forening 1840 1.050 1.275 + 12%

Dansk Cyklist Forbund 1905 21.230 28.575 + 35%

Dansk Ornitologisk
Forening 1906 9.600 12.000 + 25%

Dansk Vandrelaug 1930 18.996 6.800 - 64%

Foreningen for 
Dyrenes Beskyttelse 1875 60.000 60.000 0

Greenpeace Danmark 1981 47.597 15.000 - 68%

Regnskovsgruppen
Nepenthes 1982 824 1.100 +  33%

WWF Verdensnaturfonden 1972 40.000 41.000 +    3%

Stiftelsesår, samt variation i antallet af medlemmer (bidragydere) mellem 1990 og 1998 hos nogle grønne or-
ganisationer med interesse i at bruge dansk natur. Det fremgår af tabellen, at danskerne i løbet af 1990’erne
gennemgående forlader de større organisationers sociale og meningsdannende fællesskab.

* Danmarks Jægerforbund eksisterede ikke i 1990. Forbundet blev dannet i 1992 ved sammenslutning af
Dansk Jagtforening (stiftet 1884), Landsjagtforeningen af 1923 og Strandjagtforeningen (stiftet 1948). Det
angivne medlemstal for 1990 er summen af de tre foreningers medlemmer. Tilbagegangen skal tages med
forbehold, da det var kendt, at en del jægere i 1990 var medlemmer af mere end én forening.

Kilde: Hansen, K. (1998) Gyldendals grønne forbrugerleksikon. Gyldendal.

Tabel 2.
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som formand, bestod af tre naturvidenskabelige

interesseforeninger: Botanisk Forening, Naturhis-

torisk Forening og Geologisk Forening. Først i

1925 dannedes Danmarks Naturfredningsfor-

ening, der dog siden 1911 havde haft en forløber

i en mindre organisation “Foreningen for Natur-

fredning" på øerne øst for Storebælt.23

Efter at Sverige og Norge havde fået deres natur-

fredningslove, fik “Foreningen for Naturfredning"

i 1917 den danske rigsdag til at vedtage landets

første naturfredningslov. Med 1917-loven blev

etableret institutioner som regionale frednings-

nævn og et overfredningsnævn, ligesom der blev

oprettet et særligt sagkyndigt råd, Naturfrednings-

rådet. Dette rådgivende organ havde i en lang pe-

riode betydning for naturfredningsarbejdets na-

turvidenskabelige indhold 27, men mistede gradvis

betydning, da myndighederne opbyggede deres

egen ekspertise. Naturfredningsrådets “mand-

domsgerning lå rundt regnet i årene 1955-1980"
28, og det blev nedlagt i 1997.

Jordbrugenes fortsatte kultivering af den mere op-
rindelige natur og forfølgelsen af den “skadelige"

del af den vilde fauna blev så åbenlys, at rigsdagen i
1894 vedtog en bedre jagtlovgivning. Først senere - i
1917, og efter både Sverige og Norge - fik Danmark
en egentlig naturfredningslov.

Udviklingen i lovgivningen mellem 
1917 og 1969
Naturfredningsloven fra 1917 kom til at fungere i

en periode, hvor den landskabelige udvikling var

i nogenlunde ro. Loven rummede bestemmelser

mod afspærring af strandbredder og om begræn-

set skiltning i det åbne land. Men ellers måtte kon-

krete fredninger løse problemerne.

Fugle og pattedyr blev ikke nævnt i loven. De ind-

gik i Jagtloven, som blev betydeligt revideret i

henholdsvis 1922 , hvor jagttegnet blev obligato-

risk, og i 1931, hvor det blev fastlagt, at jagttegns-

midlerne skulle anvendes til vildtpleje, vildtforsk-

ning og andre jagtlige formål.

Reservatloven fra 1936 gav nye muligheder for at

oprette vildtreservater til gavn for det jagtbare

vildt, samt videnskabelige reservater, hvor natu-
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ren som helhed skulle være så uforstyrret som

mulig. De sidstnævnte områder omfattede fra

starten af Vorsø, Tipperne, Klægbanken og Hirs-

holmene. Efter et 6-årigt kommissionsarbejde i

Landbrugsministeriet vedtoges i 1967 en ny jagt-

lov, der bl.a. fredede rovfuglene.29 I Staunings 2.

periode som statsminister (1929-42) blev Natur-

fredningsloven efter hans ønske i 1935 overført

fra Justitsministeriet til Statsministeriets ressort-

område. I samme periode stiftedes Dansk Vandre-

laug og Danmarks Sportsfiskerforbund (se Tabel

2), og en selvbevidst arbejderklasse forstærkede

ønsket om at anvende den danske natur til fri-

luftsliv. 

Naturfredningsloven blev i 1937 revideret, så

også den blev tilpasset udviklingen. Befolkningen,

som i voksende omfang boede i byerne, fik for

første gang en generel ret til adgang langs private

kyster. Ligeledes fik offentligheden ret til færdsel

i offentlige skove, men ikke i de private skove el-

ler på andre private arealer. Den voksende trussel

fra spredt sommerhusbyggeri langs kysterne blev

søgt imødegået ved, at loven indførte et generelt

forbud mod anlæg inden for 100 meter af strand-

bredden. Tilsvarende indførtes en 300 meter byg-

gelinje omkring skovene. Desuden rummede lo-

ven et generelt forbud mod friluftsreklamer.45 Ef-

ter endnu et langvarigt kommissionsarbejde ved-

tog Folketinget i 1969 både en ny naturfrednings-

lov og en ny lov om by- og landzoner. Få år se-

nere fulgte en egentlig råstoflov, en lov om er-

hvervelse af fast ejendom til fritidsformål, samt en

lov om sommerhuse og campering m.v. 

Blandt afgørende, nye elementer i Naturfred-

ningsloven af 1969 var, at offentligheden fik ret

til færdsel til fods på vejene i private skove, større

end 5 ha. Ligeledes fik offentligheden ret til at gå

på udyrkede arealer, der ikke var hegnet. For før-

ste gang indførte loven også en generel beskyt-

telse af større søer og større, offentlige vandløb.

I konsekvens af arbejderklassens nye politiske
styrke under Stauning i 1930’erne blev Naturfred-
ningsloven i 1937 revideret således, at offentligheden
fik ret til færdsel langs strandene og i de offentlige
skove. Generelle byggelinjer på henholdsvis 100 me-
ter langs stranden og 300 meter langs skovene blev
indført som beskyttelse af landskabet. Med vel-
standsstigningen i 1960’erne samt den øgede fritid
og mobilitet blev der med naturfredningsloven i

1969 givet yderligere ret til offentlig færdsel til fods
på vejene i private skove (over 5 ha) samt på udyr-
kede arealer, der ikke var hegnet. Samtidig indførtes
for første gang en generel beskyttelse af større søer
og offentlige vandløb.

Voksende problemer med friluftsliv 
og sommerhuse 
Mens friluftslivet indtil i begyndelsen af 1900-tal-

let overvejende foregik i skyggefulde parker og

anlæg med pavilloner og sangerhuse, så blev be-

folkningen senere soldyrkere og strandlivsny-

dere. Udviklingen startede i tuberkulosens skyg-

ge, men skete også sideløbende med befolkning-

ens øgede fritid og mobilitet samt den voksende

seksuelle frigørelse og ligeberettigelse. De gode

danske badestrande blev fra 1960’erne et vigtigt

rekreativt mål for både danskere og tyskere. Disse

forhold bidrog til, at sommerhusbyggeriet ved de

danske kyster eksploderede så voldsomt med vel-

standsstigningen i 1960’erne, at en mere restrik-

tiv lovgivning samt planlægning af alternative

indkvarteringsformer som feriecentre og cam-

pingpladser blev væsentlige arbejdsopgaver for

myndighederne i resten af århundredet.

Den voksende bybefolknings behov for friluftsliv blev
etapevist imødekommet ved, at Naturfredningsloven
i 1937 gav adgang til de offentlige skove og kysterne,
mens loven i 1969 også gav adgang til fods på vej-
ene i de private skove samt på udyrkede arealer.

Den seneste udvikling i grove træk
fra 1969 og frem til i dag

Tiden mellem 1969 og 1999 har generelt været

præget af jordbrugserhvervenes og fiskeriets sti-

gende mekanisering og rationalisering, og de na-

tur- og miljømæssige konsekvenser nævnes her

kort. Byernes og industriens forureningsproble-

mer blev overvejende formindsket i perioden.

Befolkningens øgede velstand og fritid har i pe-

rioden medført en betydelig vækst i både turisme

og friluftsliv, hvorfor også kulturmiljøets betyd-

ning som rekreativt mål i de seneste år er blevet

noget opskrevet. Den danske naturpolitik og ad-

ministrationen er i perioden blevet stadig mere

internationalt orienteret, ikke mindst som følge af

Danmarks tilslutning til EF i 1972 og den senere

udbygning af dette forpligtende samarbejde.
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Landbrug
Efter at det som følge af Naturfredningskommis-

sionens betænkning i 1967 lykkedes at få stand-

set de naturødelæggende landvindingsprojekter,

har Folketinget i de seneste tre årtier ekspansivt

udbygget den generelle beskyttelse af naturtyper

i det åbne land. Landbruget har på agerjorderne

formået at øge produktionen yderligere - men

med voksende natur- og miljømæssige omkost-

ninger. Mængden af tilført kvælstof per ha er mel-

lem 1950’erne og 1990’erne forøget 4 gange.30

Den store kvælstoftilførsel til markerne og tilsva-

rende øgede nedfald fra luften har givet skade-

virkninger på den naturlige vegetation i bl.a. høj-

moser og klitheder. Tilsvarende har både vand-

løb, søer og havmiljøet i perioden lidt hårdt

under kvælstof- og fosforudvaskning fra land-

brugsarealerne.15  31

Netop de danske svinebrugere havde så meget

økonomisk succes i 1990’erne, at deres organisa-

tion i 1999 uden held krævede at blive overført

fra Landbrugs- og Fødevareministeriet til Erhvervs-

ministeriet, så de kunne blive befriet for nogle af

Fødevareministeriets snærende bånd. Svineav-

lerne viste således ikke langvarig hengivenhed

over for den landbrugsminister, som de i 1997 på

et svagt fagligt grundlag fik presset til at beordre

de fritlevende Vildsvin i Sønderjylland udryddet -

på et tidspunkt, hvor de grønne organisationer og

miljøministeren nærmest var nået til enighed om

det modsatte. 

Siden 1980’erne har overproduktionen af land-

brugsvarer i EU været så stor, at betydelige land-

brugsarealer har måttet tages ud af drift. Rege-

ringen lod derfor udarbejde en marginaljordsre-

degørelse, som forelå 1987. Redegørelsen og

dens underliggende specialistrapporter var et vel-

egnet strategisk redskab, især hvis man ønskede

en grundig belysning af de mange samfundsmæs-

sige gevinster, der kunne være i at konvertere

marginale landbrugsarealer til alternative formål

som fx naturgenopretning, naturbevarelse, skov-

brug og indholdsrigt friluftsliv.32 Selvom land-

bruget i de følgende år underkastede sig EU´s

krav om tvungen braklægning, blev marginal-
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Naturtype Hektar % Årstal for beskyttelse: 
(efter Naturbeskyttelsesloven)

Søer og vandløb 72.000 2,6 1972

Moser og kær 45.000 1,7 1979

Strandenge og heder 95.000 3,5 1984

Ferske enge og overdrev 130.000 4,9 1992

Gammel naturskov 5.000 1,0 ?

jordsstrategien aldrig det planlagte, dynamiske

løft til naturgenopretning og naturbevarelse, om

end der er genoprettet en række naturområder i

det danske landskab. Foreløbig har staten erhver-

vet godt 14.000 ha landbrugsjord til skovrejsning

og naturgenopretning, svarende til 5 promille af

landbrugsarealet - og forbrugt 1,4 milliarder

kroner.33

Landbrugets mulighed for intensivering af driften på
ekstensivt udnyttede naturarealer blev gennem lov-
givningen begrænset i århundredets sidste tre årtier.
Søer og vandløb, moser og kær, strandenge og heder,
samt ferske enge og overdrev blev i perioden fra
1972 til 1992 generelt beskyttet mod ændringer i den
hidtidige tilstand. Landbrugets overproduktionen i
EU gav muligheder for at udtage arealer af drift med
store gevinster for naturen og miljøet til følge. 

Skovbrug 
I slutningen af 1900-tallet er det danske skovareal

steget til knap 12%, hvilket stadig gør Danmark

til et skovfattigt land i Europa. Omkring 1/3 af

arealerne var løvskov og 2/3 nåleskov. 

Statsskovene omfattede 25% af det totale skova-

real.34 De egentlige naturarealer i statsskovene

omfattede i 1990 omkring 65.000 ha eller 1,5 %

af det totale, danske areal. Men alligevel var her

repræsenteret omkring 20% af landets hedeareal,

40% af overdrevene, 10% af strandengene, 60%

af klitterne, 5% af kyststrækningerne og ca. 20%

af de ferske søers areal.14

I midten af 1980’erne vedtog Folketinget et radi-

kalt beslutningsforslag, som anbefalede, at natura-

realer under andre statslige myndigheder (som fx

Strukturdirektoratet under Landbrugsministeriet,

Forsvarsministeriet, Trafikministeriet og Fæng-

selsvæsenet under Justitsministeriet) samledes

under Miljøministeriets forvaltning. Planen var en

effektiv rationalisering, der desuden ville give

større naturfaglig indsigt i forvaltningen af de

mange spredte arealer, men planen er ikke ført

ud i livet. 

Ved den nye skovlov i 1989 blev det besluttet, at

staten skulle arbejde for en fordobling af det dan-

ske skovareal i løbet af en trægeneration, define-

ret som 80-100 år. Denne målsætning indebar

plantning af 5.000 ha ny skov årligt. Siden 1989

har tilvæksten af ny skov været under 2.500 ha

årligt, men med stigende tendens de sidste år,

hvor tilskudsmulighederne for private er blevet

mere attraktive.35 36 Under forberedelsen af

1989-skovloven blev det også klart, at løvtræare-

alet var faldet siden 1930’erne. Det gjaldt ikke
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Arealstørrelser og beskyttelsestidspunkt for beskyttede naturtyper i Danmark, samt arealet af gammel natur-
skov, der stadig ikke er blevet generelt beskyttet her i landet. Det samlede areal af både gammel og ung natur-
skov er formentlig ca. 35.000 ha. Den angivne procent for naturtyperne i det åbne land er beregnet i forhold til
det totale landbrugsareal 1998. Den gamle naturskovs andel er beregnet i forhold til det totale danske skova-
real 1990.

Kilde: Hald-Mortensen, P. (1990) Den oprindelige natur. I: Barfod, L., Brix, B. & Hansen, P. (red.) Landet og loven. Til-
egnet Viggo Nielsen på 70-årsdagen, 25. januar 1990. Miljøministeriet.; Hald-Mortensen, P. (1995) Skovdyrkning og
naturbeskyttelse. I: Forfang, A.S., Sørensen, P. & Feilberg, P. (red.) Skovbrugets grønne alternativ - en debatbog om
naturnær skovdyrkning. Nepenthes.

Tabel 3.
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mindst nationaltræet, Bøgen. Siden har skovlo-

vene fra 1989 og 1996 rummet en såkaldt løv-

støtteordning til private skove. Den har betydet

udvidelse af løvtræsarealet på nytilplantede area-

ler, men har måske også medvirket til formind-

skelse af omdriftsalderen i eksisterende skove,

hvor løvtræet i de senere år har opnået relativt

bedre priser end nåletræet.35

De danske skove må i 1990’erne overvejende ka-

rakteriseres som plantager, hvor ca. 65% af area-

let er domineret af importerede nåletræer (Fig.1),

der i langt højere grad end landets naturlige træer

er følsomme for sygdomme, klimaskader, skov-

brande og stormfald. Skov- og Naturstyrelsen søg-

te i 1994-95 gennem kampagnen “rigere skov i

Danmark" at ændre statsskovdistrikternes pro-

duktionsorienterede skovdrift til en mere artsrig

og naturnær skovdrift.37

I Danmark sker nåletræernes opvækst under for-

hold, der ikke er optimale for disse arter. Det dan-

ske nåletræstømmer er derfor af ringere kvalitet

end tilsvarende produkter fra nåletræernes natur-

lige voksesteder i nordligere eller mere kon-

tinentale regioner. Nåletræets store følsomhed

for stormfald påførte desuden staten og private

ejere milliontab i årene 1894, 1902, 1934, 1952,

1956, 1962, 1967, 1981 og 1999. Efter stormfal-

det i 1999 starter på ny diskussionen, om man

ikke i Danmark bør fastholde løvtræarealerne,

der hvor de er (løvtræbinding). Det er på høje tid,

at miljøministeren gør sig historisk bemærket ved
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afgørende at omlægge statens træartsvalg, så

statsskovene - i stedet for at spille kortsigtet ha-

sard med nåletræer og deres ringe kvalitet og na-

turindhold - bliver pålagt at investere skattebor-

gernes penge langsigtet og stabilt i økologisk for-

svarlige løvskove. 

Kun lidt over 1% af det samlede danske skovareal

er i 1990’erne rester af gammel naturskov, defi-

neret som rester af og selvforynget skov fra om-

kring år 1800. Til trods for gennemførelsen i

1994 af en national strategi for de danske natur-

skove38, så blev naturskoven alligevel ikke gene-

relt og omkostningsfrit for samfundet beskyttet

mod ændringer i den hidtidige tilstand, således

som fx heder og overdrev var blevet det få år fo-

rinden (se Tabel 3). I stedet fortsatte statslige sko-

vadministratorer med at udbetale millionbeløb til

deres private kollegaer for at redde gammel na-

turskov fra truslen om at blive konverteret til kul-

turskov. Det var som om de ikke ville acceptere,

at Naturbeskyttelsesloven også kunne bruges

inden for skovgærdet. 

I 1990’erne er rationalisering og produktionsoptime-
ring gået så vidt i både de statslige og private skove,
at der kun er bevaret gammel naturskov på godt 1%
af det samlede skovareal. Alligevel er naturskoven
ikke generelt og erstatningsfrit blevet beskyttet mod
ændringer i tilstanden, således som fx hederne og
overdrevene var blevet det få år forinden. Muligvis
fordi der blandt Skovlovens administratorer har væ-
ret manglende vilje til at acceptere Naturbeskyttel-
sesloven anvendt inden for skovgærdet. Naturindhol-
det i kulturskoven var generelt faldende i perioden,
om end en kampagne i 1994-95 pyntede på det stats-
lige image. I slutningen af 1990’erne var tendensen i
dansk skovbrug, at den gødnings- og giftkrævende
produktion af pyntegrønt og juletræer, baseret på ek-
sotiske nåletræer, samt udlejning af jagt normalt bi-
drog mere til nettoindtægten end salg af traditionelle
skovprodukter. 

Friluftsliv 
Som det fremgår af Tabel 2 var danskerne i halv-

femserne individualister, der foretrak at stå uden

for foreningernes sociale og meningsdannende

fællesskab.39 I slutningen af 1990’erne talte

ledelsen af Friluftsrådet og Danmarks Naturfred-

ningsforening for, at publikum skulle have udvi-

dede rettigheder til at færdes i private skove og i

det åbne land, og miljøministeren gik med til, at

han i år 2000 ville indkalde til en konference om

spørgsmålet. Skov- og Naturstyrelsen, der som

landets øverste administrative myndighed var ga-

rant for balancen mellem naturens beskyttelse og

benyttelse, havde forinden tilladt sig at skrive: “Ef-

ter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse findes der

intet objektivt grundlag for at fastlægge naturens

“bæreevne” for friluftsliv. Det vil altid være en po-

litisk og subjektiv vurdering, hvilke og hvor store

forandringer, skabt af friluftsliv, der kan ac-

cepteres."40 Den statslige myndighed udsendte

hermed mere imødekommende signaler, end der

formelt var dækning for i det forpligtende natio-

nale og internationale naturbevaringsarbejde. I

fredede områder og de meget store arealer, som

har været omfattet af Ramsar-konventionen og

beskyttelsesdirektiver under EF eller EU, har det

altid været et klart mål, at områdernes naturind-

hold - og herunder sårbare og hensynskrævende

planter og dyr - ikke måtte forringes, men gerne

forbedres i forhold til det tidspunkt, hvor områ-

derne blev fredet eller på anden måde oprettet.

Friluftslivets udfoldelsesmuligheder øgedes med øget
velstand og fritid, og dyre friluftsaktiviteter blev sær-
ligt populære. Sidst i 1990’erne talte Friluftsrådet og
Danmarks Naturfredningsforening for, at offentlig-
heden skulle have udvidede adgangsrettigheder til
naturen. Skov- og Naturstyrelsens signaler virkede i
samme periode mere imødekommende, end der for-
melt var dækning for.

Fremtidens store udfordringer 

Vurderer man som samfundsborger med en bio-

logisk og administrativ baggrund den hidtidige

udvikling i det danske landskab og dets natur, er

der en del ting, som springer i øjnene. De kunne

kaldes fremtidens store udfordringer, og nogle af

dem skal kort, og ud fra en ideel synsvinkel, om-

tales i det følgende. Som baggrund for vurdering-

erne ligger analyser af den hidtidige og kom-

mende udvikling i et internationalt og globalt

perspektiv.41  42

Anskuet i en samfundsmæssig helhedsvurdering

kan de nuværende miljø- og naturproblemer sik-

kert kun løses ved, at vi som danskere går ned i

tempo og over til en helt anden og ikke- vækst

orienteret livsstil, hvor håndens arbejde atter er i

samklang med et harmonisk liv. Skal vi desuden

vurdere, om vi i Danmark fremover bør være 2,
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5, 10, 20 eller 30 millioner indbyggere, kunne vi opnå bedre balance med de

naturgivne ressourcer, hvis danskerne engang i fremtiden ved naturlig af-

gang nåede ned på 3 millioner indbyggere eller mindre.

Landbrug 
For at begrænse den alt for store udledning af kvælstof og fosfor samt gen-

skabe en væsentlig del af det åbne lands tidligere naturværdier, herunder

indhold af et artsrigt plante- og dyreliv, burde landbruget i sin helhed overgå

til økologisk drift. For at genskabe bedre forhold for den vilde natur og lan-

dets tidligere skove burde landbrugsarealet reduceres meget væsentligt,

måske til det halve og primært koncentreres på den gode morænejord. Den

derved frigivne jord kunne give plads til genskabelse af tørlagte vådområder,

naturlige vandløb og våde ådale, med ekstensivt udnyttede enge, overdrev,

heder og større skovområder. I stedet for som nu på et overrationaliseret

grundlag at producere mad til 15 millioner mennesker, burde det danske

landbrug satse på i højere grad at blive naturforvaltere og forsyne den dan-

ske befolkning med fødevarer af høj, ernæringsmæssig kvalitet. Fremtids-

vurderingerne skal ses i lyset af, at landbruget i 1990’erne er det danske er-

hverv, der ubetinget belaster naturen og miljøet mest. Alligevel bidrager det

med en faldende andel af valutaindtjeningen, nemlig 10-11%, hvilket faktisk

er af samme størrelsesorden som det voksende danske turisterhverv. Dette

erhverv er desuden ikke begunstiget af de voldsomme støtteordninger, som

kendetegner landbruget. Da landbruget samtidig har en stor gældsbyrde - i

1998 havde landbrugets gæld en kontantværdi på 160 milliarder, svarende

til ca. 5 storebæltsbroer - har der i flere år været mange hensyn, som talte for

i fremtiden at give landbruget en mindre og mere harmonisk rolle i det dan-

ske landskab og det danske samfund.43

Skovbrug
For at genskabe mere stabile og naturrige danske skove bør der indføres løv-

træbinding på alle skovarealer. Det vil sige, at løvtræarealer må ikke fremover
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erstattes med nåletræ. Naturskovsarealerne bør

snarest muligt generelt beskyttes mod ændringer

i deres hidtidige tilstand. Denne beskyttelse vil si-

kre biodiversitet i de danske skove, og som ud-

gangspunkt bør beskyttelsen ikke forhindre, at

den hidtidige traditionelle drift kan fortsætte. 

Skovenes vandløb og tørlagte vådområder, skov-

enge o.l. bør genskabes, og der bør føres en aktiv

politik for at genindføre forfulgte og oversete

træer og buske som fx Småbladet Lind, Spidsløn,

Taks og Kristtjørn. Nåletræsarealerne bør i videst

muligt omfang med tiden konverteres til varieret

løvskov, i hvert fald i statens skove. Formålet er at

skabe større biologiske værdier og sundhed i be-

voksningerne, samt mindske risiko for stormfald

og brandfare.

Naturforvaltning
Da Bæveren, efter næsten 3.000 års fravær i den

danske natur, blev genindført i 1999, var det i ste-

det for Vildsvinet, som landbrugserhvervet to år

forinden havde haft held til at få nedlagt veto

imod at få genindført (se afsnittet om landbrug ef-

ter 1969). Ud fra en biologisk og naturhistorisk

synsvinkel er Vildsvinet og Urfuglen mere op-

lagte kandidater til genindførsel (Tabel 1). Alt an-

det lige vil de klimatiske og økologiske forhold

normalt være mere optimale for genindførsel af

en art, der for nylig er forsvundet fra landet, end

for arter, som er forsvundet for flere tusind år si-

den. Desuden vil det normalt også være lettere i

nabolandene at finde dyr til udsætning, som er

nært genetisk beslægtede, såfremt genudsætning

sker hurtigt efter forsvinden. Alt taler således for

anvendelse af SUFI (Sidst Ud Først Ind)-princippet

ved genindførsel af dyr og planter til Danmark.

De arter, som man seriøst bør forberede optimale

levesteder for i Danmark med henblik på genud-

sætning, bør derfor i første række være Vildsvi-

net, Urfuglen og den Europæiske Bison. Men en

hel anderledes hast har det med hurtigt at få sik-

ret refugier for det oprindelige og sorte danske

løvskovsegerns og den oprindelige jyske Kron-

hjorts overlevelse. Oplagte refugier for Egernet

kunne være både Æbelø, Samsø og Læsø. Men til

Kronhjorten kan der nok kun findes plads nok på

Læsø.22 40

Friluftsliv
Naturbeskyttelsesloven fra 1969 med efterføl-

gende liberalisering i 1992 har efterhånden givet

offentligheden meget udstrakte rettigheder til at

færdes i det åbne land og skovene. Med Vandmil-

jøplan II og den generelle skovrejsning vil der i

fremtiden ske yderligere konvertering af agerjor-

der til udyrkede enge og nye skove, som lovgiv-

ningens eksisterende bestemmelser straks vil give

offentligheden nye adgangsmuligheder i. Det

voksende danske friluftsliv og en voksende uden-

landsk turisme i det åbne land og skovene har al-

lerede nu medført, at vi har overskredet accepta-

ble grænser for adskillige følsomme pattedyrs og

fugles krav til deres levesteder.

I fremtiden bør man i højere grad anskue naturen

som den svage part, der ikke har fortalere, som

kan opponere, når Friluftsrådet og Danmarks Na-

turfredningsforening traditionen tro søger at til-

kæmpe sig endnu en rettighed til offentlig færd-

sel på bekostning af fristeder i naturen.
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Centrale budskaber

. I natur- og miljøpolitikken taler man (blandt andet) om at sikre og
forbedre natur- og kulturlandskaber, om at beskytte og regulere
anvendelsen af de fornybare naturressourcer (vand, skov og land-
brugsjord).1 Hvis vi vil have muligheder for at opfylde sådanne mål,
bør vi have indsigt i, hvad det er for processer, der har skabt den
nuværende tilstand – og hvad der vil påvirke den fremover. Natu-
rens udvikling bør forstås som en dynamisk proces, der udspilles i
et samspil med menneske og samfund, mellem befolkningsudvikling,
landbrugsudvikling, infrastruktur og teknologisk formåen.

. Samspillet mellem menneske, natur og samfund kommer tydeligt til
udtryk i det åbne land. Landskabet er et illustrativt spejl af, hvordan
de naturmæssige forudsætninger – geologien og klimaet – sætter
grænser for, hvad man kan. Men den teknologiske og samfunds-
mæssige udvikling flytter hele tiden grænserne for, hvad der er mu-
ligt og ønskeligt.

. Landbruget forvalter fortsat næsten to tredjedele af Danmarks
areal, og det er stadig en væsentlig brik i spillet om naturressource-
forvaltningen. Nye faktorer i spillet er, at også andre erhverv med
behov for infrastruktur, ressourcer, affaldshåndtering og plads stiller
deres krav, på bekostning af naturen og miljøet. En anden ny faktor
er, at det moderne landbrug er blevet stillet krav til, hvordan land-
bruget drives – krav, der er rettet mod at beskytte og forbedre mil-
jøet eller mod at give den øvrige befolkning bedre adgang til det
åbne land.

. Den direkte naturforvaltningsindsats når kun en forsvindende lille brøk-
del af det areal, der præges af samspillet mellem menneske og natur.

. Mange af de natur- (eller halvkultur-) typer, man gerne vil bevare, er
knyttet til tidligere tiders landbrug. Der er derfor god grund til at ba-
sere naturforvaltningen på at understøtte funktionelle sammen-
hænge mellem landbruget og landskabet.

. Planlægningens lancering af begrebet “multifunktionalitet” sikrer ikke
alene en hensigtsmæssig naturforvaltningspraksis i det åbne land.
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Flere mennesker - andre behov

De ændrede relationer mellem menneske og na-

tur skal forstås på den rette samfundsmæssige

baggrund. Set over en periode på et par hundrede

år er Danmarks befolkning mangedoblet - men

samtidig er der sket store omfordelinger af bosæt-

ningsmønstre og erhvervsgrundlag. Befolkning-

ens størrelse og dens regionale og lokale forde-

ling er af stor betydning for, hvor mange ressour-

cer der er brug for, og hvor presset på ressour-

cerne er størst. 

Hvor der i 1800 var ca. 1 mio. indbyggere, er der

over 5 mio. i dagens Danmark (Fig. 1). Flere ind-

byggere har på den ene side medført et ganske

betragteligt behov for at øge produktionen i sam-

fundet. Dels skal der skaffes et basalt levegrundlag

til mange flere mennesker, dels skal der skaffes

økonomisk grundlag for den forbedrede leve-

standard, som den vestlige verden har fået del i.

På den anden side betyder en større befolkning

også, at man får en øget arbejdsstyrke. I et land

som Danmark, hvor landbruget traditionelt har

været en meget stor bidragyder til samfundsøko-

nomien, får denne økonomiske ekspansion mar-

kante og synlige konsekvenser for presset på den
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natur, der er grundlaget for landbrugsproduktio-

nen. Ganske vist er der blevet færre landmænd.

Beskæftigelsen i landbruget er gået tilbage i takt

med mekaniseringen og effektiviseringen (fra

41% i 1901 til 4,5% i 1997), antallet af landbrug

er reduceret dramatisk, og landbrugets relative

betydning i samfundsøkonomien er således ble-

vet betydeligt mindre. Men den samlede plante-

produktion - og dermed trækket på naturgrundla-

get - er steget fra ca. 50 mio. afgrødeenheder om-

kring 1900 til ca. 168 mio. afgrødeenheder i 1998. 

Også andre aspekter af befolkningsvæksten for-

tjener opmærksomhed. Der er store regionale

forskelle i befolkningsudviklingen omkring 1900.

Forskelle, som direkte afspejler, hvordan samspil-

let mellem natur og menneske har udspillet sig i

forskellige dele af landet.2 I de frugtbare egne af

landet havde det længe været muligt og attraktivt

at udnytte landbrugsarealerne meget intensivt -

også da man havde begrænset teknologi og hjæl-

pestoffer til rådighed i landbruget. Der var derfor

ikke “uudnyttet plads” til at udvide på (eller sagt

på en anden måde: Der var kun få naturområder,

som kunne inddrages) for at skaffe et økonomisk

udkomme til de nye og større generationer, som

kom med det hastigt stigende fødselsoverskud

omkring 1900. I østdanske landsogne oplevede

man derfor et begyndende fald i folketallet om-

kring år 1900. 

Folk måtte søge væk fra landbruget og finde plads

i byernes industrierhverv, som blomstrede frem

på samme tidspunkt. Hvor de naturlige forudsæt-

ninger for landbrug var mindre gunstige, som for

eksempel i Vestjylland, blev udviklingen en an-

den. På de magre jorde var der langt op i 1900-

tallet stadigvæk arealer, som kunne inddrages i

omdriftsarealet i takt med, at man fik nye tekno-

logiske muligheder i form af fx engvanding,

mergling, kunstgødning og hegning, hvormed

man kunne overkomme de naturmæssige be-

grænsninger, som indtil da havde været en hin-

dring for at udnytte arealerne til landbrugspro-

duktion. Den befolkningsmæssige konsekvens

blev, at fødselsoverskuddet kunne “holdes hjem-

me, fordi de kunne skaffe sig deres udkomme på

egnen” langt op i 1900-tallet. De nye manøvre-

muligheder, som teknologiudviklingen skabte for

samspillet mellem menneske og natur, fik der-

med vidt forskellig gennemslagskraft i forskellige

egne af landet. De synlige konsekvenser af befolk-

ningseksplosionen for udviklingen af naturen i

landskabet blev ligeledes forskellige fra egn til

egn. Hvor det vestlige Danmark oplevede vold-

somme ændringer i arealanvendelsen med om-

fattende nyopdyrkning og plantageplantning, var

de arealmæssige ændringer langt mere beskedne

i det østdanske.

Større aktionsradius - 
nye interessenter i det åbne land

Fig. 1 afslører også, at den fastboende befolkning

“på landet” efter en stigning til omkring 1900 nu

atter er tilbage på det niveau, hvor den var i 1800.

Men aktørerne i det åbne land er en meget mere

broget skare end lige netop de, der dyrker jorden.

Mange har ingen erhvervsmæssig tilknytning til

landbruget eller driver landbrug på hobbyplan.

Det giver dem helt andre muligheder for at prio-

ritere anderledes end den traditionelle landmand,

som nødvendigvis må prioritere indtjening og

produktivitet højt.

Men det er ikke kun det forhold, at ikke-landmænd

udgør en stadig stigende del af landbefolkningen,

som er værd at notere sig, når man taler om den

ændrede kreds af “brugere” af landet uden for by-

erne.

Udviklingen af transport- og kommunikations-

muligheder har ændret menneskets aktionsra-

dius. Det har haft betydning for menneskets for-

valtning af naturen. Hvor samfundet for et par

hundrede år siden var karakteriseret ved, at en

stor del af forvaltningen af natur og miljø blev be-

sluttet lokalt og tilgodeså lokale behov, så er res-

sourcestrømme og beslutningsprocesser i vore

dage blevet noget, der haft fået større rumlig ræk-

kevidde.

Jernbanerne kan tjene som ét eksempel på et mar-

kant skift i teknologien, der fik vidtrækkende kon-

sekvenser for forvaltningen af naturressourcerne

i landbruget. Etableringen af det tætte danske jern-

banenet, som fandt sted i løbet af en ganske kort

årrække fra slutningen af 1800-tallet til begyn-

delsen af 1900-tallet3 , åbnede blandt meget an-

det nye muligheder for landbruget. Den gode for-

bindelse til eksporthavne (som for eksempel Es-

bjerg) fra alle egne af landet var et vigtigt element

i omstillingen af dansk landbrug til det blandede

brug med eksport af animalske produkter. Det var

et landbrug, som satsede på familiebruget, inten-
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siv arealanvendelse og et bredt spektrum af afgrø-

der. Selv om det var intensiv drift med gradvis

voksende brug af hjælpestoffer (foder og kunst-

gødning), var dette familiebrugs relativt beskedne

størrelse med til at understøtte eksistensen af na-

turelementer i landskabet, som hyppigt findes i

forbindelse med skel mellem ejendomsenheder.

Bevaringen af familiebruget blev i øvrigt støttet af

lovgivningen op gennem 1900-tallet, hvor man

kun langsomt lempede for restriktionerne mht.

landbrugspligt, sammenlægning og samdrift af 

ejendomme.

En anden vigtig epoke i transportteknologiens ud-

vikling, med store konsekvenser i det åbne land, var

massebilismens indtog i 1960’erne. For privat-

mennesket betød bilismens indtog, at “det åbne

land” kom inden for byboerne aktionsradius. Hob-

bybrug og deltidsbrug blev en reel mulighed for at

kombinere en bolig på landet med et erhverv

uden for landbrugserhvervet. Omvendt gav det

den traditionelle landmand mulighed for at sup-

plere sin indkomst med et byerhverv. Dermed var

der givet rum for landbrugstyper, som ofte har

tendens til at være mindre fokuserede på den ra-

tionelle produktion, med den deraf følgende mu-

lige positive afsmitning på naturindholdet i land-

skabet. Og for de mennesker, der boede i byerne,

gjorde privatbilen det åbne land til et muligt mål

for fritidsaktiviteter. Ikke mindst efterspørgslen på

jord til sommerhuse steg eksplosivt. Først langs

kysterne, men senere skød sommerhuskolonier

også frem “inde i landet”, ofte i områder hvor land-

brugsjordens kvalitet gjorde den marginal til in-

tensiv landbrugsdrift. 

Det er svært at vurdere omfanget af holdnings-

mæssige ændringer forårsaget af den brede be-

folknings voksende kontakt til og færdsel gen-

nem det åbne land. Men det er næppe forkert at

postulere, at den har været med til at bane vejen

for en vis folkelig forståelse for 1980’ernes og

1990’ernes massive politiske satsninger på natur-

forvaltning og naturbeskyttelse - og på den

stærke betoning af de rekreative aspekter i natur-

beskyttelseslovgivningen.

Jordbruget - en omskiftelig, men 
dominerende aktør

Landbrug og skovbrug forvalter henholdsvis godt

60 og godt 10 procent af Danmark. Naturindhol-

det i det åbne land kan derfor med fordel sættes i

relation til den udvikling, “landbruget som økolo-

gisk system” har gennemløbet, og til den rolle,

skoven har spillet som ressource og som land-

skabselement. 

I den sammenhæng kan det være nyttigt at se på

nogle grundprincipper i landbrugssystemers ud-

vikling i almindelighed4 og udviklingen i Dan-

mark i særdeleshed.

Økonomen Esther Boserup5 er internationalt be-

rømt for sine teoretiske overvejelser over, hvor-

dan og hvorfor landbrugssystemer ændrer sig 

gennem historien. Hendes hovedtese er, at behovet

for at brødføde den voksende befolkning er driv-

kraften bag intensiveringen af landbruget. De

“primitive” landbrugsformer kræver generelt min-

dre indsats (kapital og arbejde) end de, som er me-

re teknologisk udviklede. De er derfor alt andet

lige at foretrække for landmanden. Hun postule-

rer derfor, at det er den stadig voksende befolk-

ning, som udløser ændringerne i landbrugsfor-
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merne - ikke opfindelserne af ny teknologi. Ny teknologi er nemlig som

regel ensbetydende med større omkostninger per produceret enhed.

Ser man på jordbruget og kulturlandskabet i Danmark igennem tusinder

af år i dette perspektiv,6 kan man med en grov pensel tegne nogle hoved-

stadier i udviklingen, som kan sammenlignes med stadierne i den udvik-

ling, Boserup skitserede. 

Indtil for omkring 6000 år siden var landskabet domineret af skov, som

mennesket udnyttede i et produktionssystem, der var baseret på en jæ-

ger- og samlerøkonomi. Cirkulationen af næringsstoffer og energi i

dette økosystem var styret af naturens interne feedbackprocesser. Men-

neskets rolle i og indflydelse på systemet kan bedst betragtes som væ-

rende på niveau med de vilde dyrs. Nogen betydelig påvirkning af natu-
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ren og miljøet var der ikke tale om, selv om men-

nesket ind imellem lavede mindre indgreb i natu-

ren, for eksempel når de ryddede med ild, hug-

gede træ og lavede andre mindre indgreb tæt ved

beboelserne. 

Først for omkring 6000 år siden regner man med,

at dyrkning af jorden i det sydlige Skandinavien

blev påbegyndt. Men det var stadig i en meget

ekstensiv form for flyttemarksbrug, hvor skoven

forblev et vigtigt landskabselement. Vi skal helt

frem til efter Kristi fødsel, før helt andre dyrknings-

former fik fodfæste. Hjulpet på vej af ploven, en

ny teknologi, indførtes nye dyrkningssystemer,

hvor korndyrkning betød mere. Landbrugssyste-

merne var karakteriserede ved at omfatte både in-

tensivt dyrkede arealer (indmarken) og ekstensive

arealer (udmarken). Alle arealer blev inddraget til

menneskets forvaltning, også vådområder og

marginale skovområder. Landbrugssystemet hvi-

lede på, at man flyttede næringsioner fra udmar-

ken til indmarken; dyrene græssede på engen og

overdrevet eller i skoven, og gødningen blev brugt

til at forbedre produktiviteten på de dyrkede mar-

ker. Det landskab, som blev skabt af dette landbrugs-

system, var meget varieret med høj diversitet,

men bieffekterne viste sig også. Man kan se vid-

nesbyrd om næringsstofudvaskning i eutrofie-

rede søer, og pløjningen fremmede allerede på

den tid jorderosionen.

Springer vi frem til 1800-tallet, kan vi konstatere,

at det dyrkede areal blev udvidet på bekostning af

arealer med græs og skov. Dermed forsvandt man-

ge af disse halvkultur- eller halvnaturarealer fra

landskabet, og det reducerede græsningsgrundlag

for dyrene, som skulle give gødning, medførte sam-

tidig en forringelse af produktiviteten på de dyr-

kede marker. Tiårene omkring 1800 bød på en

øget befolkningsvækst, som tog yderligere til op

gennem århundredet. Som Boserup postulerer,

blev dette drivkraften for omlægninger i landbru-

get - i retning af mere arbejds- og kapitalkrævende

produktionsformer - men også mod produktions-

former, som gav større udbytter per arealenhed.

Denne udvikling foregik dog ikke i et samfunds-

mæssigt tomrum. Den blev hjulpet på vej af en

lang række nye organisatoriske, økonomiske og

teknologiske forhold, som bekvemt viste sig på

rette tid og sted, eller som måske fremkom som

en nødvendig følge af den stigende befolknings

øgede krav. Ejendoms- og jordfordelingsforhol-

dene blev radikalt ændret i forbindelse med ud-

skiftningen omkring 1800. Fra at være fordelt på

mange småagre spredt over landsbyens territo-

rium, blev de enkelte bedrifters jordtilliggende nu

samlet i et enkelt sammenhængende stykke land,

som lå i forbindelse med gården. De nye måder at

fordele jorden på smittede af på landskabet - ikke

mindst på landskabsstrukturerne og på naturind-

holdet. Mange af landsbyens tidligere fælles area-

ler som mose, enge og overdrev blev udstykket

og en del af dem inddraget til almindeligt ager-

land, som blev drevet af mindre husmænd.

Sammenfattende kan man sige, at frem til udskift-

ningstiden satte de naturmæssige forhold for en

stor del dagsordenen for, hvordan kulturlandska-

bet blev udformet. Men landskabet og dets natur-

indhold ændrede hele tiden karakter i takt med

modifikationer og ændringer af menneskets for-

valtning af ressourcerne i jordbruget. Mennesket

manipulerede agro-økosystemet for at imødekom-

me den voksende befolknings krav om fødevarer,

men forvaltningen af ressourcerne var stadig i alt

væsentligt knyttet til det lokale landbrugssystem.

Mere overordnet samfundsmæssig styring spillede

en mindre rolle. Dog betød det stigende behov

for landbrugsprodukter og træ nedslidning af res-

sourcerne, ikke mindst skovene, som ved indgang-

en til 1800-tallet var så truede, at man på natio-

nalt plan skred til lovmæssig beskyttelse via Fred-

skovsforordningen af 1805.

Fra naturmæssige begrænsninger til
samfundsmæssig prægning

Udviklingen fra midten af 1800-tallet er præget

af, at mennesket på mange fronter får øget greb

om at håndtere naturens begrænsninger. Samti-

dig indgår mennesket i et mere og mere vidtræk-

kende produktions- og forsyningsnet. Samspillet

mellem menneske, natur og samfund antager sta-

dig mere komplekse former, og den overordnede

samfundsmæssige, økonomiske og teknologisk

betingede indflydelse på udviklingen sætter sine

mere og mere tydelige spor i kulturlandskabet. 

Fra slutningen af 1800-tallet oplevede dansk land-

brug en voldsom omstilling og ekspansion. Fra at

være et relativt lukket system, som var baseret på

lokale ressourcer og var leverandør til lokale be-

hov, blev dansk landbrug omstillet til en eksport-
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orienteret animalsk produktion, der både udnyt-

tede de lokale ressourcer og importerede store

mængder af hjælpestoffer til produktionen.7

Men omstillingen betød også et accelereret tab af

det naturindhold, som var knyttet til tidligere land-

brugsformer. Nogle enkelte eksempler kan tjene

til at antyde mangfoldigheden af faktorer, der kan

siges at spille en afgørende rolle for udviklingen

og afviklingen af naturen i landskabet.

Tabet af Sønderjylland til Tyskland i 1864 (“hvad

udad tabes skal indad vindes”) satte gang i initiati-

ver, som kunne skaffe nye landbrugsarealer. He-

deselskabet blev oprettet, og opdyrkning og plan-

tage-tilplantning skød frem på bekostning af he-

dearealerne i det jyske. Ved Hedeselskabets opret-

telse i 1866 var ca. 20% af Jylland hede, ved år-

hundredeskiftet var arealet halveret, og frem til

1950 blev arealet atter halveret. Udvidelsen af

skovarealet fandt især sted i perioden omkring

1870-1930, hvor mange plantager blev anlagt i

Jylland, som dermed nåede op på en skovdæk-

ningsprocent (ca. 8%) som nærmede sig resten af

landet; men som natur betragtet var der stor for-

skel på de jyske nåletræsplantager og de østdan-

ske løvskove. 

Slutningen af 1800-tallet var også perioden, hvor

man fik hold på afvandingsteknologien. Det åb-

nede op for store landvindingsprojekter, som dem

vi kender fra Lammefjorden (5.500 ha), Kolind-

sund (2.400 ha), Bøtø Nor (3.800 ha) og mange

flere. De fleste af disse landvindinger blev udført

for private midler, men tilladelsen til arbejdet blev

givet ved kongelig koncession. På denne måde

blev ganske betydelige arealer transformeret fra

lavvandet kystzone til landbrugsjord. Også søer

blev tørlagt og inddraget til landbrugsjord. Area-

let med de stillestående vande blev reduceret be-

tragteligt ved både store tørlægningsprojekter

som Fiil Sø (som blev formindsket med ca. 1.500

ha) og ved et utal af mindre tørlægninger og op-

fyldninger af moser og mergelgrave. 

Indførelsen af cylinderformede drænrør i 1848

betød dengang et betydeligt fremskridt for land-

manden, når det drejede sig om at håndtere vand-

indholdet i jorden på en måde, som fremmede

produktiviteten og dyrkningssikkerheden. Med

drænrørene åbnede der sig nye muligheder for at

homogenisere dyrkningsfladerne i et hidtil ukendt

omfang, men man erkendte ikke de negative mil-

jømæssige konsekvenser.

Ekspansionen på de magre, næringsfattige jorde

blev lettet ved, at man også på denne tid introdu-

cerede mergling. Der blev gravet mergelgrave og

bygget mergelbaner for at rationalisere udbring-

ningen på marken. Mergel øger frigivelsen af næ-

ringsstoffer fra jorden (et gammelt ordsprog siger,

at “mergel giver en rig far, men en fattig søn”) og

forarmer således på længere sigt ressourcegrund-

laget. Kuriøst nok betragtes de menneskeskabte

mergelgrave omkranset af træer nu ofte som be-

skyttelsesværdige naturelementer i vort landskab.

Næringsstoffer var i det hele taget en flaskehals

for udvidelsen af produktionen. Brugen af impor-

teret kunstgødning kom først egentligt på tale i

mellemkrigstiden, og tilvejebringelse af naturgød-

ning i tilstrækkeligt omfang var derfor afgørende

for at ekspandere. For store dele af Jylland var løs-

ningen på denne problemstilling at skabe kunstige

engarealer til kvæggræsning, så gødningsmæng-

den kunne øges og større arealer opdyrkes. Både

behovet, den teknologiske formåen og de natur-

mæssige forudsætninger var til stede: Man havde

brug for større græsningsarealer. Man havde ager-

arealer tæt ved åerne, som det kunne betale sig at

omdanne til enge, fordi gødningen fra engene mu-

liggjorde opdyrkning af endnu større erstatnings-

arealer. Man havde hidtil uudnyttede arealer, som

kunne nyopdyrkes. Man havde arbejdskraft og vi-

den til at bygge kanaler. Og ikke mindst var de

naturgivne forudsætninger i orden. I modsætning

til de østdanske åer er de jyske åer vandrige og lø-

ber i brede ådale i et fladt landskab. Det mulig-

gjorde, at man kunne lede vandet ud i kunstige

kanaler, som forløb langs med åen, uden at der

skulle opereres med store niveauforskelle. Ved

hjælp af overrislingskanaler løb vandet tilbage fra

kanalen til åen ved tyngdekraftens hjælp og skabte

nye kunstige enge på arealet mellem kanal og å.

Det betød et særdeles omfattende indgreb i åda-

lene. Man regner med, at omkring 10.000 ha eng

blev vandet på denne måde, og inden 1916 var

der etableret 400 km engvandingskanaler.8

På det organisatoriske plan blev omstillingspro-

cessen i landbruget hjulpet på vej af den danske

andelsbevægelse. Andelsmejerierne så dagens lys

i hurtig takt, efter at centrifugen blev opfundet i

1878. Og det første andelsslagteri blev oprettet i

1887, efter at Tyskland havde lukket for import af

levende svin. Forholdene i landene uden for Dan-

mark var i det hele taget væsentlige forklarings-
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parametre for udviklingen herhjemme. Industria-

liseringen i vore store nabolande Tyskland og

England skabte et oplagt aftagermarked for land-

brugets hastigt stigende produktion. Teknologi-

udviklingen, i skikkelse af dampskibene og jern-

banerne, gjorde det muligt at eksportere landbru-

gets produkter og importere hjælpestoffer som

foderkorn og senere kunstgødning.

Ressourceforvaltningen i de se-
neste årtiers landbrugslandskab

I midten af 1900-tallet startede en ny æra, hvor

landskabet blev præget af overgangen til det in-

dustrielle landbrug, af urbanisering og af de lang-

somt fremvoksende miljømæssige hensyn i land-

bruget. Ny landbrugsteknologi introduceredes i

hastig rækkefølge.2 Omkring 1950 vandt trakto-

ren hastigt frem og erstattede i store træk hestene

som trækkraft på et tiår. I det næste årti koncen-

treredes indsatsen om mekaniseringen af markar-

bejdet med grønthøstere og mejetærskere, mens

interessen i 1970’erne var rettet mod rationalise-

ring af husdyrbruget, hjulpet godt på vej af opti-

mismen i forbindelse med Danmarks tilslutning

til EU. De synlige konsekvenser blev større enhe-

der (marker, gårde, husdyrbestande) og større

specialisering på den enkelte bedrift. For landska-

bet betød det en udvikling, som trak i retning af

større monotoni og mindre naturindhold; hegn

og mergelgrave forsvandt, afgrødemønstret blev

mindre alsidigt, husdyrene blev koncentreret på

større enheder i specifikke dele af landet, osv.

Tiden siden Danmarks indtræden i EU har på den

landbrugsproduktionsstrategiske side været præ-

get af de politisk bestemte, høje støttepriser til

landbrugsprodukterne. Langt op i 1980’erne gik

alle visioner i retning af at intensivere driften og

ekspandere dyrkningsarealerne. Vådområder blev

drænet og inddraget i omdriften. Ekstensive græs-

ningsarealer blev inddraget. Selv de lavest bonite-

rede jorde blev dyrket med indsats af kunstgød-

ning og vanding. 

Bestræbelserne på at producere tilstrækkeligt

med fødevarer inden for EU til at dække eget be-

hov lykkedes over al måde, og det skabte over-

produktionsproblemer og deraf følgende politiske

klimaændringer for landbrugsstøtten. Det blev

klart, at landbrugspriser langt over verdensmar-

kedsniveau ikke kunne bibeholdes på sigt. Det fik

umiddelbare konsekvenser for, hvordan perspek-

tiverne for landbrugets udvikling (eller afvikling)

var i forskellige egne af landet. Det blev indly-

sende, at de lavest boniterede jorder ikke på sigt

kunne drives rentabelt, hvis kornpriserne lå på et

væsentligt lavere niveau end det hidtidige. Det

betød ændring i vurderingen af landbrugets na-

turgrundlag, jorden - en ændring, som afspejlede

sig i forvaltningens og planlægningsmyndighe-

dernes sprogbrug. Hvor man i 1970’ernes ek-

spansions-stemning talte om “marginaljorden”

som værende de få, endnu udyrkede restarealer,

der blot ventede på at blive inddraget til landbrug,

så fik ordet en helt anden betydning i midten af

1980’erne. Nu var “marginaljord” betegnelsen for

de ganske betragtelige arealer (man talte om op til

600.000 ha i det debatoplæg, Fredningsstyrelsen

og Skovstyrelsen udsendte i 1985), som man for-

udså ville miste deres rentabilitet som landbrugs-

jord, når priserne blev justeret til et lavere leje. 

De radikalt ændrede scenarier for den landbrugs-

mæssige rentabilitet på de mindre dyrkningssikre

jorder skabte et favorabelt klima for nye typer

overvejelser. Hvordan kunne den økonomisk nød-

vendiggjorte omlægning af landbruget udnyttes

til at tilgodese samfundets krav om et bedre miljø,

fx i form af rekreative arealer, mindre udvaskning

af næringssalte eller reduktion af okkerforurening-

en? Der var dermed banet vej for de nye ressour-

ceforvaltningsstrategier, som karakteriser det, der

ofte benævnes “det post-produktivistiske land-

brug” - et landbrug, som i stigende grad “leverer”

andre produkter (som for eksempel grundvands-

beskyttelse, rekreative værdier, natur) ud over ud-

byttet af egentlig landbrugsproduktion. Tilskuds-

ordninger til miljøvenlig drift af særlig følsomme

arealer (så som vandløbsnære engområder eller

grundvandsindvindingsområder) kan ses som ud-

tryk for disse nye tendenser. De storstilede, natio-

nale planer for skovrejsning og målene om at for-

doble det danske skovareal inden for en skovge-

neration blev også fostret i denne periode. Ligele-

des førte diskussionen om okkerforurening til en

radikal ændring af de dyrkningsmæssige perspek-

tiver for ådalene. I midten af 1980’erne foretog

man en kortlægning af de okkerpotentielle jorde i

lavbundsområderne, som dannede basis for for-

bud mod nydræning af områder med risiko for

okkerudvaskning. Reelt betød den nye lovgivning,

at store arealer ikke kan nydrænes og derfor ikke
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fortsat vil kunne dyrkes som tidligere. Mange af de ådale, som i årtierne før

var blevet “fravristet” naturen og inddraget i omdriftsarealet, fik derfor

ingen lang levetid som intensivt agerland. Samtidig blev også det offentlige

dræningstilskud til højtliggende jorder nedtrappet i hele EU. Landmandens

økonomiske incitament til at bibeholde homogene marker uden vandli-

dende partier er derfor alt andet lige blevet mindre. Der blev hermed i no-

gen grad gjort op med synet på den dræningsindsats, som siden 1848 havde

spillet en væsentlig rolle for landbrugets evne til at udnytte naturgrundlaget.

Men indtil videre er de synlige konsekvenser i landskabet beskedne.

Vand: natur, ressource, kulturhistorie

Store dele af det, som opfattes som natur, miljø, kulturmiljø og rekreative

kvaliteter, er tæt knyttet til vandet i naturen. Når man ser på samspillet mel-

lem menneske, samfund og natur i Danmark, fortjener vandet i naturen der-
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for opmærksomhed, ud over de få kommentarer,

det har fået med på vejen i det ovenstående.

Som ørige har Danmark af logiske årsager en om-

fattende kontaktzone til havet. Havet har haft en

stor samfundsmæssig betydning i vidt forskellige

sammenhænge. Før transportteknologien fik en

saltvandsindsprøjtning med jernbanernes frem-

komst, var havet ofte den mest effektive transport-

vej. By- og erhvervsudvikling var derfor noget, der

tit var knyttet til byer langs kysten. Både købstæ-

der og ladepladser blomstrede fortrinsvis op, hvor

der var havnemuligheder. Havet - og de mulighe-

der det bød menneskene - har på den måde sat

meget tydelige spor i kulturlandskabet og været

med til grundlæggende at præge de store linier i

bymønstrene. I de senere årtier har den domine-

rende faktor for udviklingen i kystzonen været

behovet for arealer til rekreative formål for bybo-

erne. Sommerhusområderne er blevet en domi-

nerende arealforbruger langs de danske kyster og

en alvorlig trussel mod naturen i kystzonen - både

fordi naturskønne arealer bliver udstykket til som-

merhusgrunde, og fordi sommerhusejernes inter-

esser legitimerer, at der sættes en stopper for de

naturlige nedbrydningsprocesser langs kysterne,

som de ser som en trussel mod deres ejendom.

Det ferske vand omfatter både vandet i jorden,

vandløbene og søerne. Søer er en skattet ressource.

Det kan bl.a. ses af den kendsgerning, at en gan-

ske betydelig del af naturforvaltningsmidlerne i

de sidste ti år er anvendt til at genskabe søer, som

er blevet tørlagt i forbindelse med landbrugets

landvindingsbestræbelser. Det danske søareal har

været en svingende størrelse gennem tiderne.

Landvindingernes reduktion af søarealet blev i

noget omfang opvejet af dannelsen af kunstige

søer. Opstemningssøerne fra møllebrug er kendt

allerede fra 1100-tallet, mens opstemninger til

karpesøer kan dateres tilbage til 1500-tallet. Op-

stemninger til ørreddamme begyndte i slutningen

af 1800-tallet og havde deres største opblomstring

fra 1950 til 1964. I 1900-tallet kom de store krafts-

værkssøer som Karlsgårde Sø og Tange Sø til, i en

periode, hvor det kunne betale sig at satse på na-

tionalt baseret energiforsyning fra vandkraft. Det

danske søareal har derfor svinget i takt med sam-

fundets forskellige behov og interesser i at an-

vende det ferske vand til produktions- og energi-

formål. Når de en gang er skabt, indgår de kun-

stige søer dog i vor opfattelse af “naturen” - og

lidt paradoksalt drejer naturbeskyttelsesbestræ-

belser sig til tider om at bibeholde kunstigt skabte

vandflader eller vådområder i tilknytning hertil,

fordi de nu har udviklet sig til skattede levesteder

for dyr og planter. 

Vandløb - og deres nære omgivelser - udgør

nogle af de få levesteder for vilde dyr og planter,

som ikke i alle tilfælde er ødelagte af menneskets

aktivitet i landskabet. Men kun få vandløb er ikke

blevet stærkt manipuleret gennem tiden. Vand-

kraften har haft en til tider overset betydning i

Danmark.9 Antagelig har man allerede fra om-

kring år 1000 anvendt skvatmøller til kornmaling

ved landsbyer og større gårde. I forbindelse med

industrialiseringen spillede vandkraften ligeledes

en vigtig rolle, både inden for landbrugs-, tekstil-,

metal- og trævareindustri. Menneskebetingede

påvirkninger af vandløb er derfor ingen ny for-

eteelse. Det seneste halve århundrede har været

præget af radikale indgreb, hvor åerne er blevet

“rettet ud”, dvs. hvor vandløbenes naturlige

slyngninger (mæandere) er fjernet, for at de mere

effektivt kan tjene deres funktion i forbindelse

med afledningen af vandet fra landbrugsjorden.

Først i det seneste tiår har miljøhensynet og øn-

sket om at nedsætte udledningen af næringsstof-

fer til vandløb, søer og havet ændret “samfun-

dets” syn på, om det var hensigtsmæssigt. 

Perspektiver

Betragtningerne ovenfor understreger, at mange

af naturforvaltningens indsatsområder (våde

enge, overdrev, heder, småbiotoper, hegn/diger,

tørlagte søer mv.) er opstået i forbindelse med be-

stemte faser af landbrugslandskabets historiske

udvikling. Dette kan kort sammenfattes i en kon-

statering af, at landbrugets værdisætning af for-

skellige dele af naturgrundlaget skifter fra epoke

til epoke.10 I den seneste årrække er skiftene ikke

mindst sket i takt med ændringer i den teknolo-

giske formåen og med de samfundsbestemte øko-

nomiske og politiske incitamenter. Frem til mid-

ten af 1900-tallet levede danskerne i et landbrugs-

samfund. En stor del af befolkningen fik deres ud-

komme som landmænd og var dermed i deres

dagligdag konfronteret med naturen og stillet over

for udfordringen i at overvinde de begrænsning-

er, naturen satte for at skaffe til dagen og vejen.

Samfundet ændredes gradvis til et industrisam-

fund, hvor også dele af landbrugsproduktionen

efterhånden tog form af industrimæssig fremstil-
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Landskabet ved Lammefjorden
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Istiden skabte landskabet 
og præmisserne for udviklingen 
Landskabet i Odsherred er i hovedtræk blevet

dannet under den sidste istid, hvor en gletscher

fra øst skubbede de markante morænebuer op og

efterlod fordybninger der, hvor man i dag finder

Lammefjorden og Sidinge Fjord. Istiden skabte et

landskab, hvor jordens frugtbarhed varierede me-

get over korte afstande. Jorden på “indersiderne”

af buerne består af frugtbare, lerholdige moræne-

jorde, mens “ydersiderne” af buerne, som vender

ud mod Sejerøbugten, er præget af grovsandede

jorde, aflejret af det smeltevand, som fossede ud

foran isranden. Lammefjord og Sidinge Fjord,

som oprindelig var vanddækkede, er gennem

dræning og bortpumpning af vand nu tørlagte. 

Først bosatte man sig på den frugtbare jord 
I begyndelsen af 1800-tallet var landbruget den

dominerende beskæftigelse. Man var stort set af-

hængig af at producere på naturens præmisser; der-

for blev intensiteten af udnyttelsen bestemt af, hvor

“gavmildt” naturgrundlaget var. Landsbyens gårde

havde deres jorder på de frugtbare dele af moræne-

buerne, mens de ufrugtbare strøg på ydersiden af bu-

erne ikke indbød til andet end ekstensiv udnyttelse

og senere til udparcellering af småhusmænd. 

Mod slutningen af 1800-tallet får man greb om

landvindingsteknologien, hvilket gør det muligt at

skaffe nyt agerland ved at tørlægge lavtliggende

arealer. I Lammefjorden foregik tørlægningen i

flere etaper, som følger de naturlige terrænforhold

i fjordbunden, og bebyggelsen i fjorden er begræn-

set til den zone, som først blev tørlagt.

Infrastrukturen udvidede mulighederne
Omkring århundredeskiftet forbandt det danske

jernbanenet efterhånden landets forskellige dele.

For Lammefjordsområdet kom det til at betyde, at

de specielle jordbundsforhold kunne udnyttes

særlig fordelagtigt til produktion af specialafgrø-

der som blomsterløg, asparges og gulerødder, som

måtte sigte på et langt større afsætningsmarked

end det lokale. 

De marginale og lavproduktive landbrugsjorder

på “ydersiden” af Odsherredbuerne blev mindre

og mindre attraktive. De blev opgivet og tilplantet

med nåletræsplantager. 

Med bilen blev egnens æstetik vigtig
Fra 1960’erne eliminerer bilismen afstandsfakto-

ren, og det kuperede landskab - og ikke mindst

den attraktive badestrand - bliver afgørende vær-

dier for københavnerne. Her er det ikke de pro-

duktive aspekter af naturgrundlaget, der er i høj-

sædet, men de rekreative og æstetiske værdier. De

tidligere anlagte plantager “udhules” til sommer-

huskolonier, og 1800-tallets forhutlede hus-

mandsbrug omskabes til mondæne sommerboli-

ger eller fritidsbrug, hvor ejeren er parat til at

pendle til sit arbejde langt fra boligen. Det kupe-

rede terræn, som var en ubehagelig udfordring

for den effektive landmand, værdsættes højt af

“fritidsforbrugeren”.

I det postproduktive landskab kommer miljøhen-

syn også til at spille en vigtig rolle. Højtliggende

dele af Odsherredbuerne, hvor grundvandsres-

sourcerne er særlig sårbare, udlægges til ekstensiv

græsning. Lavtliggende, tidligere engområder får

støtte til at sikre områdets drift som eng. 

Den “døde” natur skaber 
rammerne for den “levende” natur
Eksemplet fra Odsherred viser, at de geologiske

forudsætninger er en meget afgørende faktor for

udviklingen af landskabets naturindhold. Geomor-

fologien og jordbunden begrænser og begunsti-

ger menneskets aktiviteter, hvad enten det drejer

sig om jordbrugsproduktionen, tilfredsstillelse af

æstetiske behov, behov for rekreativt råderum, el-

ler hensyn til miljøet. 

En anden pointe er, at naturforvaltningen får sta-

dig større rumlig rækkevidde. Hvor man for et

par hundrede år siden kunne beskrive samspillet

mellem natur og menneske ved stort set kun at

inddrage det lokale plan, så er man i vore dage

nødt til at anskue forholdene i regionalt, nationalt

eller i visse tilfælde endog globalt perspektiv.
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ling, og hvor maskiner og hjælpestoffer hjalp til

med at udviske de naturbetingede forskelle i pro-

duktionsvilkårene. Udviklingen imod vore dages

servicesamfund har yderligere reduceret mæng-

den af mennesker, som er direkte beskæftiget

med at forvalte naturen og dens ressourcer. Til

gengæld er de enkelte samfundsborgeres rumlige

interessesfære blevet meget større, og den poli-

tiske og samfundsmæssige interesse i, hvordan

naturen forvaltes, er kommet til at spille en større

rolle for, hvad der sker i det åbne land.  

Naturvismændene11 taler i publikationen “Natur

og Landbrug ” om “landskabets stigende frem-

medbestemthed”. Det gør de ud fra en konstate-

ring af, at “landmandens handlinger er resultatet

af afledte snarere end primære beslutninger”. De

peger på (ligesom dette kapitel har gjort), at det i

langt mindre grad er den enkelte landmand og de

lokale forhold, der er afgørende for, hvad der sker

på jorden. 

Vi må erkende, at vi forvalter naturen på et vur-

deringsgrundlag, hvor normerne for “god” og

“dårlig” brug af naturens kvaliteter ændres hele ti-

den. De ændrer sig af mange og vidt forskellige

grunde: Fordi de teknologiske grænser for, hvad

vi kan udnytte, skifter; fordi samfundets normer

for acceptabel forvaltning af ressourcerne skifter;

fordi den videnskabelige indsigt i konsekvenser-

ne af vor ressourceforvaltning skifter; fordi men-

neskets aktionsradius og rumlige interessesfære

vokser med næsten eksplosiv hast; eller fordi den

politiske toning og prioritering af, hvad der bør

tages hånd om, hele tiden skifter - for blot at

nævne nogle af de mest iøjnefaldende grunde.

Isolerede indsatser og initiativer

Den politiske vilje til at tage hånd om at beskytte

natur og miljø har fået ord i Miljø- og Energimi-

nisteriets Natur- og miljøpolitiske redegørelse

1999. Den præsenterer i optimistiske vendinger

den samlede viden om natur- og miljøindsatsen,

hovedproblemerne og rammen for de kom-

mende initiativer.

Opgørelserne over det arealmæssige omfang af

indsatsen viser, at Skov- og Naturstyrelsens natur-

forvaltning i perioden 1989-98 omfattede ca.

14.500 hektar, heraf 7.900 hektar naturgenopret-

ning, 6.100 hektar skovrejsning og 525 til frilufts-

formål. Set på baggrund af det faktum, at samspil-

let mellem natur og menneske præger de fleste af

Danmarks knap 4 mio. hektar landareal, syner dis-

se tal kun beskedne - når man tager i betragtning,

at Danmark betegner sig selv som en førende na-

tion på naturforvaltningsområdet. Ser man lidt

nærmere på, hvad naturgenopretningsindsatsen

har skabt i dette tiår12, så tegner der sig et billede

af nogle spektakulære landskabselementer, der

dog ikke er særlig omfattende, hvis man ser på

det store landskabsbillede. Biologiske og i særde-

leshed ornitologiske interesser synes at have spil-

let en vigtig rolle ved prioriteringen af indsatsen.

Genskabelse af søer og vådområder dominerer,

når naturgenopretningsindsatsen præsenteres.

Ingen tvivl om at projekterne isoleret set er spæn-

dende og relevante på de givne præmisser. Men

det relativt snævre fokus og den geografisk spredte

indsats kunne inspirere til overveje at tænke i lidt

andre baner - baner, som sikrede, at der blev taget

hensyn til landskabets naturværdier på langt stør-

re arealer og i bredere forstand (herunder også de

geologiske naturværdier), og at der blev taget både

kultur- og naturmæssige hensyn.

Redegørelsens visioner antyder da også nye ret-

ninger, om end de ikke er særlig konkret udmøn-

tet. Man nævner, at “man i de kommende år vil

bestræbe sig på at håndtere natur- og miljøbeskyt-

telsen som to sider af samme problemstilling”. Det

anføres også, at “naturforvaltningen i de kommen-

de år skal styrke den tværgående varetagelse af

natur-, frilufts-, kultur- og landskabshensyn”, og

der mindes om, at “fra 1999 er der afsat en særlig

pulje til kulturmiljø-projekter, især for at styrke

formidlingen og synliggøre sammenhængen mel-

lem naturgrundlag og kulturskabte elementer i

landskabet”. 

Multifunktionalitet
Med begreberne “flersidighed” og “multifunktio-

nalitet” lancerer redegørelsen1 et optimistisk syn

på, hvordan man kan tackle problemer knyttet til

natur og miljø i det åbne land. “Øget integration

er én blandt flere metoder til at forebygge for-

ringelse af natur og miljø,” siges det. Som eksem-

pel på flersidighed nævnes bynær skovrejsning,

hvor friluftsliv, grundvandsbeskyttelse og beskyt-

telse af biologisk mangfoldighed kan tilgodeses

samtidig. Og det er jo korrekt nok. Men denne

form for planlægning af ressourceforvaltning ba-

serer sig på at skabe den arealanvendelse, man
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gerne vil have på nogle givne arealer - set ud fra

isolerede værdibetragtninger. Derimod synes det

i nogen grad at være trængt i baggrunden, at man-

ge af de naturelementer i landskabet, som man sat-

ser på at værne gennem naturbeskyttelsen (såsom

hede, overdrev, stævningsskove eller våde enge),

er dannet via menneskets udnyttelse. Arealtyper-

ne er skabt i tilknytning til en bestemt fase af land-

brugssystemets dynamiske udviklingsproces, som

den er beskrevet tidligere i dette kapitel. 

Vil man bevare halvkulturer i deres originale til-

snit, må man bevare de driftssystemer, der skaber

dem. Kun på den måde kan man bevare autentici-

teten. Det kunne være et argument for at tænke i

“museums-landskaber” i højere grad, end der læg-

ges op til i de politiske udmeldinger og i den aktu-

elle naturforvaltningspraksis. Der er brug for at

genskabe de funktionelle sammenhænge, som

skaber og bevarer de naturkvaliteter, der ønskes

bevaret. Det forudsætter, at man forvalter i langt

større rumlige enheder end det oftest er tilfældet

i dag. Ingen med realitetssansen i behold vil kun-

ne forestille sig, at jordbrugssystemet i Danmark

(efter tusinder af års stadig ændring) skal fryses

fast i en form, som for eksempel svarer til det

landskabsbillede, vi havde omkring 1900, inden

dræning, hedeopdyrkning og intensivering rigtigt

tog fart. Og man kan vel heller ikke engang argu-

mentere for, at dette ofte besungne øjebliksbille-

de af et (tilfældigt) stadium i samspillet mellem

menneske, natur og samfund er det “optimale”.

Derimod kunne der være god grund til at bevare

historiske driftsformer i udvalgte områder, eller

til at støtte driftsformer som har samme effekt

som de historiske på naturindholdet. Dels fordi

kulturlandskabet er et historisk monument, dels

fordi det har et naturmæssigt landskabsindhold,

som der kan være biologisk interesse i at bevare.

Måske kan de senere års voksende interesse for at

værne om og bevare kulturmiljøet være med til

at understøtte, at sådanne synspunkter også fin-

der deres plads i naturforvaltningsarbejdet. 

Tanken om at tilpasse naturforvaltningen til nogle

større landskabelige helheder er ikke synonym

med et forslag om at oprette uberørte reservater

eller naturparker - men en opfordring til at sam-

tænke vores forvaltning af produktive ressourcer,

miljø og natur i det åbne land på en måde, som ta-

ger højde for de dynamiske processer, der til sta-

dighed omformer vore omgivelser. 

Skal den vej følges, er der behov for en større op-

mærksomhed rettet mod det stadig skiftende sam-

spil mellem menneske, natur og samfund, som

har været temaet i det ovenstående. Man kan der-

for kun appellere til, at følgende korte passus i re-

geringens redegørelse omsættes til handling med

høj prioritet: “Der er behov for et bedre viden-

grundlag om samspillet mellem den intensive og

den ekstensive arealanvendelse i Danmark. Der

vil kunne blive behov for at opprioritere videnop-

bygning vedrørende udviklingen af indikatorer

for naturkvalitet samt udviklingen af operationel-

le redskaber til samfundsfaglige analyser af natur-

ressourceudnyttelsens betydning.” 
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FORBRUG 
Af lektor Inge Røpke, Institut for Teknologi og Samfund, Danmarks Tekniske Universitet

Centrale budskaber

. Der har været tradition for primært at beskæftige sig med
produktionens konsekvenser for natur og miljø, men i de se-
nere år er betydningen af forbrug og livsstil kommet mere i
fokus. Det danske forbrugs mængde og sammensætning har
væsentlig indvirkning på natur og miljø, både herhjemme og i
udlandet. Det rejser et centralt moralsk dilemma: at vores for-
brugsmåde ikke kan udbredes til alle mennesker på kloden
uden at føre til et økologisk sammenbrud.

. Forbrugsvæksten er integreret i opretholdelse og forandring
af hverdagslivet, så både dynamikkerne bag forbrugsvæksten
og sammenhængene mellem forbrug og livskvalitet er meget
komplekse. Der er ikke nogen simpel sammenhæng mellem
øget forbrug og bedre livskvalitet, men det er heller ikke en-
kelt at skulle undvære forbrugsvæksten.

. Forbrugets påvirkning af natur og miljø har traditionelt været
behandlet som en lang række specifikke effekter. Det er vigtigt
at supplere dette perspektiv med at finde veje til også at vur-
dere betydningen af forbrugets samlede størrelse.

. Ikke alle forbrugskategorier er lige miljøbelastende, så en om-
lægning af forbruget i retning af visse typer af offentlige og
private tjenesteydelser (uddannelse, sundhed, omsorg, repara-
tion, leje frem for køb mv.) ville være gavnligt ud fra en miljø-
mæssig betragtning. Det ser imidlertid ikke ud til, at forbrugets
sammensætning af sig selv udvikler sig i den retning.

. De politiske strategier omfatter reelt hverken forbrugsmæng-
derne eller forbrugets sammensætning. På det proklamato-
riske plan har vigtigheden af at omlægge forbrug og livsstil
været nævnt i forbindelse med lanceringen af råderumstanke-
gangen. Men i praksis er dette hensyn helt underordnet de do-
minerende hensyn til vækst, teknologisk forandring og konkur-
renceevne.
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Indledning

Gennem den efterhånden lange historiske udvik-

ling af reguleringen på natur- og miljøområdet

har der været tradition for især at fokusere på

produktionens betydning, idet problemerne især

har været set som de uheldige bivirkninger af

den måde, produktionen foregår på. I de senere

år er der imidlertid sket en drejning i perspekti-

vet, idet betydningen af forbruget i de rige lande

er kommet mere i fokus. Rio-konferencen i 1992

udgjorde et skub i den retning, da der skulle byg-

ges bro mellem på den ene side de rige landes

kritik af de fattige landes befolkningstilvækst og

på den anden side de fattige landes kritik af de

rige landes store forbrug. Selv om de rige lande

langtfra gik ind på at acceptere de fattiges ankla-

ger, blev der alligevel lagt nogle kim til at beskæf-

tige sig mere med forbrugssiden, også fra officielt

hold. Siden har man kunnet følge, hvordan for-

bruget i stigende grad er dukket op på den natur-

og miljøpolitiske dagsorden. Fx har OECD iværk-

sat et større projekt om bæredygtige forbrugs- og

produktionsmønstre, og der er igangsat flere ud-

redningsprojekter for at skabe overblik over den

indsigt, der findes på området forbrug og miljø.1 2

I Danmark dukkede emnet op i Natur- og miljø-

politisk redegørelse fra 1995, hvor Svend Auken

skrev om Danmark som et muligt eksperimenta-

rium for en ny livsstil.

Den øgede fokusering på forbruget er baseret på

flere erkendelser:. For det første er det blevet mere udbredt at

nære skepsis mht., om den teknologiske

udvikling vil være tilstrækkelig til at begrænse

miljøeffekterne, hvis det materielle forbrug

bliver ved med at vokse.. For det andet er det blevet mere klart, at den

faldende miljøbelastning per enhed af BNP i

de rige lande bl.a. opnås ved udlokalisering,

dvs. placering af nogle af de mere miljøbelas-

tende industrier i andre lande, fx i den tredje

verden, mens forbruget stadig direkte eller

indirekte er baseret på produkterne fra disse

industrier.3 Udlokaliseringen er ét aspekt af

den internationale sammenfletning af økono-

mierne. Den indebærer i det hele taget, at

vores levemåde langtfra kun har betydning for

natur og miljø i vores eget land. Vores forbrug

er baseret på minedrift, plantager, kemiske in-

dustrier osv. i mange andre lande, hvor produk-

tionen har omfattende konsekvenser for natur

og miljø.. For det tredje rejser det et centralt moralsk

dilemma, at det dominerende forbrugsmøn-

ster i de rige lande  og blandt de rige grupper i

de fattige lande  umuligt kan udbredes til alle

mennesker på kloden, uden at det vil indebæ-

re et økologisk sammenbrud  hvis det da over-

hovedet ville være praktisk muligt at realisere.

Da befolkningerne i de fattige lande ofte ser

vores forbrugsmønster som meget efterstræ-

belsesværdigt, bliver det svært at forsvare, at vi

kan opretholde noget, som vil være umuligt

for dem at opnå.

Sammenfattende kan man sige, at der så småt er

en drejning undervejs i retning af at lade natur-

og miljøpolitikken komme til at gå på to ben: Vi

skal ikke alene tage ansvaret for, at produktionen

i Danmark foregår på en forsvarlig måde, men

også for at vores forbrug er forsvarligt.

Hvad får vi ud af væksten 
i forbruget?

Det er almindeligt at beskrive forbrugsvæksten i

økonomiske termer: Fra 1960 til 1994 er det pri-

vate forbrug vokset med 126% i faste priser, og

det offentlige forbrug med 222%.4 Samtidig har

fordelingen mellem de forskellige kategorier af

forbrugsgoder ændret sig, idet føde- og drikkeva-

rernes andel af forbruget er faldet fra 32,4% i

1966 til 20% procent i 1994 (løbende priser),

mens boligforbrugets andel, inkl. opvarmning og

boligudstyr, er steget fra 25,2% til 33,5%, og

transportforbruget, inkl. benzin er steget fra 14,7%

til 17,7%.5 Men hvad betyder de økonomiske

data egentlig, målt i fysiske størrelser? For at give

et billede af det har John Hille sammenstykket

nogle tal for Norge, som jeg har forsøgt at sup-

plere med danske data i Tabel 1. De norske tal er

ikke medtaget for sammenligningens skyld, men

fordi Hille har været i stand til at få flere interes-

sante tal frem, end jeg har kunnet for Danmark.
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Som det fremgår, har forbrugsvæksten bl.a. bestå-

et i, at vi hver især i gennemsnit har langt flere

boligkvadratmeter til rådighed, at vi spiser meget

mere kød, at vi transporterer os meget længere

til daglig og rejser længere væk i ferierne, at vi

køber meget mere nyt tøj og flere nye sko. Vi har

også anskaffet langt flere varige forbrugsgoder,

som det fremgår af Tabel 2. Næsten alle familier

har fjernsyn, telefon og køleskab, så disse pro-

dukter indgår ikke længere i statistikken, og de

fleste har vaskemaskine, video og cd-afspiller.

Dertil kommer, at væksten ikke slutter, når dæk-

ningsgraden når de 100%, idet man godt kan bru-

ge flere eksemplarer af nogle typer af varige for-

brugsgoder. Som det fremgår af Tabel 3, fortsæt-

ter væksten i salget af fx fjernsyn og køleskabe,

selv om næsten alle familier allerede har mindst

et. Antallet af biler er vokset betydeligt, fra 90

biler per tusind indbyggere i 1960 til 343 biler

per tusind indbyggere i 1998.4  6

Hvad er det egentlig, der gør, at vi kan bruge

mere og mere af det samme, og at vi ikke for

længst har nået et mætningspunkt? En væsentlig

forklaring er, at væksten i forbruget er sammen-

flettet med nogle sociale og teknologiske foran-

dringer: Vi får ikke bare mere af en eller anden

type af forbrugsgoder, som vi bruger på samme

måde som hidtil - vi opnår samtidig forskellige

sociale forandringer, der mere indirekte realise-

res gennem væksten. En række karakteristiske

træk ved forbrugsvæksten illustrerer, hvordan

den kvantitative vækst er sammenflettet med

kvalitative forandringer:

. Fortsat diversifikation og specialisering.
Det voksende forbrug af fodtøj betyder ikke,

at vi hver især har en lang række identiske par

sko stående. Derimod har vi fået sko, der er

specielt beregnet til alverdens forskellige for-

mål: til en lang række forskellige sociale situa-

tioner og forskellige aktiviteter, til forskellige

vejrsituationer og til at matche forskelligt tøj.
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Tabel 1. Forbrug per person af udvalgte varer og tjenester

Norge Danmark

1960 1996 1960 1996

Kød 36 kg 62 kg 65 kg 106 kg

Boligstørrelse 22 m2 47 m2 23 m2 51 m2

Energiforbrug i boligen 5.700 kWh 10.400 kWh 9.723 kWh

El-forbrug i husholdninger 381 kWh3) 2.010 kWh

Beklædningsgenstande1) 7 stk. 17 stk.

Nye sko2) 2 par 4 par

Bilkørsel 1.700 km 10.500 km 1.155 km 6.630 km

Flyvning < 100 km 2.770 km4) 2.600 km4)

Noter: 1) Med beklædningsgenstande menes her bukser, bluser, skjorter, kjoler, jakker mv., men ikke t-shirts,
undertøj, sokker, halstørklæder og lign. 2) Omfatter ikke sko til indendørs brug. 3) Tal for 1961. 4) Tal for
1997.

Kilder: Hille, J. (1997) Rein velstand - om bærekraftig produksjon og forbruk i Lokal Agenda 21. Stiftelsen Idébanken.;
Hille, J. (1999) Norge nær miljøbunnen. En undersøkelse av ti industrilands miljøinnsats. Framtiden i våre hender. Rap-
port nr. 6/99.; Statistisk Årbog 1962 og 1999.; Jørgen Nørgård (1977) Bolig og varme. Rapport nr. 5 fra DEMO-
projektet, Fysisk Laboratorium III, Danmarks Tekniske Højskole.; Bygge- og boligpolitisk oversigt 1997-1998. Bolig- og
Byministeriet, 1998.; Energistatistik 1998. Energistyrelsen.; Handelsministeriets analyse- og prognoseudvalg (1976)
Elforbruget frem til år 2000.; Lee Schipper, IEA, Lawrence Berkeley National Laboratory.
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Tabel 2.   Familiers besiddelse af varige forbrugsgoder

1978 1987 1992 1995 1998

% % % % %

Køleskab 96 96 981) - -

Dybfryser 70 84 901) - -

Vaskemaskine 52 61 69 73 77

Tørretumbler - - 25 33 41

Opvaskemaskine 16 23 33 40 46

Mikrobølgeovn - - 25 37 49

Fjernsyn (S/H el. farve) 91 93 951) - -

Farvefjernsyn 50 83 911) - -

Video - 20 55 73 82

Videokamera - - - 15 23

Cd-afspiller - - 40 66 81

Telefon 83 94 941) - -

Mobiltelefon - - - 20 49

PC - 8 23 37 53

Cd-ROM - - - 12 40

Adgang til internet - - - 52) 22

Anm. Tallene fra 1978 og 1987 er ikke fuldt sammenlignelige med tallene for de
efterfølgende år, da de sidste ikke indeholder oplysninger om familier, hvor 
interviewpersonen er over 74 år.

Tabel 3. Husholdningernes bestand af el-apparater

1975 1982 1989 1996 1996
Indeks 1975 = 100 1.000 enh.

TV 100 125 133 160 2.962

Køleskabe 100 106 111 131 2.483

Frysere 100 120 129 141 1.539

Opvaskemaskiner 100 193 263 404 825

Mikrobølgeovne 8061)

Vaskemaskiner 100 134 164 197 1.717

Tørretumblere 100 363 709 1239 706

Noter: 1) 1991. 
2) 1996.

Kilder: For 1978 og
1987: Statistisk Årbog
1989. For 1991: Statis-
tisk tiårsoversigt 1992.
For 1992-98: Statistisk
tiårsoversigt 1999.

Note: 1) Mikrobølgeov-
ne kom først med i
statistikken i 1983
med 3.000 enheder. 
I 1989 var tallet vok-
set til 229.000.

Kilde: Energistyrelsen:
Energistatistik 98, ba-
seret på tal fra DEFU.
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På samme måde er fx køkkenudstyret blevet

diversificeret, så der er specielle redskaber til

talrige forskellige formål. For at få plads til de

mange ting må vi samtidig have mere plads i

boligen, hvis indretning i øvrigt også gennem-

går en diversificering med særlig plads afsat til

forskellige aktiviteter. På fødevareområdet

indebærer diversifikationen, at vi spiser flere

animalske produkter og langt flere produkter,

der bliver importeret fra forskellige steder ver-

den over og frigør os fra sæsonbegrænsninger.

. Standardforbedringer. Det er ikke præcis

de samme produkter, der købes stadig flere af.

Selv de mest traditionelle produkter forandres

hele tiden: De udformes lidt anderledes, og

hvis det overhovedet er muligt, ændres deres

egenskaber, så de kan lidt mere end de tidlige-

re generationer af samme produkt. Produkter-

ne bliver sjældent bedre i henseende til hold-

barhed, men de funktionelle træk forbedres

og sætter nye standarder for, hvad der er kom-

fortabelt, praktisk, æstetisk acceptabelt osv.

Standardforbedringerne bidrager til at øge

tempoet i fornyelsesprocessen, så mange gen-

stande erstattes med nye, længe før de egent-

lig er slidt op. Standardforbedringerne slår og-

så igennem i udformningen af infrastruktur og

i de sociotekniske systemer, der er integreret

med det private forbrug: Mere eller mindre

umærkeligt stiger kravene til fx den komforta-

ble togrejse.

. Stadig stigende individuel uafhængighed.
Både unge og gamle har i stigende grad fået

egne boliger, og for familier, der opløses ved

skilsmisser, er det blevet muligt at få selvstæn-

dige boliger til begge parter. Det stadig vok-

sende antal små husstande er således en vigtig

del af baggrunden for væksten i antallet af bolig-

kvadratmeter. Samtidig anvendes flere boligkva-

dratmeter inden for familiens rammer til at give

den enkelte mere privat rum og muligheder for

tilbagetrækning. Husholdningerne sikrer sig

større uafhængighed af hinanden ved hver

især at anskaffe udstyr, selv om det bruges for-

holdsvis sjældent, og inden for familiens ram-

mer anskaffes flere fjernsyn, musikanlæg osv.,

så det ene familiemedlems forbrug ikke be-

grænser det andets forbrugsmuligheder. Også

forandringerne af bosætningsmønsteret med

etableringen af de vidtstrakte parcelhusområ-

der kan ses som et led i sikringen af den in-

dividuelle uafhængighed, ligesom bilen om

noget er symbolet på uafhængighed.

. Øget mobilitet. Etableringen af parcelhusom-

råderne og den tilknyttede brug af bilen har

ført til, at væsentlig større afstande må tilbage-

lægges hver dag. Afstanden mellem boliger og

arbejdspladser er forøget, der skal tilbagelæg-

ges større afstande for at købe ind, og den en-

keltes aktionsradius i forbindelse med fritids-

aktiviteter er blevet væsentligt udvidet.

. Mekanisering af husarbejdet. Husarbejdet er

blevet omlagt i takt med, at assistancen fra

husassistenter stort set er forsvundet. Nogle

opgaver er blevet overtaget af industrien,

mens andre opgaver er blevet mekaniseret. I

nogle tilfælde har anskaffelsen af arbejdsbe-

sparende maskiner ført til, at husholdningerne

har overtaget opgaver, der tidligere blev udført

som tjenesteydelser uden for hjemmet. Pro-

duktivitetsstigningen i husarbejdet er både ble-

vet omsat i øget brug og højere standard af

mange ydelser (mere rent tøj, mere varierede

måltider osv.), i varetagelse af nye opgaver (fx

transport af børn) og i mere fritid.

. Intensivering af tidsanvendelsen. Ud over

de arbejdsbesparende teknologier anvender vi

også teknologier og organisationsprincipper,

der gør det muligt at “pakke” hverdagens akti-

viteter mere effektivt. På den måde øger vi

antallet af aktiviteter, der kan presses sammen

i et givet tidsrum, og ambitionerne mht. hvad

vi skal have ud af både arbejdet og fritiden

øges til stadighed.

. Introduktion af nye aktiviteter. Ind imellem

tilfører væksten også helt nye aktiviteter til

hverdagslivet som fx muligheden for at se

fjernsyn, hvilket er et af de mest markante

eksempler på en fundamentalt ny aktivitet, der

har bidraget til at forandre mønstrene i hver-

dagslivet siden begyndelsen af 60’erne.

Disse karakteristika ved forbrugsvæksten giver en

kondenseret illustration af, hvad vi har opnået

samtidig med de voksende mængder: Vi er blevet

mere personligt uafhængige og mere mobile, vi

bruger vores tid mere intenst, vi kan i vores akti-

viteter gøre brug af stadig mere diversificerede
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og specialiserede produkter, og goderne bliver hele tiden forbedret og for-

nyet. Samtidig sammenfatter disse karakteristika også nogle af de træk ved

forbruget, der virkelig koster noget i miljømæssig henseende: Der er bety-

delige miljømæssige omkostninger forbundet med at være uafhængig og

mobil, at være travlt beskæftiget med intense og forskelligartede aktiviteter

og med at forny tingene.

Disse karakteristika ved forbrugsvæksten udgør ikke i sig selv nogen forkla-

ring på drivkræfterne bag væksten - hertil kræves en væsentlig mere om-

fattende analyse.7 8 9 Der er heller ikke tale om, at disse karakteristika inde-

bærer, at livskvaliteten nødvendigvis vokser med et stigende forbrug - dette

kan tværtimod i høj grad problematiseres.10 11 Men et sådant hurtigt over-

blik over de kvalitative forandringer, der er knyttet sammen med forbrugs-

væksten, kan alligevel antyde, hvorfor de voksende mængder ikke fører til

mætning: Vi ophober ikke bare mere af det samme, men bruger det i vores
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utrættelige aktiviteter med at opretholde og

omforme hverdagslivet. Hvis vi skal bremse for-

brugsvæksten, skal vi altså også bremse vores til-

bøjelighed til fortsat at diversificere, forny, meka-

nisere, intensivere, blive mere mobile og uaf-

hængige osv. 

De negative påvirkninger 
for naturen

De økonomiske aktiviteter, der omfatter både

produktionen og forbruget, påvirker natur og

miljø på talrige måder - fra omskabelsen af land-

skabet gennem etableringen af parcelhusområder

og trafiksystemer til påvirkningen af økosyste-

merne gennem udbredelsen af kemiske stoffer.

Set i et globalt perspektiv kan man sige, at men-

neskene “fylder” stadig mere: der bliver stadig fle-

re af os, og vi flytter rundt på stadig større mate-

rialemængder, tilegner os stadig større andele af

biomassen fra fotosyntesen, beslaglægger stadig

mere areal og fortrænger stadig flere plante- og

dyrearter. Når effekterne er så talrige, hvordan

kan man så udtale sig om omfanget af forbrugets

negative effekter på natur og miljø, og hvordan

kan man nå frem til relevante bud på, hvordan et

mere bæredygtigt forbrug ville se ud?

Efterhånden som også forbruget er kommet i

fokus i miljødebatten, bliver forbrugerne i stigen-

de grad tillagt et ansvar for at bidrage til løsning-

en af miljøproblemerne gennem miljøbevidst

adfærd. Den almindelige opfattelse af, hvordan

forbrugere kan opføre sig miljøbevidst, har ud-

viklet sig en del gennem årene, og stadig flere

områder er kommet til. Hvis der ses bort fra tidli-

ge kampagner mod “skovsvin” o.lign., var energi-

besparelser det første indsatsområde. Det var i

første omgang forbundet med en forsyningskri-

se, men gled efterhånden over i det miljømæssi-

ge, så mange nu opfatter lav rumtemperatur, at

lukke for varmen ved udluftning, energirigtige

køleskabe, sparepærer o.lign. som vigtige ele-

menter i en bæredygtig adfærd i hjemmet. Siden

er affaldssortering og vandbesparelser kommet

til, og køb af økologiske varer er for alvor slået

igennem som et tegn på miljøbevidsthed. Med

etableringen af Svanemærket og Blomsten er det

nu også blevet lettere at foretage grønne indkøb

på andre områder. Alle de forskellige råd om,

hvad man bør købe, og hvordan man bør gebær-

de sig i forskellige hverdagssituationer, hvis man

vil gøre noget for miljøet, kan hver især være

udmærkede og fornuftige. Men i bestræbelserne

på at udvikle og formidle de mange detaljerede

råd er der en tendens til dels at fokusere mest på

de situationer, hvor forbrugernes adfærd har de

mest direkte og åbenlyse miljøkonsekvenser, dels

at overse betydningen af de samlede forbrugs-

mængder  med risiko for at miste proportionerne

i forståelsen af bæredygtig adfærd.12 Det er såle-

des muligt både for den enkelte forbruger og for

gruppen af forbrugere som helhed at følge et stort

antal af de mange udmærkede råd og alligevel

samtidig at øge den samlede miljøbelastning, for-

di mange aktiviteter slet ikke tænkes ind i et mil-

jøperspektiv  fx ferierejserne, det store boligareal,

kødforbruget, købet af produkter fra fjerne lande,

købet af sko til mange formål osv. Derfor er det

vigtigt, at udviklingen af de mange detailråd sup-

pleres med, at også forbrugsmængderne som hel-

hed ses i et miljøperspektiv.

Et muligt udgangspunkt for en mere overordnet

vurdering af forbrugets miljøeffekter kan være at

fokusere mere på de input, vi får fra naturen til

de økonomiske aktiviteter, end på de output, akti-

viteterne sender tilbage til naturen. De økono-

miske aktiviteter - produktion og forbrug - er ba-

seret på tre hovedtyper af inputs fra naturen: ener-

gi, materialer og areal, og som følge af aktiviteter-

ne sendes en lang række forskelligartede emissio-

ner tilbage til naturen. De forskellige detailråd til

forbrugerne er typisk baseret enten på et specifikt

fokus på et bestemt problem (fx CO2-problemet)

eller på en afvejning af en lang række problemer

over for hinanden. Når man fx ved tildeling af

Svanemærket skal vurdere, om et givet produkt

er bedre end et andet af lignende slags, inddrager

man så vidt muligt hele livscyklen for de to pro-

dukter og vurderer effekterne for en række para-

metre, der både vedrører input- og outputsiden.13

Denne øvelse er nødvendig for at give et relevant

detailråd, men den er umulig at bruge til at give et

mere overordnet billede af forbrugets miljøeffek-

ter. Her er det nødvendigt at kunne sætte miljø-

problemerne på en form for fællesnævner, og det

er meget svært at gøre på emissionssiden, der

indeholder et uoverskueligt stort antal effekter.

Da alle miljøproblemer i sidste ende, enten direk-

te eller indirekte, er knyttet til den forbrugte mæng-

de af de tre inputs, er det nærliggende at prøve at
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kvantificere input-siden. En vurdering af miljøef-

fekterne af en given forbrugsaktivitet ville således

bestå i at beregne, hvor meget af hver af de tre

inputs, aktiviteten lægger beslag på. På energiom-

rådet er der lavet flere af den slags studier, hvor

der ikke bare ses på forbrugernes direkte energi-

forbrug i form af fx benzin og varme, men også

på det indirekte energiforbrug, der er nedlagt i

varer og tjenester, og som forbrugerne lægger

beslag på gennem deres køb.14 15 Der er også ved

at komme nogle studier af arealbeslaglæggelse til

fremstilling af forskellige forbrugsgoder - under-

søgelser der bl.a. illustrerer det velkendte fæno-

men, at forbruget af kød lægger beslag på væ-

sentlig mere areal end forbruget af fx brød, fordi

kornet først skal igennem dyrene.16 17

På materiale-området har det tyske Wuppertal

Institut lanceret en tilgang, hvor man ikke alene

inddrager de materialer, der er medgået til selve

fremstillingen af et produkt, men også alle de

materialer, der undervejs i processen er blevet

flyttet rundt på for at muliggøre produktionen.18

Det gælder fx affaldet fra minedrift, erosion og

andre mere skjulte materialestrømme, der tilsam-

men har et meget stort omfang. Empiriske opgø-

relser fra Tyskland, USA, Holland og Japan fra

1991 viser, at det skjulte materialeforbrug udgør

mellem 55 og 75 procent af det samlede materia-

leforbrug (vand er ikke medregnet).19 20 Målt per

indbygger udgjorde det samlede materialefor-

brug i 1994 fra 45 tons i Japan til 85 tons i USA,

så det er betydelige strømme, der er tale om. 

Materialeområdet er det mest uopdyrkede, men

faktisk kan det for alle tre input diskuteres, hvor-

dan de skal opgøres, bl.a. fordi der er stor forskel

på alvoren af de miljøproblemer, som brugen af

forskellige materialer, energikilder og arealtyper

giver anledning til. Det enkleste er at opgøre ener-

giforbruget i Joule, arealanvendelsen i ha og ma-

terialeforbruget i kg. Det kan give god mening

som nogle overordnede indikatorer, men målene

er selvfølgelig ikke anvendelige til mere specifik-

ke afvejninger.21

Input-perspektivet er endnu forholdsvis uudvik-

let, og mængden af data er begrænset, men en

videreudvikling af det ville muliggøre en mere

overordnet vurdering af miljøeffekterne af for-

brugsudvikling. Perspektivet åbner også mulig-

hed for at diskutere, om forbrugets sammensæt-

ning ændrer sig i en mere miljøvenlig retning

over tid. Udviklingen i forbrugets miljøeffekter

over tid hænger sammen med tre forhold:. Forbrugets mængdemæssige vækst.. Den teknologiske udvikling, der til stadighed

mindsker inputs af energi, materialer og areal

per enhed af forbrugsgoderne.. Forandringer i forbrugets sammensætning af

forskellige goder med forskellige input-inten-

siteter (dvs. mængde af et givet input per kro-

ne anvendt til et bestemt forbrugsgode).

Udviklingsretningen for de to første faktorer er

klar: Forbrugsmængderne er vokset kraftigt,

mens den teknologiske udvikling har bidraget til,

at hver enhed af forbruget er blevet mindre mil-

jøbelastende, især mht. energianvendelsen. Det

er mere uklart, hvilken betydning ændringer i

forbrugets sammensætning har haft - dvs. noget

af det forbrugerne selv har indflydelse på. Nogle

gange udtrykkes der forhåbninger om, at forbru-

gets sammensætning mere eller mindre af sig

selv vil udvikle sig i en mere miljøvenlig retning,

efterhånden som de grundlæggende materielle

behov dækkes, så forbrugerne i højere grad vil

vende sig mod de mindre miljøtunge produkter

og tjenesteydelser.

Hvis man alene ser på det private forbrug, er der

imidlertid ikke meget, der tyder på en udvikling i

den retning. Når forbruget opdeles i hovedgrup-

per, er der tre grupper, der skiller sig ud som sær-

lig miljøbelastende og særlig tungtvejende dele

af det samlede forbrug, nemlig fødevarer, bolig

inkl. det tilknyttede energiforbrug og boligudstyr

og – som det tredje – transport inkl. benzin.

Vægtningen mellem de tre grupper er som om-

talt blevet forskudt over tid, men tilsammen ud-

gjorde disse tre grupper 70 procent af forbruget

både i 1966 og i 1994.22 23 24 25 En dekompone-

rings-analyse fra AKF14 af forbrugernes indirekte

energiforbrug gennem køb af varer og tjenester

understøtter, at forandringer i forbrugets sammen-

sætning stort set ikke har bidraget til at mindske

miljøbelastningen. Miljøeffekterne af væksten er

først og fremmest blevet modvirket af den tekno-

logiske udvikling, der har mindsket energiforbru-

get per enhed.

Perspektivet ovenfor vedrører makro-niveauet,

dvs. betydningen af hele den danske befolknings

forbrug, men der er store forskelle på, hvor meget

de enkelte danskere belaster miljøet. Det er ikke
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særlig godt undersøgt herhjemme, hvor store forskellene er, og hvad

de bunder i, men en hollandsk undersøgelse viser, ikke overraskende,

at det direkte og indirekte energiforbrug vokser med størrelsen af for-

brugsudgifterne. Forholdet er dog ikke proportionalt, da det direkte

energiforbrugs andel falder noget i forhold til det indirekte.26

I Danmark har Per Christensen27 28 anlagt et mikro-perspektiv i en

undersøgelse, der belyser spændvidden i størrelsen af de miljøeffek-

ter (igen primært vurderet ud fra energiforbruget), der knytter sig til

forskellige måder at leve på. Undersøgelsen er baseret på nogle

modelberegninger for fem tænkte familier, der alle består af to voks-

ne og to børn, men som forudsættes at have en ret forskellig livsstil.

Familiernes forbrug antages at variere på en række punkter: Boligens

størrelse og type, opvarmningsformen, anvendelsen af bil og andre

transportmidler, ferierejser og kødforbrug. Det ene yderpunkt er

familien A med to biler, der tilsammen kører 40.000 km om året, og

et hus på 144 m2, der opvarmes med eget oliefyr. Familien har et
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stort kødforbrug, og de voksne tager på ferie to

gange om året til fjerne rejsemål. Det andet yder-

punkt er familien D, der kører på cykel og bor i

et lavenergihus med solvarmeanlæg og egen el-

produktion fra vindmølle. De har et lavt kødfor-

brug og holder kun ferie én gang om året i et

sommerhus i Danmark. Familien A’s energifor-

brug er mere end 10 gange så stort som familien

D’s. Da den radikalt grønne familie D næppe er

særlig udbredt, er der også foretaget beregninger

for en mere almindelig lavindkomstfamilie, der

også udgør et yderpunkt i forhold til familien A.

Familien E bor i en lejlighed på 73 m2, der får

varme og el fra et fjernvarmeværk, cykler og

kører desuden med offentlige transportmidler

5.000 km om året, har et gennemsnitligt kødfor-

brug og holder ferie hjemme. Denne familie bru-

ger mindre end en ottendedel af den energi, som

familien A bruger. Spændvidden kan således være

meget stor, hvad enten det lave forbrug er base-

ret på beskedne økonomiske muligheder eller på

et bevidst valg af en grøn livsstil  eller begge dele.

Modelberegningerne drejer sig først og fremmest

om at belyse spændvidden i det direkte energi-

forbrug, idet enkelte vigtige indirekte komponen-

ter dog er medtaget. Et lignende perspektiv an-

lægges på den web-adresse, www.greenhome.dk,

hvor Miljø- og Energiministeriet tilbyder, at man

kan beregne sin husholdnings miljøbelastning og

sammenligne den med andres. Opgørelsen af mil-

jøeffekterne fokuserer primært på direkte effek-

ter: el, varme, transport (inkl. ferie, der kan være

en indirekte komponent fx ved køb af flyvebillet-

ter), vand og affald. Eftersom det direkte energi-

forbrug vejer tungt, og eftersom både vand- og

affaldsproblemerne er vigtige i sig selv, er disse

oplysninger naturligvis væsentlige i en belysning

af en husholdnings miljøbelastning. Men det kun-

ne være interessant også at få belyst de indirekte

komponenter grundigere og at supplere energi-

perspektivet med de andre inputperspektiver.

Ikke mindst i en tid hvor det er lykkedes at holde

det direkte energiforbrug nede (pga. isolering,

fjernvarme, elbesparende apparater mv.), kan det

give et forkert billede, hvis man ikke belyser det

voksende forbrug af varer og tjenester, der in-

direkte lægger beslag på energi og andre inputs.

Det centrale budskab er derfor, at der i høj grad

er brug for at udvikle et bredere perspektiv på

miljøeffekterne af forbruget: de indirekte effekter

skal inddrages, og de mange detailråd skal supple-

res med et mere overordnet perspektiv, så mæng-

deproblemet kan komme mere i fokus.

Tjenesteydelser som vejen til 
dematerialisering af forbruget?

I hvert fald allerede fra 1930’erne har der været

forestillinger om, at produktion og forbrug grad-

vis ville ændre sammensætning fra det mere til

det mindre materielt baserede.29 30 Forestillingen

var, at produktionssammensætningen ville ændre

sig fra at have hovedvægt på de primære erhverv

til at have hovedvægten på de sekundære og si-

den de tertiære erhverv. En af de væsentligste

begrundelser var, at behovene for produkterne

fra de primære og sekundære erhverv efterhån-

den ville blive dækket, så forbrugerne i højere

grad ville efterspørge tjenesteydelser svarende til

et højere niveau i behovshierarkiet. Empirisk er

der dækning for, at de tjenesteydende erhvervs

andel af produktionen er forøget væsentligt, men

senere analyser og teoretisk diskussion har afdæk-

ket, at årsagerne til væksten er meget komplek-

se.31 32 33 I det lange historiske perspektiv har

væksten især været koncentreret om velfærdssta-

tens ydelser og om de såkaldte producenttjenes-

ter, der retter sig mod virksomhederne. Væksten

for producenttjenesterne er både udtryk for den

øgede kompleksitet i økonomien og for, at virk-

somhederne har eksternaliseret en del af de ydelser,

de tidligere selv tog sig af. For de private forbrugs-

tjenesters vedkommende har udviklingen været

sammensat, idet nogle - især fritidsrelaterede tje-

nester som hotelophold og restaurationsbesøg -

er vokset kraftigt, mens andre som fx hushjælp

er svundet meget ind.

Interessen bag debatten om tjenesteydelser har

først og fremmest været knyttet til beskæftigel-

sesmulighederne: Kunne den voksende service-

sektor tilbyde en løsning på arbejdsløshedspro-

blemerne? Det var motivationen i 30’erne, og det

har gentaget sig i det seneste tiårs debat i bl.a.

Danmark om mulighederne for at øge beskæfti-

gelsen, især for grupper med lav uddannelse, ved

at stimulere væksten i private forbrugstjenester.

I denne nye runde af debatten er miljøspørgsmå-

let imidlertid blevet koblet ind, idet udviklingen

af det såkaldte servicesamfund kunne tænkes at

tilgodese både beskæftigelsen og miljøet. Når tje-

FORBRUG / INGE RØPKE

75

16939_Naturradet 64-201  30/05/00  23:07  Side 75



nesteydelser kommer på banen som miljømæssig

redningsplanke, har det at gøre med, at tjenestey-

delser synes at være mindre materielle end varer

og derfor forventes at lægge beslag på færre res-

sourcer. Denne opfattelse forstærkes af de forhåb-

ninger, der knytter sig til informationssamfundet,

idet informationsintensive tjenesteydelser også

skulle kunne bidrage til dematerialiseringen.

Hvad er det, der gør nogle tjenesteydelser mere

miljøvenlige end andre og mere miljøvenlige end

de fleste produkter? Først og fremmest er arbejdsin-

tensiteten afgørende: De miljørigtige ydelser er

baseret på aktiviteter, hvor der lægges en stor ar-

bejdsindsats og kun beslaglægges begrænsede ma-

terielle ressourcer. (Det er oplagt, at dette også

gælder for nogle typer af produkter). Det gælder

typisk for børnepasning, pleje af ældre og syge,

rengøring, frisørarbejde, teaterforestillinger og

koncerter, advokat- og revisorbistand, telefon-

samtaler og brug af internettet. Et andet karakte-

ristikum, der kan gøre nogle tjenesteydelser mil-

jørigtige, er, at de kan erstatte forbrugernes køb

af ting. Det gælder for reparation og vedligehol-

delse, der kan forlænge produkternes levetid, og

det gælder for udlejning af ting, der gør det mu-

ligt for en større gruppe af forbrugere at deles

om de samme ting, så der bliver brug for mindre

produktion. Eksempler er lån af bøger på bibliote-

ket, leje af videobånd, leje af maskiner til vedlige-

holdelse af hjemmet og (som et nyere eksempel)

delebilordninger. Omvendt er der mange andre

tjenesteydelser, der er miljøbelastende, ikke mindst

transportydelser inkl. rejser.

Ud fra disse pejlemærker kan man spørge, om

den hidtidige udvikling i retning af et relativt stør-

re forbrug af tjenester har ført til en mere miljø-

rigtig sammensætning af forbruget. Der er flere

modsatrettede tendenser, når man ser på perio-

den siden begyndelsen af 60’erne. Den væsentlig-

ste trend i retning af en mere miljørigtig sammen-

sætning af forbruget er væksten i den offentlige

sektors udbud af ydelser inden for sundhed, ud-

dannelse, børnepasning og ældrepleje. Udbyg-

ningen af velfærdsstaten har således på den ene

side været en nødvendig forudsætning for den

store økonomiske vækst i de private erhverv  og

den dertil knyttede miljøbelastning - gennem til-

vejebringelsen af de uddannelsesmæssige forud-

sætninger og overtagelsen af en del af de opga-

ver, der tidligere især blev varetaget af kvinder i

hjemmene. På den anden side har den kollektive

prioritering af sundheds- og uddannelsesydelser

mv. bidraget til, at den økonomiske vækst har væ-

ret mindre miljømæssigt problematisk, end den

ellers kunne have været (forudsat naturligvis at

den økonomiske vækst overhovedet var blevet så

kraftig uden den offentlige sektors vækst).

For det private forbrugs vedkommende har der

været en langsigtet tendens til fald for områder

som vask, rensning, rengøring og andre former

for hushjælp.32 34 35 Frisør- og skønhedspleje-

ydelser har været nærmest konstante i faste pri-

ser. Reparationer af alt muligt andet end biler er

en meget lille kategori, hvis andel af det samlede

forbrug er faldet. Reparation af biler har derimod

været en stor og stærkt voksende kategori, men

det skyldes først og fremmest, at bilparken er vok-

set så kraftigt, så det er tvivlsomt, om væksten i

denne kategori kan kaldes et miljømæssigt frem-

skridt. 

Det er et illustrativt eksempel på, at varer og tje-

nester kan indgå i komplekse enheder, der gør

det svært at drage afgrænsede konklusioner for

grupperne hver for sig. Et tilsvarende eksempel

er knyttet til de seneste års stærke vækst i tele-

fonregningerne som følge af brugen af mobiltele-

foner og Internet. Isoleret set er telefon- og net-

forbrug meget miljørigtigt, men det er knyttet til

indkøb af betydelige mængder af hardware, der

skiftes ud med stor hast, fordi den teknologiske

udvikling indebærer hurtig forældelse af udstyret.

En stor og stærkt voksende kategori har været

restaurationsbesøg, der i miljømæssig henseende

hverken hører til de bedste eller de værste.

Sammenfattende har det private forbrug af tje-

nester ikke ført til en mere miljørigtig sammen-

sætning af forbruget.

Spørgsmålet er nu, hvordan det fremtidige poten-

tiale for miljøforbedringer ved øget brug af tje-

nester ser ud. I diskussionen om dette spørgsmål

er det relevant at skelne mellem to typer af tje-

nester. Den ene type tjenester indebærer et tids-

forbrug for brugeren. Ofte vil denne type tjene-

ster forudsætte, at brugeren er til stede, mens tje-

nesten gives: Brugeren er nødt til at være der for

at blive klippet, masseret, underholdt, trænet i et

fitness-center, behandlet af en tandlæge eller en

terapeut. For nogle ydelser som fx uddannelse er

det ikke altid nødvendigt at være til stede, da man

fx kan modtage fjernundervisning via nettet, men

det er umuligt at modtage ydelsen uden at bruge
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tid på det. Heri ligger en væsentlig begrænsning på vækstmulighederne:

Ganske vist får forbrugerne bedre råd til at købe den slags arbejdsintensive

tjenester, når indkomsten stiger, men hvis indkomststigningen ikke følges

med mere tid, kan potentialet ikke realiseres. I en tid, hvor hverdagslivet er

mere præget af travlhed end nogensinde, er denne begrænsning meget

reel. Hvis potentialet for vækst for sådanne tjenester skal realiseres, er det

nærliggende at foreslå kortere arbejdstid.

Den anden type tjenester indebærer, at køberen betaler nogen for at gøre et

stykke arbejde for sig, som fx rengøring, strygning, børnepasning, repara-

tion, indkøb o.lign. Her er der ingen tidsrestriktion - snarere det modsatte,

da sådanne tjenester kan hjælpe køberen med at overkomme sit travle liv.

Således kan denne type tjenester også forbedre mulighederne for at øge

forbruget af den type tjenester, der kræver tid at forbruge. Men her kan

andre forhold begrænse mulighederne for at realisere vækstpotentialet.

Først og fremmest ligger begrænsningen i den fortsatte relative fordyrelse

af sådanne ydelser, der ikke kan produceres industrielt, og hvor mu-
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lighederne for produktivitetsstigninger er begræn-

sede. Som nævnt har der været politisk interesse

for at øge væksten på dette område gennem of-

fentlig støtte, men forsøgene støder meget hur-

tigt ind i budgetrestriktionerne for den offentlige

sektor, sådan som det ses for øjeblikket med hjem-

meserviceordningen. En alternativ mulighed for

øget vækst på området ligger i en væsentlig forø-

gelse af lønforskellene, men sådanne “amerikanske

tilstande” forekommer i hvert fald mig at være en

høj pris at betale for miljøforbedringer. Endelig kan

en tænkelig begrænsning ligge i den teknologiske

udvikling: Vil der stadig være efterspørgsel efter

rengøringshjælp, når støvsugnings- og vindues-

pudsningsrobotten kommer på markedet?36

For en del af de ydelser, der i dag udbydes af den

offentlige sektor, er der et stort vækstpotentiale,

især for ydelser af højere kvalitet. Da efterspørgs-

len efter bedre offentlige ydelser er vanskelig at

opfylde pga. finansieringsproblemerne i den of-

fentlige sektor, er det blevet foreslået at indføre

mere brugerbetaling, så folk havde mulighed for

at købe sig til flere og bedre ydelser, hvis de var

villige til at betale for dem.37 Det er imidlertid

tvivlsomt, om en sådan ordning faktisk ville øge

forbruget af ydelserne. Problemet med den høje

og stadig stigende relative pris på arbejdsintensi-

ve ydelser ville stadig indebære store offerom-

kostninger, så den enkelte familie skulle være vil-

lig til at ofre mange materielle goder for fx at

sikre deres børn bedre pasning og skoleuddan-

nelse.

Spørgsmålet er, hvor mange mennesker der fak-

tisk ville være villige til det. Når udbygningen af

velfærdsstaten i 60’erne og 70’erne kunne sikre

en omprioritering til fordel for disse mere bløde

ydelser, var det måske bl.a. fordi der var tale om

en kollektiv beslutning, hvor den enkelte ikke i

alle mulige situationer blev stillet over for det

svære valg mellem dyr omsorg og billige materi-

elle goder. I dag er det blevet vanskeligt at fort-

sætte denne kollektive prioritering, fordi indkomst-

skattetrykket er blevet så højt. Derfor vil en fort-

sættelse og udbygning af en kollektiv prioritering

af de bløde områder formentlig forudsætte insti-

tutionelle reformer, så pengene kan opkræves

mere “bag ryggen” på os: Vi kunne i fællesskab

bestemme os til at “snyde” os selv ved at gøre

beskatningen mere usynlig, gerne i forbindelse

med en økologisk skattereform (en opgave, der i

parentes bemærket ikke bliver lettere af interna-

tionalisering, handel over internettet mv.). Det

kan i den forbindelse give god mening med øget

brugerbetaling for ressourcekrævende offentlige

ydelser som vandafledning og affaldshåndtering,

ligesom øgede omkostninger ved fx brug af biler

i form af vægtafgifter, benzinafgifter, parkerings-

afgifter og roadpricing er velegnede. Omvendt er

det vigtigt at friholde de bløde ydelser for bru-

gerbetaling, hvis vi kollektivt ønsker at dreje for-

bruget i den retning.

I de senere år har det imidlertid været politisk

mere acceptabelt at subsidiere de serviceydelser,

der sælges af private udbydere og købes af priva-

te forbrugere (rengøring, havearbejde osv.) end

at forbedre de ydelser, der traditionelt leveres af

det offentlige som fx børnepasning. Denne prio-

ritering er i tråd med tendenserne til øget ulig-

hed i samfundet og med elitens interesse i at for-

bedre sine muligheder for at få det travle karrie-

reliv til at hænge sammen. Hvis nye kollektive

prioriteringer skal have en chance, vil det være

betinget af en ideologisk drejning.

Diskussionen ovenfor vedrører mulighederne for

at øge brugen af arbejdsintensive tjenesteydelser,

der lægger beslag på relativt færre materielle res-

sourcer. En anden mulighed for miljøforbedring-

er ved øget brug af tjenesteydelser ligger som tid-

ligere nævnt i, at nogle tjenester så som repara-

tion og udlejning kan erstatte forbrugernes køb af

ting. Bortset fra delebilordninger, der allerede har

demonstreret et betydeligt potentiale, er de kon-

krete erfaringer med nye ideer på dette område

endnu ret beskedne, og også på dette område vil

institutionelle og ideologiske forandringer være

påkrævet for at realisere potentialet.

Sammenfattende kan det konstateres, at en om-

lægning i retning af relativt flere tjenesteydelser

nok kan hjælpe med til at gøre forbruget mere

bæredygtigt, men en sådan omlægning kommer

ikke af sig selv. Det vil kræve politisk vilje og kol-

lektive beslutninger, der går på tværs af de dyna-

mikker, der hidtil har domineret forbrugsudvik-

lingen.

Vurdering af politiske strategier

Som nævnt i indledningen har natur- og miljøpo-

litikken traditionelt fokuseret på produktionens
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betydning, og der er først i de senere år sket en

drejning i perspektivet, så også forbruget er kom-

met på dagsordenen. I Natur- og miljøpolitisk

redegørelse 1999 gives i kapitlerne 30 og 36 en

oversigt over de efterhånden mange forskellige

tiltag, der vedrører husholdninger og lokalområ-

der. Hovedområderne i indsatsen omfatter: etab-

leringen af de nye miljømærker, der indgår som

led i den produktorienterede miljøindsats; den

handlingsorienterede folkeoplysning, der bl.a.

omfatter Den Grønne Fonds støtte til forskellige

aktiviteter som fx de grønne guider; kommuners

og amters arbejde med Lokal Agenda 21; de fort-

satte bestræbelser på at fremme energibesparel-

ser, også på transportområdet; fremme af vandbe-

sparelser; fremme af affaldssortering og genbrug.

Det har ikke været hensigten med det foreliggen-

de kapitel at skabe grundlag for at vurdere kvali-

teten af de specifikke indsatser, men snarere for

at kunne give en mere overordnet vurdering af

perspektivet for indsatsen som helhed. Imidlertid

vil jeg gerne fremhæve, at indsatsen på de for-

skellige områder bestemt ikke skal underkendes.

Der er ingen tvivl om, at der er nået væsentlige

resultater, ikke mindst på energiområdet, og at

bestræbelserne på at skabe opmærksomhed om

de muligheder, der er for at handle miljørigtigt i

hverdagslivet, bidrager til miljøforbedringer både

på kort og på lidt længere sigt.

Det store spørgsmål er imidlertid, om indsatsen

står mål med den udfordring, vi står overfor. Her

er det naturligvis afgørende, hvordan man forstår

udfordringens karakter og størrelse. Hvis opga-

ven først og fremmest ses i et nationalt perspek-

tiv ud fra hensynet til nuværende og fremtidige

generationer af danskere, bliver den mere over-

kommelig, end hvis den baseres på en forestilling

om lige ret for alle mennesker. I den natur- og

miljøpolitiske redegørelse fra 1995 blev der i ind-

ledningen lagt op til at tage den globale solidari-

tet alvorligt: “Sådan som der produceres i dag, kan

verdens økosystem ganske enkelt ikke bære, at

den tredje verden opnår den samme levestan-

dard, som vi har i dag. Det er naturligvis uantage-

ligt. Den tredje verden har samme krav på vel-

stand og velfærd som de, der kom først. Derfor

drejer krisen sig ikke blot om nogle nok så truen-

de enkeltproblemer, krisen stiller grundlæggende

spørgsmål til vores måde at leve på,” skrev Svend

Auken i forordet (s. 3). Samme redegørelse intro-

ducerede råderumsbegrebet, der grundlæggende

er baseret på en forestilling om global solidaritet.

I redegørelsen fra 1999 har dette perspektiv ikke

den samme placering. Det er muligt at finde pas-

sager, der lægger op til en tilsvarende stor udfor-

dring, fx på s. 514: “Som den vigtigste årsag til

den fortsatte forringelse af det globale miljø peger

Agenda 21 på produktions- og forbrugsmønstret -

især i de industrialiserede lande. En bæredygtig

udvikling på globalt plan vil således ikke kunne

realiseres uden væsentlige ændringer i de nuvæ-

rende produktions- og forbrugsmønstre.” Men

generelt står fordelingsperspektivet svagt i rede-

gørelsen.

Denne forandring på det proklamatoriske niveau

kan ses som en passende tilpasning til de faktiske

forhold. I 1995 hed det entusiastisk i forordet:

“Alt tyder på, at befolkningen allerede er på vej.

De mange lokale græsrodsorganisationer og ikke

mindst de næsten dramatiske ændringer i for-

brugsmønstret, der er sket i den seneste tid, peger

i den retning.” (s. 5). Set i bakspejlet bliver det en

noget misvisende karakteristik af en periode, hvor

danskerne netop havde taget hul på en større for-

brugsfest. Samtidig med udfoldelsen af de oven-

nævnte bestræbelser på at gøre forbrug og hver-

dagsliv mere miljørigtigt, voksede det private for-

brug således kraftigt, og det var ikke de relativt

immaterielle ydelser, der kom til at dominere. Un-

der opsvinget fra 1994-98 bestod væksten bl.a. i:. flere biler: Personbilparken voksede med 12,5 %

fra 1993-98,6. flere rejser: Det blev populært med forlænge-

de weekendture til andre europæiske hoved-

stæder, og mere eksotiske rejsemål blev popu-

lære i de længere ferier,. mere elektronisk udstyr som computere og

mobiltelefoner,. flere nye køkkener og badeværelser,. flere restaurationsbesøg,. mere legetøj.

Samtidig var de offentlige udgifter under hårdt

pres, så væksten i det mere immaterielle kollekti-

ve forbrug blev holdt i ave.

På den baggrund er det nærliggende at holde en

lavere profil mht. fordelingsperspektivet. Det glo-

bale perspektiv er til stede i redegørelsen fra 1999,

men det handler mere om forpligtelser i henhold

til forskellige internationale konventioner og

lign. samt om ulandsbistanden. Det videre forde-

lingsperspektiv findes i arbejdet med vidensopbyg-
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ning i forbindelse med projekterne om økologisk

råderum og om faktor 4 og 10, men der er ingen

kobling herfra og over til det mængdemæssige

aspekt af forbruget. Perspektivet for arbejdet med

forbruget er mere begrænset. Med ændrede for-

brugsmønstre menes først og fremmest: “Hus-

holdningerne skal både tilvælge de mindre miljø-

belastende produkter, fravælge de mest miljøbe-

lastende produkter, samt anvende og affaldsbe-

handle produkterne på den mindst miljøbelasten-

de måde.” (s. 433). Der røres ikke for alvor ved, at

ændrede forbrugsmønstre måske også kan bety-

de en opbremsning af forbrugsvæksten.

Hvis indsatsen vurderes i forhold til den udfor-

dring, som det globale fordelingsperspektiv rej-

ser, er den utilstrækkelig. Hvis mængdeproble-

met skulle tages alvorligt, måtte de politiske tiltag

række langt ud over, hvad man traditionelt for-

står ved miljøpolitik - ud til områder, der i dag er

styret af ganske andre overvejelser og rationalite-

ter. Der er ingen tvivl om, at der er meget store

barrierer for at inddrage mængdeproblemet:

1. Det er meget vanskeligt at røre ved noget, der

griber ind i hverdagslivets organisering, sådan

som det fremgår med al ønskelig tydelighed på

transportområdet.

2. De overordnede politiske mål er baseret på

andre rationaliteter: Vi skal først og fremmest

stræbe efter økonomisk vækst, teknologisk for-

andring og forbedret konkurrenceevne, så vi

kan sikre os en tilfredsstillende placering i den

globaliserede økonomi. En opbremsning af

forbrugsvæksten kan være direkte skadelig for

forfølgelsen af disse mål.

3. Der foreligger et klassisk socialt dilemma: Hvis

vi bremser forbrugsvæksten uden at andre gør

det samme, hjælper vores indsats næsten

ingenting, og vi løber en alvorlig risiko for at

sætte vores egen velstand over styr.

Der er således mange gode grunde til, at det er

svært at tage den langt større udfordring op, der

er knyttet til den globale fordeling. Derfor er det

meget fristende at tilslutte sig de teorier, der legi-

timerer, at vi kan fortsætte som hidtil - dvs. teorier

og udsagn, der forklarer, at vi bedst tilgodeser de

globale mål gennem fortsat vækst.38 Det er me-

get ubehageligt at leve med ambivalensen mel-

lem ønsket om fortsat forbrugsvækst og ønsket

om at tage de andres behov alvorligt. Alternativet

til den fortrængning, de legitimerende teorier til-

byder, er at overvinde ambivalensen gennem

udvikling af nye perspektiver på livskvalitet. Kan

vi sigte mod en højere prioritering af omsorg,

naturværdier, bedre miljø og arbejdsmiljø, min-

dre stress og mere tid, selv om prisen bliver for-

ringede muligheder for at forfølge hverdagslivets

mål gennem fortsat vækst i forbruget? For nogle

er omkostningerne ved den aktuelle livsstilsud-

vikling åbenbare, så de vil være motiverede for

en ændret kurs, men det er lige så klart, at andre

trives fint med den aktuelle udvikling.39 40 En

kursændring er næppe nært forestående, men et

af de første skridt i retning af at tage den interna-

tionale fordelingsproblematik mere alvorligt kun-

ne være, at politikerne begynder at tale om for-

brugsvæksten ud fra et miljøperspektiv, og at de

enkelte forbrugere begynder at se hele deres for-

brug - ikke kun afgrænsede dele af det - i et mil-

jøperspektiv. Dette perspektiv vil uundgåeligt

føre til større fokus også på de interne danske

fordelingsproblemer og dermed åbne for et bredt

minefelt for politisk diskussion.
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BYER OG BOSÆTNING
Af kulturgeograf, sekretariatschef Ole Damsgård, Dansk Byplanlaboratorium, og landskabsarkitekt, 
professor Ib Asger Olsen (afsnit om Landskabet og byudviklingen), Institut for Økonomi, Skov og 
Landskab, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Centrale budskaber

. I Danmark bor 85% af befolkningen i bymæssige bebyggelser. For
200 år siden var det omvendt: I 1801 boede 80% af be-
folkningen på landet. Det betyder, at langt størstedelen af alle
økonomiske, sociale og kulturelle aktiviteter er knyttet til byerne. 

. Siden begyndelsen af 1900-tallet har byspredning og usammen-
hængende byvækst været et hovedproblem for planlægningen.
Mobiliteten vokser, og interessen for at udlægge nye arealer til
byformål er til stede frem for en mere sammenhængende og
kompakt byudvikling.

. Historisk har byerne altid været formet i forhold til landskabet,
men siden omkring 1960 er bydannelsen blevet planlagt uden be-
vidste relationer til landskabet. Bræmmen af forstæder flyder nu
ud over landskabet omkring den gamle by. I fremtidens byudvik-
ling bør planlægningsindsatsen i langt højere grad end de sidste
årtier inddrage de landskabelige kvaliteter og hensynet til landska-
bet som en ressource.

. Arealforbrug til byformål og den urbane livsforms påvirkning af
det åbne land stiger stadig, selv om bybefolkningen er stagneret
eller kun vokser svagt.

. Der kan forventes yderligere pres på det åbne land i fremtiden.
Der efterlyses derfor en langt mere forpligtende national strategi
for, hvordan landets arealressourcer kan og bør anvendes på
langt sigt.

. Forudsætningen for en national strategi er, at man har tilstrække-
lig viden om udviklingen. Der bør derfor snarest etableres et
landsdækkende sammenfattende arealstatistiksystem.
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Indledning

I Danmark bor 85% af befolkningen i bymæssige

bebyggelser. Det betyder, at langt størstedelen af

alle økonomiske, sociale og kulturelle aktiviteter

er knyttet til byerne. Der bor selvfølgelig stadig

mennesker på landet. I følge Danmarks Statistik

knap 800.000 personer i det man her definerer

som landdistrikter.1 Men heraf lever kun et min-

dretal direkte af landbrug. 

Sådan har det ikke altid været. For 200 år siden

var det omvendt. I 1801 boede 80% af

befolkningen på landet. 

Den urbaniseringsproces som fandt sted fra om-

kring 1840 er et fysisk-rumligt udtryk for sam-

fundets udvikling fra et selvforsynende land-

brugssamfund til nutidens postindustrielle ser-

vicesamfund. 

Udviklingen frem til i dag har på forskellig måde

været offentligt reguleret, blandt andet gennem

planlægning. Siden begyndelsen af 1900-tallet har

byspredning og usammenhængende byvækst

været et hovedproblem for planlægningen - og

er det stadig, i takt med, at mobiliteten vokser og

interessen for at udlægge nye arealer til byformål

er til stede, frem for en mere sammenhængende

og kompakt byudvikling.

Historisk har byerne altid været formet i forhold

til landskabet, men med byudviklingen fra om-

kring 1960 mister købstæderne deres oprindeli-

ge visuelle klarhed i landskabet. Bræmmen af for-

stæder flyder nu ud over landskabet omkring

den gamle by, hvor der ikke er større begrænsen-

de landskabselementer som skove og søer, der

kan give modstand mod bebyggelsen. Bydan-

nelsen er planlagt todimensionalt som udstyk-

ninger uden på den gamle købstad, uden bevidste

relationer til landskabet.

Ud over den uklare afgrænsning i forhold til

landskabet har byvæksten fundet sted som en

ekstensiv, usammenhængende bebyggelsesform,

dels fordi nye byarealer er udlagt uden sammen-

hæng med eksisterende byer, og dels fordi nyud-

læggene har været alt for store i forhold til de

aktuelle behov - især for erhvervsområdernes

vedkommende. I fremtidens byudvikling bør

planlægningsindsatsen derfor i langt højere grad

end de sidste årtier inddrage de landskabelige

kvaliteter og hensynet til landskabet som en res-

source. 

Ud over den rent fysiske beslaglæggelse af area-

ler og den visuelle påvirkning af landskabet har

byerne en mindre direkte synlig påvirkning af

det åbne land. Fx kan nævnes grundvandsindvin-

dingen, som påvirker naturtilstanden i store om-

råder.

Arealforbrug til byformål og den urbane livs-

forms påvirkning af det åbne land er stadig sti-

gende, til trods for en stagnerende eller svagt

voksende bybefolkning. Men der mangler en

løbende systematisk indsamling af sammenfat-

tende arealdata, som kan give overblik over den

aktuelle udvikling og arealmæssige konsekvenser

af den gennemførte planlægning på kommunalt

niveau. Der bør derfor snarest etableres et lands-

dækkende sammenfattende arealstatistiksystem.

I de seneste befolkningsprognoser fra Danmarks

Statistik forventes 1990’ernes befolkningsstagna-

tion og svage vækst vendt til en egentlig befolk-

ningsvækst i løbet af de næste årtier.1 Fra mange

kommuner rundt om i landet lyder der samtidig

ønsker om flere attraktive byggegrunde til nye

parcelhuse ved skov og strand. Der kan derfor

forventes yderligere pres på det åbne land i frem-

tiden.

Vi står ved indgangen til det 21. århundrede i

den paradoksale situation, at det åbne land og

byerne er gennemplanlagte. Vi har i modsætning

til de fleste andre lande en reel mulighed for at

forhindre byvæksten i at brede sig usammen-

hængende ud over det åbne land. Men planlæg-

ningssystemet er blevet brugt på en måde, så sty-

ringen specielt for erhvervsbyggeriets vedkom-

mende er illusorisk.  Der efterlyses derfor en

langt mere forpligtende national strategi for,

hvordan landets arealressourcer kan og bør

anvendes på langt sigt.

Byudviklingen 1800-1999

Fra selvforsynende agrarsamfund til
begyndende industrialisering 1800-1900
Danmark var i begyndelsen af 1800-tallet et selv-

forsynende landbrugsland. Der foregik dog en vis
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udenrigshandel, og der var en begyndende indu-

stri, men disse aktiviteter foregik stort set kun i

København.2

Men de store landboreformer - stavnsbåndets

opløsning, udskiftningen og overgangen til selv-

eje - dannede grundlag for en omfattende fysisk

og økonomisk omstrukturering af Danmark. 

Danmark blev et korneksporterende land i første

halvdel af 1800-tallet. Korneksporten gik til de

lande i Europa, hvor industrialiseringen allerede

var i fuld gang og derfor måtte dække en stadig

større del af fødevarebehovet gennem import.

Det betød velstandsstigning og større købekraft

på landet i Danmark, som igen havde afsmittende

virkning på byerne.

I løbet af 1800-tallet anlægges to nye provinsby-

er, Silkeborg som industriby og Esbjerg som ny

udskibningshavn. Ellers forblev bymønsteret

bestående af købstæder og København stort set

uændret frem til 1870’erne. Men med næringsfri-

heden af 1857 blev der formelt givet mulighed

for dannelse af nye byer. Det skete i form af sta-

tionsbyerne og andre byer, som voksede frem i

de sidste årtier af 1800-tallet. I de gamle købstæ-

der fik linjeføringen af jernbanerne stor betyd-

ning for vækstretningen. Mange nye kvarterer

skød op omkring de nye stationer, og mellem de

gamle købstadskerner jernbanerne.3

I de sidste årtier af 1800-tallet sker der en hidtil

uset stor tilvandring til byerne. I samme periode

begynder den første egentlige industrialisering af

landet. Ikke som en konstant fremadskridende

proces, men som en ujævn og forskelligartet

udvikling.

København femdoblede sin befolkning i løbet af

1800-tallet, men frem til 1850 blev væksten stort

set holdt inden for voldene. Efter 1850 voksede

brokvartererne frem, og omkring århundrede-

skiftet indlemmedes de omkringliggende sogne i

byen, som derved i løbet af få årtier tredoblede

sit areal. Der anlægges frihavn og moderne indu-

strikvarterer. Der bygges et nyt og avanceret

kloaknet, der anlægges sporvognslinjer, og langs

jernbanerne kan der konstateres en vis frem-

vækst af forstæder. Ikke som en lag-på-lag vækst,

men som en usammenhængende forstadsvækst.

I alt betød urbaniseringen i løbet af 1800-tallet en

ottedobling af byernes befolkning!

Vækst og stagnation 1900–1960
Uden for København var befolkningsvæksten i

begyndelsen af 1900-tallet frem til 1. verdenskrig

størst i de mindste byer. Det var også her indu-

strialiseringen slog kraftigt igennem. Imens stag-

nerede de største byer uden for hovedstadsområ-

det, med nogle få undtagelser.4

I Danmark kom ingen enkelt branche til at domi-

nere industrialiseringen som fx tekstilindustrien

under den engelske industrialiseringsproces. Her-

hjemme kom industrialiseringen over en bred

front inden for nærings- og nydelsesmidler, ce-

ment-, tegl-, porcelæns- og senere også metalin-

dustri.5

I mellemkrigstiden - i 1920’erne og 1930’erne -

skifter væksten, og den industrielle udvikling

sker nu især i de store byer. Ud over hovedsta-

den vokser specielt Odense, Ålborg og Esbjerg.

I forbindelse med 2. verdenskrig foregår der et

kort opsving i byernes vækst. Herefter er der

generelt stilstand i perioden 1945-1960: De store

byers vækst afløses af stagnation.

I hovedstaden modsvares den stagnerende be-

folkning i de historiske bydele og i brokvarterer-

ne af kraftig suburbanisering, som inddrager hele

Nordøstsjælland. Omkring øvrige større byer

spores kun sporadisk vækst omkring Ålborg,

Århus, Vejle og Odense.
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Udviklingen i første halvdel af det 20. århundre-

de medførte trods svingende vækst en tredobling

af byernes befolkning.

Den 2. industrialiseringsbølge 
og suburbaniseringen fra 1960
Udviklingen fra omkring 1960 frem til 1970 be-

tegnes ofte som den 2. industrialiseringsbølge. I

den periode overhaler industrieksporten landbru-

gets eksport.6 Antallet af beskæftigede i industrien

forblev imidlertid uændret. Væksten skete først og

fremmest ved en effektivisering af produktionen.

Nettotilgangen til arbejdsmarkedet blev opsuget af

den offentlige sektor. Velfærdssamfundet var un-

der opbygning med en hidtil uset velstandsstig-

ning og fuld beskæftigelse. Eget hus og bil, som før

havde været forbeholdt overklassen og den bedre

stillede del af middelklassen, kom nu inden for

den almindelige families rækkevidde.

Væksten var en følge af den internationale høj-

konjunktur, som satte ind i 1950’erne. Genop-

bygningen efter 2. verdenskrig, Marshall-hjælp,

nedbrydning af handelsbarrierer mellem landene

og den internationale arbejdsdeling var væsentli-

ge forudsætninger for denne vækst.7

I 1960’erne og 1970’erne skete der en spredning

af industrien fra de store byer. Først skete det for

de store integrerede virksomheders vedkom-

mende og deres underleverandører. Senere for

alle typer virksomheder.3

Tempoet i byvæksten nåede i løbet af 1960’erne

en hidtil uset størrelsesorden. I takt med industri-

aliseringen, velstandsstigningen og privatbilis-

mens udbredelse ændrede bydannelsen karakter

fra vækst af enkelte byer til vækst af byregioner.8

Det vil sige, at væksten nu fandt sted i større by-

centre omgivet at mindre og helt små bysamfund,

knyttet til centret med en voksende afhængighed

af centrets arbejdspladser og offentlige og private

servicefunktioner.

Dannelsen af byregioner berørte alle landets stør-

ste og mellemstore byer og betød en udjævning

af erhvervsmæssige og sociale forskelle i landet. 

Fra slutningen af 1950’erne til begyndelsen af

1970’erne voksede det årlige boligbyggeri fra ca.

20.000 boliger til ca. 55.000 boliger, mens er-

hvervsbyggeriet voksede fra ca. 2 mio. m2 til

godt 4 mio. m2 om året (Fig. 1).9

I samme periode fra 1960 til 1974 voksede by-

arealet med 64%, mens bybefolkningen i denne

periode kun voksede med 23%. En væsentlig

årsag til at byarealet voksede 2-3 gange hurtigere

end bybefolkningen var dels, at det gennemsnit-

lige arealforbrug for boliger og arbejdspladser

var stigende, og dels at den gennemsnitlige hus-

standsstørrelse var faldende.

Der blev alt andet lige flere og mindre husstande,

men med et stadig større arealforbrug per husstand.  

Ud over at den enkelte bolig og den enkelte

arbejdsplads havde et stadig større arealbehov

betød den trafikale udvikling også et voksende

behov for arealer til veje, parkeringspladser og

andre trafikanlæg i byerne.

Den by, som voksede frem fra slutningen af

1950’erne, havde en helt anden karakter end den

klassiske by. Den var mere åben og lav. Fra star-

ten af 1960’erne frem til midten af 1970’erne

voksede parcelhusenes andel fra ca. halvdelen til

godt og vel trefjerdedele af det samlede bolig-

byggeri. Parcelhusudstykningerne bredte sig ud

over landskabet, og hvert år blev der anlagt flere

hundrede kilometer ny “villavej".

Industrien ændrede også karakter fra kompakte

fleretages industriområder til ekstensivt udnytte-

de erhvervsområder med “græsplæneindustrier".

Den funktionsopdeling af byen, som var startet

allerede tidligt i det 20. århundrede, blev mere

synlig efterhånden som byen voksede. 

Funktionsopdelingen og byvækstens spredning

fra enkeltby til byregion betød stadig større af-

stande mellem bolig og arbejde og mellem boli-

gen og byens øvrige funktioner, og dermed mere

daglig transport. 

Udviklingen fra 1960 betød alt i alt en befolk-

ningsvækst på godt 25% i byerne, mens byernes

areal mere end fordobledes. 

Befolkningsstagnation og stigende 
spredning i 1980’erne og 1990’erne 
For første gang i landets nyere historie ligger

befolkningstallet næsten fast i en 10-årig periode

fra begyndelsen af 1980’erne frem til begyndel-

sen af 1990’erne, hvor befolkningstallet begyn-

der at stige svagt igen. Der sker i perioden kun få

og små forskydninger i befolkningens regionale

fordeling.  
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Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1999.
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Boligbyggeriet falder fra begyndelsen af 1980’-

erne ned til omkring 20.000 boliger, og efter et

opsving i slutningen af 80’erne falder byggeriet

yderligere til ca. 15.000 boliger om året i begyn-

delsen af 1990’erne (Fig. 1). Boligbyggeriet æn-

drer samtidig sammensætning. Der bliver bygget

færre parcelhuse, mere tæt-lavt byggeri og flere

etageboliger. Fra 1995 falder etagehusbyggeriets

andel igen, mens parcelhusenes andel vokser. 

Erhvervsbyggeriet falder ligeledes i begyndelsen

af 1980’erne. Herefter er der et opsving i midten

af 1980’erne (Fig. 1). Interessen for til enhver tid

at have udlagt rigeligt med erhvervsarealer igen-

nem 1980’erne og 1990’erne er imidlertid stor,

uanset det aktuelle byggebehov. Denne interesse

skal bl.a. ses på baggrund af samme periodes sto-

re arbejdsløshed. Rigeligt med erhvervsgrunde -

gerne beliggende ved motorveje eller andre med

bil lettilgængelige steder - blev for mange kom-

muner en væsentlig del af strategien for at skaffe

flere job til kommunen.

Byudviklingen i sidste del af 1990’erne kan ka-

rakteriseres som en stigende spredning, som der-

med giver en stigende pendling og stigende trans-

port i fritiden. Inden for de allerseneste år er en

fornyet interesse opstået i kommunerne for at

udlægge nye arealer til parcelhuse. Den gunstige

økonomiske udvikling og ejendomsprisernes

stigning har været medvirkende årsag til, at der

igen bygges parcelhuse. Det giver efterspørgsel

på attraktive byggegrunde - både som traditionel-

le grunde, helst beliggende ved skov og strand,

og som storparceller ude i det åbne land. 

I dag er ca. en tredjedel af nationalformuen bun-

det til landets 1 mio. parcelhuse. Mange af disse

er fra 1960’erne og 1970’erne, og blandt andet

kreditforeningerne er bekymrede for, at de næs-

te årtiers små ungdomsgenerationer ikke vil ef-

terspørge de mindst attraktive huse, med fare for,

at den nationale formue taber i værdi.10 Spørgs-

målet er dermed, om der vil ske samme udvik-

ling i 1960’ernes og 1970’ernes parcelhuskvarte-

rer, som man har oplevet i samme periodes store

almennyttige boligbebyggelser: at de udvikler sig

til sociale problemområder.

Ved indgangen til det 21. århundrede viser en

befolkningsprognose fra Danmarks Statistik en

forventet befolkningstilvækst på 700.000 perso-

ner de næste 40 år.1 Selvom prognoser altid kan

diskuteres vil vækstforventningerne utvivlsomt

blive brugt som endnu et argument for flere area-

ler til boliger. Det er derfor vigtigt, at der opnås

en forståelse mellem staten og kommunerne om,

under hvilke præmisser der kan udlægges nye

arealer til fx parcelhuse. Endvidere er det vigtigt,

at mulighederne for at bygge tættere og udnytte

allerede eksisterende byarealer undersøges og

vurderes grundigt - og ikke mindst, at der formu-

leres en national strategi, hvor både stat, kommu-

ner og amter forpligtiger sig til en mere hensigts-

mæssig og mindre ekstensiv byudvikling.

Landskabet og byudviklingen 

Bebyggelsen er blevet løsrevet 
fra landskabet
Bosætning i landskabet kan enten være landskabs-

relateret eller ikke-landskabsrelateret. Den land-

skabsrelaterede eller landskabsafhængige bosæt-

ning kan være funktionsbestemt af jordbrugspro-

duktionen eller af trafikken, som bosætningen i

de oprindelige købstæder og stationsbyer. Endvi-

dere kan bosætningen være æstetisk bestemt. 

Den ikke-landskabsafhængige bosætning knytter

sig til byudviklingen i den industrielle periode

efter 1850 og især perioden efter 2. verdenskrig,

hvor forstæderne bygges som lag-på-lag uden på

de gamle købstæder og mange landsbyer. Frigø-

relse fra landskabet hænger sammen med den

tekniske og trafikale udvikling, hvor landskabet

ikke længere er en betingelse for befolkningens

eksistens. Desuden har planlægningen mere væ-

ret bestemt af juridiske og økonomiske faktorer

end af rumlige, rekreative og økologiske forhold. 

Konsekvensen af frigørelsen fra landskabet har

imidlertid ofte været mangel på karakter og iden-

titet i disse forstadsbebyggelser.

Dyrkningen af jorden har været 
styrende for bosætningen
Dyrkningen af jorden styrede lokaliseringen af

landsbyerne, og landskabets terrænformer har

styret formen på byerne. Det gælder de sluttede

fortelandsbyer med stjerneudskiftede jorder på

morænen, og det gælder de båndformede rand-

landsbyer på grænsen mellem eng og ager. De

udflyttede gårde, der karakteriserer det danske

landskab i forhold til fx det tyske og polske land-

skab, blev også lokaliseret centralt i forhold til

dyrkningsjorden.
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Landsbyens særkende er den topologiske orden,

som husene er placeret efter, og desuden den

åbenhed som gælder både udadtil i forhold til

jordbrugsproduktionen og indadtil i forhold til

det sociale aspekt. Det sidste giver sig fx udslag i

lave hække mod landsbygaden, sådan at livet i

byen kan følges både indefra og udefra.

Mange landsbyer er i dag udvidet med parcelhu-

se, ofte i form af en såkaldt slipseudstykning, hvor

en tilfældig gård i stjerneudskiftningen er opkøbt

og udstykket i parceller til énfamilieshuse omgi-

vet af forstadens høje hække, som en stor kon-

trast til landsbyens åbenhed. Her er det udeluk-

kende den juridiske ejendomsgrænse, der ligger

til grund for landsbyens rumligt tilfældige af-

grænsning mod landskabet. 

Landsbyen har ikke mere den kulturbærende

funktion, som den havde frem til omkring 2.

verdenskrig, hvilket giver sig udslag i en stigende
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Figur 2. 
Luftfotoet viser efterkrigstidens urbanisering af landbrugslandet, nord for Århus, hvor planlæg-
ningen som de fleste andre steder mere har været bestemt af tilfældige ejendomsgrænser og øko-
nomisk profit end af rumlige, æstetiske og økologiske forhold. Landsbyen True har endnu en klar
identitet i sin stjerneudstykning, men er voldsomt presset af den store parcelhusudstykning.
Landsbyen Tilst har derimod mistet sin identitet ved tilbygningen af slipseudstykninger og æste-
tisk ukoordinerede bebyggelser. Landskabet har ikke ydet modstand, hverken fysisk eller juridisk
i form af fredninger.
Kilde: Kort- og Matrikelstyrelsen.
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forslumning uden varetagelse af de kulturværdi-

er, som landsbyerne indeholder. De seneste års

interesse for såkaldte storparceller, som ofte fore-

slås placeret i eller eventuelt uden på eksisterende

landsbyer, forstærker yderligere landsbyernes

opløsning i forhold til det åbne land. 

Den samme forslumning gælder de udflyttede

gårde i det åbne landskab, hvor bygningsmassen

enten forfalder eller bliver anvendt til andre er-

hverv eller som bolig for mennesker, der ikke er

tilknyttet jordbruget. Landbrugsproduktionen

sker i dag fra store farme med meget forenklede

bygninger, der udelukkende opføres under hen-

syntagen til produktionen og ikke til omgivelser-

nes landskab. Baggrunden for denne udvikling er

de økonomiske betingelser for jordbruget, hvor

der kræves store enheder for at gøre driften ren-

tabel.

Bosætningen og bebyggelsen i landdistrikterne

undergår derfor i disse årtier en voldsom foran-

dring, hvor en indsats må handle om at være

mere bevidst om det produktionsbærende bygge-

ri og de mange kulturværdier i landsbyerne.

Transportmuligheder har påvirket 
bosætningen 
Købstæderne, der er opstået som handels- og ser-

vicebyer, blev lokaliseret i landskabet, hvor vigti-

ge handelsveje krydsede hinanden, først og frem-

mest hvor landevejen krydsede vandvejen. Vejle
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Figur 3.
Silkeborg er en ung industriby, hvor lokaliseringen som for de gamle købstæder også er bestemt af
landskabets former. Den er lokaliseret ved Gudenåens udløb i Silkeborg-søerne af hensyn til etab-
lering af vandkraft. Byen har endnu en klar identitet, idet udviklingen stort set er begrænset til
ådalsterrassen, da det stærkt bakkede landskab med dybe erosionsdale mod ådalen har givet
modstand mod byvæksten.
Kilde: Kort- og Matrikelstyrelsen.
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Nørre Åby på Fyn, eksisterende og evt. fremtidige forhold. 
Nørre Åby er opstået som stationsby, kendetegnet ved den rette stationsgade gående ud fra stationen.
Byen er vokset ud med parcelhusudstykninger og er nu vokset sammen med landsbyen Brandstrup
syd for stationsbyen. I den nordlige del er et erhvervsområde under udvikling. Byen ligger i et åbent
landbrugsområde med den lille Viby Å som eneste rekreative område.
Det åbne landbrugsland omkring Nørre Åby giver ingen rekreationsmuligheder eller rumlig støtte for
den efterhånden store bydannelse. Etablering af en skov på ca. 140 ha nord for byen er vist som ek-
sempel på, hvordan skovrejsning kunne bruges bevidst til forbedring af byområdets rekreative, økolo-
giske og æstetiske kvalitet.

forslag til skovrejsning

eksisterende by

forslag til byudvidelse

Figur 4.
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er fx opstået ved en tunneldalstærskel, hvortil

skibene kunne sejle, og hvor landevejen forholds-

vis let kunne passere ådalen.

Landskabets store elementer som kyster, fjorde

og åer har således været bestemmende for lokali-

seringen, hvorfor købstæderne ofte fremtræder

(eller fremtrådte) med stor identitet. 

Landskabet har også haft betydning for byens

indre opbygning, idet terrænformer og gamle

vejforløb, bestemt af terrænet, har styret det

organiske gadeforløb, såvel vertikalt som hori-

sontalt. Købstæderne havde en indre sammen-

hængskraft som følge af deres funktion, og når

de også lå veldefineret i landskabet med en klar

relation til kyst, skov, å og sø, har de haft en stor

identitet.

Stationsbyerne fra omkring århundredskiftet har

også været styret af landskabet, idet jernbanen

med krav om flade landskaber naturligt har afsat

bydannelser med passende mellemrum i slette-

landskaber eller på kanten af disse i relation til

eksisterende byer. 

Stationsbyen har som handelsby haft den samme

indre sammenhængskraft som købstaden. Dens

særkende er den lige gade med gadehuse fra sta-

tionen, et udtryk der genfindes overalt i landet, i

modsætning til landsbyerne, der har haver eller

grønninger foran husene. 

Med byudviklingen fra omkring 1960 mistede

købstæderne deres oprindelige visuelle klarhed i

landskabet. Bræmmen af forstæder flyder nu ud

over landskabet omkring den gamle by, hvor der

ikke er større begrænsende landskabselementer

som skove og søer, der kan give modstand mod

bebyggelsen. Bydannelsen er med få arkitekto-

nisk bevidste undtagelser planlagt todimensionalt

i form af udstykninger uden på den gamle køb-

stad uden bevidste relationer til landskabet.

Det smukke landskab har tiltrukket 
bosætningen
Bosætningen kan også være æstetisk betinget, alt-

så uden en funktionel eller praktisk afhængighed

af landskabet som de to allerede definerede rela-

tioner. En sådan relation er karakteristisk for efter-

krigstiden, hvor samfundet frigør sig fra landska-

bet både teknisk og mentalt. Landskaber bliver

noget man besøger og ser på. 

Overklassen synes dog altid at have søgt at bo-

sætte sig i landskabelige herligheder ud fra æste-

tiske overvejelser. Romerne dyrkede landskabet

og livet på landet som modsætning til byens hek-

tiske liv. Villaen var boligen på landet, og klassis-

ke forfattere som Virgil og Vitruvius har givet

anvisninger på, hvordan den ideelle villa skulle

placeres og indrettes for at danne ramme om

landlivets arkadiske ro og fordybelse. Oldtidens

idealer inspirerede senere tiders overklasse.

1700-tallets herregårde blev fx altid placeret på

signifikante steder i landskabet i relation til søer,

skove og engdrag. Da miljøet blev for ubehage-

ligt i København inden for murene i 1800-tallet,

flyttede det bedre borgerskab til Frederiksberg og

Ryvangen til villaer i grønne omgivelser, og den-

ne bosættelse efterfulgtes af middelklassens ud-

flytning til de varierede nordsjællandske landska-

ber i 1900-tallet. Noget tilsvarende var gældende

for købstæderne.

For at undgå en overbefolkning af disse attraktive

landskaber søgte planlæggerne i hovedstadsom-

rådet med Principplanen fra 1960 og gennem en

kvalificeret byplanlægning af Køge Bugt-fingeren

at trække den kommende bosætning til Sydvest-

egnen. I erkendelse af den generelle søgen efter

landskabelige kvaliteter er så opbygget nye rekre-

ative landskaber i form af Vestskoven og Køge

Bugt Strandpark, ligesom ådalene er gjort land-

skabeligt rigere med søer og småskove.

I Egnsplanrådets Regionplan 1973 er denne sø-

gen efter at bo i varierede landskaber efterkom-

met, idet bytilvæksten blev planlagt til det varie-

rede landskab i Skovbo kommune og til kommu-

nerne i Nordsjælland.

Efter en stilstand i byvæksten i 1980’erne ser man

nu igen sidst i 1990’erne kommunale udstyk-

ninger ved landskabelige herligheder for at træk-

ke den økonomiske overklasse til kommunen.

Fremtidens bosætning – 
mod landskabelige kvaliteter
I dag er bosætningsønskerne noget spredt. Der er

stor søgning mod de renoverede bycentre med

de mange sociale og æstetiske oplevelsesmulig-

heder, og der er en moderat udflytning til land-

distrikternes landsbyer og tomme landbrugsbyg-

ninger, hvilket imidlertid er problemfyldt i for-

hold til transport og service. Endelig er der efter

en pause siden først i 1980’erne overraskende

kommet en fornyet interesse for bosætning i

byernes udkanter i både parcelhuse og tæt/lav-
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bebyggelser og helst i relation til landskabelige

herligheder.

Da denne søgen mod landskabelige kvaliteter

synes konstant stor, bør planlægningsindsatsen

inkludere en landskabsudvikling, både i forhold

til de mange eksisterende bebyggelser, der mang-

ler landskabelige kvaliteter, og i sammenhæng

med udviklingen af nye bosætninger. Dette kan

ske med de nye effektive midler som skovrejs-

ning, genskabelse af vådområder og etablering af

levende hegn og alléer til fremme af landskabeli-

ge kvaliteter, hvor de ikke allerede findes.11 12 13  

Byernes arealforbrug

Manglende arealdata
Der findes ingen sammenfattende arealdata i

Danmark. Det vil sige, at det ikke løbende og sys-

tematisk opgøres, hvordan det samlede areal an-

vendes til fx til byformål, til sommerhuse og til

veje uden for byerne og til forskellige formål i

det åbne land i øvrigt. 

Det er altså ikke muligt at følge byvæksten areal-

mæssigt, systematisk og detaljeret - hverken over

tid eller geografisk fordelt i landet. Specielt er ud-

viklingen fra midten af 1980’erne dårligt belyst.

Byarealforbruget vokser igen
I forbindelse med landsplanlægningen har der

dog siden begyndelsen af 1960’erne være gjort

forskellige forsøg på at få overblik over det aktu-

elle byareal i landet som helhed og behovet for

nye arealer til byformål i fremtiden. Disse behovs-

prognoser er blevet sammenholdt med størrelsen

af planlagte arealer til fremtidige byformål, for at

sikre at der gennem planlægningen blev udlagt

nok areal til den forventede vækst.

I Zoneplan 196214 opgøres byarealet til at være

675 km2 i begyndelsen af 1950’erne, eller 1,5 %

af landets samlede areal. Byarealet i år 2000 forud-

siges at skulle ligge på mellem 1.300 og 2.600 km2.

På baggrund af Zoneplan 1962 og andre statslige

opgørelser fra 1970’erne og 1980’erne8  15 kan

man med nogen usikkerhed opgøre den årlige

vækst i byarealet til ca. 20 km2 om året i 1950’-

erne og 60 km2 om året fra midten af 1960’erne

til midten af 1970’erne. Herefter falder det årlige

byarealforbrug, og fra slutningen af 1970’erne

frem til 1995 har det ligget på knap 40 km2 om

året (Fig. 5). 

I de allerseneste år har bolig- og erhvervsbyggeri-

et været stigende; derfor vurderes byarealforbru-

get også at være i vækst. Herudover er der gen-

nem 1980’erne planlagt mange nye erhvervsare-

aler rundt om i landet. For den enkelte kommune

har det at kunne udbyde rigeligt med erhvervs-

arealer været en af de få handlemuligheder man

har grebet til i kampen mod arbejdsløshed. 

Netop det forhold har foranlediget staten til at til-

kendegive, at behovet for erhvervsarealer ikke

bør dækkes ved at lægge “nye ringe" rundt om

byerne eller ved at udlægge nye arealer uden for

byerne ved overordnede veje i det åbne land.16

Derimod bør kommunerne overveje i stedet at

forny eksisterende ældre erhvervsområder.

En undersøgelse af kommunernes planlagte area-

ler viser, at specielt det planlagte areal til erhvervs-

formål er meget stort i forhold til det forventede

byggeri. I 63 repræsentativt udvalgte kommuner

er der gennemsnitligt et planlagt erhvervsareal,

som er lige så stort som det allerede eksisterende

bebyggede erhvervsareal.17 Typisk har en kom-

mune udlagt erhvervsarealer til mere end de næs-

te 50 års forbrug. For boligernes vedkommende

er det planlagte areal noget mindre, svarende til

en femtedel af det eksisterende areal.  

Et så rigeligt arealudbud, specielt til erhvervsbyg-

geri, giver i princippet ingen mulighed for at sty-

re byvæksten. En endnu mere spredt og usammen-

hængende by kan blive konsekvensen. Det rigeli-

ge arealudbud kan herudover formindske inter-

essen for omdannelse og udnyttelse af ældre og

mere centralt beliggende erhvervsområder: Det

båndlægger store landbrugsarealer, og det for-

styrrer motorvejenes indpasning i landskabet, i

og med at mange af arealerne er udlagt langs

eksisterende og planlagte motorveje. 

Man kan sige, at en så rigelige rummelighed unø-

digt binder fremtiden, fordi en spredt og usammen-

hængende vækst umuliggør at tilbageføre sam-

menhængende arealer til det åbne land. Planlæg-

ningsinstrumentet kommer på den måde til at

virke stik mod sin hensigt. 

Byernes påvirkning 
af det åbne land

I takt med at en stadig større del af landets

befolkning bor i byer, og i takt med at byernes

areal er vokset fra 1,5 % i begyndelsen af
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1950’erne til 5% i midten af 1990’erne18 er der

forgået en kraftig bymæssig påvirkning af det

åbne land i øvrigt. 

Denne påvirkning er sket på flere måder - synligt

i form af beslaglæggelse af arealer til fx trafikan-

læg og til rekreative formål, og mere usynligt i

form af miljøpåvirkninger, fx gennem forurening

og gennem grundvandssænkning, som konse-

kvens af byernes vandforbrug. 

Ud over den synlige og mindre synlige påvirk-

ning af det åbne påvirker den spredte bebyggelse

det åbne land. Den spredte bebyggelse - det vil

sige landsbyer med mindre end 200 indbyggere

og enligt liggende huse mv. - beslaglægger godt

3% af landets areal. Et areal, der altså er mere

end halvt så stort som det egentligt bymæssigt

bebyggede areal, men som måske syner lige så

meget, fordi bebyggelsen netop er spredt i små

enklaver og dermed påvirker stort set alle danske

landskaber. 

Interessen for at bosætte sig på landet - i tilovers-

blevne landbrugsejendomme eller i nye huse på

storparceller - har været stigende de senere år.

Nedlæggelsen af landbrug og befolkningens sti-

gende mobilitet og mulighederne for at arbejde

hjemme er medvirkende årsager til denne udvik-

ling. 

Som eksempel på den meget synlige påvirkning

af landskabet kan nævnes de store sommerhus-

områder, som strækker sig langs kysterne overalt

i landet. Arealmæssigt fylder sommerhusene kun

godt 1% af landets areal. Problemet er, at som-

merhusområderne er udlagt som forholdsvis smal-

le arealer langs kysten - og derved kommer til

dække en uforholdsmæssigt stor del af den sam-

lede kystlinie. Et andet visuelt problem er, at som-

merhusområdernes beplantning ofte er meget

forskellig fra den oprindelige egnskarakteristiske

og er betydeligt mere rig på træer og buskvegeta-

tion. Landskabet bliver lukket rent visuelt.
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Figuren viser væksten i byzoner fra 1974 til 1999. På baggrund af de historiske tal fra 1974 kan det i dag
skønnes, at byzonen i Danmark i de seneste 25 år er vokset med ca. 1/3, fra omkring 180.000 ha i 1974 til
ca. 240.000 ha i 1999. 
Kilder: Planstyrelsen (1975), Regionplanorientering nr. 5.; Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen. Zone-
kortDK, Amtslige data fra perioden 1997 til 1999.

Figur 5.              Vækst i byzoner 1974–1999
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Et eksempel på den ikke umiddelbart synlige på-

virkning af det åbne land er byernes indvinding

af grundvand. Den umiddelbare konsekvens af

grundvandsindvinding er sænkning af grund-

vandsspejlet. For eksempel er grundvandsspejlet

sænket med mere end 10 meter i store områder i

det nordøstlige Sjælland siden år 1900 som kon-

sekvens af Københavns Kommunes vandindvin-

ding. Grundvandssænkningen medfører reduce-

ret vandføring i vandløbene, udtørring af eng- og

mosearealer og risiko for indtrængning af salt-

vand i de kystnære grundvandsmagasiner.  

Offentlig regulering af byvæksten 

Den tidlige byplanlægning – 
byerne begynder at vokse
Byernes udvikling har stort set altid været regule-

ret. I forrige århundrede, da København og de

andre større byer begyndte at vokse, gik regule-

ringen ud på at sikre brandmæssige hensyn og

forebygge fare for epidemier. Byplanlægning i

moderne forstand, det vil sige styring af byernes

udvikling og vækst, blev først en formel og reel

mulighed med byplanloven af 1938. 

Men allerede fra omkring 1860 blev byplanlæg-

ning i enkelte tilfælde anvendt som styringsred-

skab. Det gælder fx ved inddragelse af voldområ-

derne i København omkring 1860, det gælder

ved anlæggelsen af Esbjerg,12 og det gælder ved

de store udvidelser af København omkring

århundredskiftet.

Denne tidlige planlægning var inspireret af tyske

forhold.19 I de fleste delstater havde man allere-

de fra 1870 en lovgivning, som gjorde det muligt

at styre byudviklingen.

Den første byplanlov fra 1925 gav mulighed for,

at kommunerne kunne udarbejde byplaner, som

havde en regulerende og dermed rådighedsind-

skrænkende funktion i forhold til den enkelte

grundejer. Loven blev imidlertid kun anvendt i

ganske enkelte tilfælde, fordi disse planmæssige

indskrænkninger kunne udløse erstatning, hvis

grundejeren kunne påvise tab ved reguleringen.20

Byplanloven af 1938 – byplaner for 
eksisterende byer
Med byplanloven af 1938 blev der givet mulig-

hed for erstatningsfri regulering af privat ejen-

dom. Et afgørende træk var, at det blev gjort til

en pligt for alle købstæder med mere end 1.000

indbyggere at udarbejde en byplan inden fem år

fra lovens ikrafttræden.12

Byplanen regulerede en række forhold for byens

funktion, bebyggelsesforhold, tætheder, anven-

delse og udseende. Der kunne træffes bestem-

melser om veje, havne, torve og offentlige funk-

tioner.

I praksis kom loven til at fungere på to niveauer:

Som dispositionsplaner, som fastlagde de over-

ordnede principper for byernes langsigtede ud-

vikling og omdannelse. Dispositionsplanerne var

ikke umiddelbart bindende for den enkelte grund-

ejer. På detaljeret niveau arbejdede man med de

såkaldte byplanvedtægter, som var juridisk bin-

dende bestemmelser tinglyst for den enkelte

ejendom. 

Fra statens side (Den Kommitterede i Byplansa-

ger) gjorde man en stor indsats for at vejlede den

enkelte kommune. Hvad der fik stor betydning

for byernes udvikling var den funktionsadskil-

lelse, man introducerede allerede på et meget tid-

ligt tidspunkt, og som stadigvæk præger planlæg-

ningen i dag.

Byplanlægningen efter byplanloven havde på det

tidspunkt først og fremmest sigte på at regulere

de eksisterende byer, og man havde ikke tilstræk-

kelig hjemmel til at sikre bestemte vækstretnin-

ger for byernes vækst eller sætte grænser for

væksten i form af adskillelse mellem by og

land.21 Den begyndende byspredning omkring

København i 1940’erne kunne derfor heller ikke

forhindres eller styres ved hjælp af byplanloven.

Byreguleringsloven 1949- 
udviklingsplaner for byernes vækst
I 1945 tog Dansk Byplanlaboratorium initiativ til

nedsættelse af en arbejdsgruppe, som i løbet af

de efterfølgende år udarbejdede et skitseforslag

til Egnsplan for Storkøbenhavn. Dokumentet blev

hurtigt kendt som Fingerplanen (Fig. 6). 

Blandt andet blev Fingerplanen brugt som afsæt

for den såkaldte byreguleringslov, som blev ved-

taget i 1949. Byreguleringsloven var begrundet

med behovet for at kunne tilvejebringe en fælles

udviklingsplan for bysamfund, der i kraft af stærk

vækst eller særlige trafikale eller landskabelige
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forhold berørte flere kommuner. Byregulerings-

loven gav mulighed for at friholde landbrugsom-

råder for bymæssig bebyggelse i og med, at be-

byggelse i det åbne land blev gjort afhængig af

tilladelse. 

En anden betydningsfuld nydannelse var etable-

ringen af de særlige byudviklingsudvalg, som var

sammensat af repræsentanter for kommuner og

amtsråd samt sagkyndige, som var udpeget af sta-

ten. Loven pegede på fire byudviklingsudvalg,

som umiddelbart skulle nedsættes; for Køben-

havns-egnen, for Århus, Odense og Ålborg. Sene-

re blev der nedsat i alt 42 byudviklingsudvalg.21

En byudviklingsplan havde en gyldighedsperiode

på 15 år. Byudviklingsplanen blev tinglyst på alle

ejendomme i mellem- og yderzone, hvor det

ikke umiddelbart var muligt at foretage byudvik-

ling. Der skulle endvidere udbetales erstatning til

de grundejere, som led tab ved at blive placeret i

disse områder.22

Byreguleringsloven var medvirkende til, at by-

væksten ikke blev mere spredt end det var tilfæl-

det. Specielt i nærheden af de større i byer og i

Københavnsområdet lykkedes det fx i forbin-

delse med de grønne kiler at holde en nogenlun-

de skarp afgrænsning mellem byen og det åbne

land. At man så i de efterfølgende årtier anlagde

motorveje, placerede højspændingstraceer mv. i

netop de grønne kiler er en anden sag. 

Planlægning i vækstårene 1960-1975 -
zoneplaner skal styre byvæksten
Den kraftige byvækst, som satte ind i slutningen

af 1950’erne, og behovet for at udbygge den

overordnede vejstruktur som følge af det voksen-

de biltal fremmede behovet for at planlægge på

overordnet national plan og førte i 1961 til ned-

sættelse af Landsplanudvalget. 

I 1961 vedtages der også en særlig Køge Bugt-

lov, som var møntet på at fremme en samlet

byplanlægning og samordning i de kommuner,

som var udset til at modtage en stor del af den

forventede befolknings- og erhvervsvækst i Stor-

københavn. Initiativet medførte i løbet af de næs-

te årtier udvikling af det til dato største planlagte

byområde med ca. 200.000 indbyggere, arbejds-

pladser, centre og infrastruktur.

Landsplanudvalget udgav bl.a. Zoneplan 1962 for

Danmark. Zoneplanen var ikke nogen egentlig

plan, men et forsøg på at afveje byudviklingsbe-

hovet i forhold til landskabelige og andre beskyt-

telsesinteresser på en måde, så tilstrækkeligt store

sammenhængende arealer samtidigt kunne sikres

til byernes udvikling 40-50 år frem i tiden. I alt

udpeger man i planen interesseområder for by-

udviklingen, som er ca. 4 gange så store som det

forudsete behov. I planen forsøges som noget nyt

at vurdere planens konsekvenser i forhold til

erhvervsmæssige og økonomiske interesser og i

forhold til beskyttelsesinteresser.14

Selvom intentionerne bag Zoneplan 1962 var at

undgå byspredning og sikre, at byvæksten skete

hensigtsmæssigt i forhold til eksisterende byom-

råder, var de meget optimistiske vækstforudsæt-

ninger medvirkende årsag til, at der blev udpeget

meget store arealer til fremtidig byvækst. Arealer,

som senere kom til at indgå i kommuneplanerne,

og som det efterfølgende - da byggeaktiviteten

faldt i sidste halvdel af 1970’erne - af politiske og

økonomiske årsager ikke var muligt at tilbagefø-

re til det åbne land.  
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Figur 7.
Zoneplan 1962 for Danmark 
samt ZonekortDK fra 1999.

Zoneplanen fra år 1962: Formålet
med planen var at foreslå retningslinjer
for den fremtidige arealanvendelse og
sikre arealer nok til den forventede by-
vækst. Her gengivet fra Arealplanlæg-
ning, status og problemstillinger, Land-
planafdelingen 1999.

ZonekortDK fra år 1999: Zone-
kortDK viser landets inddeling i hhv. by-
zone, sommerhusområder og landzone.
Egentlig byudvikling - i form af inddra-
gelse af nye arealer til byformål - kan
kun ske der, hvor planlægningen åbner
mulighed for, at arealerne kan overføres
fra landzone til byzone gennem lokal-
planlægningen. Landzone-bestemmel-
ser er en af hjørnestenene i beskyttel-
sen af det åbne land. Hovedformålet er
at forhindre ukontrolleret bebyggelse og
anlæg i det åbne land og at bevare vær-
difulde landskaber. Miljø- og Energimi-
nisteriets Landsplanafdeling har etable-
ret ZonekortDK i samarbejde med am-
terne. ZonekortDK bliver løbende opda-
teret, og i fremtiden vil det derfor blive
muligt at følge væksten i byzonearea-
lerne mere indgående.

Kilder: Landsplansekretariatet (1974) Areal-

planlægning, status og problemstillinger.;

Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafde-

ling.

Byzone
Sommerhus 
områder

Zone 1: By- og industri-
udviklingsområder
Zone 2: Interessområder for 
by- og industriudviklng
Zone 3: Interesseområder 
for sommerhusbebyggelse 
og fredning
Zone 4: Rene landbrugsområder
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Planlovreformen i 1970’erne – 
regionplaner og demokratisering
I 1970 blev der gennemført en inddelingsreform,

som betød, at antallet af kommuner blev reduce-

ret fra godt 1.000 til 275, mens de 23 amter blev

reduceret til 14. 

Reformen blev gennemført under parolen "én by

- én kommune”, hvilket hentydede til, at en del

større og mellemstore byer var vokset ud over

deres hidtidige administrative grænser. Indde-

lingsreformen bragte nu orden i det forhold, på

nær i hovedstadsområdet, hvor der hverken lo-

kalt eller landspolitisk kunne opnås politisk enig-

hed om en ny administrativ struktur.

På planlægningsområdet blev inddelingsrefor-

men fulgt op af den såkaldte planlovreform, som

blev gennemført i tre etaper.21

En første etape var by- og landzoneloven (1969)

og en revision af naturfredningsloven. Med by-

og landzoneloven blev byreguleringsloven af

1949 ophævet. Landet blev nu inddelt i tre zoner:

Byzone, sommerhusområde og landzone. Amter-

ne skulle varetage administrationen af loven.

Anden etape var lands- og regionplanloven af

1973. Her skulle alle amter udarbejde regionpla-

ner. Regionplanerne skulle efter loven revideres

hvert fjerde år. I Hovedstadsregionen skulle der

udarbejdes en samlet regionplan for hele områ-

det. Planen skulle udarbejdes af Hovedstadsrå-

det, som overtog amternes beføjelser på plan-

området.

Regionplanerne afløste det arbejde, som Byregu-

leringsudvalgene hidtil havde udført med hensyn

til at styre byvæksten på tværs af kommunegræn-

serne. Men som noget nyt skulle planlægningen

på regionalt niveau også omfatte den del af am-

terne, som skulle blive ved med at være åbent

land. Regionplanerne blev derved planlægnings-

mæssige ramme for amternes administration af

by- og landzoneloven.  

Den tredje etape af Planlovreformen blev Kom-

muneplanloven af 1975, som ophævede byplan-

loven af 1938. Den nye lov betød, at alle kom-

muner nu var pligtige til at udarbejde kommune-

planer, og at disse kommuneplaner skal revideres

hvert fjerde år. Kommuneplanerne afløste dispo-

sitionsplanerne, og lokalplanerne afløste byplan-

vedtægterne. Som noget nyt skulle kommune-

planerne dække hele kommunens areal og ikke

kun den del af kommunen, som var eller skulle

være by.

Planlovreformen betød, at der blev oprettet et

sammenhængende plansystem, som dækkede

hele landet. Samtidig betød reformen, at der ske-

te en omfattende kommunalisering af planlæg-

ningen. Det betød fx, at kommunernes planlæg-

ning nu ikke længere skulle overvåges og god-

kendes af staten. Regionplanerne skulle dog god-

kendes af staten helt frem til starten af 1990’erne.

Et andet væsentligt princip i Planlovreformen var

en demokratisering og pligt til at inddrage bor-

gerne i det lokale og regionale planlægningsar-

bejde. Og endelig kan nævnes rammestyrings-

princippet, som betyder, at plansystemet er hie-

rarkisk: Regionplanerne skal holde sig inden for

landsplanlægningen, kommuneplanerne skal hol-

de sig inden for rammerne af regionplanerne og

lokalplanerne skal holde sig indenfor rammerne

af kommuneplanen. Staten kan dog til en hver tid

gribe ind i amternes og kommunernes planlæg-

ning. 

Samtidig med planlovene blev der udarbejdet et

helt nyt system af sektorlove, som havde bestem-

melser om sektorplanlægning. Fx kan nævnes

naturfredningsloven, råstofloven, landbrugsloven

og miljøbeskyttelsesloven. Sektorplanlægningen i

henhold til disse love vedrørte for størstedelens

vedkommende det åbne land, og tanken var at de

forskellige sektorplaner skulle afvejes i forhold til

hinanden og i forhold til andre samfundsinteres-

ser via regionplanlægningen. Sektorplanlægning-

en kom til at foregå i amterne, men planerne

skulle stadig hver især godkendes af staten.

Kommuneplanloven gav mulighed for at medta-

ge alle forhold, som havde betydning for kom-

munens udvikling i kommuneplanlægningen.

Praksis for de fleste kommuner blev imidlertid

alene et spørgsmål om arealanvendelse og sik-

ring af ønskerne om en fremtidig byvækst. 

Den første generation af regionplaner fra starten

af 1980’erne fokuserede på bymønster og by-

vækstmuligheder. Men efterhånden som bygge-

aktiviteten og den politiske interesse for at forde-

le byvæksten mellem de enkelte byer svandt, gled

byspørgsmålet i baggrunden. Det åbne lands plan-

lægning - afvejning mellem et stadigt stigende

antal interesser i det åbne land - kom efterhån-
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den til at dominere amternes regionplanlægning. 

Man kan sige, at da endelig Planlovreformen var

kommet på plads og begyndt at fungere i sin hel-

hed, var byvæksten (som var et af hovedproble-

merne) for længst stagneret og for nedadgående.

Ud over, at kommune- og regionplaner skulle

fungere som sammenfattende planer for hen-

holdsvis kommunernes og amternes planlæg-

ningsaktiviteter, var det i høj grad intentionen at

integrere miljøhensyn i planlægningen på for-

skellige niveauer. Både i regionplanlovene og i

kommuneplanloven indgik det i formålsparagraf-

fen, at planlægningen af den fremtidige fysiske

struktur skulle tilrettelægges sådan, at gode

arbejds- og boligmiljøer blev skabt både i eksiste-

rende og i nye byer. 

Endvidere indgik det i formålsparagraffen, at are-

al- og naturressourcerne skulle udnyttes ud fra

en helhedsvurdering, herunder ud fra en økono-

misk og økologisk synsvinkel. Endelig skulle for-

urening af luft, vand og jord forebygges, bl.a. ved

adskillelse af miljøbelastende aktiviteter og bebo-

else.

Fra slutningen af 1980’erne kommer udviklingen

indenfor EU for alvor til at påvirke den danske

måde at planlægge på. Indførelsen af VVM-vur-

deringer (vurdering af virkningerne på miljøet)

og udpegning af arealer i forbindelse med admi-

nistration af landbrugsstøtten er eksempler på, at

beslutninger på EU-niveau får direkte konsekven-

ser for dansk planlovgivning. 

Planloven 1992 - visionen om 
det bæredygtige samfund
I løbet af 1980’erne opstod der kritik af plansy-

stemet. Man fandt det for tungt og uigennemsku-

eligt med både sektorplaner og sammenfattende

planer, og man fandt det omfattende plansystem

for uegnet til at beskæftige sig med kvalitative

forhold. Byvækst var afløst af stigende arbejdsløs-

hed. Behovet var derfor ikke længere at fordele

og styre kvantitativ vækst, men at udvikle strate-

gier for udvikling og kvalitativ vækst. 

Kritikken førte til et omfattende udvalgsarbejde,

og under mottoet enkelt og effektivt trådte en ny

planlov i kraft i 1992. Sektorplanlægningen på

miljøområdet og for det åbne land blev i princip-

pet ophævet. Der skulle nok stadig laves kortlæg-

ning og sektoranalyser, men planlægningen skul-

le finde sted i forbindelse med den sammenfat-

tende planlægning. Med Planloven blev derfor

alle regler om fysisk planlægning og administra-

tion samlet i en lov. 

Grundlæggende betød det dog få ændringer i

forhold til det hidtidige system. Det blev præcise-

ret, at kommunerne primært skulle beskæftige

sig med byernes planlægning og amterne med

det åbne land. Nyt var, at begrebet forudgående
offentlighed blev formaliseret, hvilket betød, at

offentligheden skal have mulighed for at frem-

sætte ideer og forslag, inden planlægningsmyn-

digheden fremsætter et fuldkommen gennemar-

bejdet - og politisk afvejet - planforslag.

Planlovens formålsparagraf blev også delvis ny-

formuleret i lyset af Brundtland-rapporten Vor
fælles fremtid fra 1987. Målet om at fremme

befolkningens trivsel og om en ligelig udvikling i

landet blev erstattet med målet om en bæredyg-

tig udvikling. 

Afslutning og perspektivering 

Visionen om en bæredygtig byudvikling har væ-

ret debatteret i både national og international

sammenhæng de sidste 5-7 år. I EU-sammen-

hæng har der været nedsat en bymiljøekspert-

gruppe, som i 1996 udgav den hidtil mest omfat-

tende rapport om begrebet bæredygtig byudvik-

ling.23 Bæredygtig byudvikling har dels noget

med organisation og arbejdsprocesser at gøre: at

der arbejdes med helhedsorienteret byledelse

frem for sektororienteret byadministration; at der

arbejdes med “policy integration" frem for en-

keltpolitikker; at byen tænkes som et økosystem

og at der arbejdes med borgerinddragelse og part-

nerskaber.

Rent fysisk arbejdes med en såkaldt kompakt og

funktionsintegreret by i modsætning til en ek-

stensiv og funktionsopdelt by. Den kompakte og

funktionsintegrerede by genererer mindre trans-

port, fordi afstandene er mindre, og fordi de for-

skellige funktioner kan placeres mere hensigts-

mæssigt i forhold til hinanden. Den kompakte by

er også lettere at betjene med kollektiv transport.

I den kompakte by genbruges forældede, men

centralt beliggende arealer, og der bygges tætte-

re. Derved spares arealressourcer. Herudover ar-

bejdes der med forskellige byøkologiske løsnin-
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ger, som formindsker ressource- og energifor-

brug, formindsker forureningen og produktionen

af affald, og som fremmer byens naturindhold.

Ideen om den kompakte by er ikke blevet modta-

get ukritisk overalt: Den enkelte husstand vælger

ikke nødvendigvis bosted med henblik på at mi-

nimere den daglige pendling. Tværtimod viser

analyser, som AKF24 har udført, at flytninger ofte

er ensbetydende med længere pendlingsafstande,

fordi familien vælger bolig efter for eksempel

kvaliteten af den kommunale service - skoler,

børnepasning mv. – og efter en række andre kva-

litative egenskaber bundet til boligen og bolig-

området.

Den kompakte by kritiseres også for at være et

skridt tilbage i miljømæssig forstand. Det lokale

støj- og forureningsniveau i det hele taget må

forventes at blive højere. 

Et af de få eksempler i dansk sammenhæng på at

konkretisere visionen om den kompakte og funk-

tionsintegrerede byudvikling skete i forbindelse

med den forudgående offentlige debat og revi-

sion af kommuneplanen for Århus i foråret 1999,

i et debatoplæg med bidrag fra studerende fra

fire forskellige læreanstalter. Et hold studerende

fra DTU demonstrerer her en række miljøgevin-

ster ved at udvikle Århus i mere kompakt retning

frem for at inddrage de 4.000-5.000 hektar ny

by, som kommunen selv foreslår i løbet af de

næste 20-30 år.25

Ved at begrænse arealforbruget, blande byfunk-

tionerne, arbejde med højere tætheder og anlæg-

ge et nyt sporvognsnet viser modelberegninger,

at der kan spares betydeligt på den daglige trans-

port og dermed på CO2-udslippet i forhold til den

byudvikling, som foreslås af kommunen selv.    

Et problem (som de studerende i øvrigt selv peger

på)– er, at den vækst der finder sted i Århus i lø-

bet af de næste 30 år er marginal i forhold til det

allerede eksisterende Århus. Byplanlægning er

altså kun et ud af flere nødvendige virkemidler i

indsatsen for at gøre byerne mere bæredygtige.

Adfærdsændringer og målrettet miljøledelse er

andre nødvendige indsatsområder. 
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TRANSPORT

Af lektor Per Homann Jespersen, Roskilde Universitetscenter

Centrale budskaber

. Den stadigt stigende transport af gods og personer er dels et
resultat af nogle samfundsstrukturelle ændringer, dels et re-
sultat af ændrede livsstile og livsformer, hvor mobilitet og
forbrug er i centrum.

. Trafikstigningen skyldes imidlertid også at udviklingen er gået i
selvsving, så trafikken i sig selv fremkalder mere trafik.

. Den motoriserede transport giver en række emissioner, der
er skadelige for natur og for sundhed. Der føres en rimelig
succesfuld politik for at nedbringe disse emissioner. Imidlertid
dukker der jævnligt nye erkendelser op, der sætter spørgs-
målstegn ved om der er kontrol med området.

. Emissionerne af CO2 fra trafikken stiger ud over alle målsæt-
ninger, og intet tyder på at et “knæk” på kurven er på vej.

. Transporten kræver infrastrukturelle anlæg, der optager store
arealer og påvirker faunaen, landskabelige værdier og bymil-
jøet i en negativ retning.

. Der er en høj grad af konsensus omkring en række miljømål-
sætninger på trafikområdet. Men politikken er magtesløs over
for de mål, der forudsætter en reduktion af trafikken.

. Indgreb mod trafikken forhindres af en skjult dagsorden, der
har fremkommelighed og efterspørgselsstyring af infrastruk-
turen som sine centrale elementer.

. Det er nødvendigt at reformulere trafikpolitikken i dette lys.
Der må opstilles visioner for trafikken som sådan og ikke blot
mål for trafikkens uønskede effekter. Nødvendige virkemidler
må knyttes hertil.
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Indledning

En høj mobilitet er karakteristisk for alle højtin-

dustrialiserede lande. Jo mere udviklet, jo højere

mobilitet. Vækst i mobiliteten er tilsyneladende

en betingelse for økonomisk vækst og bedre ma-

terielle livsbetingelser. Men trafikken har nogle

negative konsekvenser som reducerer livskvalite-

ten – ulykker, forurening, støj, ødelæggelse af

landskaber, spild af tid.

Findes der alternativer til den evige stigning i trans-

porten, der ikke går ud over livskvaliteten? Og i

så fald, hvordan kan de opnås?

Det er de spørgsmål som denne artikel belyser.

Der er imidlertid lavet nogle afgrænsninger. For
det første fokuserer artiklen på biltrafikken i form

af lastbiler og (især) personbiler på landevejen og

i bytrafikken. Det gør den fordi . personbiler og lastbiler udgør de største andele

af trafikken: I Danmark står personbilerne for

mere end 70% af den jordbundne person-

transport målt i person-kilometer og lastbi-

lerne for omkring 75% af godstransporten

målt i tonkilometer,1. personbil- og lastbiltransporten har høje stig-

ningstakter og vil derfor fortsat i mange år

være de dominerende transportformer for

henholdsvis personer og gods,. personbiler og lastbiler inkarnerer dermed det

moderne samfunds høje mobilitet,

Vi lever i et bilsamfund, og derfor lægges der

vægt på de problemer som bilismen giver i for-

hold til miljøet og samfundsudviklingen. Men

derfor må vi ikke glemme, at alt andet end de

bløde trafikformer giver tunge miljøproblemer –

selvfølgelig især flytrafikken, hvis vækst i USA

for længst har overhalet biltrafikken, og noget

lignende er ved at ske i Europa.2 Også de andre

transportformer, skibe, tog og busser har deres

miljøproblemer, som ikke kan ignoreres.

For det andet fokuserer artiklen på Danmark

og de muligheder vi har for at ændre udviklin-

gen. Ud fra et bæredygtighedssynspunkt er det

egentlig en utilladelig indskrænkning. Kina, der

har en befolkning, der er ca. 250 gange så stor

som Danmarks, har inden for de sidste år overha-

let os med hensyn til antallet af personbiler. Hvis

Kina – i Brundtland-rapportens og den globale

ligheds navn – skulle opnå en biltæthed på niveau

med vores, ville alene Kinas biler slippe lige så

meget CO2 ud som alle aktiviteter i hele EU gør,

og ressourcebelastningen ved fremstillingen af

disse biler og brændstoffet til dem ville være

kolossal.

Det kan de fleste se vil være en urimelig belast-

ning af miljøet. Derfor har vi i den vestlige ver-

den en forpligtelse til at finde alternative løsnin-

ger, nye transportsystemer og ændret adfærd,

der belaster miljøet meget mindre end det vi har. 

Mobilitetens samfundsmæssige 
betydning og årsager

Transportsystemet er blodkarrene i samfundets

organisme. Det sørger for at bringe varerne fra

de steder, hvor de bliver produceret, til de steder,

hvor de skal bruges. Det sørger for at bringe ar-

bejdskraften fra det sted hvor den bor, til det sted

hvor den arbejder og tilbage igen. Så et transport-

system er en nødvendighed for alle samfund, og

jo mere udviklet og komplekst et samfund er, jo

større krav stilles der til dets transportsystem. I

det følgende beskrives, hvordan udviklingen af

produktionen, arbejdet, forbruget og livsstilen er

koblet snævert sammen med udviklingen af trans-

portsystemet.

Produktionen: Vores samfund har udviklet sig

gennem en stadig stigende samfundsmæssig ar-

bejdsdeling og specialisering. Varer, som for hun-

drede år siden blev fremstillet på en fabrik, hvor

de uforarbejdede råvarer kom ind i den ene ende

og færdige produkter kom ud i den anden, frem-

stilles nu i mangfoldige led, hvor én virksomheds

produkter er råvarer for den næste. Denne specia-

lisering af virksomhederne har omvendt mulig-

gjort, at der kan fremstilles stadig mere komplek-

se produkter.

Denne udvikling er betinget af, at der findes et

transportsystem, der kan bringe varerne rundt. Jo

hurtigere og billigere transportsystemet er, desto

mere kan arbejdsdelingen mellem virksomheder-

ne udvikle sig.

Søtransport var oprindelig den eneste mulighed

for at transportere store mængder varer på en
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ikke alt for omkostningsfuld måde. Først med

jernbanen begyndte landtransporten at kunne

konkurrere i større stil med søtransporten. Og

med udviklingen af bilen og udbygningen af vej-

nettet er lastbilen blevet den dominerende tran-

sportmåde for godset. Lastbilen kan, i modsæt-

ning til jernbanen, køre fra punkt til punkt og

uafhængig af en køreplan.

Arbejdet: Den samfundsmæssige arbejdsdeling

mellem virksomheder modsvares af en specialise-

ring af den arbejdskraft som virksomhederne

anvender. En virksomhed er afhængig af den ar-

bejdskraft den kan få fat i, hvilket vil sige den ar-

bejdskraft der er i dens opland. Oplandets størrel-

se er primært en funktion af transportsystemet

omkring virksomheden. Så et godt transportsy-

stem giver virksomheden adgang til en stor po-

tentiel arbejdskraftpulje. Sporvogne, jernbaner,

busser og i sidste ende privatbilen gør virksom-

hedens arbejdskraftopland større. 

Transportsystemet gør på samme måde arbejds-

kraften mere uafhængig af den enkelte virksom-

hed. Den kan søge derhen, hvor den kan få den

bedste løn eller de bedste arbejdsforhold. Jo bedre

transportsystem, jo flere muligheder for arbejde. 

Og ikke bare bedre muligheder for arbejde, men

også bedre mulighed for at bosætte sig uafhæn-

gigt af arbejdspladsen. Med privatbilen bliver

denne frihed udvidet til at man ikke behøver

bosætte sig, hvor der er offentlige transportmid-

ler til ens arbejdsplads. Den stigende andel af

familier med to udearbejdende medvirker yder-

mere til at samlokalisering af arbejdssted og bo-

sted er vanskelig.3 Man kan bosætte sig i byen

eller på landet, man kan bosætte sig hvor boliger-

ne er billige, blot man kan nå sin arbejdsplads
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med bilen. Parcelhuskvartererne med de store

grunde og store afstande, der vanskeligt kan dækkes

af et offentligt transportsystem, er i vid udstrækning

en konsekvens af privatbilen. 

Forbruget: Den samfundsmæssige arbejdsdeling

mellem virksomhederne har også den effekt, at

der skal bruges mindre arbejde til at fremstille va-

rerne, med det resultat at både livsfornødenhed-

erne og luksusvarerne bliver billigere, målt i for-

hold til lønningerne. Forbruget stiger, og det med-

fører alt andet lige, at der skal flyttes flere varer

for at tilfredsstille forbruget. Med udviklingen af

billige og effektive transportsystemer er forbru-

gerens “forbrugsradius” steget: Mængden af varer

som alle forbrugere kan skaffe sig fra den fjerne-

ste afkrog af verden er steget enormt. Og tilsva-

rende er forbrugernes krav om et differentieret

vareudbud – og virksomhedernes muligheder for

at tilfredsstille det – steget og steget.

Den lokale købmand og trikotageforretning kan

ikke klare dette enorme udbud af forbrugsvarer,

og har i øvrigt også svært ved at holde omkost-

ningerne nede i forhold til de store supermarke-

der og specialvarebutikkerne. Så detailhandelen

centraliseres. Men med det moderne transportsy-

stem kan forbrugerne stadig nå de fornødne ind-

købssteder, ja med privatbilen stiger det vareud-

bud man potentielt kan benytte sig af enormt. 

Livsstilen: 78% af befolkningen mellem 16 og

74 år har adgang til bil. 1 Det at have en bil har

selvfølgelig en praktisk side: Det giver mulighe-

der på arbejdsmarkedet, det udvider forbrugsmu-

lighederne osv. Hverdagen bliver bygget op om-

kring bilen: Man kan planlægge sine aktiviteter

tidsmæssigt tættere, man kan foretage spontane

udflugter, man kan kombinere bylivet med land-

livet osv. Jo mere mobil man er og jo længere

man kan bevæge sig, jo mere kan man nå.4

Bilen får dermed også en symbolsk betydning.5

Den høje mobilitet er en måde at vise omverde-

nen på, at man er et aktivt og moderne menne-

ske. En smart og ny bil symboliserer et mere mo-

derne menneske end en gammel smadrekasse –

eller i hvert tilfælde vælger nogle mennesker at

udtrykke deres identitet gennem bilkøbet.

Det at køre bil får også symbolbetydning. Bilen er

et sted, hvor der er muligheder for at dyrke an-

dre aspekter af ens liv – man er fri til at transpor-

tere sig hvorhen man vil, man er alene, men alli-

gevel sammen med mange andre, man udtrykker

sin personlighed gennem den måde man kører

på, man kan spille sin musik så højt man vil uden

at få naboklager osv.

Bilister bruger deres bil på mange forskellige må-

der, og den har også mange forskellige symbol-

betydninger.6 Bilen og bilismen kan ikke forstås

udelukkende som en målrationel måde at få op-

fyldt sine behov på. 

Trafik skaber trafik

Udviklingen af produktionen, af arbejdet, af for-

bruget og af livsstilen medfører – som beskrevet i

det foregående – mere transport af gods og men-

nesker. Men går man endnu tættere på, vil man

se at der ikke bare er tale om at udviklingen ska-

ber trafik. Nej, der er også tale om en positiv til-

bagekobling: Den øgede mobilitet virker tilbage

på lokalisering og organisering af produktion, for-

brug og fritid. Udviklingen går i selvsving. Mere

trafik skaber mere trafik.7

Nye produktions- og distributionsprincipper som

fx fleksibel specialisering, JIT, quick consumer re-
sponse og dag-til-dag-leveringer går alle sammen

ud på at knytte produktionen mere direkte til ef-

terspørgslen. Når der produceres mindre, kunde-

tilpassede serier, betyder det alt andet lige at der

skal køres mere med mindre gods i hver enhed

(lastbil). Konkurrencen om kunderne betyder at

virksomhederne konkurrerer om at kunne levere

hurtigst og mest fleksibelt. Det bliver en konkur-

rence om effektiv distribution.8 Mere trafik ska-

ber mere trafik.

Forbrugernes mobilitet muliggør et større vare-

udbud, der muliggør en større centralisering af

detailhandelen, der igen nødvendiggør at forbru-

gerne er mobile. Mere trafik skaber mere trafik.

Den højmobile livsstil gør at vi både presser os

selv og dem vi omgås til at komprimere tidsske-

maerne, så vi kan nå det hele. Mere trafik skaber

mere trafik.

For alle områder gælder det, at behovet for en

højere mobilitet på mikroplanet (virksomheden

og individet) fremmer handlinger, der på et sam-

fundsmæssigt plan skaber et endnu større behov

for en øget mobilitet. Trafikken er ikke kun skabt

af konkrete samfundsmæssige behov, trafikken

skaber behovet for sig selv.
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Tiden

Tidsbesparelsen er den moderne families mantra.

Der anskaffes opvaskemaskiner, tørretumblere osv.

for at vi kan spare tid, og vigtigst af det tidsbespa-

rende maskineri er bilen, så vi bedre kan nå alle

dagligdagens gøremål. Mange har måske på for-

nemmelsen, at de alligevel ikke har særlig meget

tid til overs, og det er der en god grund til: Det

har de ikke. Det viser sig nemlig, at den tid man

sparer ved den højere hastighed på et samfunds-

mæssigt plan ikke bliver brugt på andre ting – nej,

den bliver brugt til at transportere sig længere. 

Uafhængigt af om man er fattig eller rig, om man

bor i en afrikansk landsby og ikke har andet trans-

portmiddel end apostlenes heste, i en sønderjysk

stationsby eller i en amerikansk metropol: Man

bruger ca. samme tid på at transportere sig mel-

lem sine forskellige gøremål, omkring en time

om dagen.2 9 Denne sammenhæng – også kendt

som Zahavis lov – viser altså, at den tid vi har så

travlt med at spare, ja den bruger vi ikke til at få

et rigere liv, at være mere sammen med familien

og børnene, men på at transportere os endnu

længere. 

Imidlertid kan ikke alle nyde godt af det højmo-

bile samfunds goder og muligheder. De der ikke

er automobile kan ikke udnytte arbejdsmarke-

dets, dagligvarehandelens eller fritidslivets tilbud

på samme måde som dem med bil. Set fra deres

synspunkt forværres tilstandene til stadighed: Det

bliver sværere at få arbejde, det bliver dyrere at

købe ind, og der sker ikke længere noget i lokal-

området. 

Trafikkens miljøproblemer

Trafikken påvirker miljøet direkte og indirekte på

en lang række felter, og er af regeringen priorite-

ret som et af de vigtigste indsatsområder i forhold

til miljøet. 

Sundheden påvirkes på tre måder: ved trafik-

ulykker, af emissioner fra trafikken og af støj. Der

kommer i Danmark ca. 10.000 til skade i trafik-

ken hvert år, og heraf dræbes ca. 500. Selv om dis-

se tal set over en længere periode har været for

jævnt nedadgående er det stadig meget store tal.

Antallet af mennesker som må leve med et han-

dicap som følge af trafikken kendes ikke, men må

formodentlig tælles i titusinder. Det moralsk/ etis-

ke spørgsmål om hvad der er acceptable konse-

kvenser af trafikulykker bør til stadighed være i

centrum i den offentlige debat. 

Ved forbrændingen af benzin og diesel sker der

en produktion af en lang række stoffer, der har

en sundhedsskadelig virkning. Disse stoffer kan

enten give skader direkte eller gennemgå en

kemisk omdannelse i atmosfæren, der giver andre

sundhedsskadelige stoffer. Den forårsagede sund-

hedsskade kan variere fra ubehag som hovedpine

til sygdomme med dødelig udgang. Miljøstyrel-

sen10 peger på de mest kritiske forureningskom-

ponenter som værende: de kræftfremkaldende

stoffer PAH, 1,3-butadien og benzen, luftvejs-irri-

tanterne formaldehyd og acrolein, de stærke oxi-

danter ozon og kvælstofdioxid, og alvorligst af

alle, partikler, der både giver anledning til øget

sygelighed, især blandt mennesker med luftvejsli-

delser og hjerte-karsygdomme, og til en formodet

øget dødelighed på flere hundrede dødsfald per år.

Der er betydelig usikkerhed omkring partiklernes

dannelse og betydning. Man er nogenlunde sik-

ker på at det først og fremmest er de små partik-

ler, der har en sundhedsmæssig effekt, men det

er først i de senere år at man systematisk er begyndt

at måle de små partikler separat, og der er bety-

delig usikkerhed om hvor og hvordan de dannes.

Man har hidtil troet, at det især var biler der kør-

te på diesel med højt svovlindhold, der udsendte

mange partikler, og dermed også flest små partik-

ler, og det har været en medvirkende grund til at

svovlfattig diesel har haft lavere beskatning. Men

efter at man er begyndt at måle på de helt små

partikler er man ikke længere så sikker på denne

sammenhæng. 

Støj påvirker helbredet som stressfaktor, der i

nogle tilfælde kan give sig fysiske udtryk i form

af fx forhøjet blodtryk. Men støj er først og frem-

mest et problem som en genefaktor, der mindsker

det psykiske velbefindende, kan give søvnløshed

osv. Trafikken er langt den vigtigste kilde til støj-

gener i alle bysamfund, uafhængig af størrelse.11

Endelig påvirker trafikken også helbredet in-

direkte gennem det fysiske miljø, hvor mennes-

ker stresses af mængden af trafik, af angsten for

hvad der kan ske ens børn i trafikken osv. 
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Naturen påvirkes af trafikkens udslip, dens af-

fald og dens anlæg.

Udslippene fra trafikken giver betydelige bidrag

til den samlede luftforurening med NOx, kulbrin-

ter og SO2 og bidrager dermed til eutrofiering og

forsuring. Størst opmærksomhed er der imidler-

tid omkring SO2, der er den vigtigste drivhusgas.

Trafikken står for omkring en fjerdedel af CO2-

udslippet og en femtedel af det totale udslip af

drivhusgasser i Danmark. Drivhusgasserne for-

modes at have en væsentlig og langsigtet virk-

ning på klimaet. For trafikken er der sat en mål-

sætning om at stabilisere CO2-udslippet på 1988-

niveauet senest i år 2005, hvorefter der frem til

år 2030 skal ske en reduktion på 25%.12

Trafikkens affald stammer dels fra brugen og

driften af bilerne, dels fra bortskaffelsen af ud-

tjente biler. Driften af bilerne belaster især miljø-

et gennem olie- og kemikalieudslip, der forure-

ner jord, vandmiljø og grundvand. Årsag til sær-

lig bekymring er for tiden stoffet MTBE, der bru-

ges som additiv til benzinen. Det er et stof, der

egentlig er introduceret for at forbedre miljøet,

idet det reducerer ozon-udslippet fra benzinmo-

torer og samtidig hæver oktantallet og dermed

kan erstatte blyforbindelser og aromater, som

har særdeles uønskede miljø- og sundhedsmæssi-

ge effekter. Problemet er imidlertid at MTBE er

vandopløseligt og dermed har forholdsvis let ved

at nå grundvandet, hvor det selv i små koncentra-

tioner giver en kraftig bismag. Derudover mis-

tænkes det for at være kræftfremkaldende.

Der kasseres årligt op mod 100.000 biler i Dan-

mark, hvilket er en betragtelig affaldsmængde.

En stadig større del af bilerne indgår i genbrugs-

systemer, både organiseret af bilfabrikkerne og

reguleret gennem affaldslovgivningen og med

særlige aftaler vedrørende bl.a. blyakkumulatorer

og dæk. 75% af bilaffaldet blev genanvendt i

1997.1

Trafikkens anlæg og brugen af dem berører mil-

jøet på forskellige måder. Veje og tilhørende an-

læg beslaglægger ganske store arealer: Der er i

Danmark i gennemsnit 1,65 km vej per kvadrat-

kilometer, og selvom dette tal kun stiger lang-

somt, så bliver vejene bredere og bredere.13 Vej-

ene og trafikken på dem fragmenterer landskabet

og skaber barrierer for flora og (især) fauna og er

årsag til mange trafikdræbte dyr. Derudover på-

virker trafikanlæggene i høj grad det æstetiske

miljø. Store veje, og især motorveje har også en

udpræget barriereeffekt for mennesker, idet de

udgør en forhindring for samfærdslen på tværs

af vejene.

Bymiljøet er afgørende præget af bilerne. Det er

i byerne de store koncentrationer af skadelige

stoffer findes, det er i byerne at flest mennesker

er plaget af mest støj, det er i byerne at bilerne,

vejene, parkeringspladserne osv. fylder mest. I

byerne bliver der lavet voldsomme indgreb for at

få plads til trafikken. I byerne ændrer gadernes

karakter sig fra at være det traditionelle fælles-

rum for byens indbyggere til at blive bilernes do-

mæne. Vejene forbinder på den ene led, men af-
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Trafikmængde Gns. antal venner Gns. antal bekendtskaber
i gaden i gaden

Let trafik 
2.000 køretøjer/dag
myldretid 200/time 3,0 6,3

Moderat trafik 
8.000 køretøjer/dag
myldretid 550/time 1,3 4,1

Stærk trafik 
16.000 køretøjer/dag
myldretid 1.900/time 0,9 3,1

Kilde: Whitelegg, J. (1993) Transport for a Sustainable Future. The Case for Europe. Belhaven Press. 
(Oprindelig: D. Appleyard (1981) Livable Streets. University of California Press.)

Tabel 1. 
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skærer på den anden. Det illustreres tydeligt i en

undersøgelse fra San Francisco, hvor man har

undersøgt det sociale samkvem i gader med for-

skellig trafikmængde (Tabel 1).14

Tekniske løsningsmuligheder på trafikkens miljø-

problemer kan lidt generelt dels op i tre kategorier: . I forhold til miljøproblemer, der har noget med

bilens og trafikanlæggenes tekniske udform-

ning at gøre, kan man ofte finde tekniske løs-

ninger, der kan mindske problemerne – men

man skal huske på at det ofte giver andre pro-

blemer, som eksemplet med MTBE viser. . Med hensyn til bilens grundlæggende tekniske

koncept – forbrændingsmotoren – ligger de

tekniske løsninger formodentlig flere årtier ude

i fremtiden. Elbilen kan medvirke til at løse nog-

le af forureningsproblemerne i byerne – men

den producerer også betragtelige mængder af

CO2, bare på elværket i stedet for i bilmotoren. . Med hensyn til det grundlæggende organisato-

riske koncept – den individuelle transport: Det

er det, der ligger bag strømmene af biler, de

store vejanlæg, pladsforbruget, opsplitningen af

de samfundsmæssige enheder – og det kan

teknikken ikke gøre meget ved (mere end den

allerede har gjort gennem opfindelsen af jern-

banen og bussen).

Den fremtidige udvikling

Hvordan vil trafikken udvikle sig fremover? Og

hvordan vil dens miljømæssige effekter være?

Vejdirektoratet udgiver prognoser for hvordan

bilantallet og trafikmængden forventes at udvikle

sig. Prognoserne er fremskrivninger af de histo-

riske udviklingstendenser baseret på sammen-

hængen mellem væksten i BFI (bruttofaktorind-

komsten), renteniveauet og omkostningerne ved

at anskaffe og køre i en bil på den ene side og an-

tallet af bilkøb på den anden. I den seneste progno-

se fra 199815, der dækker perioden frem til 2016,
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forventes antallet af personbiler og små varebiler

at stige fra 1,79 millioner i 1996 til 2,29 millioner

i 2016 – en stigning på 28%. Biltætheden vil der-

med stige fra 341 til 414 biler per 1000 indbygge-

re. Samtidig regner Vejdirektoratet også med, at

hver bil kører mere og mere. Hvor en bil i 1996

kørte 19.700 km, regner man med at dette tal

kommer op på 20.700 km i 2010, hvorefter det

igen vil falde en smule. Det er en meget lille stig-

ning i forhold til det vi har oplevet frem til nu,

men det skyldes, at mange af de biler der anskaf-

fes fremover er familiens bil nr. 2, og så ved man

erfaringsmæssigt, at familien ikke kører helt dob-

belt så langt som man gjorde, da man kun havde

én bil. Alt i alt forudsiger Vejdirektoratets prog-

nose at der i forhold til 1996 køres 28% mere i

personbil i 2010 og 32% mere i 2016.

Prognoserne vedrørende større varebiler og last-

vogne forudsiger en tilsvarende vækst. Så alt

andet lige vil der være en vækst i vejtrafikken på

1,7 % per år frem til år 2010, hvorefter væksten

forventes at blive lidt langsommere.

Hvad betyder det så for trafikkens effekter på

natur og miljø? 

Hvis vi ser specifikt på CO2, så må man regne med

at fremtidens biler vil være mere energiøkono-

miske. Der er sket tekniske fremskridt med for-

brændingsmotorerne i de sidste 20 år, så moto-

rerne er blevet mere effektive. Til gengæld er bi-

lerne, blandt andet på grund af mere sikkerheds-

udstyr og større motorer, blevet tungere, og dette

har fuldstændig ædt de tekniske fremskridt op, så

det gennemsnitlige benzinforbrug per kilometer

er stort set det samme i dag som det var i 1980.

Der er imidlertid på EU-plan indgået en aftale med

bilindustrien, som fra år 2005 til 2010 skal sikre

at nye personbiler i gennemsnit kan køre 20 km

per liter benzin. Selv under de mest optimistiske

forudsætninger om virkningen af denne aftale vil

den dog ikke reducere gennemsnitsbilens CO2-

udslip med mere end 15% i år 2016, og vil altså

slet ikke kunne kompensere for den 32% stigning

af trafikken, som prognoserne forudsiger. 

Under de samme forudsætninger vil transporten

alene udfylde 32% af rammerne for Danmarks

drivhusgasemissioner i 2010 mod 21% i 1997.

(Beregninger på basis af Finansministeriets tal16).

Det giver i sig selv et stort pres på at finde “driv-

husgasbesparelser” inden for andre sektorer. Hvis

væksten i CO2-emissioner fra trafikken tilmed

ikke er bragt under kontrol i år 2010, så vil dette

pres stige yderligere voldsomt i årene derefter.

For de andre udslip ser det bedre ud, også selv

om trafikken stiger, idet det forventes at målene

for NOx og kulbrinter kan nås (40% reduktion i

2000 i forhold til 1988). Også mængden af par-

tikler er på vej ned mod målsætningen: en halve-

ring frem til år 2010. Det er dog usikkert om det-

te mål også udtrykker en tilsvarende forbedring

af sundhedsmiljøet, jf. problemet med de små

partikler.

I relation til støj er målsætningen, at antallet af

støjbelastede boliger skal nedsættes, så at højst

50.000 boliger i 2010 er belastet med over 65

dB(A) mod ca. 160.000 i 1990.17 Det vil blive

vanskeligt og dyrt at nå denne målsætning.1

Med en biltæthed på 414 biler per tusind indbyg-

gere vil Danmark stadig ligge relativt lavt i for-

hold til nogle af de andre lande vi sammenligner

os med. Det er en biltæthed som lande som Tysk-

land og Frankrig har allerede i dag. Ser man imid-

lertid på udviklingen på internationalt niveau og

prøver at fremskrive persontransportarbejdet

med samme type prognosemodeller som Vejdi-

rektoratet anvender, så vil det samlede person-

transportarbejde på verdensplan mere end fordob-

les fra 1990 til 2020 og endnu engang fordobles

fra 2020 til 2050.2 Det vil kræve en ganske

betragtelig teknologisk udvikling, hvis dette skal

ske inden for de rammer for drivhusgasudslip

som Kyoto-aftalen har afstukket.

Så alt i alt må det konstateres, at en realistisk

fremskrivning af trafikudviklingen slet ikke er

realistisk – business as usual vil ikke være en

bæredygtig strategi i forhold til trafikudviklingen.

En vurdering af de eksisterende 
politiske strategier og virkemidler

Brundtland-rapportens fremkomst i 1988 affødte

at regeringen to år efter udgav en transporthand-

lingsplan for miljø og udvikling18, som i hoved-

træk angiver den politik som regeringerne har

ført siden da, fulgt op i bl.a. Trafik 2005 i 1993.19

Det var i disse planer at de ovenfor citerede mål-

sætninger for forurening og CO2 blev formuleret.12
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I Natur- og miljøpolitisk redegørelse 19991 erre-

geringens prioriterede arbejdsområder for tran-

sportpolitikken formuleret: 

. at knække kurven for transportsektorens

CO2-udslip – bl.a. ved en målrettet indsats for

at fremme energieffektive køretøjer,. at fortsætte forebyggelse og bekæmpelse af

støj fra trafik samt på længere sigt udarbejde

en national handlingsplan for at begrænse tra-

fikstøj,. at begrænse transportbehovet gennem den

fysiske planlægning, specielt vedrørende

beliggenheder af boliger, virksomheder samt

offentlig og privat service,. at yderligere støtte en bæredygtig transport-

politik på amtsligt og kommunalt niveau ved

at fremme lokale planer for trafik og miljø

set i sammenhæng med lokal Agenda 21,

region- og kommuneplanlægningen og den

bypolitiske indsats,. at styrke sammenhængende trafikale områ-

ders ansvar og kompetence for at løse de tra-

fikskabte miljøproblemer, herunder skabe

lovhjemmel til at byer kan indføre færdsels-

regulerende foranstaltninger med miljømæs-

sigt sigte, bl.a. forsøg med miljøzoner,. at reduktionsmål og indikatorer for trafik-

kens miljøeffekter løbende bliver revideret,

så de afspejler den nyeste viden bl.a.. på

sundhedsområdet. Et særlig væsentligt

område vil i den forbindelse være at få vur-

deret betydningen af trafikkens udslip af små

partikler,. at fremme brugen af miljøvenlige transport-

former.

Generelt kan man om denne prioritering sige, at

den rammer ind i trafikudviklingens aktuelle og

centrale problemer, og at den forsøger at aktivere

en bred vifte af aktører – ud over staten selv, am-

ter, kommuner, Agenda 21-aktive og den enkelte

borger.

Begrænsningen af transportbehovet som

sådan gennem fysisk planlægning er et godt og

langsigtet mål, og bl.a. i forhold til begrænsnin-

gen af store butikscentre er der blevet gjort en

prisværdig indsats, bl.a. for at bevare bycentre

som indkøbscentre og dermed begrænse trans-

porten. Men begrænsningen af butikscentre er

karakteristisk nok sket ved et ministerindgreb, til

mange lokale myndigheders store utilfredshed.

Den fysiske planlægnings virkemidler er begræn-

sede og for en meget stor dels vedkommende

lagt ud til kommuner og amter, der konkurrerer

med hinanden for at tiltrække indbyggere, virk-

somheder og institutioner. Hvis man fx vil have

virksomheder til at lokalisere sig transportmæs-

sigt hensigtsmæssigt, fx i nærheden af stationer,

er det et problem, at kommunerne har udlagt

meget store arealer til industri og kontorer. Kon-

kurrencen mellem kommunerne bevirker at virk-

somhederne stort set selv kan bestemme hvor de

vil placere sig.

Den kommunale og regionale indsats er på til-

svarende vis god til at løse lokale problemer –

men er mindre gearet til generelt at dæmpe tra-

fikvæksten, og at gøre noget ved fx CO2-proble-

matikken.20

CO2: Som det blev vist tidligere er de initiativer

der er sat i gang med hensyn til CO2-begræns-

ninger ganske utilstrækkelige til bare at komme i

nærheden af målsætningerne. EU’s begrænsnin-

ger af bilers energiforbrug træder først i kraft

2005 -2010, og selv under de mest optimistiske

forudsætninger vil de omkring 2016 blot betyde

at gennemsnitsbilen producerer ca.15% mindre

CO2 – men samtidig vil der være mange flere biler,

der kører længere. Elbiler producerer CO2 i sam-

me størrelsesorden som benzin- og dieselbiler. I

princippet kan elbiler køre på vedvarende energi,

men udbygningen med vedvarende energi sker jo

ikke hurtigere, fordi der komme mange elbiler.

Det er derfor overordentlig tvivlsomt, om der kan

knækkes nogen CO2 –kurver ved hjælp af sådan-

ne tekniske tiltag. 

Men hvorfor viger regering og folketing tilbage

for at tage de nødvendige virkemidler i brug for

at kunne realisere Danmarks forpligtelser i for-

hold til Kyoto-aftalen? Når CO2-udslippet fra tra-

fikken, der ifølge regeringens egen målsætning

skulle stabiliseres på 1988-niveau i 2005, nu for-

ventes i stedet at stige med omkring 26%16, så

skulle der vel være alle indikationer for, at man

skulle bruge nogle skrappere indgreb. 

“Den hemmelige trafikpolitik”

På trods af de gode officielle målsætninger og

vores internationale forpligtelser er der åbenbart
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ting som forhindrer den politiske gennemsættelse. Der findes en skjult

dagsorden, en “hemmelig trafikpolitik”.

“Den hemmelige trafikpolitik” drejer sig kort sagt om at transporten ikke

på nogen måde må udgøre en hindring for de samfundsmæssige aktivite-

ter, der har betydning for væksten. Overskridelsen af regeringens egen mål-

sætning, som blev vedtaget for ganske få år siden, får blot følgende kom-

mentar fra Finansminsteriet: “Stigningen skyldes især den tiltagende vej-

transport som følge af den økonomiske udvikling”.16 Med andre ord: Vil vi

have økonomisk udvikling, så må vi finde os i mere transport. “Fremkom-

melighed” er kodeordet for “den hemmelige trafikpolitik”. 

Kravet om fremkommelighed er et krav om at samfundet til enhver tid

skal opfylde den efterspørgsel, som trafikken stiller til infrastrukturen.

Som det tidligere har været beskrevet har virksomhederne brug for mobi-

litet, så varer og arbejdskraft kan komme til og fra virksomheden. Detail-

handelen forventer at den nødvendige infrastruktur bliver stillet til rådig-
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hed, så kunderne kan komme frem, hvad enten

forretningerne ligger i et bysamfund eller på en

forhenværende pløjemark. Som individer ønsker

vi, at vi kan komme på arbejde, på indkøb, til bad-

minton eller på ferie hvor og hvornår vi ønsker

det uden unødig opsættelse, som fx køkørsel.

“Den hemmelige trafikpolitik” betyder, at virke-

midler, der overskrider erhvervspolitikkens, ar-

bejdsmarkedspolitikkens, skattepolitikkens eller

EU-markedspolitikkens dogmer, har meget svært

ved at slå igennem. Trafikministeren er én af de

lavest rangerende ministre i regeringen. Det er

trafikministerens område også.

Dertil kommer, at heller ikke statsadministratio-

nen er gearet til at tage trafikkens store udfor-

dring op. Også Trafikministeriet er bundet i et

dogme om at fremkommelighed er den vigtigste

målsætning i trafikpolitikken, og at miljøet kun

prioriteres når det ikke går på tværs af fremkom-

meligheden.21

Hvis man ved politik i ordbogens forstand forstår

“fremgangsmåde for at nå et mål”, så må man

konstatere, at der ikke eksisterer nogen trafikpoli-

tik – der er ingen mål for trafikken, ingen visio-

ner om trafikkens rolle i samfundet og hvad man

vil med trafikken.

Der eksisterer på nogle områder en politik for

hvordan nogle af trafikkens uønskede konse-

kvenser kan reduceres. I forhold til fx trafiksik-

kerhed, luftforurening og trafikstøj er der både

visioner og virkemidler. Man kan selvfølgelig

altid diskutere om visionerne er de rigtige og om

virkemidlerne er tilstrækkelige. Men i forhold til

nogle af forureningskomponenterne fra trafikken
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har den førte politik faktisk været succesfuld: Bly

er fjernet fra benzinen, og målene for CO2, NOx,

kulbrinter og SO2 ser ud til at kunne nås.

Disse områder, hvor der både er målsætninger

og virkemidler, er karakteriseret ved, at der fin-

des tekniske løsninger, der ikke antaster “den

hemmelige trafikpolitiks” dogme om fremkom-

melighed. 

Ser vi på CO2-problematikken, så har vi her et po-

litikområde, hvor der eksisterer en målsætning,

men ikke nogle virkemidler, der kan bringe os

bare i nærheden af målsætningen. De tekniske

muligheder synes begrænsede, og brugen af øko-

nomiske virkemidler til at reducere CO2-udled-

ningen er forholdsvis beskeden. Der er indført en

differentiering af den årlige afgift ved at eje en bil

gradueret efter bilens energiforbrug (den grønne

ejerafgift). Benzin- og dieselafgifterne bliver hæ-

vet en smule i disse år, men en videregående brug

af afgifter er p.t. udelukket på grund af det prove-

nutab, som staten formodes at lide ved en øget

grænsehandel, hvis benzin- og dieselpriserne lig-

ger væsentligt højere i Danmark end i nabolandene.

Finansministeriet skriver i miljøvurderingen af

finansloven for 2000: “De tiltag, der er nødvendige
for at realisere en markant reduktion i transportsek-
torens CO2-udledning vil være forbundet med bety-
delige omkostninger, hvis de gennemføres i løbet af
få år, da en række af de til rådighed værende virke-
midler først vil kunne virke på længere sigt."16 Det

er imidlertid svært at se, hvad det er for nogle “til

rådighed værende virkemidler, som vil kunne

virke på længere sigt”, som man agter at tage i

brug.

Trafikministeren – og mange med ham – har en

vis tiltro til at en vejbenyttelsesafgift (road pricing)

om nogle år vil kunne bruges til at regulere tra-

fikstrømmene, både mere generelt og på stræk-

ninger hvor der er trængsel. Men med ordene fra

den mere end 25 år gamle perspektivplanredegø-

relse: “Man kan tænke sig en lang række forskellige
former for en sådan road-pricing …men spørgsmå-
let er om fordelene ved et så nuanceret system sam-
menlignet med, hvad der kan opnås ved mere enkle
forholdsregler, står mål med de meget betydelige
omkostninger".22 Det virker som om det er viljen

til at bruge økonomiske virkemidler, og ikke det

rigtige system, der mangler.

Også i forhold til trafiksystemets infrastruktur

virker det som om “fremkommeligheden” stadig

er afgørende. Man har efterhånden en stor teknisk

ekspertise i at anlægge veje så de skader miljøet

mindst muligt, men det er efterspørgslen efter

trafikkapacitet, der er afgørende for om der bli-

ver bygget nye veje. Det er ikke målsætninger om,

hvilke trafikmængder der er acceptable. 

Summa summarum: Miljøpolitikken på trafik-

området er en succes for så vidt angår problemer,

der kan løses uden at antaste mobiliteten, men

bevarelsen og udbygningen af fremkommelighe-

den er styrende for hvad der kan lade sig gøre.

En skitse til en alternativ 
trafikpolitik

Findes der andre måder at regulere trafikken på,

alternativer, som ikke “får samfundet til at gå i stå”?

Hvis man ser på de kendte virkemidler et for et,

så kan det være vanskeligt at se løsninger, som

ikke betyder dybe indgreb i individets dagligliv

og i samfundets funktionsmåde. 

At hæve benzinpriserne har fx en begrænset – og

ofte relativt kortvarig – effekt på brugen af bilen. 23

At styrke kvaliteten af den kollektive trafik får kun

få bilister til at skifte over, og at gøre den kollekti-

ve trafik billigere har også kun en meget begræn-

set overflytningseffekt.

Men netop denne éndimensionale måde at be-

tragte trafiksektoren på er en del af problemet,

mener den tyske trafikforsker Markus Hesse, der

i sin bog “Verkehrswende”7 (Verkehr = trafik,

Wende = omvæltning eller “at vende udvikling-

en”) systematisk har undersøgt den tyske trafik-

politik og hvad der skal til for at få vendt udvik-

lingen.

Det første der skal til, er at ændre tankegangen

omkring den stigende trafiks uafvendelighed.

Som det blev beskrevet tidligere, så har trafikken

en tendens til selv at skabe mere trafik, uden at

der på et samfundsmæssigt eller individuelt plan

nødvendigvis er fordele derved. Vi sparer tid,

men får ikke mere tid.

Derfor må en trafikpolitik som et centralt fokus

have de grundlæggende betingelser, der skaber

trafikken, og ikke blot trafikkens uønskede kon-

sekvenser.

Analogt med de forrige årtiers vellykkede energi-
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politik, må vi se meget mere differentieret på

hvad vi får ud af trafikken, samfundsmæssigt og

individuelt. Hvorfor skulle vi ikke kunne tale om

trafikeffektiviseringer og trafikbesparelser på sam-

me måde som vi er blevet vant til at tale om ener-

gieffektiviseringer og energibesparelser, uden at

vi dermed forbinder voldsomme tab af velfærd?

Trafikpolitikken må bringes ud af sin bås som en

sektorpolitik. Når trafikken betragtes som en sek-

tor, så får man begrænsede og endimensionale

forslag til løsninger på problemer, som dybest set

har med nogle helt grundlæggende strukturer i

samfundet at gøre. For mobiliteten er en grund-

læggende struktur, der har betydning langt ud

over trafiksektoren. Derfor falder de trafiksektori-

elle løsninger også så ofte til jorden.

Trafikpolitik handler helt grundlæggende om,

hvordan vi vil indrette fremtidens samfund. Vi

må indse at mobiliteten er en begrænset ressour-

ce, og at der er forskellige sociale, økonomiske

og individuelle interesser i at få andel i denne res-

source. Derfor må disse interesser gøres transpa-

rente og gøres til genstand for en politisk diskus-

sion om, hvordan mobiliteten fordeles, i stedet

for at basere politikken på en illusion om, at mo-

biliteten er uendelig og uudtømmelig.

Der findes ikke tekniske løsninger, der tillader en

stadig udvidelse af mobiliteten. Der er begræns-

ninger i, hvad økosystemerne kan bære og hvor

mange ressourcer der kan bruges til transportsek-

toren, og der er nogle grænser for hvor meget vi

vil tillade at trafikken griber ind i naturen og i by-

rummet.

Grundlæggende drejer det sig om, at trafiksyste-

met, der nu ser ud som et autonomt system der

bevæger sig efter sine egne lovmæssigheder, bli-

ver underlagt en samfundsmæssig styring. Byen,

naturen og mennesket skal ikke tilpasses trafiksy-

stemet – trafiksystemet skal tilpasses byen, natu-

ren og mennesket.

“Mobilitet skal dermed ikke forstås som et uforan-
derligt, egendynamisk voksende naturfænomen,
men skal prøves på til hvilket formål, over hvilke
distancer og med hvilken hastighed transport af
mennesker og gods egentlig er nødvendig og hvor-
dan dette kan ske effektivt, menneskevenligt og
miljøskånende. Det er ikke trafikarbejdet der er

interessant, men hvad man får ud af det."
7

På basis heraf udvikler Markus Hesse forslag til

en politik, der skal skabe mindre trafik.

Vil man kunne få befolkningen i almindelighed

og bilejerne i særdeleshed med på en sådan alter-

nativ trafikpolitik?

Det er velkendt, at en meget stor del af den bilej-

ende befolkning har et ambivalent forhold til bi-

len og dens miljøbelastning. På den ene side ken-

der de godt de miljømæssige problemer ved tra-

fikken og ser gerne at der bliver gjort noget ved

dem. På den anden side synes de at det er svært

at få hverdagen og livet til at hænge sammen,

hvis de ikke kan bruge bilen.

Denne ambivalens blev kraftigt demonstreret, da

partiet “De Grønne” i Tyskland i foråret 1998,

som optakt til valget til Forbundsdagen, foreslog

at benzinprisen skulle stige til 5 DM (19 kr.). Parti-

et styrtdykkede straks i meningsmålingerne og

opgav igen forslaget.

I stedet for sådanne “kraftgreb” foreslår Jeppe

Læssøe4 en meget mere differentieret strategi, et

“fingreb”. Han tager udgangspunkt i, at godt nok

er den højmobile livsstil dominerende, men den

er ikke naturgiven og den er heller ikke enerå-

dende. Formålet med hans strategi er at vise at der

også findes andre mulige livsformer, som er mere

orienteret mod lokalområdet og derfor ikke bun-

det op på den høje mobilitet, og dermed kan bry-

de livsstilens onde trafikgenererende cirkel.

Som en begyndelse til en sådan strategi kunne

man foreslå at trafikpolitikken blev revideret og

relanceret med udgangspunkt i at

• det skal være muligt at leve uden bil, dvs. at

man de steder, hvor det er muligt, søger at und-

gå at samfundet udvikler sig i mere mobilitets-

krævende retning, og i de tilfælde hvor det ikke

kan lade sig gøre sætter ind med kompenseren-

de foranstaltninger i form af fx en differentieret

og veludbygget kollektiv trafik, der ikke sætter

arbejdsløse, pensionister eller folk der ikke øn-

sker en bil i en dårligere situation, 

• det skal være muligt at leve med bil uden at få

dårlig samvittighed, dvs. en politik, der pålæg-

ger bilejeren/bilkøreren de samfundsmæssige

omkostninger ved bilkørslen. Med de samfunds-

mæssige omkostninger menes ud over infra-

strukturen, ulykkerne, forureningen, CO2, øde-

læggelsen af landskabelige værdier osv. også de
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omkostninger som samfundet og den enkelte

må bære for at ikke-bilejere kan fungere i sam-

fundet, hvilket blandt andet er det kollektive

trafiksystem,

• det skal være muligt ikke at bruge bilen, dvs. at

der skal være rigelige forsyninger med alterna-

tive kollektive transportmidler og højklasset

infrastruktur til den bløde trafik.

Referencer
1    Miljø- & Energiministeriet (1999) Natur- og miljøpoli-

tisk redegørelse 1999.
2    Schafer, A. & Victor, D. (1997) The Past and Future

of Global Mobility. Scientific American vol. 277, nr.
4, s. 36-39.

3    Jespersen, P.H. (1999) Pendling i hovedstadsområ-
det. I: Lohmann-Hansen, A. og Pittelkow, A. (red.):
Trafikdage på Aalborg Universitet '99, Konference-
rapport 2 s. 839-847. Transportrådet.

4    Læssøe, J. (1999) Mobilitetsbehov - kulturelle lære-
processer og bæredygtighed. Notat 99-03, Trans-
portrådet.

5    Tengström, E. (1991) Bilismen - i kris? En bok om
bilen, människan, samhället och miljön. Rabén & Sjö-
gren.

6    Jensen, M. (1997) Benzin i blodet - kvalitativ del.
Faglig rapport fra DMU nr. 191, Miljø- og Energimi-
nisteriet, Danmarks Miljøundersøgelser.

7    Hesse, M. (1995) Verkehrswende: ökologisch-öko-
nomische Perspektiven für Stadt und Region. 2,
Metropolis-Verlag.

8    Drewes Nielsen, L. m.fl. (1999) Transport, erhverv,
miljø og planlægning. Landsplanafdelingen, Miljøminis-
teriet.

9    Vejdirektoratet (1999) TU 1996-97. Resultater fra
transportvaneundersøgelsen. Rapport nr. 193.

10  Larsen, P.B. m.fl. (1997) Sundhedsmæssig vurdering
af luft-forurening fra vejtrafik. Miljøprojekt nr. 352.
Miljø- & Energiministeriet, Miljøstyrelsen.

11  Bendtsen, H. m.fl. (1998) Vejtrafik og støj - en intro-
duktion. Vejdirektoratet.

12  Trafikministeriet (1993) Trafik 2005. Trafikpolitisk
redegørelse. 

13  Danmarks Statistik (1995) Transportstatistik 95. 
14  Whitelegg, J. (1993) Transport for a Sustainable

Future. The Case for Europe. Belhaven Press.
15  Vejdirektoratet (1998) Fremskrivning af vejtrafikken

1997-2016. Rapport nr. 164.
16  Finansministeriet (1999) Miljøvurdering af finanslov-

forslaget for 2000. 
17  Trafikministeriet (1997) Trafikpolitisk redegørelse

1997.
18  Trafikministeriet (1990) Regeringens transporthand-

lingsplan for miljø og udvikling. 
19  Trafikministeriet (1993) Trafik 2005. Problemstilling-

er, mål og strategier. 
20  PLS Consult (1998) Evaluering af Trafik- og Miljøpul-

jen 1992-1995. Hovedrapport. Miljø- og Energiminis-
teriet, Miljøstyrelsen.

21  Sørensen, C.H. (1999) Trafikministeriet og miljø - en
historisk analyse. I: Lohmann-Hansen, A. og Pittel-
kow, A. (red.): Trafikdage på Aalborg Universitet '99,
Konferencerapport 1 s. 289-299 . Transportrådet.

22  Finansministeriet (1973) PPII - Perspektivplanredegø-
relse 1972-87. 

23  Det Økonomiske Råds Formandskab (1996) Dansk
Økonomi Forår 1996.

16939_Naturradet 64-201  30/05/00  23:07  Side 113



NATURRÅDET / DANSK NATURPOLITIK – VIDEN OG VURDERINGER

114

FRILUFTSLIV 
Af landskabsarkitekt, afdelingsleder Aase Østergaard, Sønderjyllands Amts naturafdeling

Centrale budskaber

Menneskets interaktion med naturen. Naturoplevelsen har en afgørende betydning for vores naturfor-
ståelse og dermed også for forståelsen af behovet for beskyttelse
af natur og miljø.. Naturen har en meget vigtig funktion for vores velbefindende som
“optankningssted" til den stressede hverdag.. For at fremme vores forståelse af hvad “rigtig"/urørt natur er og
rummer af naturrigdomme og -oplevelser er der i Danmark behov
for yderligere områder, hvor naturen får lov til at passe sig selv og
ikke kun er produktionsplads for tømmer og raps.

Den politiske indsats . Der er behov for en større politisk forståelse for og fokusering på
vigtigheden og betydningen af friluftsliv og naturoplevelser. Der er
desuden behov for udvikling af planlægningsværktøjer til en bedre
og mere bevidst planlægning for friluftsliv og naturoplevelser.. Der er brug for yderligere samarbejde, koordinering og ideudveks-
ling mellem Friluftsrådet, forskningsinstitutioner og de planlæg-
gende myndigheder.. Der er behov for en mere bevidst sikring og planlægning af byens
natur, grønne områder og kolonihaver, herunder krav om at en vis
procentdel af byernes areal skal udlægges til parker og andre
grønne områder.. Der er behov for sikring af større sammenhængende naturområ-
der for at tilgodese en større biodiversitet; naturområder som
også samtidig kan fungere som sammenhængende udflugtsområ-
der.. Der er behov for bedre muligheder for at færdes til fods, på cykel
og i rullestol i og til naturen og det åbne land, herunder også en
bedre sikring af krydsningsmuligheder i forbindelse med veje og
broer.. Naturoplevelsen bør være en mere integreret del af planlægning
og gennemførelse af naturgenopretningsprojekter, ligesom en høj-
ere grad af helhedsplanlægning bør gå forud for disse projekter.. Det bør i den danske naturpolitik overvejes, hvordan der skabes
større sammenhængende naturområder, hvor naturbeskyttelse og
naturoplevelsen er de primære formål, herunder etablering af
egentlige naturparker eller nationalparker. 
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Indledning

Friluftsliv bruges som betegnelse for de mange

forskellige udendørs aktiviteter, vi foretager os i

vores fritid i naturen - lige fra ophold i haver og

parker i byerne til aktiviteter ved skov og strand i

det åbne land samt på havet. Hovedparten af be-

folkningen dyrker en eller anden form for frilufts-

liv. Det kan være havegravning i solskin eller græs-

slåning i kolonihaven, afslapning i parken, van-

dreture i skoven, sol- og vandbadning på stran-

den, men også sejlads på søer og vandløb, oriente-

ringsløb, fuglekiggeri og jagt. En anden og måske

mere sigende betegnelse for friluftsliv kan også

være "naturoplevelser", forstået som naturople-

velser i mere bred forstand. En del af friluftslivet

er organiseret i forskellige klubber og organisa-

tioner, men størsteparten er karakteriseret ved at

være det almindelige og uorganiserede friluftsliv.

“Sundhed, livskvalitet og miljøbevidsthed er i stor

udstrækning knyttet til mulighederne for natur-

oplevelser og et aktivt friluftsliv. Og gode adgangs-

muligheder til naturen, grønne områder og kvali-

tet i natur, miljø og kulturmiljø er vigtige forud-

sætninger for friluftslivet. Gode muligheder for

friluftsliv kan med andre ord betragtes som en

del af den danske velfærd."1 Sikring af hensynet

til og forbedring af befolkningens friluftsliv kan

ske på forskellige måder. Da Danmarks areal er

begrænset, og da friluftsliv er så væsentlig en del

af vores dagligdag, er det af afgørende betydning,

at hensynet til friluftslivet bliver integreret i den

flersidige arealanvendelse og planlægning, der

finder sted for det åbne land (bl.a. for landbrug,

skovbrug og øvrige naturområder), i by- og tra-

fikplanlægningen samt i turisterhvervet. En del af

disse hensyn er bl.a. udmeldt fra regeringen i for-

bindelse med den Natur- og miljøpolitiske rede-

gørelse 1999.

Herudover sker varetagelsen af friluftslivets inter-

esser særlig via naturbeskyttelsesloven og skovlo-

ven. Den vigtigste organisation, der varetager fri-

luftslivets interesser, er Friluftsrådet, der med ca.

90 medlemsorganisationer rummer alle organisa-

tioner med tilknytning til friluftsliv og derudover

også skal varetage det uorganiserede friluftslivs

interesser og adgangsmuligheder. 

Naturoplevelsens betydning 
for fritid og velfærd

Friluftsliv er en del af de fleste danskeres hverdag

og er med til at øge vores livskvalitet og velfærd.

Undersøgelser viser, at størstedelen af befolk-

ningen jævnligt går ture - og det er særlig byens

parker, skovene og strandene der tiltrækker. 

Naturoplevelsens betydning for 
livskvaliteten
Natur og grønne områder virker direkte afstres-

sende og fremmer både psykisk og fysisk velvæ-

re - både den større natur, men også den lille na-

tur i hverdagen. Det viser flere udenlandske under-

søgelser. Bl.a. har svenske undersøgelser fra Sve-

riges Landbrugsuniversitet vist, at for patienter på

udflugt fra sygehuse og plejehjem har ture i by-

ens parker haft egentlig medicinsk værdi. Folk

blev i bedre humør, skulle have mindre medicin,

sov bedre og snakkede meget mere sammen. 

Undersøgelserne viser desuden, at parker og

ophold i det fri har stor betydning for ens velbe-

findende. Besøg i parken giver afkobling, modvir-

ker stress, og koncentrationen bliver skærpet,

fordi man har brug for sin spontane opmærksom-

hed. Samtidig får man frisk luft og dagslys, som

har stor betydning for ens psykiske velvære. Ale-

ne vegetationen skulle have en ubevidst beroli-

gende effekt.

Undersøgelserne viste også, at jo større afstand

folk har til en park, jo sjældnere besøger de par-

kerne, selv om folk har lyst. De højst prioriterede

parker hos voksne er parker, der er så store, at man

ikke kan fornemme, hvor de holder op. Særlig

store, rolige parker har en positiv indflydelse på

folks velbefindende. Kun her eller i naturområder

kan sindet skærpes, så man kan slappe af fra den

stressede hverdag og blive tilført ny energi.2 3 4

En svensk-tyrkisk undersøgelse kunne konklude-

re, at ældre, der opholder sig meget udendørs,

har bedre helbred, sover bedre og har færre tegn

på depressioner end ældre, der ikke tilbringer så

meget tid udendørs.5 6 7

Befolkningens brug af naturen 
og grønne områder
Undersøgelsen “Friluftsliv '95 - Det åbne land"

(Frank Søndergaard Jensen, Forskningscentret for

Skov og Landskab) viser, at den almindelige dan-

sker kommer i skoven ca. 10 gange i løbet af et

år. Undersøgelsen er gennemført i perioden
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1993-1994 og viser en stigning på ca. 25% i an-

tallet af skovbesøg i forhold til en tilsvarende

undersøgelse i 1976-77 (Projekt “Skov og Folk"

ved Niels Elers Koch). Skovundersøgelserne har

ligesom parkundersøgelserne bekræftet, at jo

større afstand folk har til en skov, jo sjældnere

kommer de i skoven.

Undersøgelsen viser desuden, at omkring 91% af

befolkningen er i naturen på en kortere eller

længere tur mindst én gang om året. Naturen til-

trækker således en væsentlig større andel af be-

folkningen end fx biblioteker, sportspladser og

teatre. Skovene og strandene er de to typer natu-

rarealer, folk besøger hyppigst (tilsammen 60%

af de besøgende), mens marker, søer, havet og

vandløb kommer på de næste pladser. Det er

også de to typer naturarealer, hvor der - bortset

fra havet - er de mest lempelige adgangsregler.

De to absolut mest udbredte aktiviteter for folk

var “at gå en tur" og “at opleve naturen/stedet".

Altså to aktiviteter, der er normalt ikke er særlig

belastende for naturen mht. slid eller forstyr-

relser og som også kan opfylde behov for bl.a.

motion og socialt samvær.

Skoven er med 67% det mest besøgte naturom-

råde. I gennemsnit oplyste de interviewede per-

soner, at de besøgte skoven ca. 38 gange i 1993-

94. Det svarer til 155 mio. skovbesøg om året.8 9 10

Til sammenligning kørte 7 mio. biler over den

nye Storebæltsbro i 1999.

Befolkningens ønsker til naturen
Der er gennemført meget få undersøgelser om

folks ønsker til naturen. Her skal nævnes resulta-

terne fra projekt “Skov og Folk" og “Friluftsliv '95

- Det åbne land".

Befolkningens ønsker til skovenes udformning er

undersøgt ved at vise folk sort/hvide fotos af for-

skellige skovbilleder og med forskellige tekster.

Een af de ting folk prioriterer højest ved en skov-

tur er “stilhed". Herudover mener flertallet, at et

mere varieret skovbillede med bl.a. søer og vand-

løb er noget positivt, samt at dyreliv har stor

betydning. Desuden foretrækker folk løvskov

frem for nåleskov og også mere åbne og variere-

de skove frem for tætte bevoksninger.8

Også børneinstitutioner, skoler og spejdergrup-

pers ønsker til byens parker og øvrige grønne
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områder er blevet undersøgt. Det vigtigste for

disse grupper er “områder som tåler, at man le-

ger i dem" og “bevoksning, der må leges i". For

alle grupperne blev dette prioriteret langt højere

end fx legeredskaber som sandkasser, rutscheba-

ner og gynger. Desuden efterspørger de bl.a. det

at “opleve naturen, opleve årstidernes vekslen, få

frisk luft, at føle vejret, lytte til vinden i træer og

buske, høre rislen af vand og se/dufte blomster."

En opdagelsestur i Råbjerg Miles utæmmede

natur skulle derfor nok kunne konkurrere med

en tur i Fårup Sommerland.

Forskellen på en god og en dårlig skolegård er

blevet undersøgt blandt ti svenske skoler. Den

mest markante forskel i beskrivelsen mellem de

to grupper skolegårde er, at der i de gode skole-

gårde er adgang til natur eller skov i eller i direk-

te forbindelse med skolegården, mens der i de

dårlige ikke er adgang til sådanne områder. Det

gode ved naturen er ifølge undersøgelsen, at børn

får mere frihed i skov og natur end på legeplad-

ser og anlagte friarealer. Børnene kan desuden i

højere grad sætte deres eget præg på naturom-

råderne. De er derfor også med til at stimulere

børnenes fantasi.11 12 13 14 15

Naturoplevelsens betydning for vores
naturforståelse
At opleve og derigennem lære at “elske" naturen

er en vigtig del af vores naturforståelse - og miljø.

Jo bedre vi kender og forstår naturens indhold og

værdier, jo større pris sætter vi på disse værdier.

Dette er igen en klar forudsætning for også at

forstå vigtigheden af at passe på og beskytte vo-

res natur og miljø. Interessen for planter og dyr

er et vigtigt motiv for rekreation og turisme.

Områder med et stort naturindhold er en del af

oplevelsen af naturen og landskabets værdier,

hvilket også har givet sig udtryk i kunsten gen-

nem tiden.

85% af den danske befolkning bor i byerne, der

dækker 5% af landets areal. Det er derfor de fær-

reste, der i dagligdagen har en kontakt med de

større naturområder i det åbne land. I byerne ses

også at parker bruges i stigende grad. Men den

mest intense oplevelse af natur er vel arbejdet

med jord og planter, og Danmarks vigtigste fri-

luftsområde er dermed den private have, enten

det er villahaven eller kolonihaven. De er den

“natur", hvor danskerne tilsammen nok tilbringer

mest tid, og de er samtidig eksempler på friarea-

ler, der udover at være nyttige også giver en na-

tur- og social oplevelse. Både “den lille natur" - en

grøn oase i byens rum eller haveboligens forhave

- og de store sammenhængende områder med

plads og vidder, har hver deres betydning for vo-

res naturoplevelser i dagligdagen.

Også de større naturområder, hvor man har for-

nemmelsen af at være uden for civilisationens

støj og larm er vigtige elementer i menneskets

afstresning og velvære. Det at kunne færdes i

større, varierede områder uden at møde forstyr-

rende anlæg. Men disse stille landskaber er ved at

være en mangelvare i Danmark, og det er derfor

vigtigt, at der i planlægningen af det åbne land

sikres de sidste rester af “større uforstyrrede

landskaber".

Den samfundsmæssige nytteeffekt - 
sundhed
Friluftsliv er vigtigt for menneskers sundhed og

trivsel og dermed livskvalitet. Det er vigtigt at se

friluftsliv som en del af en sundhedspolitik - fri-

luftsliv/motion er sundt både for krop og sjæl.

Det er vigtigt at tænke på at forebyggelse er be-

dre end helbredelse, bl.a. når der skal prioriteres

mellem midler til naturbeskyttelse/friluftsliv og

til sundheds- og socialområdet.

Der foreligger så vidt vides ikke nogen undersø-

gelser, der påviser dette. Det nærmeste der kan

henvises til er nok Søren Ventegodts undersø-

gelse om livskvalitet og naturbrug. Undersøgel-

sen konkluderer, at der er en stor sammenhæng

mellem forholdet til naturen og danskernes livs-

kvalitet og at naturbrug er forbundet med god

livskvalitet. Rapporten viser desuden, at stort set

alle danskere ønsker sig mere natur. Rapporten

påpeger, at den ikke giver noget bevis for, at en

politisk indsats for naturgenopretning vil gavne

danskernes livskvalitet. Men den konkluderer på

den anden side, at det næppe vil skade livskvalite-

ten at satse mere på naturen i fremtidens Dan-

mark.16

Betydningen for turisme
Turistsektoren har stor betydning for det danske

bruttonationalprodukt og særlig i de tyndt befol-

kede egne har turismen relativ stor betydning for

samfundsøkonomien, også selvom hele fortje-

nesten ikke altid tilfalder lokalområdet.

Undersøgelser foretaget på det tyske marked af

Danmarks Turistråd og af Forskningscentret for

Skov og Landskab viser, at natur og rent miljø
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spiller en meget stor rolle for valg af Danmark

som ferieland. Det er naturen, strandene samt

fred og ro, som mange turister søger. Den relativt

frie adgang til naturen, afbalanceret turisme på

naturens præmisser og den vidtgående natur- og

miljølovgivning er blandt de tyske turisters vig-

tigste argumenter for at besøge Danmark. Turis-

men i Danmark er vokset kraftigt i perioden

1988-1995, bl.a. som følge af en mere målrettet

markedsføring af Danmark som ferieland både i

ind- og udland. I 1997 var der ca. 44 mio. regist-

rerede turistovernatninger i Danmark, hvortil

kommer de uregistrerede overnatninger i eget

feriehus. Turismens samlede omsætning opgøres

til ca. 42 mia. kr., hvoraf ca. 30 mia. kommer fra

udenlandske turister.1 

Det er i denne forbindelse vigtigt at huske på, at

gode muligheder for den almindelige danskers

friluftsliv også giver gode muligheder for turis-

men. 

Menneskets påvirkning af/
på naturen

Slid og forstyrrelse
Den danske natur er generelt ret robust overfor

de forskellige friluftsaktiviteter, og de færreste

friluftsaktiviteter er direkte belastende overfor

naturområderne. Meget støjende aktiviteter som

forskellige former for motorbådssejlads samt jagt

kan dog virke forstyrrende, både på vigtige og

store fugleområder og på andre friluftsaktiviteter.

I meget åbne områder kan intensiv færdsel også

til fods virke forstyrrende på fuglelivet, og selv

mindre intensiv færdsel kan virke forstyrrende

på fugle med meget kort flugtafstand, især hvis

folk medbringer løsgående hunde.

Visse naturtyper er desuden følsomme overfor

slid og koncentreret færdsel. Særlig tørre naturty-

per som klitter og heder er følsomme overfor

mekanisk slid/færdsel. Men også i meget besøgte

skove, bl.a. de bynære skove kan skovbunden bli-

ve påvirket af intensiv færdsel, men dog ikke af

mere almindelig færdsel. Fx viser en undersø-

gelse af en bynær skov nær Ballerup, at intensiv

rekreativ færdsel medfører på forskellig måde

fysiske og kemiske forandringer i jordbunden.

Det gælder især under trampede, ubefæstede sti-

er og andre arealer, hvor færdslen har slidt bund-

vegetationen ned og blottet mineraljorden. Det

er dog sjældent, at plantearter helt forsvinder fra

en skov som følge af slid. Men skoven kan ændre

udseende og karakter og komme til at se slidt ud.

Som regel vil der mere være tale om en æstetisk

påvirkning end om en egentlig biologisk effekt.17

For at undgå at områder kommer til at virke ned-

slidte er det bl.a. vigtigt, at der er tilstrækkelige

muligheder for at færdes i naturen i forhold til

størrelsen af publikumspres i det pågældende

område, så færdslen ikke er henvist til meget få

områder.

Arealforbrug, påvirkninger på natur og
landskab
De færreste friluftsaktiviteter hverken forbruger

eller kræver store, samlede arealer. Det er derfor

også de færreste aktiviteter, der ændrer eller på-

virker natur og landskab i væsentlig grad. Den

mest arealforbrugende aktivitet er turistovernat-

ningsanlæg, herunder sommerhuse. 

Turismen er ofte koncentreret i områder med

mange naturområder, særlig ved kysterne. Om-

kring 15% af den danske kystnærhedszone er i
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dag bebygget eller reserveret til sommerhuse og

andre ferie- og fritidsanlæg. Ca. 97% af landets

knap 200.000 sommerhuse ligger i landets 180

kystkommuner.1 Størsteparten af sommerhusom-

råderne er placeret i eller ved relativt sårbare

naturtyper, som strandenge, heder og klitter.

Langs den jyske vestkyst, hvor der er en stor

koncentration af turister, er der således visse ste-

der problemer med slid i de sårbare klitområder.

Indbyrdes konflikter mellem den 
“hårde" og den “bløde" bruger
Friluftsliv udfolder sig overalt, hvor det er muligt

og mange friluftsaktiviteter kan fint dyrkes på

samme tid og sted. Men der er også en række

aktiviteter, der er i indbyrdes konflikt eller giver

indbyrdes problemer. Det kan både være reelle

konflikter, men meget skyldes også indbyrdes

manglende tolerance og fordomme overfor hin-

anden. Fx forstyrres lystfiskeren af kanosejlads,

ornitologen af jægeren, jægeren af orienterings-

løberen, badegæster af vindsurfere, vandskiløbe-

re og vandscooteren. Men som regel er det de

mere forstyrrende aktiviteter, der i respekt ind-

ordner sig under de mere almindelige og fredeli-

ge aktiviteter som udøves af den almindelige

skovturs- og badegæst. 

Der kan også være konflikter mellem ejere og

brugere. Mange lodsejere har en negativ hold-

ning til etablering af færdselsmuligheder og stier

på deres ejendom, bl.a. fordi de frygter proble-

mer med affald, løsgående hunde og forstyrrelse

af vildtet. I de meget besøgte områder er særlig

affaldsproblemer også et reelt problem.

Fremtidens friluftsliv

Menneskets påvirkning af naturen vil i det ny

årtusinde nok ikke blive mindre end det vi har

set de sidste 50 år, både i positiv og negativ ret-

ning. Der vil dels være et øget pres på naturen,

særlig i byerne og i turistområder, samtidig med

at der vil være en øget bevidsthed om behovet

for øget naturindhold og renere miljø.

I byerne vil presset på byernes grønne områder

fortsætte til bl.a. byggeri og trafikanlæg, samtidig

med at byernes beboere vil efterspørge udbyg-

ning af de grønne områder og deres naturind-

hold. Den øgede trafik vil også stille større krav

til bedre cykelfaciliteter.

Den fortsatte indskrænkning af arbejdstiden på

arbejdsmarkedet og øgning af ferie- og fritid vil

give endnu mere stress i hverdagen og behov for

endnu mere afkobling og afstresning i naturen.

Øget arbejde med elektroniske medier og bag en

skærm vil øge behovet for de mere overlevelses-

prægede aktiviteter, som bedst tilgodeses i mere

vild og uberørt natur - væk fra civilisationen. Der

vil også ske en udvikling af de mindre og lette

motordrevne fartøjer til vands og i luften, hvor

den enkelte kan føle farten og udfordringerne. 

Ændring af befolkningssammensætningen med

flere ældre, men også en mere aktiv ældregene-

ration, vil have betydning for friluftslivet, bl.a.

formodentlig øgede krav om muligheder for na-

turoplevelser. Stigningen i antallet af indbyggere

med en anden etnisk baggrund vil måske også

betyde ændringer i ønskerne til mulighederne

for friluftsaktiviteter. Disse ændringer vil sam-

men med ændringerne i øvrigt i samfundet fort-

sat kræve, at der forskes i befolkningens frilufts-

vaner og naturens betydning for friluftslivet. 

De stadig stigende krav til bedre forhold for

sundheds- og socialområdet samtidig med kravet

om lavere skatter vil kræve yderligere nytænk-

ning, for at der fortsat også kan være penge til

indsats på natur- og friluftsområdet. Der vil samti-

dig formodentlig fortsat blive skabt flere natur-

områder som følge af miljøkravene til landbru-

get, hvor der også bør være plads til muligheder-

ne for naturoplevelser.

Eksisterende strategier 
og virkemidler

De lovgivningsmæssige rammer for friluftslivet

er fastlagt i naturbeskyttelsesloven fra 1992.

Loven skal medvirke til at give befolkningen

adgang til at færdes og opholde sig i naturen

samt forbedre mulighederne for friluftslivet.

Loven indeholder desuden muligheder for for-

skellige indskrænkninger i offentlighedens færd-

sel.

Staten
Statens rolle på friluftsområdet knytter sig særlig

til statens opgaver og indsats som grundejer, pri-

mært i tilknytning til statsskovene og øvrige stats-

ejede naturarealer. Indsatsen går bl.a. på forvalt-

ning af statsskovene, som dækker godt 4% af lan-

dets areal, etablering og drift af naturskoler, natur-

vejledere, naturcentre, genskabelse af retablering
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af søer, plantning af skove. En del af disse tiltag er

finansieret af naturforvaltningsmidler, hvoraf der

også er givet tilskud til støtte til projekter i regio-

nalt, kommunalt og privat regi. Målsætningen for

anvendelsen af de statslige naturforvaltningsmid-

ler er, at 30% anvendes til skovrejsning, 40% til

naturgenopretning, 20% til friluftsliv og 10% af

midlerne til kulturmiljø. På de statslige arealer,

der forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen, er en

lang række myndigheder og organisationer ind-

draget i forvaltningen, både via konkrete projek-

ter og via brugerråd på de enkelte statsskovdis-

trikter.

Forsvarsministeriet har åbnet en række øvelses-

arealer for offentlig adgang. I forbindelse med

fremtidig nedlæggelse af kaserner og dermed fri-

gørelse af militære øvelsesarealer er det vigtigt at

være opmærksom på, at der her ligger nogle me-

get værdifulde naturarealer, som også vil have en

potentiel friluftsmæssig værdi. Det er derfor vig-

tigt, at disse arealer så vidt muligt sikres til natur-

og rekreative formål også i fremtiden.

Statslig udmelding til regionplanrevision
2001 
Miljø- og Energiministeriet har i den statslige ud-

melding for amternes regionplanrevision 2001

bl.a. fremhævet, at der bør udarbejdes en planlæg-

ning for at sikre og udbygge befolkningens mulig-

heder og oplevelser i det åbne land, herunder og-

så ved kysterne. Endvidere bør der redegøres for,

hvorledes befolkningens friluftsmuligheder gene-

relt skal fremmes; særligt bør der redegøres for

de forskellige færdselsmuligheder, og hvordan

de eventuelt tænkes fremmet. Der er også peget

på, at trafikanlæg danner barrierer for befolk-

ningens brug af naturen, og at amterne skal ar-

bejde for, at der etableres stinet, der sammen-

binder fx byer, ferie- og fritidsområder og -

anlæg.1

Miljøministeren lægger i sit indlæg til miljøjour-

nalisterne d. 5.10.99 (om det kommende års

hovedinitiativer på miljø-, natur og energiområ-

det nationalt og internationalt) bl.a. vægt på, at

der sker en udvidet adgang til naturen. Han påpe-

ger, at naturen ikke skal være lukket land. De for-

andringer, der er sket med bl.a. ændrede ejen-

domsforhold, veje der forsvinder og sikring af

dyrkningsfri bræmmer langs vandløb kræver

måske nytænkning mht. “adgangen til naturen".

Han slår til lyd for, at udgangspunktet måske for

en del af de gældende regler i virkeligheden bør

vendes om, så mere bliver tilladt. “At det måske

snarere kræver tilladelse eller anmeldelse til myn-

dighederne, hvis markveje - og dermed adgangs-

muligheden - sløjfes; eller hvis der ønskes opsat

forbudsskilte. Og skal det i almindelighed være

forbudt at gå på de udyrkede bræmmer langs

vandløb og rundt om søer, langs læhegn og for

den sags skyld uden for veje og stier i private

skove?"18

Amterne
Amterne har allerede taget en lang række initiati-

ver til etablering af adgang til naturområder, van-

dre- og cykelruter, opholdsarealer og udarbejdet

en lang række kort og foldere, der fortæller om

disse. 

Der er bl.a. etableret landsdækkende og sammen-

hængende regionale/nationale afmærkede cykel-

ruter med tilhørende cykelrutekort. I alle amter

er der etableret forskellige naturstier/vandreru-

ter, hvoraf nogle er længere stier, der udgør me-

get lange ruteforløb, fx Vestkyststien, Hærvejssti-

en, Pramdragerstien langs Gudenåen, Gendarm-

stien langs Flensborg Fjord samt en sti på tværs

af Jylland fra Ho Bugt til Vejle langs Vejle Å, Hol-

me Å og Varde Å. Nogle ruter følger eksisterende

stier og mindre veje, mens andre er nye stier. I en

lang række tilfælde er der indgået aftaler med og

udbetalt erstatning til private lodsejere. Det har

givet helt nye muligheder for at kunne færdes på

steder, hvor der ikke tidligere var lovlig adgang.

En del af disse stiforløb er typisk desuden kombi-

neret med forskellige fredede eller statsejede are-

aler. I tilknytning til stiforløbene er desuden eta-

bleret primitive teltpladser, grillpladser og andre

opholdsarealer.

En del af disse stier er desuden etableret for at

kanalisere færdslen der, hvor naturen bedst kan

tåle det, og hvor den er mest robust, for at kunne

lede publikum rundt i naturen på den mest skån-

somme måde.

Der vil fortsat være behov for initiativer og mid-

ler til stier og andre støttepunkter til glæde for

friluftslivet og til supplering af naturoplevelsen.

Der er brug for kobling af eksisterende stier, ru-

ter og markveje til mere sammenhængende for-

løb og rundture. Der er stadig cykelruter, der fx

følger eller krydser for stærkt trafikerede veje,

hvor der er behov for egentlige stier eller andre

trafikforbedrende foranstaltninger. Der er behov
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for forbedring af eksisterende stier med flere og bedre opholdsarealer og

andre støttepunkter. Der er desuden behov for bedre og flere stiforbin-

delser fra byerne til naturområderne, samt behov for bedre offentlige trans-

portmuligheder til naturområderne.

Der er i regionplanlægningen indarbejdet retningslinjer om de mere areal-

krævende ferie- og fritidsanlæg. Derimod er der ikke eller i meget ringe

grad lavet nogen sammenhængende planlægning for friluftslivets interesser

som sådan. 

Kommunerne 
Kommunerne er særlig ansvarlige for i kommune- og lokalplanlægningen

at sikre grønne kiler, etablering og sikring af parker og grønne områder

samt sikring af gode cykelmuligheder. Ikke mindst i nærmiljøet er der

behov for grønne områder og forbindelser til brug for det daglige frilufts-

liv, på vej til skolen eller til ture med barnevognen eller hunden. Det er

også kommunernes opgave at sikre bynære rekreative muligheder, og nog-

le kommuner har også etableret nye bynære naturområder samt naturvej-

ledning.
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Spor i landskabet 
Gennem projektet “Spor i Landskabet" er det målet at skaffe befolkningen

øgede adgangsmuligheder til naturen, særligt landbrugs- og privatskovsom-

råderne, gennem frivillige aftaler med lodsejere. Projektet er blevet til i et

samarbejde mellem Landbrugsrådet, Dansk Skovforening, Friluftsrådet,

Amtsrådsforeningen og Skov- og Naturstyrelsen. Foreløbig er der ved

udgangen af 1999 udlagt omkring 50 spor.1 Desværre er sporene for de

flestes vedkommende etableret uden forbindelse til allerede eksisterende

stiforløb. For at projektet skal opnå bedre resultater er det derfor vigtigt og

nødvendigt, at der fremover sker en bedre koordinering med den eksiste-

rende planlægning af stiforløb i amter og kommuner, for at de kommer til

at hænge bedre sammen.
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Naturformidling og naturvejledning
Naturforståelsen forbedres gennem gode natur-

oplevelser. Her spiller naturformidlingen en væ-

sentlig rolle med fx diverse kort og foldere, na-

turskoler, naturcentre og naturvejledning.

Ikke mindst naturvejledningen er blevet en stor

succes. Den danske naturvejlederordning blev

startet som en forsøgsordning i 1986/87. Den

blev en succes og blev i 1989 gjort permanent

med finansiering fra på grundlag af naturforvalt-

ningsloven. I 1999 omfattede ordningen ca. 200

naturvejledere, der har gennemført grunduddan-

nelsen og fungerer som naturvejledere på hel-

eller deltid, ansat i Skov- og Naturstyrelsen, am-

ter, kommuner, organisationer, museer og insti-

tutioner. Naturvejlederaktiviteterne har med tiden

udviklet sig til at være med til at skabe en hold-

ningsændring til beskyttelse af natur og miljø.19

Der er fortsat behov for, at aktiviteterne fornyes

og følger med tidens trend - både i form og ind-

hold, ikke mindst over for den opvoksende gen-

eration.

Fremtidig indsats
Regeringen fremhæver i Natur- og miljøpolitisk

redegørelse 1999, at den i de kommende år sær-

ligt vil arbejde for at fremme friluftsinteresserne,

hvor staten er grundejer eller står for anlægsar-

bejder, som fx veje, broer og lignende. Også mu-

lighederne for at yde tilskud til fremme af fri-

luftsinteresser på private arealer er en vigtig del

af den fremtidige indsats. Samlet beskrives indsat-

sen i de kommende år som at få “naturen tættere

på borgeren”. Det forudsættes bl.a., at der er na-

turområder af passende størrelse og kvalitet til

rådighed, at der er overkommelige og sikre veje

til disse områder, at der er rimelige faciliteter på

stedet, og at der en formidling af og information

om områderne, navnlig til børn og unge. Amter

og kommuner, som fremhæves at have det over-

ordnede ansvar for forvaltningen af det åbne

land og byerne, kan her spille en væsentlig rolle. 

At sikre det fornødne arealmæssige grundlag for

friluftslivet i fremtiden - både kvantitativt og kva-

litativt - er afgørende. Det skal indgå, at adgangen

til disse arealer skal sikres under respekt for afvej-

ning mellem benyttelse og beskyttelse, og en fort-

sat frivillig inddragelse af blandt andre lodsejere

er derfor vigtig. 

Friluftslivet skal prioriteres højt i forbindelse med

ændret arealanvendelse ved byudvikling, trafik-

planlægning, beskyttelse af kulturmiljøer, natur-

genopretning, skovrejsning og etablering af grøn-

ne areal-netværk. Friluftslivets interesser skal fx

varetages gennem flersidig arealplanlægning,

gennem samarbejde med private lodsejere og

gennem information om rettigheder og mu-

ligheder for at færdes i det åbne land. Det skal

ske gennem dialog og samarbejde. Samtidig skal

væsentlige negative virkninger fra friluftslivet på

natur og miljø forebygges.1

Det er nogle meget relevante målsætninger for

friluftslivet og vel første gang (ud over i “Alle ti-

ders natur" fra 1998, med perspektiver omkring

årtusindskiftet), at regeringen melder sådanne

konkrete hensigter ud.20 Spørgsmålet er så, hvor-

dan disse mål skal og vil blive realiseret. Dels på

statens egne arealer og dels i kommuner og am-

ter, som er væsentlige medspillere. Det vil bl.a.

forudsætte, at der afsættes de tilstrækkelige øko-

nomiske midler til den nødvendige planlægning

og koordinering samt til etablering af bl.a. anlæg

og støttepunkter. For senere at kunne dokumen-

tere denne indsats og måle effekten heraf er der

behov for at opstille metoder til denne dokumen-

tation.

Friluftsrådets rolle og initiativer
Friluftsrådet er en væsentlig trendsætter og sam-

arbejdspartner for de offentlige myndigheder i

friluftsspørgsmål. Selv om det er de organiserede

medlemsorganisationer, der er det bærende i rå-

det, repræsenterer det både det organiserede og

det uorganiserede friluftsliv. Friluftsrådets repræ-

sentanter sidder stort set med i alle udvalg og

organer, der behandler natur- og friluftsspørgs-

mål.

Som grundlag for sit arbejde har Friluftsrådet i

1997 udgivet et friluftspolitisk handlingsprogram.

Formålet med dette er dels at tilvejebringe sam-

menhæng mellem den gensidige respekt for de

forskellige friluftsaktiviteter og respekten for den

natur og det miljø, som er en forudsætning for et

bæredygtigt friluftsliv. Det andet hovedmål har

været gennem arbejdet med handlingsprogram-

met at bringe Friluftsrådets mange og meget for-

skelligartede foreninger tættere ind på livet af

hinanden. I handlingsprogrammet ligger der op-

gaver til mange års indsats fra Friluftsrådet og

dets medlemsorganisationer. En indsats, hvor det

er Friluftsrådets mål hele tiden at søge at inddra-

ge stadig flere mennesker i friluftsaktiviteter med

et stadig større indhold af oplevelser.
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Veje i Ringgive år 1950

Veje 1950  96 km

Veje 1950  3,8 km/km2

Kortgrundlag

Målebordblad 1 : 20.000

Veje i Ringgive år 1988
Veje 1988  51 km

Veje 1988  2 km/km2

Kortgrundlag

4 cm kort 1 : 25.000

Signaturforklaring

Veje

Figur 1. Det tidligere tætte net af markveje gav mange muligheder for korte og længere ture i det åbne
land. Den stærke reduktion i antallet af markveje i de sidste 50 år har gjort det svært i praksis at have
glæde af den udvidede adgangsret, som ændringen af naturbeskyttelsesloven i 1992 gav til disse markveje.

Kilde: Højring, K. & Hjort Caspersen, O. (1999) Landbrug og landskabsæstetik – Udviklingen i landbruget 1950-
1995 og dens konsekvenser for landskabets oplevelsesmæssige indhold. Park- og Landskabsserien nr. 25.
Forskningscentret for Skov & Landskab.
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Friluftsrådet håber desuden, at det med hand-

lingsprogrammets fremlæggelse er blevet tyde-

liggjort, at friluftsaktiviteter, der udøves under

fuld respekt for natur og miljø, kan have stor

betydning for den enkeltes livskvalitet og for

samfundet som helhed. Et aktivt friluftsliv frem-

hæves dermed at være en væsentlig faktor i et

moderne velfærdssamfund.21

Som opfølgning har Friluftsrådets amtsrepræsen-

tationer hver især udarbejdet oplæg til en frilufts-

strategi - amtsopdelt - som oplæg til en dialog og

et idekatalog i samarbejdet med de regionale og

kommunale myndigheder. Det er indtil videre

meget få amter, der aktivt er gået ind i dette ar-

bejde; man venter i stedet på oplægget for heref-

ter at tage diskussionen op.

For at få nogle gode og brugbare planer og kon-

krete tiltag for friluftslivet og naturoplevelsen er

det vigtigt, at de regionale og kommunale myn-

digheder går aktivt ind i dialogen og samarbejdet

med Friluftsrådet og sammen udvikler dette

arbejde.

Lovgivningens og andre virkemidlers
muligheder og begrænsninger 
Som tidligere nævnt giver naturbeskyttelsesloven

rammerne for varetagelsen af friluftsinteresserne.

Desuden har skovloven som en del af sit formål,

at der skal tages hensyn til friluftslivet, og i de of-

fentlige skove skal foruden landskabelige, natur-

historiske, kulturhistoriske og miljøbeskyttende

hensyn også tillægges friluftslivet en afgørende

vægt. Der er derimod ikke noget i Landbrugslo-

ven om naturbevarelse og friluftsliv.

Naturbeskyttelsesloven og mark- og vejfredslo-

ven giver befolkningen adgang til og mulighed

for rekreativ udfoldelse på privatejede arealer.

Hovedretningslinjerne er, at man må færdes på

udyrkede arealer, på strandene og de klitfredede

arealer, og at man må færdes på stier og veje i

det åbne land ligesom det også er tilladt at færdes

ad anlagte veje og stier i private skove. De dyrke-

de arealer, der udgør omkring 70% af det åbne

land, må man kun færdes på efter aftale med

grundejeren. Sådanne aftaler med grundejeren er

som tidligere nævnt bl.a. indgået mellem mange

lodsejere og amter i forbindelse med etablering

af stiforløb mod passende erstatning og evt. ting-

lysning. I de offentligt ejede skove er der ikke

denne begrænsning i adgangsmulighederne, idet

man må færdes overalt i skoven døgnet rundt.

Nogle aktiviteter forudsætter dog, at grundejeren

giver lov til mere end det, man har ret til ifølge

lovgivningen, bl.a. jagt og orienteringsløb. Under-

søgelser har vist, at de fleste mennesker ikke har

særlig godt kendskab til disse regler.22

En væsentlig del af mulighederne for at færdes i

det åbne land er gennem årene og i forbindelse

med landbrugets effektivisering blevet væsentligt

forringet, fordi der i de seneste 50 år er blevet

færre og færre markveje. Det er derfor i praksis

svært at få glæde af den udvidede adgangsret,

som siden 1992 blev indført i naturbeskyttelses-

loven. Det betyder, at folk går glip af en række af

de oplevelsesmuligheder, der ellers ligger lige for

i det åbne landbrugsland.23

Der er en særlig gruppe, hvis muligheder for færd-

sel i naturen er særlig dårlige. Nemlig de handi-

cappede. Det er meget få steder, der er taget de

særlige hensyn til indretninger, der kræves, hvis

man som blind eller kørestolsbruger eller gang-

besværet skal have mulighed for at færdes i natu-

ren og få disse positive naturoplevelser.

Perspektivering

Ved en bæredygtig udvikling skal mulighederne

for naturoplevelserne fortsat sikres og udbygges.

Det kan bl.a. ske ved en bedre økonomisering

med vores arealressourcer. Ved en bæredygtig

udvikling forstås også, at naturen ikke må ople-

ves som overrendt eller virke slidt. Friluftslivets

aktiviteter må ikke have en uacceptabelt ødelæg-

gende virkning på natur og miljø. 

Fremtiden vil hele tiden bringe nye friluftsaktivi-

teter på banen, og andre vil forsvinde. Mange af

disse nye aktiviteter kan/vil være aktiviteter, som

giver problemer i forhold til andre friluftsudøve-

re, fx vandscootere og kitebuggies. Det kan der-

for være nødvendigt at udpege steder, hvor disse

aktiviteter kan udfoldes uden at ødelægge natur-

oplevelsen for andre. Kan dette ikke lade sig gøre,

kan det blive nødvendigt helt at forbyde sådanne

aktiviteter. Men det bør absolut være den sidste

udvej.

Målet må også være så vidt muligt at tilstræbe en

flersidig anvendelse og brug af naturen, så længe

det ikke går ud over de mere stille og almindelige

aktiviteter. Det kan også i visse situationer blive
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nødvendigt, at det offentlige opkøber visse privatejede arealer, hvis der

opstår for store konflikter, fx mht. adgangsproblemer eller for store gener i

øvrigt. Med et øget pres på vores naturarealer er det fortsat vigtigt at for-

midle naturen og dens værdier og dermed bevidstheden om naturen. Det

kan dels gøres ved at øge mulighederne for folks naturoplevelser og dels

formidlingen herom. Dette gælder ikke mindst den opvoksende generation,

børn og unge. Naturbeskyttelsen og -forståelsen bør derfor også prioriteres

højt i undervisningen.

Det vil også være nødvendigt i højere grad i planlægningen at vurdere, hvil-

ken natur kan tåle hvor meget. Hvilke krav skal de rekreative områder

opfylde? Hvor skal de fx tilgodese behov for den vilde natur, hvor du ikke

møder andre mennesker, og hvor skal det tværtimod være områder, hvor

du er sikker på at møde andre - “bynatur". En mere kvalificeret planlægning

for friluftsliv bør udvikles, hvor der også kan hentes inspiration og erfaring-

er fra bl.a. nationalparker, hvor formålet er at tilgodese naturbeskyttelsen

og naturoplevelsen i særlig grad.

Planlægning, sikring og etablering af den bynære natur bør prioriteres høj-

ere, både mht. grønne områder, parker, grønne kiler og bynær skov, for at

forbedre mulighederne for den daglige naturoplevelse. Der er en tendens
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til, at de “frie” grønne områder og byens ånde-

huller alt for nemt bliver ofre for nyt byggeri.

Med inspiration fra andre landes natur- og natio-

nalparker bør der arbejdes på etablering af større

sammenhængende naturområder, hvor hoved-

målsætningen er naturbeskyttelse og friluftsliv.

Det vil kunne genskabe noget af den fornem-

melse af mere urørt natur, som er gået tabt med

den kraftige effektivisering af vores skov- og

landbrug. Det kan bl.a. ske ved en større koordi-

nering og samarbejde af de mange og heraf man-

ge “små” naturgenopretningsprojekter, der gen-

nemføres. Alt for stor en del af disse projekter

fokuserer enøjet på enten den “rene” naturgen-

opretning eller friluftsliv i stedet for som en selv-

følge altid at planlægge for helheden. En helhed,

hvor der i højere grad er sket en prioritering af,

hvor naturen skal have lov til at være “vild” og

“urørt”, hvor den kan tåle en begrænset og kana-

liseret færdsel, og hvor friluftslivet kan foregå

uden begrænsninger.

Sådanne større naturområder kan også sikres ved

at de militære øvelsesarealer, som i de kommen-

de år vil blive nedlagt som øvelsesarealer, bliver

offentligt tilgængelige naturområder.

Mulighederne for at komme ud til vores natur-

områder kan og bør også forbedres ved bl.a. at

skabe bedre cykelmuligheder og prioritere cyklis-

terne højere i forbindelse med anlæg af veje og

broer samt elektrificering af banenettet. 

I forbindelse med adgangsmulighederne til natur-

områderne bør de handicappedes muligheder for

at få naturoplevelser tillige gives en højere priori-

tering.

De væsentligste barrierer for en sådan udvikling

vil naturligvis være prioritering af de økonomi-

ske ressourcer, men det vil i høj grad også stille

krav til politisk vilje og forståelse samt nytænk-

ning og fantasi i den måde vi gør tingene på. Det

skulle derfor være muligt at nå væsentlige af dis-

se forbedringer.
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Centrale budskaber

Anvendelse af industrielle produktionsmetoder i landbruget har vist sig at
have en række negative konsekvenser for natur og miljø. De har gennem
de seneste 15 år medført en tiltagende politisk bevågenhed og affødt flere
handlingsplaner. Som årene er gået har man imidlertid kunnet konstatere,
at en række grundlæggende problemer fortsat består. Man må derfor stille
spørgsmålet, om den hidtidige måde at tænke miljøpolitik på er den rette,
herunder om der er brug for andre styringsmidler end de hidtil anvendte.

Landmænd beskyldes ofte for at tænke mest på økonomi og mindre på de
såkaldt bløde værdier som husdyrvelfærd og miljø. Økonomi og natur op-
fattes med andre ord som modsatte størrelser. Sådan har det ikke altid
været. For landmændene i første halvdel af det 20. århundrede var det
sund fornuft at basere driften på naturens økologiske logik. Brud på denne
resulterede i lavere udbytte og dermed dårligere økonomi.

Med industrialiseringen af landbruget i anden halvdel af århundredet ændre-
des forholdene fundamentalt. Landbrugsproduktionen fjernede sig gradvist
fra naturgrundlaget. Kredsløbet mellem jord, afgrøder, dyr og gødning blev
brudt. Den moderne landmand kunne erfare, at brud med den industrielle
logik var en dårlig forretning. Ikke fordi naturen ændrede sig, men fordi de
samfundsmæssige rammer gjorde.

Noget gik tabt i denne udvikling fra bonde- til industrisamfund. Opgaven de
kommende år består i at få sat ord på tabet og udvikle samfundsmæssige
rammer, der kan bringe det tabte tilbage – vel at mærke i nye former til-
passet nutidens viden og holdninger, det vil sige bæredygtig udvikling. Be-
tingelsen for en sådan udvikling består i at erstatte symptombehandling
med en forebyggende indsats rettet mod problemernes årsager og ikke 
deres virkninger.

I det økologiske landbrug har man et egnet udgangspunkt, fordi det netop
er baseret på en praksis, der skal forebygge miljøproblemer. Men vi mang-
ler viden om, hvorledes fremtidens samfundsmæssige rammer kan indret-
tes, således at denne praksis kan bredes ud fra enkelte økologiske landbrug
til en samfundsmæssig helhed. Derfor er det nødvendigt at åbne op for 
eksperimenter, som kan belyse, hvilke rammer der kan fremme bæredygtig
fødevareproduktion i det postindustrielle samfund. Herved kan det tabte
genfindes og tilpasses.
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Indledning

Tager man udgangspunkt i de senere års debat

om landbrugets påvirkning af samfundsmæssige

værdier som miljø og natur, tegnes et modsæt-

ningsforhold mellem økonomisk afkast og såkaldt

bløde værdier. Det økonomiske afkast vedrører

landmandens økonomi og erhvervets samfunds-

økonomiske bidrag, mens bløde værdier blandt

andet omhandler bæredygtighed, forstået som et

langsigtet hensyn til miljø- og naturværdier. Dette

modsætningsforhold – kombineret med en anta-

gelse om, at dansk samfundsøkonomi er afhængig

af landbrugsproduktionen i dens nuværende form

og omfang – har reduceret miljøpolitik til et sim-

pelt regnestykke: Hvor meget miljø eller natur har
samfundet råd til? Det hævdes med andre ord, at

der først skal produceres et økonomisk overskud,

som man så kan anvende helt eller delvist til at

bevare og genoprette naturen. Af samme grund

fremstår og forvaltes natur- og miljøpolitik som et

selvstændigt og isoleret politikområde og ikke

som et integreret led i ethvert politik- og praksis-

felt.

Denne måde at tænke og handle på er både uhen-

sigtsmæssig og unødvendig. Uhensigtsmæssig,

fordi forebyggelse i almindelighed virker bedre

og er økonomisk mere effektiv end genopret-

ning. Uhensigtsmæssig også fordi genopretning

ikke i alle tilfælde er mulig, og fordi symptombe-

kæmpelse resulterer i en latent fordelingskamp

mellem økonomiske og naturmæssige interesser.

Grundlæggende må alle mennesker have begge

interesser.

Tankegangen er unødvendig, fordi der findes an-

dre muligheder. Landbrugets økonomiske præ-

stationer og relation til naturgrundlaget må be-

skrives og forklares ud fra et samspil mellem øko-

nomiske mekanismer og de valgte samfundsmæs-

sige rammer. Disse rammer kan ændres, så de fa-

voriserer en bæredygtig teknologi, der ophæver

modsætningen mellem økonomi og natur eller i

det mindste får den til at fremstå mindre entydig. 

Disse ræsonnementer underbygges af et tilbage-

blik på den historiske udvikling af landbrugspro-

duktionens relationer til samfund og natur.

Fra sult til mæthed
I 1870’erne befandt dansk landbrug sig i en dyb

krise præget af økonomiske og sociale problemer.

På daværende tidspunkt var nationen helt afhængig

af landbruget, der var indrettet på kornproduktion

og -eksport. Landbrugets problem med at finde løn-

nende afsætning for dette korn var derfor også sam-

fundets problem. På samme måde blev krisens løs-

ning – den omfattende omlægning til animalsk

produktion med forædling af mælk og kød til smør,

ost og bacon – samfundets redning. 

At det lykkedes at afvende krisen og erstatte den

med en succes må tilskrives et unikt samspil mel-

lem en række aktører: Præster, lærere som idé-

magere og formidlere af viden, bønder som prak-

tiske og organisatorisk/politiske aktører samt sta-

ten, der supplerende bidrog med institutionelle

og strukturelle rammer for forandringsprocessen.

I kølvandet på denne omlægning lykkedes det at

løse et af tidens store sociale og økonomiske pro-

blemer blandt landbosamfundets proletariat, hus-

mænd og landarbejdere, og derefter var grunden

lagt til en stabil økonomisk og social samfundsud-

vikling frem til 1950’erne.1 2 3

Fra midten af 1950’erne kneb det igen med afsæt-

ningen. Årsagen var en tiltagende mæthed blandt

befolkningerne i den rige del af verden, som nu

begyndte at sætte sig igennem i form af faldende

priser på fødevarer. Det lykkedes imidlertid land-

brugets organisationer at få staten til at træde hjæl-

pende til med massive subsidier. Endvidere søgte

landbruget selv at afhjælpe krisen ved at indføre

industrielt inspirerede produktionsmetoder. De

skulle øge produktionen og reducere omkostning-

erne ved fremstilling af standardvarer, med prisen

som afgørende konkurrenceparameter.

Den nye udviklingsstrategi tegnede lovende, blandt

andet i tilknytning til et forventet dansk medlem-

skab af EF. Den var således i overensstemmelse

med EF’s landbrugspolitiske målsætning om at

skabe selvforsyning gennem rationalisering af er-

hvervet, suppleret med massiv subventionering.

Desuden imødekom den behovet for arbejdskraft

i andre produktionssektorer, der i disse år ople-

vede en markant vækst.4

Danmark blev medlem, og EF’s mål om selvforsy-

ning med fødevarer blev hurtigt indfriet. Samti-

digt blev man opmærksom på, at industrialise-

ringen af landbruget havde en række uønskede

bivirkninger, blandt andet i relation til natur og

miljø. Derved kunne de mætte europæere stille

sig spørgsmålet: Hvorfor producere for meget på
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grundlag af omfattende subsidier og med negativ virkning for omgi-
velserne?
Også på græsrodsniveau var der tegn på opbrud. I 1970’erne be-

gyndte en ny type landbrugere så småt at udvikle en teknologi,

som søgte at genoplive gamle landbodyder.5 Resultatet blev det

økologiske landbrug. Det er i dag så professionaliseret, at der reelt

fremstår to teknologityper: Dels det industrielle landbrug med højt

produktionsniveau og efterfølgende, autoritativ regulering af miljø-

og etikimplikationer, hvor myndighederne først griber ind, når

skaden er erkendt. Dels økologisk landbrug, hvor produktionen er

baseret på forudgående selvregulering, idet produktionen tilrettelæg-

ges således, at man søger at undgå skade.
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Udvikling af institutionelle rammer

Indtil sidste halvdel af 1950’erne var de institutio-

nelle rammer præget af et landbrug, der opfattede

sig selv som et selvhjulpent erhverv med omfat-

tende forpligtelser overfor det omgivende sam-

fund og kommende generationer. I direkte konse-

kvens heraf var de politiske rammer i stort omfang

formuleret med henblik på at konsolidere erhverv-

ets egne initiativer. Herved blev statens rolle pri-

mært at tilvejebringe administrative rammer, både

for den enkelte landbrugers erhvervsudøvelse og

for driften af de fælles forarbejdnings- og forsy-

ningsvirksomheder, de havde opbygget. 

Fra slutningen af 1950’erne påbegyndtes en om-

fattende forandring, hvor grænsen mellem øko-

nomiske og politiske beslutninger blev stadig mere

flydende. En foreløbig kulmination indtraf i 1958,

da landbruget grundlagde en tradition med at føre

“overenskomstforhandlinger" med staten paral-

lelt med det private arbejdsmarked. Landbrugets

organisationer fremførte som argument, at de føl-

te sig snydt af det omgivende samfund ved ikke at

få del i den almindelige, materielle velstandsstig-

ning. Målet blev i første omgang formuleret som

en fordring om, at landbrugerne skulle have en

indtjening på niveau med faglærte arbejderes. Med

andre ord begyndte man i et liberalt erhverv at stil-

le moralsk betingede, materielle krav til det omgi-

vende samfund.6 Dermed var rollerne byttet om:

Man fandt nu, at det var samfundet, der havde for-

pligtelser over for landbruget.

I første omgang blev kravet om en indkomst på

linje med faglærte arbejdere søgt indfriet gennem

overførsler fra den danske stat. Løsningen var

utvivlsomt tænkt som et overgangsfænomen og

blev da også betegnet som “ventesalspolitik". Dét,

man ventede på, var Danmarks optagelse i EF, som

dermed kunne overtage hovedansvaret for land-

brugets økonomiske vel. Ventetiden blev udnyttet

til en ændring af den hjemlige landbrugspolitik i

overensstemmelse med EF’s landbrugspolitiske

regime. Resultatet var en væsentlig forandring af

statens rolle: Nu gjaldt det ikke blot om at tilveje-

bringe administrative, men også permanente for-
handlingsøkonomiske rammer.

Som supplement til den offentlige understøttelse

fostredes forestillingen om det effektive land-

brug. Groft skitseret kan forestillingen formuleres

således: Landbrugerne må sikres størst mulig ind-

tjening og dermed forbrugsmulighed på linje med

andre befolkningsgrupper. Når erhvervets indtje-

ning generelt falder, må der derfor sættes ind med

to midler. For det første må antallet af landbru-

gere begrænses. De, der bliver tilovers, kan søge

over i andre (by)erhverv, hvorved de automatisk

sikres en rimelig indkomst. Derved bliver der fær-

re tilbage i erhvervet, der skal dele den samlede

indkomst. For det andet må produktionsmæng-

den generelt øges. Midlerne er specialisering, in-

dustriel teknik og diverse industrielle hjælpemid-

ler. Hertil kommer produktionsudvidelse gen-

nem opkøb af naboernes jord og produktions-

apparat.

Denne forestilling om det effektive, industrielle

landbrug har både præget erhvervets selvforstå-

else og de politisk fastlagte rammer siden da. Og

så længe de forhandlingsøkonomiske rammer er

baseret på at lade de offentlige subsidier stige i

takt med produktionsmængden, får man selvsagt

herigennem en optimal udnyttelse af de selv sam-

me rammer.

EF tager over
Siden 1973 har EF udstukket den overordnede,

institutionelle ramme for regulering og subven-

tionering af dansk landbrug. Det oprindelige ud-

gangspunkt for EF’s landbrugspolitiske konstruk-

tioner, der gennem årene har tegnet sig for mere

end halvdelen af fællesskabets budget, var et øn-

ske om at sikre selvforsyning med fødevarer.

Endvidere blev målsætningen suppleret med hen-

blik på at sikre landbrugerne en rimelig indkomst.

Midlerne var primært offentligt garanterede

mindstepriser på et højt niveau samt en række

bestræbelser for (via rationalisering med offent-

lige støtte) at øge produktiviteten på de enkelte

bedrifter.

Når det gælder målet om selvforsyning, har den

fælles landbrugspolitik været overordentlig suc-

cesfuld. Allerede i begyndelsen af 1980’erne var

målet nået for de fleste og vigtigste produkter.

Derimod lykkedes det ikke at løse landbrugets ge-

nerelle indkomstproblemer. Som en væsentlig

årsag har man peget på, at prisstøtten har favori-

seret bedrifter med den største produktion. Der-

ved har støtten virket som et stærkt incitament til

fortsat at udvide produktionen og samtidig gøre

den mere kapitalintensiv ved at erstatte arbejds-

kraft med teknik.7
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Med landbrugsreformen i 1992 blev der dog fore-

taget en vis dekobling mellem produktionsmængde

og støtte, idet de garanterede mindstepriser på

korn mv. blev reduceret. Til gengæld fik landbru-

gerne tildelt en økonomisk kompensation, bereg-

net som et årligt beløb per hektar landbrugsjord i

omdrift. Der er imidlertid ikke fastsat nogen over-

grænse for denne hektarstøtte, og derfor er det

stadig sådan, at landbrugere med det største pro-

duktionsgrundlag – i dette tilfælde jord – også får

den største støtte. Delvist af samme grund forven-

ter man heller ikke, at 1992-reformen kan imø-

degå de efterhånden kroniske indkomstproble-

mer i landbruget. En anden årsag er, at den øko-

nomiske støtte må forventes at blive kapitaliseret

primært i prisen på jord.8

Sammenfattende kan man således konkludere, at

de oprindelige målsætninger for den fælles land-

brugspolitik ikke længere har samme gyldighed.

Målsætningen om selvforsyning er overopfyldt

og erstattet af et strukturelt overskud, som blandt

andet tynger fællesskabets budget. Samtidig har

overskudsproduktionen gjort det stadig vanskeli-

gere at opfylde målsætningens anden del om at

sikre landmændene en rimelig indkomst.7

Det skal nævnes, at daværende landbrugskom-

missær Ray McSharry op til reformen i 1992 var

opmærksom på behovet for grundlæggende for-

andringer – blandt andet under henvisning til

landbrugspolitikkens negative konsekvenser for

natur og miljø.9 Han kunne imidlertid ikke vinde

tilstrækkeligt gehør, og det er ikke siden lykkedes

at reformere den fælles landbrugspolitik i over-

ensstemmelse med de dengang formulerede hen-

sigter.10 Også den seneste reform, Agenda 2000,

har præg af justering snarere end fundamental

forandring. Eksempelvis er der fortsat ikke loft

over støtten til den enkelte landmand. Det er dog

bestemt, at man i de enkelte medlemslande kan

graduere støtten per bedrift i forhold til beskæfti-

gelsesomfanget. Tilsvarende skal medlemslan-

dene fastsætte “passende" miljømæssige standar-

der i relation til den EU-finansierede landbrugs-

støtte. Endelig indeholder Agenda 2000 et såkaldt

landdistriktsprogram. Støtten herfra skal blandt

andet lette unge landmænds etablering samt

fremme dyrevelfærd og produktion af non-food

afgrøder. 11

I det danske forhandlingsoplæg til Agenda 2000

søgte man – i overensstemmelse med traditionen

som omtalt ovenfor – at fastholde målet om

fremme af produktiviteten, men suppleret med

hensyntagen til miljø og dyrevelfærd.12

De strukturelle rammers udvikling

Ved omlægningen fra vegetabilsk til animalsk pro-

duktion i 1880’erne måtte de strukturelle rammer

tilpasses den valgte udviklingsstrategi. For det før-

ste var der behov for at udvikle systemer til at for-

mulere og formidle viden om de nye produktio-

ner, og om hvad det ville kræve at skabe grundlag

for den nødvendige efterspørgsel til høje priser.

For det andet var der brug for nye strukturer om-

kring forarbejdning og distribution. I tidens ånd

valgte landmændene at løse de mange nye opga-

ver primært ved egen hjælp. Midlet var især an-

delsbevægelsen, hvormed det lykkedes landbru-

get at holde privatkapitalen ude af erhvervet. Til

gengæld så man tidligt en oplagt interesse i at in-

volvere statsmagten som garant for en række ve-

terinære standarder, der skulle lette adgangen til

verdensmarkedet for forædlede fødevarer ud fra

de daværende forbrugeres kvalitetsopfattelse. En-

delig blev strukturerne også ændret med hensyn

til antallet af landbrug, i form af en omfattende

dekoncentration foranlediget af sociale forestil-

linger om at ændre husmandsstanden fra land-

proletariat til selvhjulpne familiebrugere.

De nye strukturelle rammer blev forholdsvis hur-

tigt etableret gennem to-tre årtier fra medio

1880’erne. Derefter blev udviklingen frem til

1950’erne primært et spørgsmål om konsolide-

ring og mere marginale tilpasninger.

Industrialisering kræver en anden 
struktur
Afsætningskrisen i efterkrigstiden affødte forestil-

lingen om det effektive, industrialiserede land-

brug. Realiseringen af denne forestilling fik mærk-

bare konsekvenser i primærlandbruget og følge-

industrien og førte til vidtgående og fundamen-

tale ændringer af de strukturelle rammer. For det

første blev produktionskapaciteten koncentreret

hos stadig færre landbrugere, idet man forestil-

lede sig, at en stadig udvidelse på den enkelte be-

drift kunne løse erhvervets kroniske indkomst-

problemer. For det andet fandt der en omfattende

specialisering sted på bedriftsniveau, hvor man
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gik over til enstrengede mod tidligere flerstren-

gede produktioner. For det tredje blev arbejds-

kraft erstattet med kapital i form af teknik, hvilket

var nødvendigt, når stadig færre skulle producere

stadig mere. For det fjerde øgedes mængden af

eksterne inputs (primært kemiske), som skulle

gøre det lettere at fremstille ensartede produkter i

store serier og tilsvarende afbøde problemerne

med at spare på den menneskelige arbejdskraft. 

Inden for forarbejdnings- og distributionsleddet

fandt en tilsvarende udvikling sted, hvilket har

medført, at der nu oftest kun er en enkelt, domi-

nerende virksomhed til at aftage landmandens rå-

varer. Som en sidste faktor skal der peges på en

omfattende strukturændring indenfor videnspro-

duktion og –formidling, med henblik på at mulig-

gøre den strukturelle omstilling.

Forandringens økonomiske 
konsekvenser

Når man sammenligner dansk landbrugs drifts-

og samfundsøkonomiske præstationer i 1950’erne

med de tilsvarende præstationer i 1990’erne, får

man et billede af den hidtidige udviklingsstrategis

langsigtede, økonomiske konsekvenser. Det frem-

går af Tabel 1, at strategien har været en succes,

hvad angår produktionsmængden, idet denne er

mere end fordoblet, hvorimod landbrugets ind-

komst, opgjort som bruttofaktorindkomst i faste

priser, på det nærmeste er halveret i perioden.

De økonomiske konsekvenser kan endvidere af-

læses af udviklingen i værditilvæksten – det vil

sige den del af produktionsværdien, der bliver til-

bage til aflønning af jord, kapital og arbejde, når

indkøbte råvarer mv. er betalt. Denne definition

indebærer groft taget, at jo vanskeligere arbejds-

processen er, og dermed jo højere krav til kvalifi-

kationsniveau, desto højere værditilvækst. Om-

vendt indebærer forsimplede og standardiserede

arbejdsprocesser en lav værditilvækst. Ser man på

primærlandbruget, udgjorde værditilvæksten i

1951 således hele 87 procent af produktionsvær-

dien, mens den i 1994 var faldet til 46 procent,

hvilket svarer til industriens gennemsnitlige vær-

ditilvækst samme år. Ligeledes viser det sig, at lev-

nedsmiddelindustrien generelt præsterer en vær-

ditilvækst, der er væsentlig lavere end gennem-

snittet for dansk industri.13

Her skal det dog indskydes – selvom datamateria-

let endnu er spinkelt – at økologiske bedrifter ten-

dentielt har en væsentlig højere værditilvækst

end sammenlignelige konventionelle brug.14

Landbrugerne er ikke blevet velhavende
Indikatorer for landbrugets relative samfundsøko-

nomiske betydning viser et stort fald med hensyn

til indtjening, eksport og beskæftigelse (Tabel 1).

Mængdemæssigt er eksporten forøget, hvorimod

værdien, målt i faste priser, har været næsten kon-

stant. Samtidig har de forøgede inputs i landbru-

get haft et stort importindhold, hvilket relativt har

reduceret sektorens nettobidrag til betalingsbalan-

cen. Det skal endvidere fremhæves, at angivelsen

af landbrugets betydning for eksport og beskæfti-

gelse inkluderer forarbejdningsindustrien. Det

kan hævdes, at man derved overvurderer land-

brugets samfundsmæssige værdi, idet man jo ikke
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Tabel 1. Økonomiske præstationer

1951 1996

Produceret mængde (1963/64=100) 73 160

Bruttofaktorindkomst (1951=100) 100 62

Andel af dansk bruttofaktorindkomst (pct.) 18,5 3,8

Andel af dansk eksport (pct.) 64,0 14,6

Andel af dansk beskæftigelse (pct.) 23,0 6,8
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tilsvarende tilskriver dansk skovbrug præstatio-

nerne i møbelindustrien.15

Hvorom alting er: Udviklingen har ført til en om-

fattende subsidiering af dansk landbrug, hvoraf

EU tegner sig for hovedparten. Det er opgjort, at

danske heltidsbedrifter i 1996 modtog, hvad der

svarer til 466.000 kroner per bedrift i direkte og

indirekte subsidier. I samme år blev landbruger-

nes gennemsnitlige privatforbrug opgjort til

206.000 kroner, mens deres skattebetaling an-

drog 74.000 kroner. Det bør imidlertid erindres,

at de enkelte landbrugere – ud fra en gennem-

snitsbetragtning – ikke er blevet velhavende trods

den omfattende subsidiering. Tværtimod viser

der sig en faldende trend i indtjeningen og en ne-

gativ udvikling af egenkapitalen.13

Trædemølle og kannibalisme
Landbrugets kroniske indtjeningsproblem i nyere

tid kan grundlæggende beskrives som en følge af

menneskets begrænsede fordøjelseskapacitet. Be-

folkningerne i de rige lande er mætte – godt og

vel – mens befolkningstilvæksten er tæt ved nul.

Det indebærer, at den effektive efterspørgsel efter

fødevarer, opgjort som mængde, er tilnærmelses-

vis konstant. I andre lande er der mennesker, der

sulter, og her findes en særdeles markant befolk-

ningstilvækst. I disse områder er der imidlertid

ikke effektiv efterspørgsel, idet indbyggerne ikke

bare mangler mad, men også købekraft. Ud fra et

markedsøkonomisk synspunkt er efterspørgslen

derfor at betragte som konstant.

Som det fremgår ovenfor, har dansk landbrug

gennem de seneste årtier forøget produktions-

mængden betragteligt ved at industrialisere pro-

duktionen, og dermed er de blevet fanget i en

økonomisk trædemølle.13 16 Industrialiseringen

har imidlertid også haft en række negative (såkaldt

eksterne) effekter i forhold til natur, dyrevelfærd

og sundhed, ligesom “kannibalisme”, når landbru-

gere opsluger hinandens ejendomme, har påvir-

ket landdistrikternes sociale liv i uheldig retning.

At opgøre de langsigtede, samfundsøkonomiske

omkostninger ved denne udvikling byder på store

metodiske og praktiske vanskeligheder. For det

første vil en kalkule indebære, at man skal forud-

sige omfanget af de fremtidige effekter. For det

andet vil en værdisætning heraf forudsætte, at

man kender vore børnebørns og oldebørns præ-

ferencefunktion – fx deres villighed til at betale

for rent grundvand. For det tredje er der hidtil

kun afsat begrænsede ressourcer til at udvikle og

anvende metoder til sådanne samfundsøkono-

miske kalkuler, hvilket blandt andet fremgår af Bi-

chel-udvalgets arbejde.17 Endelig må det aner-

kendes, at der blandt de negative eksterne effek-

ter er nogle, som må betragtes som så basale, at

de nødvendigvis må overlades til moralske vurde-

ringer. Sammenlagt bliver resultatet, at denne

type samfundsøkonomiske kalkuler nødvendigvis

fremstår som diffuse og behæftet med betydelige

usikkerhedsmomenter.

Overfor disse vanskeligheder står det faktum, at

det for den enkelte landbruger er ganske ligetil

(ved hjælp af driftsregnskab og praktisk erfaring)

at kalkulere sine driftsøkonomiske tab, hvis støt-

ten til en bestemt produktion bortfalder eller æn-

dres, eller hvis han tvinges til at reducere sit for-

brug af kunstgødning og pesticider. Sådanne op-

gørelser kan ligeledes dokumenteres gennem vi-

denskabelige forsøg, eksempelvis udført af Dan-

marks Jordbrugsforskning og landøkonomiske

foreninger. Ved hjælp af modeller kan man deref-

ter i princippet sammenlægge tabene fra de en-

kelte bedrifter og fremstille dette som det danske

samfunds tab.

Tilsvarende står det klart for den enkelte landbru-

ger, at han kan forøge sin indtjening, hvis han er i

stand til at reducere sine omkostninger på bedrif-

ten gennem yderligere industrialisering. Derimod

kan han ikke aflæse, at denne indtjeningsforbed-

ring er en illusion, når de andre anvender samme

strategi. Han kan heller ikke aflæse, hvilken pris

hans efterkommere kommer til at betale for effek-

ter, som forringer eller i værste fald ødelægger

naturgrundlaget.

Udviklingens konsekvenser 
for naturrelationen

Den beskrevne udvikling har resulteret i en tek-

nologi, der gennem tiden principielt har ændret

landbrugernes naturrelation og de indbyggede in-

citamenter til selvregulering. Begrebet “tekno-

logi” omfatter både teknik, viden og organisation.

Derfor vil et billede af en given teknologisk ud-

vikling også indeholde information om, hvilke re-

lationer mennesket som arbejdskraft og entrepre-

nør udvikler i forhold til de anvendte produk-

tionsfaktorer: Arbejde, kapital og jord, hvor sidst-

nævnte i bredere forstand kan fortolkes som na-

turen. Til at betegne dette forhold mellem det
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produktive menneske og naturen anvendes her

begrebet “naturrelationen”. 

Den økologiske teknologi
Ved omstillingen til den animalske kvalitetsstra-

tegi fra 1880’erne fandt der en omfattende tek-

nologispredning og -opbygning sted blandt dan-

ske bønder og husmænd. Konsulentvæsenet spil-

lede en væsentlig rolle, men opbygning og spred-

ning fandt også sted gennem fagblade samt præs-

ter og lærere, der på det tidspunkt oftest var prak-

tiserende deltidslandbrugere, ligesom folkehøj-

skolerne varetog en væsentlig formidlingsfunk-

tion. Den ny teknologi repræsenterede en foran-

dring i forhold til den hidtidige i kraft af en mere

intensiv, kultiverende udnyttelse af jorden til fo-

derproduktion.18 Men teknologien var stadig

åbenbar og gennemskuelig i sin naturafhængig-

hed, idet den baserede sig på kendskab til og erfa-

ring med det økologiske kredsløb og et meget di-

rekte forhold mellem arbejdskraft og natur. 

Bedriften var således i stort omfang en selvstæn-

dig økologisk enhed, med et lokalt og gennem-

skueligt kredsløb mellem den animalske og vege-

tabilske produktion og uden betydende input fra

omverdenen. Det indebar en høj grad af daglig

selvforsyning med energi og råstoffer, hvilket da

også kan aflæses af den økonomiske værditilvækst

op til midten af 1950’erne, jævnfør ovenfor. Det

overskud, som fotosyntesen og arbejdsindsatsen

genererede – primært i form af mælk, sekundært

svinekød – kunne udveksles med det omgivende

samfund. Denne naturrelation gav grundlag for

en cyklisk forståelse såvel af naturen som af for-

holdet til det omgivende samfund, hvilket ekspli-

cit blev udtrykt som et hensyn til kommende ge-

nerationers rettigheder og muligheder.5 Som

grundlag for denne forståelse indgik ikke mindst

den erfaring, at hvis man behandlede naturen (på

mark eller i stald) i modstrid med det økologiske

kredsløbs biologiske logik, så gav det bagslag -

også økonomisk. Landbrugsproduktionen basere-
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des således på en økologisk teknologi, i begrebets

oprindelige betydning. En teknologi, som ikke var

teknikløs, men som primært baserede sig på vi-

den om og respekt for biologiske mekanismers

naturlige funktion i et lokalt, økologisk kredsløb.

Hermed kunne naturrelationen betegnes som en

funktionel integritet19 mellem det producerende

menneske og det naturlige grundlag.

Den industrielle teknologi
I slutningen af 1950’erne og gennem 1960’erne

grundlagdes imidlertid overgangen til en anden

teknologitype i den primære landbrugsproduk-

tion. Grundlaget var allerede tilvejebragt et århun-

drede forud af den tyske kemiker Liebig, både hvad

angår et naturvidenskabeligt udgangspunkt for

teknikken og for en alternativ betragtning af land-

mandens naturrelation. Han havde grundlagt læ-

ren om kemiens anvendelse i jordbrug og fysio-

logi, hvormed han afviste de hidtidige forestil-

linger om, at jordens levende mikroorganismer var

den afgørende faktor for jordbrugets effektivitet.

Ud fra Liebigs hovedværk, oversat til dansk i

1846,20 skulle planten blot tilføres vandopløselige

næringsstoffer fremstillet ad kemisk vej.21 Den

dynamiske forståelse af naturgrundlaget og dets

biologisk-cykliske funktion kunne herved erstattes

af en mere klinisk, industriel input-output model. 

Denne teknologi, og den tilknyttede forestilling

om mennesket og naturen, var dermed ikke i sig

selv nogen nyskabelse, men det var dens anven-

delse. Fra 1960’erne blev de institutionelle og

strukturelle rammer således indrettet på grundlag

af ønsket om at anvende denne alternative tekno-

logi, der var i stor overensstemmelse med det om-

givende samfunds daværende teknologisyn og

erfaringsgrundlag: Den fordistisk-industrielle ud-

vikling, som var baseret på masseproduktion ved

samlebånd, havde givet grundlag for en generel

velstandsstigning. Men at indføre denne tekno-

logi i primærlandbruget indebar nogle ganske

markante brud med den hidtidige naturrelation

og de dertil knyttede forestillinger. 

Med den industrielle teknologi blev bonden trans-

formeret til en specialiseret producent, og dermed

blev hans organisering af produktionen løsrevet

fra det økologiske kredsløb. Arbejdskraftens di-

rekte samspil med naturgrundlaget blev i stort om-

fang erstattet af teknik, der kunne gentage de sam-

me processer på ens emner, hvilket forudsatte

ensliggørelse af såvel marker som dyr. Samtidig

blev hovedparten af produktionens inputs nu

hentet uden for det lokale, økologiske kredsløb,

fx med hensyn til energi og industrielle råstoffer.

Endvidere medførte anvendelse af kemiske pro-

dukter som pesticider og antibiotika, at de biolo-

giske fejlmeldinger (eksempelvis sædskiftesyg-

domme og sygdomme i besætninger som følge af

over- eller fejludnyttelse) ikke længere skulle be-

tragtes som udtryk for utilstrækkelig viden og

uhensigtsmæssig praksis, men som nødvendige

symptomer, der blot skulle imødegås gennem en

systematisk behandlingspraksis. Endelig indebar

løsrivelsen også et hidtil uset skel mellem animalsk

produktion og markbrug, hvorved husdyrgød-

ning latent kom til at optræde som et besværligt

affaldsprodukt og ikke, som hidtil, et nødvendigt

og integreret element i en produktiv symbiose

mellem mark og stald. 

Således blev den cyklisk-økologiske naturrelation

erstattet af en lineær, hvor produktionen i stort

omfang blev løsrevet fra naturgrundlaget og be-

tragtet og organiseret som en vedholdende pro-

duktionsproces, med input i den ene ende og out-

put i den anden. Dette forhold kan da også tyde-

ligt aflæses af den økonomiske værditilvækst på

landbrugene, der i 1990’erne var faldet til niveau

med industriens. 

Med denne omstilling blev naturgrundlaget et

distanceret objekt og den funktionelle integritet

mellem menneske og natur tendentielt opløst.

Omstillingen gav også anledning til en ny erfa-

ringspraksis. Hvor landmanden med den økolo-

giske teknologi havde erfaret, at handlinger på

tværs af den økologiske logik gav bagslag - her-

under i familiens økonomi - så erfarede den indu-
strielle landmand, at handlinger på tværs af den in-

dustrielle logik gav tilsvarende bagslag. Eksempel-

vis ville førstnævnte landmand erfare, at et dårligt

sædskifte gav stadigt faldende udbytter, mens den

industrielle landmand ville erfare, at fravær af pes-

ticider og kunstgødning ville give faldende ud-

bytter. Disse afgørende forskelle i erfaringspraksis

skyldes næppe forandringer i naturgrundlagets

biologiske mekanismer og må derfor tilskrives for-

andringer i de institutionelle og strukturelle vilkår.

Den økologiske teknologi igen
I de seneste år er der imidlertid (i afgrænsede dele

af landbruget) opstået en interesse for en teknolo-

gitype baseret på jordens iboende, biologiske me-
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kanismer. Denne, der er grundlaget for det økolo-

giske og biodynamiske landbrug, kan opfattes som

en tilbagevenden til den funktionelle integritet mel-

lem menneske og naturgrundlag. Det er da også

typisk, at de første praktiske forsøg med økologisk

landbrug i høj grad baserede sig på et teknologisk

udgangspunkt fra første halvdel af 1950’erne.

Herfra udviklede de sig, efterhånden som man

inddrog nye erfaringer og et  hensigtsmæssigt ud-

snit af nye tekniske hjælpemidler. Hermed var

der igen tale om udvikling af en teknologi, der

ikke i sig selv var ny, men hvor man brugte det

oprindelige, teknologiske grundlag som udgangs-

punkt for en tilpasning til de aktuelle behov og

muligheder.

Miljø- og naturpolitisk regulering 
af landbrugsproduktionen

Den industrielle teknologi har medført en række

negative effekter, og i samspil med den voksende

viden, samt udviklingen af en politisk bevidsthed

herom hos befolkningen, har man gennem de se-

neste 15 år søgt at modgå disse effekter gennem

forskellige reguleringstiltag. Allerede sidst i 1960’-

erne forsøgte miljøorganisationer og enkeltperso-

ner at henlede opmærksomheden på landbrugs-

produktionens negative miljøeffekter. Det var dog

først med NPO-redegørelsen i 1984, at problema-

tikken for alvor blev sat på den autoritative dags-

orden. Baggrunden var et stigende antal indberet-

ninger om iltsvind og fiskedød samt væsentlige

overskridelser af grænseværdierne for nitrat i

drikkevand. NPO-redegørelsen blev udarbejdet af

en styringsgruppe nedsat af Miljøstyrelsen og

med deltagelse af repræsentanter fra Landbrugs-

ministeriet, hvor sidstnævnte forsøgte at frem-

føre erhvervets driftsøkonomiske interesser og

undgå for mange bindinger på erhvervet.22 Mil-

jøministeren pålagde Miljøstyrelsen at udarbejde

en handlingsplan i samarbejde med landbrugets

organisationer, og denne indeholdt krav til opbe-

varingskapacitet for husdyrgødning samt økono-

misk støtte til etablering af sådanne anlæg. Dette

fokus på husdyrgødning lå (jævnfør ovenstående

afsnit om naturrelationen) i forlængelse af, at hus-

dyrgødning i det industrielle landbrug tendentielt

er betragtet som besværligt affald som følge af

den animalske produktion.

Miljøorganisationerne påpegede, at planen var

utilstrækkelig, og efter nye tilfælde af iltsvind blev

den første vandmiljøplan (VMP I) vedtaget. I til-

knytning til debatten blev der fremsat forslag om

at introducere et simpelt, økonomisk instrument i

form af en kunstgødningsafgift, men dette mødte

særdeles kraftig modstand fra landbrugsorganisa-

tionerne og blev i planen erstattet af mere bureau-

kratiske foreteelser, især rettet mod husdyrbrug.22

I mellemtiden er der iværksat en række supple-

rende foranstaltninger, herunder de miljøvenlige

jordbrugsordninger (MVJ) fra 1994, hvor EU

medfinansierer 50% af udgiften. Disse ordninger

er frivillige og indebærer, at landbrugerne - mod

økonomisk kompensation - indgår aftale om drift

af visse arealer med nedsat eller ingen tilførsel af

kvælstof og pesticider. I Danmark er kun 3-4% af
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Boks 1.  Målsætningerne og mellemtiden

Vandmiljø- og pesticidhandlingsplanernes målsætninger er fastlagt for mere end ti år siden.

Målene er ikke nået, men der er sket forbedringer. En del af disse kan imidlertid forklares ved,

at det intensivt dyrkede areal faldt med godt 10% fra 1987 til 1997. Dette fald skyldes en gene-

rel reduktion i det samlede dyrkede areal samt forøgede arealer omlagt til økologisk drift og til

græsarealer uden for omdrift.

1987 1997
Samlet dyrket areal 2.799.902 ha 2.688.014 ha

Græs uden for omdrift 210.480 ha 314.999 ha

Økologisk drift 5.881 ha 64.329 ha1)

Rest til intensiv dyrkning 2.583.541 ha 2.308.686 ha
1) Inkl. arealer under omlægning.

Kilder: Danmarks Statistik: Landbrugsstatistik 1997; Landbrugsministeriet: Aktionsplan II - Økologi i udvikling,
1999.

I VMP I blev markbidraget vurderet til 230.000 tons N årligt og målsætningen angivet som en

reduktion på 100.000 tons, hvilket svarer til ca. 44%. I VMP II angives på grundlag af modelbe-

regninger, at kvælstofudledningerne er reduceret med 63.000 tons, hvilket svarer til ca. 27%.

I pesticidhandlingsplanen er målsætningen angivet som en reduktion på 50%. Denne målsæt-

ning er nået for så vidt mængden af aktivstof opgjort i tons. Derimod er behandlingshyppighe-

den kun reduceret med 10-15%. De moderne pesticider “fylder" mindre, hvorfor det antages,

at behandlingshyppigheden er det bedste mål for den pesticidbelastning, naturen udsættes for.

Kilder: VMP I og II; Miljøstyrelsen (1998) Bekæmpelsesmiddelstatistik 1998. 
Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 5.

arealet dækket af sådanne aftaler, mod 20 procent

som gennemsnit for EU.23 Den begrænsede

interesse i Danmark kan blandt andet tilskrives, at

sådanne ordninger er mest attraktive for margi-

nale arealer og for landbrugere, der lægger stor

vægt på vildtpleje og æstetiske værdier. Endvi-

dere er det påpeget, at landbrugerne finder så-

danne ordninger uoverskuelige og ufleksible.24

Trods en række implementerede midler er målet

fra VMP I endnu ikke nået, hvilket i 1998 førte til

VMP II. I sidstnævnte plan fastholdes målsætnin-

gen, og midlerne suppleres med en række frivil-

lige ordninger, der især sigter mod at udtage area-

ler til andre formål (fx skovrejsning) mod økono-

misk kompensation. I øjeblikket er 82.000 ha.

dækket af MVJ-aftaler, og VMP II forudsætter, at

yderligere 88.000 ha. skal være dækket.23

Hvad pesticiderne angår har der, som på kvæl-

stofområdet, udfoldet sig bestræbelser for reduk-

tion. Pesticidhandlingsplan I fra 1986 indeholder

således en målsætning om halvering af såvel ak-

tivstof som behandlingshyppighed inden 1997.

Midlerne omfattede krav om uddannelse (sprøjte-

certifikat), diverse rådgivnings- og informations-

aktiviteter, men også afgift på pesticider mv. Også

her har man måttet konstatere, at målsætningen

NATURRÅDET / DANSK NATURPOLITIK – VIDEN OG VURDERINGER

138

1987 1997

16939_Naturradet 64-201  30/05/00  23:07  Side 138



ikke er opfyldt. På baggrund af Bichel-udvalgets

arbejde er der derfor i december 1999 udsendt et

forslag til Pesticidhandlingsplan II. Det anføres ind-

ledningsvis, at jordbruget har et pesticidforbrug,

der ligger over det rentable niveau, hvorfor rege-

ringen ønsker at fjerne overforbruget. I lighed

med planen fra 1986 angives rådgivning og infor-

mation som centrale virkemidler. Desuden påpe-

ges nødvendigheden af en regulering af pesticid-

anvendelsen i særligt følsomme områder, foru-

den en forøgelse af det økologisk dyrkede areal.

Boks 2. Ammoniakfordampning

Kvælstof spildes ikke kun fra marker til

vandmiljøet, men også til luften i form af

ammoniakfordampning. Ifølge forliget om

VMP II skulle der i folketingssamlingen

1998/99 fremlægges en handlingsplan med

henblik på at reducere ammoniakfordamp-

ningen. Denne er imidlertid udsat til midt-

vejsevalueringen af VMP II ultimo år 2000. 

En del ammoniakfordampning (og lugtge-

ner) stammer fra gylletanke uden flydelag

eller overdækning. En undersøgelse har

dokumenteret, at 79% af samtlige gyllebe-

holdere på svinebrug ikke har etableret et

tilfredsstillende flydelag.

Kilde: Talenontits vedrørende spørgsmål BR-BU
(alm. del bilag 1512 fra Miljø- og Energiministeren)
6. okt. 1999.

Gode hensigter
De fortsatte bestræbelser for at undgå de negative

eksterne effekter udspringer overordnet af rege-

ringens miljøpolitiske målsætning. Denne25 inde-

holder i generel form en klar målsætning om bæ-

redygtighed. Spørgsmålet er da, om midlerne i til-

strækkeligt omfang fremmer en udvikling i over-

ensstemmelse hermed. I forhold til landbrugspro-

duktionen og dens negative, eksterne effekter er

der som nævnt iværksat en række tiltag, men pla-

nernes konkrete målsætninger er ikke indfriet.

Det ligger uden for denne artikels ramme at vur-

dere, om de konkrete målsætninger er passende.

Derimod skal det her anføres, at den i de foregå-

ende afsnit gennemgåede institutionelle og struk-

turelle udvikling har dannet hovedfundamentet

for disse tiltag. Udvælgelsen af midler er således

gennemsyret af grundantagelser om, at landbru-

get i sin nuværende form yder et meget væsent-

ligt, samfundsøkonomisk bidrag, og at miljøregu-

lering er en omkostning, der både svækker er-

hvervets og samfundets økonomiske konkurren-

ceevne.26 27 Herved har reguleringen tendenti-

elt haft karakter af efterfølgende afværgeforan-

staltninger. Det har således været en grundanta-

gelse, at hjælpestoffer og produktionsprocesser

kunne forbydes, hvis det var bevist, at de indebar

alvorlige, eksterne effekter. Derimod er der hidtil

ikke i de autoritative overvejelser indgået mere

basale forslag om teknologier, der har selvregule-
rende forebyggelse som mål og middel, selv om

det kunne være oplagt i forlængelse af de seneste

års debat om forsigtighedsprincippet. Sidstnævn-

te er blandt andet formuleret i erkendelse af, at en

efterfølgende regulering kan være utilstrækkelig,

fordi negative eksterne effekter kan være irrever-

sible og fatale.28

Dilemmaet mellem 
økonomi og miljø

I den nationaløkonomiske videnskab er der op-

mærksomhed omkring begrebet “eksterne effek-

ter”. Disse er blandt andet årsag til en modsæt-

ning imellem driftsøkonomisk og samfundsøko-

nomisk optimalitet: En driftsøkonomisk optimal

handling giver ikke et samfundsøkonomisk opti-

malt udfald, når virksomheder har mulighed for

at skyde omkostninger over på borgerne, andre

virksomheder eller kommende generationer.

Endvidere er der gennem de seneste årtier udvik-

let et mere specifikt fokus på miljøomkostninger.

Dette omfatter også landbrugsproduktionen i den

rige del af verden, jævnfør Brundtland-kommis-

sionen.

I den offentlige debat gentages imidlertid ofte det

synspunkt, at omgivelsernes krav om imødegåelse

af eksterne effekter indebærer en omkostning, og

derfor er der et  modsætningsforhold mellem

branchers og nationers konkurrenceevne på den

ene side og krav om eliminering eller minimering

af miljøeffekter på den anden. Nyere undersøgelser

kunne da også tyde på, at der er en sådan sammen-

hæng mellem økonomiske resultater og påvirk-

ning af natur og miljø. Således er det anført,29 30

at man i Vejle amt kan iagttage en entydig negativ

sammenhæng mellem økonomisk værditilvækst

og naturværdi. Hermed kommer undersøgelsen
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til implicit at karakterisere miljøpolitik som et

spørgsmål om afvejning mellem naturinteresser

og økonomiske interesser: Jo mere natur, des

ringere økonomisk resultat. Konkret formulerer

undersøgelsen det sådan, at intensiv svineproduk-

tion økonomisk er det mest givtige, men har

mindst naturværdi, hvorimod den mest eksten-

sive deltidsproduktion giver mest natur, men har

mindst økonomisk afkast. Undersøgelsen kunne

således forlede til den konklusion, at en oppriori-

tering af natur- og miljøhensyn kun er mulig gen-

nem en opprioritering af forholdsvis små deltids-

og hobbylandbrug.

På grundlag af en anden undersøgelse31 kan man

forledes til den modsatte konklusion, nemlig at

negative påvirkninger bedst minimeres ved at op-

prioritere store, intensive landbrug. I undersøgel-

sen påviser man nemlig en positiv sammenhæng

mellem landbrugets størrelse og intensitet på den

ene side og landbrugets muligheder for at mini-

mere negative effekter i form af pesticidanven-

delse på den anden. Det anføres, at de større, in-

tensive landbrug har de bedste forudsætninger

for at monitere og anvende den nyeste teknik,

samtidig med at disse landbrug i størst omfang

anvender rådgivning, der kan medvirke til at mi-

nimere pesticidindsatsen.

De to nævnte undersøgelsers afledte konklusio-

ner er tilsyneladende i modstrid. På den anden

side kan man fastholde, at de begge - isoleret set

og ud fra hver deres præmisser - er både gyldige

og pålidelige. De svar man får, afhænger naturlig-

vis af de spørgsmål, man formulerer. Den først-

nævnte undersøgelse omhandler således natur-

værdi som et udtryk for bestemte iagttagelige na-

turtyper, mens den anden undersøgelse omhand-

ler negativ påvirkning af grundvandet, det orga-

niske liv i jorden og lignende knap så iøjefaldende

miljøpåvirkninger. I den førstnævnte undersø-

gelse analyseres den økonomiske præstation kun

på bedriftsniveau, uden korrektion for eksterne

effekter, mens den anden undersøgelse kun in-

direkte relaterer sig til økonomiske resultater. For

begge gælder endvidere, at de kun giver et øjebliks-

billede. Undersøgelsernes afgrænsning giver såle-

des et utilstrækkeligt grundlag for generelle kon-

klusioner om naturrelation og økonomisk præsta-

tion.

Samfundsøkonomisk perspektiv
Hvis man anskuer forholdet mellem de to krav -

eliminering af eksterne effekter og økonomisk

konkurrenceevne - ud fra en helhedsorienteret,

samfundsøkonomisk betragtning med et udvik-

lingsperspektiv, tegner der sig et andet billede.

For det første viser en historisk analyse af land-

brugets økonomiske værditilvækst, at den faktisk

faldt dramatisk samtidig med overgangen til net-

op den industrielle teknologi, der har medført ne-

gative effekter. For det andet kan man umiddel-

bart og ganske pragmatisk iagttage, at i de lande,

hvor der generelt stilles vidtgående, miljømæs-

sige krav, er der et ganske højt velstandsniveau.

Omvendt er det vanskeligt at få øje på lande med

meget lemfældig miljøregulering, hvor der eksi-

sterer et højt velstandsniveau. Alene af den grund

er det særdeles vanskeligt at verificere en hypo-

tese om et entydigt negativt modsætningsforhold

mellem konkurrenceevne og miljøhensyn. Nyere

international forskning synes da også klart at

underbygge, at der ikke eksisterer et sådant sim-

pelt modsætningsforhold.32 33 Tværtimod viser

der sig nærmere en vis positiv sammenhæng mel-

lem miljøregulering og konkurrenceevne. Det skyl-

des, at den generelt intensiverede interesse for

bæredygtighed som følge af ændringer i befolk-

ningernes værdisæt34 sætter sig igennem dels

som efterspørgsel efter produkter med en rimelig

miljøprofil og dels som efterspørgsel efter poli-

tiske beslutninger, der strammer reguleringen med

henblik på en mere bæredygtig produktionsud-

vikling.

Begge forhold indebærer en stigende efter-

spørgsel efter teknologiske løsninger, der kan

tilgodese kravene om bæredygtighed, og som

forholdsmæssigt stiller de sektorer og nationer,

der er i stand til at udvikle og producere disse

løsninger, bedre i den internationale konkur-

rence. Således kan lande, hvor miljøkrav er vidt-

gående – og hvor virksomhederne vel at mærke

er i stand til at tage udfordringen op – alt andet

lige høste de økonomiske fordele ved først at

udvikle hensigtsmæssige, teknologiske løsninger

og koncepter. Det fremgår heraf, at institutio-

nelle nydannelser - herunder også politiske krav

- har afgørende indflydelse på innovationsaktivi-

teten og -retningen samt på, hvorvidt nødven-

dige strukturændringer da finder sted. Således

indebærer den dynamiske udvikling af bære-

dygtighedsforståelsen muligheder for på én og

samme tid at eliminere/minimere negative, eks-

terne effekter og forbedre de økonomiske præ-

stationer.
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Sammenfatning 

Den institutionelle og strukturelle udvikling af

dansk landbrug har understøttet en teknologiud-

vikling, der har til formål at sikre den økonomiske

konkurrenceevne gennem produktionsforøgelse

og fortsat faldende gennemsnitsomkostninger,

muliggjort ved industriel teknologi. Denne tekno-

logi har vist sig at medføre negative, eksterne ef-

fekter. Disse udgør et principielt problem, fordi de

sætter markedsmekanismerne ud af spil. De ud-

gør også et reelt problem, fordi der er konstateret

effekter, der kan have betydning for vores - og

ikke mindst vores efterkommeres - livsbetingelser.

Endelig udgør de et politisk og holdningsmæssigt
problem, fordi forestillingerne i det postindustri-

elle samfund tilsyneladende er under forandring,

således at bløde værdier opprioriteres. 

Dette værdiskift indebærer, at forbrugernes/væl-

gernes holdning til fødevarer ikke kun handler

om produkternes kvalitet i sig selv, men også en

bekymret interesse for produktionsprocessen og

dens negative effekter, hvad enten de omhandler

forbrugernes sundhed, produktionsdyrenes vilkår

eller natur og miljø.35 Herved har de seneste årti-

ers udvikling medført et vist modsætningsforhold

mellem landbrugserhvervets udøvere og det om-

givende samfund. Samfundets modsvar har i stort

omfang været tvetydigt. På den ene side har man

fastholdt institutionelle og strukturelle rammer,

der befordrer industrialiseringen og fortsatte eks-

terne effekter. På den anden side har man pålagt

erhvervet en række ofte bureaukratiske foran-

staltninger, der sigter på at afbøde de eksterne ef-

fekter. Selv om landbrugets organisationer har et

stort medansvar for disse foranstaltningers bureau-

kratiske tilsnit, har deres omfang medført, at land-

brugerne gennemgående føler sig vævet ind i et

net, som de vanskeligt kan overskue og finde me-

ning i.36

Landbrugerne fanget i catch 22
Det skal anerkendes, at bæredygtighed er integre-

ret i betydende, autoritative målformuleringer.25

Det skal ligeledes anerkendes, at den efterfølgen-

de regulering har positive effekter set fra et natur-

og miljømæssigt synspunkt, selvom de konkrete

målsætninger ikke er indfriet. Men dernæst skal

det understreges, at de institutionelle og struktu-

relle rammer fastholder en given teknologi og

dermed et givet forhold mellem landbruget og

omgivelserne, og dermed en given naturrelation.

Ud fra en politisk betragtning understreges dette

af udviklingen af det forhandlingsøkonomiske

system.

Dette har medført, at den politiske konkurrence-

evne hos forskellige interesser har fået en central

betydning for, hvilken teknologi der fremmes. I

denne forbindelse har det været afgørende, at

EU’s fælles landbrugspolitik fortsat har været til-

rettelagt således, at den belønner den største pro-

duktionsmængde, uanset eksterne effekter for na-

tur, miljø og landdistrikter. Produktionsmængden

har da oplagt kunnet øges i kraft af en satsning på

standardvarer, der kan produceres under anven-

delse af industriel teknologi. Ud fra en økonomisk

synsvinkel har dette medført, at når disse varer

skulle afsættes, så måtte det i vidt omfang finde

sted på markedet for standardvarer. På dette mar-

ked er afsætningsmulighederne primært bestemt

af prisen, og niveauet lægges af de producenter,

der i størst omfang kan eksternalisere omkost-

ninger til omgivelserne.

I forlængelse heraf må det erindres, at de nuvæ-

rende institutionelle rammer antagelig vil med-

føre en selektion blandt landbrugerne. Rammer-

ne har favoriseret landbrugere, der har baseret sig

på en industriel teknologisk forestilling, og som

samtidig har været i stand til at subsidieoptimere

og således udnytte det forhandlingsøkonomiske

system. Tilsvarende har strukturudviklingen, så-

vel blandt primærbedrifterne som i forarbejdnings-

leddet, favoriseret de landbrugere, der kan produ-

cere størst mulig mængde af ensartede råvarer.

Dette forhold er forstærket af den særdeles kraf-

tige koncentration i forarbejdningsleddet, hvilket

gør det vanskeligt at introducere mere differenti-

erede produkter.

De danske landbrugere befinder sig hermed i en

situation, der umiddelbart kan minde om en catch
22, altså en blindgyde, hvor man kun har valget

mellem “forkerte" alternativer: De institutionelle

og strukturelle rammer indeholder incitament til

at producere standardvarer og eksternalisere de

miljø- og naturmæssige omkostninger, hvilket

bringer landbrugsproduktionen i konflikt med de

nationale omgivelsers opmærksomhed på miljø-

og naturværdier.

Barrierer
Det hævdes ofte i almindelighed (og for landbru-

get i særdeleshed), at omgivelsernes krav om imø-

degåelse af negative effekter nødvendigvis er en

LANDBRUG / JAN HOLM INGEMANN

141

16939_Naturradet 64-201  30/05/00  23:07  Side 141



omkostning, og at der derfor er et modsætnings-
forhold mellem konkurrenceevne og krav om eli-

minering af miljøeffekter. Denne betragtnings-

måde har haft stor vægt, hvilket eksempelvis kan

begrunde, at miljøimplikationer ikke er blevet in-

tegreret som et naturligt led i enhver beslutning,

på samme måde som økonomiske overvejelser.

Når det gælder landbrugsproduktionen, bliver en-

hver overvejelse om regulering eller ændringer

heraf således belyst meget nøje og detaljeret såvel

med hensyn til økonomiske konsekvenser for

forskellige landmænd som for det adderede sam-

fundsøkonomiske bidrag. 

Det fundamentale problem ved sådanne analyser

er imidlertid, at de tager de institutionelle og struk-

turelle forhold for givne. Herved kommer de også

til at fremstille den p.t. anvendte teknologi som

given, nødvendig og ufravigelig, hvorved det om-

givende samfunds krav - fx af hensyn til miljø -

logisk må betragtes som en omkostning for pro-

ducenterne, hvorfra der kan adderes til et sam-

fundsøkonomisk niveau. De adderede omkost-

ninger præsenteres herefter som et samfunds-

mæssigt velstandstab, der er omkostningen ved at

indfri politisk bestemte hensyn. Herved bliver mil-

jøvenlighed også i højere grad et spørgsmål om

supplerende at anvende vedhæftede teknikker,

der efterfølgende kompenserer for de mest iøjne-

faldende effekter. 

Som følge af denne betragtningsmåde kommer

den autoritative regulering til at indeholde løs-

revne afværgeforanstaltninger, frem for eksperi-

menter med udvikling af ny teknologi, der i sig

integrerer de samfundsmæssigt ønskelige hen-

syn. Ligeledes bliver reguleringen latent udfor-

met som rigide rammer, der kan hindre landbru-

gerne i selv at eksperimentere med at udvikle en

sådan teknologi.

Perspektiver

Hvis teknologi derimod opfattes som valg mellem

muligheder – afgrænset af strukturelle og institu-

tionelle forhold, som kan ændres gennem den

historiske udvikling – så kan nye hensyn og nye

mål integreres i en løbende teknologiudvikling,

hvor bæredygtighed optræder centralt, og hvor

der samtidig eksisterer interessante, samfundsø-

konomiske potentialer. Når bæredygtighed skal

vurderes, og når der skal overvejes hensigtsmæs-

sige midler til at forfølge dette mål, må der anven-

des en helhedsorienteret betragtningsmåde, der

implicerer en syntetisering i trekanten mellem

økonomi, natur/miljø og sociale forhold. I rela-

tion hertil må de institutionelle og strukturelle

rammer og deres modstrid med de overordnede

målformuleringer nødvendigvis analyseres.

I forhold til dansk landbrug kan en sådan helheds-

orienteret betragtningsmåde gøre det muligt at

identificere den nævnte tendens til catch 22, der

fastholder landbrugerne i en uhensigtsmæssig na-

turrelation. Herefter kan der udvikles institutio-

nelle og strukturelle rammer, der i højere grad

fremmer en teknologi i overensstemmelse med

den overordnede målsætning, samtidig med at

økonomiske og sociale hensyn tilgodeses. I for-

længelse heraf skal det understreges, at det økolo-

giske landbrug viser sig som et relevant afsæt,

fordi det baseres på en teknologi, hvis mål og mid-

del er at forebygge miljøproblemer. I denne for-

bindelse er det også påpeget, at økologisk land-

brug samfundsøkonomisk er det billigste middel

til at minimere pesticidforbruget, så længe der ek-

sisterer et marked for økologiske fødevarer.37

Sammenfattende må det anføres, at de seneste år-

tiers udvikling har medført en forandring af na-

turrelationen, hvormed den funktionelle integri-

tet er tabt. Løsningen må bestå i at genfinde det

tabte og genindbygge det i fremtidens institutio-

nelle og strukturelle rammer. Det økologiske land-

brug er kommet et stykke ad vejen, men der mang-

ler en mere omfattende anvisning på, hvorledes

bæredygtighed udvikles i en større, samfundsmæs-

sig sammenhæng. Derfor må der gives plads til

eksperimenter, der kan inddrage landbrugere, for-

arbejdningsvirksomheder og forbrugere, med

henblik på at genfinde det tabte fra bondesamfun-

det som udgangspunkt for udviklingen af fødeva-

reproduktion og forbrug i det postindustrielle sam-

fund.
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SKOVBRUG
Af professor Jørgen Bo Larsen, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

Centrale budskaber

. Skovene har stor værdi for det danske samfund. Som producenter af
træ, juletræer og pyntegrønt bidrager de til den hjemlige forsyning med
disse produkter samt til eksporten. Som relativt “autentisk” vegeta-
tionsform har skov desuden stor betydning for sikring af naturen (den
genetiske ressource, biodiversitet) og miljøet – herunder kulturmiljøet
(grundvand, CO2-binding, fortidsminder), for friluftslivet (rekreation, tu-
risme, jagt) samt for landskabets funktion og æstetik.. Den klassiske skovdrift har primært lagt vægt på træproduktionen, men
op gennem de sidste 30 år er skovene i tiltagende grad blevet udviklet
som en multifunktionel naturressource.. For at imødekomme denne udvikling samt at opfylde kravet om en bæ-
redygtig ressourceforvaltning er skovbruget i fuld gang med at udvikle
nye driftsmetoder, som i højere grad evner at integrere de forskellige
økologiske, miljømæssige og sociale hensyn i skovdriften under sikring
af skovbrugets driftsøkonomi. Disse nyere tendenser går i retning af na-
turnære dyrkningsformer. . Dansk skovpolitik yder gennem skovloven samt en række strategier,
handlingsplaner og incitamenter en afgørende indflydelse på en bære-
dygtig udvikling af skovene og det omgivende landskab. For yderligere
at styrke denne udvikling burde det overvejes: . at udvikle skovstøtteordningerne, som p.t. er tilskud til en række

spredte tiltag, til et betalingssystem for en målrettet langsigtet om-
stilling i bæredygtig retning gennem bindende aftaler på ejendomsni-
veau. . at lade Statsskovbruget gå foran i omlægning af skovdriften til natur-
nær skovdrift. . at øge videngrundlaget for naturnær skovdrift ved forskning og ud-
vikling.. at tage regionplanlægningen mht. skovrejsning op til revision og gøre
den mere fleksibel, med det mål ikke blot at øge skovarealet, men at
bruge skovrejsning til at forbedre landskabets funktioner - socialt,
økologisk og økonomisk - samt at øge dets skønhed.. at anvende skovrejsningsbeslutningen mere fleksibelt, både hvad
angår mål og hastighed samt at sikre en bedre incitamentstruktur
for skovrejsningen.. at revurdere det lovgivningsmæssige grundlag for sektoriseringen af
landskabet (skovloven, landbrugsloven, planloven mv.) med henblik
på at skabe en sammenhængende lovbasis for en bæredygtig for-
valtning af landskabet i dets helhed, herunder en mere dynamisk ud-
vikling og fleksibel brug.
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Indledning

Skov opfattes generelt som natur, og overladt til

“naturen” ville landet være næsten fuldstændig

dækket af skov. 

Som følge af århundreders brug af og kamp mod

skoven – herunder massiv konvertering til land-

brug – var skovarealet omkring år 1800 blevet

reduceret til 2-3% af arealet. 

I takt med at skovarealet op gennem middelalde-

ren blev reduceret og skovens ressourcer blev en

mangelvare, opstod der et behov for at regulere

og lovgive på området. Således blev der udstedt

en lang række skovforordninger (1665, 1670,

1680, 1687, 1710, 1733, 1781)1, der dog fik

yderst begrænset effekt. 

Fredskovsforordningen af 1805 blev vendepunk-

tet, og siden da har skovarealet været i konstant

vækst og udgør i dag ca. 10-12% af landets areal.

Samtidig foreligger der planer om inden for en

trægeneration (dvs. ca. 80-100 år) at fordoble

skovarealet til 20-25%.

Forordningen af 1805 viste sig langtidsholdbar,

idet den først blev revideret med skovloven af

1935. Den nyeste udgave af skovloven er fra

1989, men allerede få år senere - i 1996 - viste

der sig et behov for en revision af denne.

Inden for det sidste tiår er der udarbejdet en ræk-

ke strategier og handlingsplaner der løbende mo-

dificerer dansk skovpolitik, herunder en “rege-

ringsbeslutning” om at fordoble skovarealet, en

strategi for bæredygtig skovdrift, en naturskovs-

strategi, strategier for bevaring af genressourcer

og biologisk mangfoldighed mv.2 3 4

Det tiltagende behov for at regulere på skovom-

rådet afspejler et skift i opfattelsen af skoven - fra

at være vedproducent er den blevet leverandør

af både materielle og immaterielle goder - samt

en tilpasning til den globale udvikling på det skov-

politiske område i relation til Brundtlandkommis-

sionens krav om en bæredygtig udvikling.

Skoven og mennesket – afhængig-
hed, velfærd og livskvalitet

Mennesket har siden landet blev beboet været

afhængig af skoven og dens produkter. I ældre

stenalder (jæger-samlerstadiet) levede befolk-

ningen i bogstavelig forstand af skovens biodi-

versitet. Fra bondestenalderen og frem fik sko-

ven i tiltagende grad betydning med hensyn til

levering af en lang række primære produkter

(græs, løvfoder, brænde, gærdsel, konstruktions-

træ mv.).

Denne form for flersidig brug af naturressourcen

udviklede sig gennem middelalderen til en over-

udnyttelse, der i 1700-tallet truede med helt at

udrydde skoven i Danmark. Ved Fredskovsfor-

ordningen af 1805 blev det “flersidede” (mis)-

brug stoppet og erstattet af et ensidigt træpro-

duktions-paradigme. Alle øvrige funktioner og

driftsformer (græsning, stævning mv.) blev ud-

skilt, og skoven blev målrettet til at producere

træ i den såkaldte “højskovsdrift”. I klitskovbru-

get var og er værnsfunktionen dog fortsat vigti-

gere end træproduktionen. Det klassiske bære-

dygtighedsprincip i betydningen vedvarende træ-

produktion blev skabt, og det “ordnede” skov-

brug blev født med normalskovsprincippets stram-

me opdeling af skoven (den ensaldrende højskov).

Ved indfredningen blev skovene tilsvarende ud-

skilt fra det øvrige landskab.

Denne relativt snævre fokusering på skovenes

vedproduktion varede ca. 150 år. Efterkrigstidens

velstands- og velfærdsudvikling har i tiltagende

grad bevirket et skift i retning af en oppriorite-

ring af skovens immaterielle goder, herunder fri-

luftslivet og naturen, og det seneste tiårs debat

omkring en bæredygtig udvikling har yderligere

sat fokus på skovenes betydning for miljøet – både

det lokale og det globale - samt for biodiversite-

ten. Udviklingen går fra ensidig produktion af træ

til brug af skoven som en multifunktionel natur-

ressource.

Den primære produktion
I Danmark findes der ingen urskove; alle skove er

stærkt påvirket, henholdsvis skabt af mennesket.

Dette gælder specielt nåleskovene på ca. 2/3 af

skovarealet. Kun ca. 35.000 ha – eller under 8%

af skovarealet - har direkte rod i de oprindelige

indvandrede gener (hovedsagelig bøgeskov).

Langt de fleste skovbevoksninger dyrkes i ensal-

drende og ensartede bestande efter den klassiske

“normalskovsmodel”. 

De danske skove er højtydende. Den årlige hugst

ligger nogenlunde konstant på ca. 2 mio. m3 med

en værdi af ca. 600 mio. kr. Ca. 1/3 af hugsten er

løvtræ (hovedsageligt bøg), mens nåletræ står for
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2/3. Hugst, der leverer råtræ til en værdiskaben-

de industri, dækker dog under 1/3 af det nationa-

le forbrug, hvorfor store mængder af træ og træ-

baserede produkter importeres. 

En mindre del af skovarealet beslaglægges af spe-

cialiserede kulturer i intensiv drift (juletræer og

pyntegrønt). Udviklingen af denne specialpro-

duktion er sket indenfor de seneste 40 år, og vær-

dien af pyntegrønt- og juletræsproduktionen lig-

ger p.t. på ca. 650 mio. kr. med stærkt stigende

tendens. Danmark er i dag førende i Europa in-

denfor denne nicheproduktion.

Udover de sidstnævnte arealer har skovbruget

ingen tradition for brug af hjælpestoffer, og

anvendelse af gødning og pesticider er i forhold

til landbruget minimalt – og for nedadgående.

Vigende priser på træ og træprodukter i kombi-

nation med stigende produktionsomkostninger

har gennem de seneste årtier gjort det tiltagende

svært at skabe et driftsmæssigt overskud i skov-

bruget (Fig. 1). Tilsvarende er antallet af beskæfti-

gede i det primære skovbrugserhverv gennem

omfattende rationaliseringer faldet drastisk gen-

nem de sidste 30–40 år.

Produktion og bevaring af andre goder
Skovenes primærproduktion udgør dog kun en

lille andel af deres samlede samfundsmæssige

værdi. Som relativt “autentisk” vegetationsform

har skovene en stor betydning for sikring af na-

turen (den genetiske ressource, biodiversitet),

miljøet – herunder kulturmiljøet (grundvand,

CO2-binding, fortidsminder) - for friluftslivet

(rekreation, turisme, jagt) samt for landskabets

funktion og æstetik.5 Da disse samfundsmæssige

værdier er vanskelige at sætte penge på og sjæl-

dent aflønnes, har der ikke tidligere været incita-

menter til at “producere” disse goder.  

Skov og den biologiske mangfoldighed: Da

skov er den potentielt naturlige vegetationsform

og som produktionsform repræsenterer den

mest “naturlige” arealanvendelse indenfor jord-

bruget, er de fleste “oprindelige” flora- og fauna-

elementer knyttet til skoven. Skoven med dens

mangfoldighed af habitater har således stor be-

tydning for bevarelse af den biologiske mangfol-

dighed. Tilsvarende har skoven betydning for

sikring af den genetiske ressource hos vore vig-

tigste træarter.

Skov og ferskvandsressourcen: Da traditio-

nel skovdrift - i forhold til land- og havebrug -

kun i meget begrænset grad gør brug af hjælpe-

stoffer (pesticider og gødning), udsættes grund-

vand og overfladevand i skove ikke eller kun i

meget begrænset grad for forurening. Skovene

har således en vigtig funktion i beskyttelsen af

kvaliteten af grundvand, søer og vandløb.

Skov og kulstofkredsløbet: Da skov indehol-

der betydelige mængder af kulstof optaget fra

luften i form af CO2 (mellem 500 og 900 tons

CO2/ha afhængig af træart og jordbundstype6),

spiller skoven en betydelig rolle som lager af CO2

og dermed for mulige globale klimaændringer.

Skoven er dog ikke blot aktør i dette drivhusdra-

ma, men også offer, idet klimaændringer vil kun-

ne påvirke skoven sundhedstilstand og vitalitet

og dermed dens produktive, beskyttende og

rekreative funktioner.7

Skov og kulturmiljøet: Som følge af skovenes

relativt ekstensive drift er der bevaret ca. fire

gange så mange fortidsminder pr. arealenhed

som på landbrugsarealerne. Skovene har således

en vigtig rolle i bevarelsen af vor kulturelle arv. 

Skov og friluftsliv: Skoven har stor betydning

for befolkningens trivsel – både i nærmiljøet og

som friluftstilbud i ferie og fritid.8

Skov og landskab: I det relativt flade danske

landskab er skovene med til at give landskabet

æstetisk karakter (dybde og indhold), forbedre

dets naturbeskyttende funktioner (biodiversitet)

samt give læ og beskytte mod miljøpåvirkninger

og -belastninger (vind, salt, røg, støj mv.). I denne

forbindelse giver skovrejsningen en enestående

mulighed for at forøge landskabets generelle

funktionalitet – både i produktiv, beskyttende og

æstetisk/rekreativ henseende. 

Mennesket og skoven – påvirkning, 
afvikling og udvikling

Siden menneskets bosættelse af landet og op gen-

nem middelalderen blev skovene og landskabet

nærmest betragtet som en uudtømmelig ressour-

ce. Forsinket af det demografiske dyk i 1300-tal-

let steg presset på denne naturressource gennem

befolkningstilvæksten kraftigt op gennem det 17.

og 18. århundrede. Ved midten af 1700-tallet be-

fandt Danmark sig i en udpræget økologisk krise.9

Skovene, som endnu omkring år 1600 havde dæk-

ket ca. en fjerdedel af landet, var reduceret til få

NATURRÅDET / DANSK NATURPOLITIK – VIDEN OG VURDERINGER

146

16939_Naturradet 64-201  30/05/00  23:07  Side 146



procent af det samlede areal. De få skovrester var

yderligere stærkt forhuggede og mishandlede.

Tilsvarende lå store områder hen som uprodukti-

ve heder, og omfattende arealer, der tidligere hav-

de båret skov eller været opdyrket, var siden slut-

ningen af 1500-tallet forvandlet til sandørkener. 

Årsagerne til dette var kulminationen af flere år-

hundreders flersidig brug og misbrug af landska-

bet som en naturressource. Skovene blev således

brugt både til hugst af tømmer, gærdsel og bræn-

de, til høslæt og oldenfedning, og samtidig fun-

gerede de som græsningsarealer for husdyr og

som leverandør af næringsstoffer i form af orga-

nisk materiale til landbruget. Oprindelig var sko-

ve, ager, enge og overdriftsarealer vævet sammen

uden adskillende hegn, og træer var ikke blot

knyttet til de egentlige skove men var i vid ud-

strækning fordelt i landskabet i silvo-pastorale

dyrkningssystemer. Man talte således om over-

drevsskove og markskove.

I erkendelse af at det ikke havde været muligt at

skabe en balance mellem de mange forskellige

interesser, der var knyttet til brugen af skoven og

landskabet, blev den hidtil herskende udprægede

“multifunktionelle benyttelse” ændret i retning af

en skarp sektoropdeling - en funktionsdifferentie-

ring. Skovene blev indgærdet og udskilt fra det

øvrige landskab, målrettet til at producere brænde

og tømmer. Alle andre funktioner såsom græsning

og oldendrift, stævning mv. blev udskilt fra sko-

ven. I landbruget skete en tilsvarende udskiftning

og udflytning; grænserne mellem skoven og det

øvrige landskab blev rettet ud og gjort skarpe, og i

denne proces blev de fleste træer i det åbne land

fældet for at gøre plads til landbrugsproduktion. 
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På grund af århundreders stærke flersidige over-

udnyttelse var ikke blot skovenes areal stærkt

reduceret, men de få eksisterende skove var yder-

ligere forhuggede, lysåbne med deraf følgende

tab af skovklima. Mulighederne for at udnytte

naturforyngelsen i produktionsprocessen var så-

ledes yderst begrænsede, og det var derfor nød-

vendigt i vid udstrækning at satse på den plante-

de kultur og de deraf affødte homogene produk-

tionsenheder. Dette blev stærkt understøttet af

behovet for at skabe kontrol gennem overskueli-

ge planlægningssystemer, der ved en opdeling af

produktionsprocessen i tid og rum (den ensal-

drende højskov) på overskuelig vis kunne garan-

tere den vedvarende træproduktion.

Den aldersklassevise højskov med dens ensartede

og ensaldrende bevoksningsstrukturer, udviklet

til sikring af en kontinuerlig vedproduktion, har i

kombination med en overdreven satsning på nå-

letræarter (specielt Rød-Gran) i korte omdrifter

og en tiltagende mekanisering i stigende grad

gjort vores skove til træproduktionsenheder, en

udvikling der til dels er sket på bekostning af sko-

venes stabilitet, fleksibilitet og deres naturind-

hold.

Problemet i vort skovbrug er dog ikke alene en

mangel på natur, stabilitet og fleksibilitet. De sid-

ste årtiers relativt faldende råtræpriser i kombina-

tion med stærkt stigende produktionsomkost-

ninger (Fig. 1) har ført til, at skovbruget samtidig

befinder sig i en vedvarende økonomisk krise. De

økonomiske muligheder for at drive et skovbrug

i klassisk forstand bliver således i tiltagende grad

indsnævrede, og i takt med dette stiger samfun-

dets krav til skovbruget om at levere ydelser i

form af afledte miljøgoder. 

Årsagerne til dette skal ses i lyset af den historis-

ke udvikling: Det klassiske skovbrugs produk-

tionsmetoder blev således udviklet i en tid, hvor

arbejdskraften var billig og skovens produkter

højt betalte. Dette var et ideelt grundlag for at

udvikle produktionsformer karakteriseret ved en

stram teknologisk styring af produktionsproces-

sen. Intet blev overladt til tilfældighederne (natu-

ren), og produktionen blev maksimeret gennem

en stor indsats af arbejdskraft. Herunder skete der

omfattende dræninger af skovens vådbiotoper.10

I takt med et relativt fald i produktpriserne gen-

nem de sidste 40 til 50 år (specielt for nåletræet)

og en nærmest eksplosiv stigning i faktoromkost-

ningerne (især arbejdskraften, se Fig. 1) har man

søgt at rationalisere skovdriften gennem en me-

kanisering af driften. Dette har ført til en yderli-

gere skematisering af skovdriften samt en tilta-

gende anvendelse af billige og mekaniserbare

produktionsformer (træarter og foryngelsestek-

nikker).

Det klassiske skovbrug er til en vis grad blevet

offer for sin egen succes: I vor del af verden her-

sker der ikke længere mangel på træ, som fra at

have været et bredt anvendt og højt betalt pro-

dukt er blevet en billig, let substituerbar masseva-

re. I dag står erhvervet i en situation, hvor vi må
erkende, at skovene kun til dels opfylder de krav
samfundet stiller til dem. Træproduktionen, som

fortsat er det driftsøkonomiske hovedformål, er

samfundsøkonomisk blevet mindre central i takt

med at andre funktioner får stigende betydning

(rekreation/friluftsliv, beskyttelse af den biologis-

ke mangfoldighed og kulturmiljøet, grundvands-

sikring mv.). Det må desuden antages, at fremtidi-

ge generationer udvikler nye behov, skovene skal

kunne tilfredsstille. Sandsynligheden for betyde-

lige klimaskift indenfor en skovgeneration under-

streger yderligere nødvendigheden af at udvikle

langsigtede strategier til sikring af skovens stabili-

tet og funktionsevne.7

Vi står således overfor udfordringen at skulle

imødekomme fremtidige generationers varieren-

de og til dels os ukendte ønsker til skoven samt

at imødegå usikkerheden vedrørende fremtidens

klima. En måde at tage højde for denne dobbelte

usikkerhed på er at fremme en langsigtet skovud-

vikling, der sikrer funktionaliteten i bred forstand. 

Skovenes langsigtede funktionsevne er primært

knyttet til: 1. økosystemets stabilitet, det vil sige

modstandsdygtighed overfor stress - naturlig

som menneskeskabt, og 2. dets fleksibilitet, hvil-

ket indebærer evne til løbende funktionsomstil-

ling i relation til varierende behov.

Under hensyn til behovet for at øge stabiliteten i

driften, naturindholdet og fleksibiliteten i skovens

funktioner er der et udtalt behov for at tage de

traditionelle dyrkningssystemer op til en grund-

læggende revision. Herved får principperne for

og erfaringerne med naturnære dyrkningsformer

særlig aktualitet.11
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Figur 1.

Skoven og driftsøkonomien. Udviklingen i den reale timeløn og i de reale bruttopriser for
Rød-Gran og Bøg fra 1911 til 1992. Det ses, at de inflationskorrigerede lønninger og priser
forløber nogenlunde parallelt indtil ca. 1960. Siden har udviklingen været præget af en
markant stigning i timelønnen, og mens løvtræpriserne har været nogenlunde konstante,
har nåletræet været kendetegnet ved direkte fald i de inflationskorrigerede priser. 

Kilde: Larsen, J.B. (1997) Skovbruget ved en skillevej – teknologisk rationalisering eller biologisk
optimering? Dansk Skovbrugs Tidsskrift, 82, 277-308.
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Skovbruget og fremtiden – 
en bæredygtig udvikling

Denne nyere “bæredygtige” udvikling, der søger

at integrere økonomiske, økologiske og sam-

fundsmæssige hensyn i skovdriften, giver en

række problemer når de skal realiseres i skoven.

De klassiske og derfor velafprøvede driftsformer

og produktionssystemer er udviklet specielt til at

optimere vedproduktionen, og de giver kun i

begrænset grad mulighed for at levere bidrag til

bæredygtighedens økologiske og sociale “søjle”. 

Naturnære dyrkningsformer 
(biologisk optimering)
Skovbruget er derfor i fuld gang med at udvikle

nye driftsformer - henholdsvis genopdage gamle

dyrkningssystemer – som i højere grad evner at

integrere de forskellige økologiske, miljømæssige

og sociale hensyn i skovdriften under sikring af

skovbrugets økonomiske indtjeningsevne. Disse

nyere tendenser går i retning af naturnær skov-

dyrkning, som bygger på at udnytte skovens egne

processer og funktioner (naturlig foryngelse og

uddifferentiering), enkelttrædrift - herunder hugst

af det enkelte træ når det er hugstmodent (måldi-

ameterhugst) - lokalitetstilpasset artsvalg, herun-

der fremme af løvtræ og blandskov, forbedring

af skovstrukturerne inkl. skovbryn, økologisk og

biologisk plantebeskyttelse samt økosystemtilpas-

set vildtpleje og skovteknik.12

Biologisk optimering bygger på den grundlæg-

gende tese, at ikke blot stabilitet, naturindhold og

fleksibilitet, men også rationalisering i vid udstræk-

ning kan opnås gennem en række fælles skovdyrk-

ningsmæssige tiltag, der principielt sigter mod at

følge og støtte skovens egne organiserings- og

selvreguleringsprocesser. Det gælder således om

at udvikle skovstrukturer, der udviser et højt poten-

tiale for selvorganisering og differentiering. Så-

danne systemer vil ikke blot være interessante ud

fra et rationaliserings- og dermed et udgiftssyns-

punkt. De vil desuden på grund af deres høje selv-

regulerende evne være særdeles fleksible overfor

en usikker fremtid med risiko for diskontinuerlig

pleje.

Naturnær drift vil desuden i højere grad tage hen-

syn til flora og fauna end den klassiske ensaldren-

de og ensartede højskovsdrift. Naturnær dyrknings-

form vil således i væsentlig grad “automatisk” bi-

drage til sikring af biodiversiteten i produktions-

skovene. En større anvendelse af biologiske prin-

cipper i skovene, herunder fravalg af pesticider

og dyrkning i kontinuerlig drift vil givetvis bidra-

ge til en yderligere sikring af grundvandet.

Med sådanne “naturvenlige” dyrkningsmetoder

kan man givetvis komme et langt stykke af vejen

mod udvikling af skove, der er økonomisk renta-

ble, økologisk forsvarlige og socialt acceptable

(bæredygtighedsidealet). Der vil dog fortsat være

interessekonflikter mellem privatøkonomiske nød-

vendigheder og samfundsmæssige behov, der ik-

ke kan løses gennem skovdyrkningen (fx skov-

rejsning, urørt skov, dødt ved, retablering af våd-

områder, specielle krav til rekreative funktioner

mv.). Der bør derfor arbejdes videre på udvikling

af finansielle instrumenter til løsning af disse kon-

flikter, ligesom der for mange skoves vedkom-

mende (især nåletræsplantagerne) er behov for

økonomiske tilskud i omlægningsfasen fra plan-

tagedrift til egentlig skovdyrkning.

I den forestående omstillingsproces fra klassisk

ensartet og ensaldrende højskovsdrift til natur-

nær dyrkning af skoven i blandede, uensaldrende

systemer er der dog en række barrierer, der skyl-

des mangel på dels lokale erfaringer og forsøgs-

baseret viden, dels planlægnings- og modelmæs-

sige værktøjer. I denne sammenhæng er der et ud-
talt behov for forskning og udvikling, ikke blot på
det økologisk-dyrkningsmæssige, men i lige så høj
grad på det økonomisk-planlægningsmæssige om-
råde. Desuden er det afgørende at få skabt grund-

laget for en bedre formidling og erfaringsudveks-

ling. 

Et af de vigtigste principper i den naturnære dyrk-

ning er en målrettet udnyttelse af de naturlige

foryngelsesprocesser. I denne sammenhæng ud-

gør vildtet og specielt råvildtet et særligt problem,

idet det i visse tilfælde helt kan forhindre en na-

turlig foryngelse og som oftest selektivt hæmmer

foryngelsen af visse træarter. Vildtets stærke præ-

ferencer (løvtræ bides frem for nåletræ, og inden

for løvtræerne bides Ask og Bøg væsentlig mere

end fx ær) er således en væsentlig årsag til mang-

lende foryngelse af løvtræ. Som oftest erkendes

vildtets betydning for den manglende naturfor-

yngelse ikke: Man slår sig til tåls med, at naturfor-

yngelse ikke fungerer og afskærer sig herved fra

nogle helt centrale muligheder for naturnær
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drift, herunder biologisk optimering og rationali-

sering. 

Der er således en udpræget konflikt mellem be-

hovet for at få mere løvtræ, udnytte selvforyng-

elser samt udvikle en større artsvariation, og der-

med få mere stabilitet og naturindhold i vore sko-

ve, og ønsket om at have en høj vildttæthed. Det

skal bemærkes, at inden for de sidste 50 år er rå-

vildtbestanden vokset med en faktor 6!

Der findes ikke nogen generel løsning på denne

konflikt, men der synes at være et lige så stort be-
hov for en “bambi-forvaltningsplan” som for en
bæver-ditto. En målrettet forsknings- og udviklings-
indsats, der integrerer skovøkologiske (herunder vildt-
biologiske) og samfunds- og driftsøkonomiske aspek-
ter, er påkrævet for på længere sigt at kunne vise
nye veje og løsninger i dette konfliktfelt mellem en
naturtilpasset dyrkning af skoven og vildtet.

Udvikling af et multifunktionelt
skov- og landskabskontinuum

I forbindelse med udskiftningen og fredskovs-

konstateringen blev skovene udskilt fra landska-

bet og båndlagt til at producere træ “til evig tid”.

Fredskovspligten var afgjort en nødvendighed på

tidspunktet for dens indførelse; i dag er presset

på skoven dog langt mindre, og den er som land-

skabselement ikke længere truet. En sådan dog-

matisk håndhævet funktionsbåndlæggelse be-

grænser fleksibiliteten, og i den udstrækning

samfundet langsigtet satser på en forøgelse af det

samlede skovareal burde en lempeligere håndte-

ring af fredskovsbegrebet overvejes. Overgangen
fra skovbrug til andre “brugsformer”– herunder for-
skellige former for og kombination af skov- og ager-
brug - ligesom overgangen fra andre brugsformer til
mere træbaserede driftstyper bør gøres lettere.

Hvor skovene tidligere dækkede store sammen-

hængende områder, ligger de nu som isolerede

“øer” skarpt afgrænset fra den dominerende land-

brugsmatrix. En højere grad af social/økonomisk

funktionsintegration og økologisk processtabili-

sering kan opnås ved generelt at åbne skovene

op for det øvrige landskab. Dette kan ske ved at

opbløde grænsezonerne mellem skoven og land-

bruget i form af overdrevslandskaber og skov-

landbrugslignende driftsformer.13 I forbindelse

med udviklingen af integrerede produktionsfor-

mer i landbruget bør skoven tilsvarende kunne

anvendes i denne sammenhæng, fx i forbindelse

med græsning og oldendrift, stævningsskove m.v.

Planerne om at fordoble Danmarks skovareal

inden for en trægeneration giver os en eneståen-

de mulighed for ikke blot at få mere skov, men

også at forøge landskabets værdier, såvel sociale

(skønhed, æstetik) som økologiske (beskyttelsesa-

spektet) og økonomiske (benyttelsesaspektet).

Træplantning skal således ikke blot tjene til at forøge
skovarealet og vedproduktionen, men i vid udstræk-
ning bidrage til generelt at øge mængden af træer i
landskabet og fremme dets værdier. 

Vurdering af de eksisterende 
politiske strategier og virkemidler

Skovene og skovbrugets udvikling reguleres ge-

nerelt af Skovloven, flankeret af en række natio-

nale målsætninger, strategier, handlingsplaner og

virkemidler.

Skovloven
Skovloven anviser de overordnede retningslinier

for skovdriften i landet. Loven var i sin oprindeli-

ge udformning (1805 og 1935) primært fokuse-

ret på at sikre træproduktionen, men med Skov-

loven af 1989 og især dens seneste revision af 1996

er skovenes flersidige funktioner understreget. 

Lovens primære funktion er således 1) at bevare

og værne de danske skove, 2) at forbedre skov-

brugets stabilitet, ejendomsstruktur og produkti-

vitet, 3) at medvirke til at forøge skovarealet samt

4) at styrke rådgivning og information om god

og flersidig skovdrift. 

Ved lovens administration skal der lægges vægt

på flersidighedsprincippet, dvs. på at sikre, at sko-

vene dyrkes med henblik på at forøge og forbe-

dre træproduktionen og varetage landskabelige,

naturhistoriske, kulturhistoriske og miljøbeskyt-

tende hensyn samt hensynet til friluftslivet. De

immaterielle funktioner skal tillægges særlig vægt

i de offentligt ejede skove, ligesom statsskovene

skal støtte forskning og udvikling.

Vurdering og muligheder for opfølgning:
På det generelle plan giver Skovloven i sin nuvæ-

rende udformning en god og tidssvarende ram-
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me for skovenes og skovbrugets udvikling. Den er dog på visse punkter for

forstligt dogmatisk og bidrager til at isolere skoven fra det øvrige landskab.

Således åbner den kun via dispensation op for alternative driftsformer i

skovbruget (græsnings, stævning, urørt skov, mv.), og de meget stramme

krav til at ophæve fredskovspligten synes ude af proportion i en tid, hvor

parolen lyder på en fordobling af skovarealet. Fredskovspligten blev ind-

ført, da skoven var eksistentielt truet; det er den vel ikke i dag.

Helt principielt bør man vel også overveje, om det på længere sigt er hen-

sigtsmæssigt at opretholde en “særlov” for et bestemt erhverv og en

bestemt gruppe af aktører i landskabet. Skovloven i sin nuværende udform-

ning bidrager ikke til funktions-integration på landskabsniveau, og så længe

lovgivningen omkring landskabet er opsplittet på en række speciallove –

herunder skovloven, landbrugsloven, planloven, naturbeskyttelsesloven

mv. – kan en række muligheder for at udvikle et økologisk stabilt og socio-

økonomisk fleksibelt landskab ikke i tilstrækkelig grad udnyttes.
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Strategi for bæredygtig skovdrift
Som opfølgning på UNCED (Rio 1992) og Helsin-

ki-ministerkonferencen (1993) vedrørende bære-

dygtig udvikling af de europæiske skove udarbej-

dedes en Dansk Strategi for bæredygtig skov-

drift.2 Denne opstiller en række økologiske, øko-

nomiske og sociale kriterier for opfyldelse af kra-

vet om en bæredygtig udvikling af de danske

skove. En række af de følgende strategier, hand-

lingsplaner og virkemidler sigter mod at imple-

mentere bæredygtighedsstrategiens målsætninger.

Vurdering og muligheder for opfølgning:
Som skovpolitisk håndværk mht. overordnede

hensigtserklæringer er strategien for bæredygtig

skovdrift god. Den følger fint op på Helsinki-

deklarationerne og placerer dansk skovpolitik

meget fornemt i den internationale CSD-proces

(Commission for Sustainable Development). Det

vanskelige består i at omsætte strategiens hensig-

ter til retningslinier for skovdriften på ejendoms-

niveau. 

Skov- og Naturstyrelsen tog i denne hensigt et

prisværdigt initiativ ved at initiere “Projekt Bære-

dygtig Skovdrift”, hvor en national miljøorganisa-

tion blev sat til at stå for den participatoriske pro-

ces med mange forskellige interessenter. Projek-

tet påpegede nødvendigheden af at ændre skov-

driften i en mere naturnær retning samt behovet

for tilskud til privatskovbruget i omstillingsfasen.

Der ligger oplagte muligheder i at følge op på det-

te arbejde med at oversætte strategiens hensigter

til praktisk skovdrift. Statsskovbruget har dog end-

nu ikke taget stilling til en generel omlægning af

driften af statens skove, og de statslige tilskud til

de private skove for at fremme “god og flersidig

skovdrift” understøtter ikke målrettet denne

omstilling. 

Naturskovsstrategien
Som oplæg til Rio-konferencen udarbejdede Mil-

jøministeriet den såkaldte “Naturskovsstrategi”,

hvis overordnede formål er at bevare skovenes

biologiske mangfoldighed.3 Ved hjælp af den i

strategien fastlagte definition på naturskov fast-

slås naturskovsarealet i Danmark til ca. 35.000 ha,

og strategiens målsætning for år 2000 er allerede

opfyldt med over 5.000 ha urørt skov og mere

end 8.500 ha gamle driftsformer. Indtil 2040 fore-

skriver strategien at der udlægges arealer til urørt

skov og gamle driftsformer på mindst 40.000 ha.

Strategien skal ses i sammenhæng med Strategi

for biologisk mangfoldighed i Danmark samt

Strategi for bevaring af genetiske ressourcer.

Vurdering og muligheder for opfølgning:
I erkendelse af at en række af de mest truede ar-

ter er knyttet til skov i lange uforstyrrede udvi-

klingsforløb og til specielle habitater (såsom stort

dimensioneret dødt ved) er udlægning af natur-

skov i betydningen urørt skov meget central. Set i

dette lys er naturskovsstrategien et centralt ele-

ment i virkeliggørelsen af strategien for bære-

dygtig skovdrift. 

Strategien lider dog af et stort problem, der er

knyttet til dens definition af naturskov. Man har

valgt en rent genetisk definition på begrebet na-

turskov, således at al skov med formodet “rene”

genetiske rødder tilbage til den naturlige indvan-

dring af vore skovtræer bliver klassificeret som

naturskov. Dette indebærer, at langt størstedelen

af de 35.000 ha “naturskov” er ensaldrende bøge-

bevoksninger i renbestand – et stærkt styret, ty-

pisk forstligt kunstprodukt. Den almindelige bor-

gers forestillinger om “naturskov” er snævert

knyttet til urskovs-lignende strukturer og er såle-

des direkte koblet til urørthed. Den nuværende

terminologi skaber derfor ikke blot konflikter

mellem det administrative system og det viden-

skabelige samfund, men også med den almindeli-

ge borger. 

Et andet problem ved strategien er dens stærke

vægtning af gamle driftsformer til fordel for urørt

skov. De gamle driftsformer (græsningsskov, dyre-

haver, stævningsskov mv.) er udprægede kultur-

produkter, ofte opstået som resultat af en ikke-

bæredygtig udvikling. Det forekommer ikke ri-

meligt set ud fra en autenticitetsbetragtning at

lægge større vægt på disse driftsformers biodi-

versitet end på den urørte skovs. 

Afsluttende bør det fremhæves, at udlægning af

naturskov medfører en i princippet “evig” be-

grænsning af den driftsmæssige handlefrihed og

dermed et tab af funktions-fleksibilitet. Dette gi-

ver i bæredygtighedens generationsperspektiv et

problem, idet vi jo ikke kan være sikre på at kom-

mende generationer vil være lige så rige som vo-

res, at de kan tillade sig at give afkald på produk-

tive muligheder til fordel for biodiversiteten. I

denne sammenhæng bør det nævnes at selv vort

fornemste eksempel på urørt skov – Suserup
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Skov – blev pålagt pligthugster under sidste ver-

denskrig! Det arealmæssige omfang af en sådan

total båndlæggelse af arealer samt de enkelte area-

lers kvalitet i så henseende bør derfor nøje over-

vejes, da den ifølge sagens natur skal være argu-

mentativt langtidsholdbar for at give mening. Det

er spørgsmålet om ikke det planlagte mål med

40.000 ha lagt under naturskovsstrategien år

2040 i virkeligheden er sat for højt. 

Måske ville det være samfundsøkonomisk mere for-
nuftigt at anvende en del af naturskovsstrategiens
funktionsdifferentierende omkostninger, såvel de
direkte (tilskud) som indirekte omkostninger (drifts-
tab – offeromkostninger), på funktionsintegrerende
at sikre biodiversiteten i de dyrkede skove. Under alle
omstændigheder må udlægning af arealer til urørt
skov ikke blive en sovepude med hensyn til også at
sikre biodiversiteten i de dyrkede skove (naturnære
strukturer og processer, dødt ved, nøglebiotoper mv.).

Tilskud til private skovejere 
I erkendelse af at privatskovbruget har et udpræ-

get behov for incitamenter til at fremme skovens

“bløde” værdier og produkter, al den stund den

private skovejer ikke aflønnes for produktionen

af disse, har Miljø- og Energiministeriet udviklet

en lang række tilskudsordninger til fremme af

skovarealet samt stabiliteten og flersidigheden i

skovdriften. 

Der er således etableret tilskudsordninger (senest

i 1998) til private skovejere til fremme af “god og

flersidig skovdrift”, herunder til foryngelse af løv-

træer og stabile nåletræer, driftsplanlægning, be-

varelse af gamle træer til henfald og død (mini-

mum 5 pr. ha.), særlige (gamle) driftsformer, urørt

skov, faciliteter til skovgæster og til praksisnære

forsøg. I 1998 blev der ydet tilskud på samlet 23

mio. kr., og for 1999 er der afsat 32 mio. kr. til

dette formål. Til skovrejsning er der blevet afsat

220 mio. kr. i 1999. 

Vurdering og muligheder for opfølgning: 
Målet med disse tilskud er 1) at forøge skovarea-

let gennem plantning af ny skov samt at fremme

en udvikling i de eksisterende skove, der øger

deres 2) stabilitet og 3) produktivitet, fremmer

deres 4) biodiversitetssikrende funktioner samt

forbedrer 5) friluftslivet i skovene. 

Hvert af disse mål ligger fint i forlængelse af prin-

cipperne for bæredygtig skovdrift; spørgsmålet er

dog om de samlet bidrager målrettet til en bære-

dygtig udvikling. Som et eksempel på dette pro-

blem skal nævnes målet om at forøge løvtræsan-

delen i skovene. Før 1998-ordningen blev dette

forsøgt gennem den såkaldte “løvskovsstøtteord-

ning”. Problemet med denne var, at der givetvis

blev givet tilskud til løvskovsforyngelser (i det

østlige Danmark), som også uden tilskud ud fra

driftsøkonomiske overvejelser ville være blevet

etableret - altså samfundsmæssigt en dårlig inves-

tering. Desuden garanterede ordningen ikke en

forøget løvtræandel, idet den tilskudsfinansierede

forøgelse af løvtræsarealet kunne opvejes af af-

drift og tilbagekonvertering af gammel løvskov

til nål. I de nye tilskudsordninger har man søgt at

lappe dette hul gennem den såkaldte LØVPLAN.

Ved at tiltræde denne ordning forpligter ejeren

sig til i mindst 5 år at undlade at konvertere løv-

træbevoksninger til nåletræ mod at få et forhøjet

tilskud. Denne løsning garanterer dog fortsat ikke

det langsigtede mål og dermed den samfunds-

økonomisk bedste brug af tilskudsmidlerne. 

Det grundlæggende problem med tilskudsord-

ningerne er, at man ved at støtte en række isole-

ret betragtet gode projekter ikke automatisk sik-

rer helheden og dermed det langsigtede mål: Der

sættes et stort ansøgnings-, bevillings- og kontrol-

apparat i gang for at finansiere konkrete aktivite-

ter uden garanti for at driften generelt omlægges

i en bæredygtig retning. 

I stedet for at give tilskud til en aktivitet kunne man
måske tænke sig en ordning, hvor tilskuddet faldt
som betaling for en målrettet langsigtet omstilling i
bæredygtig retning (mere stabilitet, produktivitet,
CO2-binding, biodiversitet, naturkvalitet, æstetik mv.). 

Dette forudsætter en radikal ændring af støtte-

ordningerne i retning af langsigtede bindende

aftaler om på distriktsniveau i en driftsplanproce-

dure at blive enige om principper for skovudvik-

lingen i planperioden, der ligger ud over de drifts-

økonomisk optimale (mere løv og dødt ved, andre

skovstrukturer, højere vedmasse, flere vådbioto-

per, flere publikumsfaciliteter mv.). Betalingen for

disse “ekstra” funktioner bør tilsvarende falde som

årlige ydelser og fastlægges ud fra skyggeprisbe-

regninger, dvs. det ejeren mister driftsøkonomisk

ved at bidrage til opnåelse af den tilsigtede sam-

fundsgevinst.

Skovrejsning
Målsætningen om at fordoble skovarealet inden

for de næste 80 til 100 år indebærer, at der årligt
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skal plantes 4.000–5.000 ha skov. Hidtil har den

faktiske skovrejsning dog kun været ca. 40% her-

af. Fra 1998 er der sket en omlægning af tilskud-

dene til privat skovrejsning samt mulighed for

samtidig at opnå en 20-årig indkomstkompensa-

tion. Sidstnævnte tilskud kan kun ydes i de i re-

gionplanen udpegede skovrejsningsområder (ca.

180.000 ha svarende til 6% af det åbne land på

landsplan) samt i særligt følsomme landbrugsom-

råder. Efter en årrække med for ringe incitamen-

ter til privat skovrejsning har denne ordning skabt

kø ved kasse A, og midlerne for 1998 var for få

og blev opbrugt på rekordtid. For 1999 er der af-

sat i alt 220 mio. kr. til skovrejsning.

Vurdering og muligheder for opfølgning: 
Den voldsomme interesse for de nye tilskudsord-

ninger stiller spørgsmålet, om der efter en årræk-

ke med for få incitamenter ikke med de nugæl-

dende ordninger sker en overkompensation, dvs.

man får for lidt skov for pengene. Med et bereg-

net gennemsnitligt tilskud på 25.000-35.000 kr./

ha for selve skovrejsningen og et årligt tilskud i

indkomstkompensation på 2.600 kr./ha i 20 år

bliver den samlede nutidsværdi af de offentlige

ydelser på ca. 70.000 kr./ha (ved rentefod 3%).

Når værdien af jorden lægges til bliver det en for

samfundet meget dyr skov – for dyr? 

Problemet omkring skovrejsningen er, at det i vid

udstrækning er helt andre faktorer, der bestemmer

skovrejsningstakten, herunder beskatning og fra-

dragsmuligheder, urealistisk høje priser på land-

brugsjord forårsaget af andre arealtilskud og fx

svineavleres jagt på aflastningsjord. 

Et andet grundlæggende forhold vedrørende

skovrejsning er det “korset” som regionplanlæg-

ningen lagde ned over landskabet i form af plus-

og minusområder for skovrejsning. Den oprinde-

lige udpegning blev nærmest styret af en frygt

for hvilke ulykker skovene kunne lave, da de blev

opfattet som nåletræsdominerede træproduk-

tionsmaskiner. I dag hvor skovene i langt højere

grad bliver betragtet som en multifunktionel na-

turressource - ikke blot til forøget træproduktion,

men i højere grad til sikring af naturen, miljøet,

grundvandet, til forbedring af landskabets biodi-

versitet og æstetik samt friluftslivets muligheder -

ville en udpegning af skovrejsningsområder for-

mentlig falde helt anderledes ud. Dette problem

tages op i Skov- og Naturstyrelsens nye vejled-

ning til amternes regionplanlægning vedr. skov-

rejsning, hvor der lægges vægt på 1) beskyttelse

af drikkevand, 2) bynært friluftsliv og 3) grønne

netværk. Der er således behov for at amterne følger
op på disse signaler i relation til udpegning af skov-
rejsningsområder, herunder om at administrere ord-
ningen langt mere fleksibelt.

Afsluttende bør vel også det arealmæssige mål

med skovrejsningen og tilplantnings-takten tages

op til vurdering. Er en fordobling af skovarealet

over en trægeneration en naturlov? Det er vigtigt

at have et pejlemærke, og samfundet og landska-

bet har p.t. givetvis brug for mere skov, men er

20 til 25% skov i Danmark fortsat målet, og vil

målet ikke altid være i bevægelse? I denne for-

bindelse spiller skovrejsningens betydning for

etablering af permanente CO2-lagre i henhold til

Kyoto-protokollen en betydelig rolle. Denne mil-

jømæssigt vigtige funktion kunne fx medføre en

beslutning om en forceret skovrejsningstakt over

en årrække. 

Indsatsen i statsskovene
Skov- og Naturstyrelsen administrerer statsskove-

ne, der udgør ca. 25% af landets skovareal. Som

offentligt ejede skove er der her et særligt krav

om at opfylde samfundets behov samt at virke som

bannerfører for bæredygtig skovdrift. For at op-

fylde disse krav har Skov- og Naturstyrelsen ud-

arbejdet en lang række særlige retningslinier for

driften af statens skove, herunder en strategi for

anvendelse af pesticider, en gødningsstrategi, en

pyntegrøntstrategi, en strategi for benyttelse og

beskyttelse af grundvand, en strategi for valg af

plantemateriale og træarter. Der er gennemført

borgerinddragelse via brugerråd, og der tages

overalt i statsskovene særlige naturhensyn i drif-

ten. Desuden har statsskovbruget stået for en be-

tydelig del af den årlige skovrejsning gennem op-

køb og efterfølgende tilplantning af landbrugs-

arealer. 

Vurdering og muligheder for opfølgning:
De mange strategier for delområder indebærer

en vis risiko for delvist modstridende konklusio-

ner og handleplaner. 

Det synes således påkrævet, at Skov- og Natursty-
relsen i nær fremtid gør status over de mange in-
itiativer og formulerer en overordnet langsigtet mål-
sætning for udvikling af det danske skovbrug, her-
under for driften af statens skove, og en præcisering
af arbejdsdelingen mellem de privatejede og de
statslige skove. 
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Denne målsætningsanalyse vil være vigtig, for

fremover at kunne udvikle hele skovbruget og

specielt den offentlige skovsektor på samfundsø-

konomisk optimal vis.

På trods af de mange gode (del)strategier mangler

statsskovbruget tilsvarende at fastlægge de tilsva-

rende driftsprincipper for statens skove. Man lige-

som står midt i vadestedet og vil alle de “rigtige”

bæredygtige tiltag under bibeholdelse af de klas-

siske dyrkningsprincipper.

En oplagt mulighed ville være at beslutte sig for en
generel omlægning af driften til naturnær drift i sta-
tens skove. Dels for at opnå en række økonomis-

ke, sociale og økologiske gevinster der ligger i

naturautomationsprincippet, dels for at være ban-

nerfører og gøre de nødvendige og muligvis

kostbare erfaringer for det øvrige skovbrug. 

Perspektivering

Skovbruget er midt i en omstillingsproces, fra tid-

ligere at have fokuseret på træproduktion til at

udvikle sig til en multifunktionel naturressource

med specielt store krav til ressourcebeskyttelse.

Med Skov- og Naturstyrelsen som bannerfører er

skovbruget kommet langt med at identificere kri-

terier og indikatorer for en bæredygtig udvikling

af skovene, hvor økonomiske, økologiske og soci-
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ale hensyn tilgodeses (Strategi for bæredygtig

skovdrift). Den nationale udvikling sker i aktiv og

frugtbar dialog med den globale bæredygtigheds-

proces (CSD-processen).

Skovbruget:
Bæredygtighedsstrategien giver en række proble-

mer når den skal realiseres i skoven. Det har væ-

ret relativt let at få tilgodeset biodiversitetsaspek-

tet gennem udlæg af urørt skov og gamle drifts-

former. De øvrige tiltag til “bæredygtiggørelse” af

den egentlige skovdrift har mere karakter af en-

keltaktiviteter, og der savnes en mere overordnet

målsætning. Der er således et udpræget behov for

at omlægge driften af skovene i en mere naturtil-

passet (naturnær) retning. På længere sigt vil en

sådan omlægning bedre kunne integrere økono-

miske, økologiske og sociale hensyn i skovdriften. 

Barrierer for en sådan omlægning er:

• Mangel på skovøkologisk viden, dyrknings-

mæssige erfaring, planlægningsmæssige værk-

tøjer samt driftsøkonomiske konsekvenser, dvs.

behov for forskning. 

• Behov for økonomiske incitamenter i omstil-

lingsfasen.

• En incitamentsstruktur, der har karakter af beta-

ling for en samfundsmæssig ydelse i stedet for

støtte til en konkret aktivitet.

• Behov for at staten som største skovejer og

med en særlig samfundsmæssig forpligtelse 

går foran i omlægningen til naturnær drift.

• Konflikt mellem nødvendigheden af at sikre

foryngelse af specielt løvtræ og en “unaturlig”

høj vildtbestand (især råvildt), dvs. behov for

udarbejdelse af en strategi for en bæredygtig

vildtforvaltning. 

Landskabet:
På landskabsniveau er der tilsvarende et udpræ-

get behov for ved hjælp af skoven at udvikle

landskabet både i økologisk, socioøkonomisk og i

æstetisk/rekreativ retning. Beslutningen om at

fordoble skovarealet ved skovrejsning giver en

enestående mulighed for at opnå dette. De hidti-

dige skovrejsningsaktiviteter har kun i begrænset

grad nået dette. 

Årsagerne hertil er bl.a.:

• Den traditionelle sektoropdeling i landskabet

samt en lovgivning, der hæmmer overgangen

mellem de forskellige driftsformer. 

• En forældet regionplanlægning mht. skovrejs-

ningsområder.

• En rigoristisk fastholdelse af den oprindelige

regeringsbeslutning om at fordoble skovarealet

indenfor en skovgeneration – både hvad angår

mål og hastighed.

• For få og utilstrækkelige incitamenter for skov-

rejsningen.
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FISKERI
Af adjunkt, PhD Jesper Lassen, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet

Centrale budskaber

Det danske fiskeri spiller en betydelig samfunds-
mæssig rolle og bidrager positivt til beskæfti-
gelsen, samfundsøkonomien og bevarelsen af en
karakteristisk del af den danske kultur. Siden
midten af dette århundrede har fiskeriet imidler-
tid undergået en teknologisk og strukturel udvik-
ling, der har medført, at fiskeriet i stigende grad
har negative konsekvenser for natur og miljø.
Dette ses på den ene side i form af de direkte
påvirkninger af de marine økosystemer, som
fangstindsatsen indebærer, i form af indhug både
i bestande, der er mål for fiskeriet, og i andre,
ikke-kommercielle bestande. Samtidig har de for-
skellige fiskerityper varierende fysiske konse-
kvenser for de marine økosystemer – alvorligst,
hvor der er tale om redskabstyper, der slæbes
over bunden, som eksempelvis bomtrawl. På den
anden side ses konsekvenserne af fiskeriet i
form af mere indirekte effekter, først og frem-
mest i kraft af det store energiforbrug, visse for-
mer for fiskeri medfører.

Politiske initiativer omkring fiskeriets relation til
naturen har hidtil, ligesom den overvejende del af
den offentlige debat, stort set været afgrænset
til en snæver diskussion om fiskeriets direkte på-
virkning af bestandenes størrelser og betyd-
ningen heraf for den fremtidige udnyttelse af ha-
vet som ressource. I dag har vi således ikke en
fiskeripolitik, der tager udgangspunkt i en bred
forståelse af fiskeriets konsekvenser for naturen
for på den baggrund at udstikke rammerne for
fremtidens fiskeri.

En reguleringsmæssig indsats, der sikrer en bæ-
redygtig udnyttelse af havets ressourcer, bør
tage et eksplicit udgangspunkt i en sådan bre-
dere forståelse af fiskeri, natur og miljø. Midlerne
til at opnå dette kan enten være en videreudvik-
ling af den eksisterende fiskeriregulering, udvik-

lingen af et blåt Ø-mærke eller en kombination af
disse. Som det ser ud i dag, tyder signalerne fra
såvel det politiske system som fra de etablerede
fiskeriorganisationer ikke på en stor interesse
for at arbejde på disse fronter. Initiativet ligger
således i høj grad i hænderne på de græsrodsor-
ganisationer, som ønsker at fremme et bæredyg-
tigt fiskeri.

Anbefalinger:. Den eksisterende afgiftsstruktur muliggør et
meget energiintensivt fiskeri. Der bør tages
politiske initiativer på nationalt og EU-niveau,
der kan medvirke til at reducere energiforbru-
get i fiskesektoren.. Der bør laves forsøg med nye reguleringskon-
cepter, der også tager udgangspunkt i fiskeri-
ets påvirkninger af natur og miljø i bred for-
stand. Det kunne være reguleringsformer, der
baserer sig på områdevis at regulere den til-
ladte teknologi snarere end den tilladte fangst-
mængde.. Parallelt med udviklingen af en bæredygtig fis-
keriregulering bør arbejdet med introduktio-
nen af et blåt Ø-mærke genoptages fra cen-
tralt hold, både på nationalt plan og gennem
aktiv dansk deltagelse i de internationale
mærkningsinitiativer, der findes. Herunder bør
der iværksættes storskala forsøg med fangst,
forarbejdning og distribution af økologiske fisk.. Der bør iværksættes et forsknings- og udred-
ningsarbejde, som på et videnskabeligt plan
skaffer et overblik over den samlede miljø- og
naturpåvirkning ved anvendelsen af forskellige
redskabstyper. Dette arbejde bør suppleres
med oprettelsen af en institution med ansvar
for udvikling af bæredygtig fiskeriteknologi.. Det bør overvejes, om der er former for fis-
keri – fx bomtrawl – der helt skal forbydes,
ligesom det bør overvejes, om der er be-
stande af fisk, der ikke bør udnyttes, alene
fordi de miljø- og naturmæssige omkostninger
forbundet med udnyttelsen er for store.
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Fiskeri, velfærd og livskvalitet

Historisk set har fiskeriet spillet en stor rolle i det

danske samfund. Det kystnære fiskeri har haft

afgørende betydning for opretholdelsen af livet i

store dele af landet, og har samtidig været grund-

laget for en betydelig eksport af fx Sild og tørfisk

til det sydlige Europa. Dette billede af Danmark

som et samfund, hvor fiskeri sammen med land-

brug var blandt de vigtigste sektorer, ændrede sig

for alvor i løbet af det 20. århundrede. På trods af

Danmarks overgang fra et landbrugs- og fiskeri-

samfund til et industrisamfund er fiskeriet stadig

en væsentlig faktor for udviklingen i en række

lokalsamfund, ligesom eksport af fisk og fiskeri-

produkter positivt bidrager til både beskæftigelsen

og samfundsøkonomien. Samlet set beskæftigede

den danske fiskeriflåde på 1.879 fartøjer i 1998

skønsmæssigt 10-12.000 personer, der landede

fisk og skaldyr til en samlet værdi af 3,3 mia. kr.

Danske fiskere landede i 1998 i alt 262.000 t kon-

sumfisk til en samlet værdi af 1,8 mia. kr. Økono-

misk set er det blandt konsumfiskene arter som

Torsk, Rødspætter og Sild, der er vigtigst. Af no-

get mindre betydning er fangsten af 16.000 t skal-

dyr til en værdi af 442 mio. kr. Størstedelen af

disse landinger udgør, sammen med udenlandske

fiskeres landinger i danske havne og importerede

uforarbejdede eller delvist forarbejdede fisk og

skaldyr, grundlaget for den danske konsumfis-

keindustri, som i 1997 havde 5.886 fuldtidsbes-

kæftigede og eksporterede for 7,5 mia. kr. 

Selvom industrifiskeriet efter arter som Sperling

og Tobis lander godt fire gange så stor en mæng-

de fisk som konsumfiskeriet, repræsenterer vær-

dien af landingerne kun 1,1 mia. kr. Industrifis-

ken forarbejdes i fiskemelsindustrien til fiskemel,

der anvendes som foder i husdyrbruget og akva-

kulturindustrien, og fiskeolie, som primært an-

vendes i levnedsmiddelindustrien. Fiskemelsin-

dustrien beskæftigede i 1997 603 personer og

omsatte fiskemel og -olie for 2,2 mia. kr.

Ud over den direkte økonomiske og beskæftigel-

sesmæssige betydning af fiskeriet og fiskeforar-

bejdningen understøtter sektoren også en række

underbrancher, der fx udvikler og producerer fis-

keredskaber, fartøjer og maskiner og anlæg til fis-

keindustrien. Eksistensen af et aktivt fiskeri i Dan-

mark må imidlertid også tillægges en betydning

for turistsektoren, der – selvom den ikke direkte

er baseret på fiskeriet – også sælger sig på turis-

ternes mulighed for at opleve livet i og omkring

fiskerihavnen.

Forudsætningen for, at havnen kan spille en rolle

for turismen og i øvrigt som mødested mellem

hav og by, er, at der er et levende miljø i og om-

kring havnene i form af landinger af fisk, fiske-

auktioner og klargøring af redskaber m.m. Struk-

turudviklingen inden for fiskeriet i de seneste år-

tier, der har betydet en koncentration af fiskeflå-

den på færre og større fartøjer, har imidlertid tru-

et den fortsatte eksistens af de mange lokale fis-

kerisamfund (Tabel 1). 

I perioden mellem 1967 og 1997 kommer kon-

centration inden for fiskeriet først og fremmest

til udtryk gennem en reduktion af antallet af fis-

kefartøjer med 63%. Den samlede bruttotonna-

ge, som er et udtryk for den samlede størrelse af

fiskefartøjerne, er imidlertid stort set uændret,

omkring 100.000 registertons. Som det også frem-

går af tabellen, skyldes dette en kraftig udvikling

inden for den største tonnagegruppe. Der er ikke

kommet væsentlig flere fartøjer, men deres sam-

lede tonnage er vokset til det tredobbelte. Konse-

kvensen har været et markant fald i antallet af de

karakteristiske små blå fiskerkuttere, samt i antal-

let af arbejdspladser i fiskerihavnene. Alt i alt har

udviklingen betydet en samlet nedgang i livet i

og omkring havnene.

Fisk mellem natur, miljø 
og sundhed

Fiskerierhvervet møder naturen og miljøet på to

fronter: Dels som et konsekvensområde og dels

som et vilkår.

Fangsten af fisk og den efterfølgende forarbejd-

ning og distribution har, i lighed med alle andre

produktive udnyttelser af naturen, konsekvenser

for det omgivende miljø. Det er imidlertid karak-

teristisk, at fokus først og fremmest har været (og

stadig er) på andre sektorers påvirkning af hav-

økosystemet. Derved har centrum i diskussionen

været landbrugets, industriens og husholdninger-

nes påvirkning af betingelserne for fangst og salg

af fiskeprodukter. Et væsentligt aspekt af denne

diskussion har været, hvordan udledninger af or-

ganisk materiale og næringsstoffer påvirker fiske-
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bestandene i negativ retning. Et andet aspekt har

været, hvordan miljøfremmede stoffer som diox-

iner, PCB, tungmetaller og hormonlignende stof-

fer ophobes i fisken og dermed udgør en trussel

imod fisk som en sund fødevare.

De senere års stadig mere omfattende iltsvind i

de indre danske farvande har præget debatten

om andre sektorers påvirkning af fiskeriet. De

synlige konsekvenser af iltsvindet har været om-

fattende fiskedød og ødelæggelse af leve- og op-

vækstområder for en række arter. På det politiske

plan kulminerede udviklingen i 1987 med vedta-

gelsen af den første vandmiljøplan, som medfør-

te effektive indgreb overfor forureningen med

organisk materiale og næringsstoffer fra byerne

og industrien. I midten af 1990’erne viste det sig

imidlertid, at vandmiljøplanen ikke havde ført til

den ønskede halvering af landbrugets udlednin-

ger af kvælstof. For at råde bod på dette iværksat-

te Folketinget den anden vandmiljøplan, som

havde en samlet reduktion af kvælstofudlednin-

gerne med 100.000 tons som målsætning.1

Ud over udledninger af organisk materiale og

næringsstoffer med miljømæssige effekter i de

kystnære områder til følge, modtager havet også

en lang række giftige kemikalier. Disse miljøfrem-

mede stoffer kan have direkte effekter på fiskebe-

standene, men det er især deres betydning for fis-

ken som fødevare, der har været i søgelyset. Da

stofferne ofte bindes til fedt, er det især ophob-

ningen i fede fisk som Sild, Makrel og laksefisk,

der vækker bekymring. Svenske forskere har så-

ledes gennemført undersøgelser, der antyder en

mulig sammenhæng mellem lav fødselsvægt og

moderens konsum af fede fisk.2

I Danmark er myndighedernes vurdering imid-

lertid, at der ikke er nogen sundhedsmæssig risi-

ko ved eksempelvis overskridelse af de anbefale-

de grænser for dioxin og dioxinlignende PCB,

hvis kosten ikke består for ensidigt af fisk i læn-

gere perioder (20-30 år).3 Samtidig er vurderin-

gen, at fisk generelt er en vigtig kilde til D-vitami-

ner, selen og jod, ligesom indholdet af fiskeolier i

fede fisk medvirker til at forebygge hjerte-karsyg-

domme. På den baggrund er anbefalingen, at dan-

skerne bør spise fisk 1-2 gange om ugen. Den re-

lativt afslappede holdning til dioxinproblemet

afspejles også i den danske regerings aktive mod-

arbejdning af EU’s forsøg på at fastsætte skrappe

grænseværdier for dioxin i 1999. Resultatet blev

en slappere regulering af dioxin, fortrinsvis be-

grundet i hensynet til det danske industrifiskeri.

Fiskesektorens miljøpåvirkninger

Mens miljøforhold inden for produktion og for-

arbejdning af landbrugsprodukter har stået højt

på den miljøpolitiske dagsorden i de senere år,

har miljøaspekterne ved fangst og forarbejdning

af fisk stort set ikke været til debat. Undtagelsen

fra dette er dog fiskeriets direkte påvirkning af

fiskebestande gennem fangster, lovlige bifangster

og udsmid af levende og døde fisk. Her er det dog

ikke i så høj grad fiskeriets påvirkning af havene

som økosystemer, der er på dagsordenen, men

først og fremmest fiskeriets indgreb i naturen som

en begrænsende faktor for det fremtidige fiskeri.

Det er således i højere grad en intern problemstil-

ling i fiskeriet, om at fastsætte kvoter, der sikrer

fiskeriet maksimalt udbytte af havets ressourcer.
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Udviklingen i fiskeflådens sammensætning mellem 1967 og 1997

1967 1997 Procentvis 1967 1997 Procentvis 

Tonnage Antal fartøjer ændring Samlet tonnage ændring
gruppe

0-5.000 8.281 2.658 -68 8.000 4.021 -50

5-50.000 3.859 1.634 -58 66.492 25.956 -61

50.000+ 257 290 +13 24.318 72.985 200

I alt 12.397 4.582 -63 98.810 102.962 4

Kilder: Fiskeriministeriet (1968) Fiskeriberetning for Året 1967; Fiskeridirektoratet (1998) Fiskeristatistisk Årbog 1997.

Tabel 1.
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Det forhold, at danske fiskere årligt fjerner i stør-

relsesordenen 1,5-2 mio. tons fisk fra de marine

økosystemer, har konsekvenser for økosystemer-

nes udvikling og sammensætning. Specielt er det

danske industrifiskeri blevet kritiseret for at fjer-

ne fødegrundlaget for vigtige konsumarter, men

historisk er der også eksempler på, at konsumfis-

keriet har været så intensivt, at det har været med-

virkende til, at hele bestande er forsvundet fra

større havområder i længere perioder. Mest kendt

er nok det totale kollaps i sildefiskeriet i 1970’-

erne, hvor der efter nogenlunde stabile fangster i

efterkrigsårene på 500.000-800.000 tons måtte

indføres et totalt sildestop i 1977.4

Ved siden af fiskeriet efter målarter, dvs. de fiske-

arter fiskeriet er rettet imod, påvirkes bestandene

også af omfanget af bifangster og udsmid. Ud-

smidet udgøres af fisk, der ikke lever op til mind-

stemålet, fisk der generelt er beskyttede, eller

fangster, som ligger udover de fastsatte kvoter.

Omfanget kan variere meget, afhængig af art og

fiskeriteknologi, men ligger i størrelsesordenen

10-25% af fangsterne af konsumfisk.5 Det samle-

de udsmid alene i Nordsøen er årligt i størrelses-

ordenen 500.000 tons fisk – svarende til omtrent

det dobbelte af det danske konsumfiskeri. Et sær-

ligt aspekt af bifangstproblematikken er danske

fiskeres fangst af marsvin, som er vurderet til at

være på ca. 4.500 stk. årligt alene i Nordsøen.

Hermed overstiger fangsterne den grænse på 2%

af bestanden, som Danmark ved tilslutningen til

den internationale aftale om beskyttelse af små-

hvaler i Østersøen og Nordsøen har accepteret.

Ud over, at valget af fiskeriteknologier er bestem-

mende for størrelsen af bifangsterne, spiller red-

skaberne også en vigtig rolle for fiskeriets direkte

fysiske påvirkning af de marine økosystemer. De

kraftigste påvirkninger af økosystemerne ses ved
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anvendelse af redskaber, som slæbes henover

bunden. Disse redskabstyper medfører både en

generel påvirkning af bunden i slæbesporet, men

kan også have mere langsigtede konsekvenser i

form af ødelæggelsen af vigtige marine naturty-

per som strenrev. 

De eksisterende undersøgelser af dette forhold

retter sig oftest imod forskellige former for bund-

trawl - især bomtrawl. Bomtrawl anvendes for-

trinsvis til fiskeri efter fladfisk i Nordsøen, hvor

tunge jernkæder foran selve trawlet slæbes over

bunden og pløjer de øverste lag op. 

Undersøgelser i 1970’erne og begyndelsen af

1980’erne viste, at bomtrawl såvel som andre for-

mer for redskaber, der slæbes over bunden, har

effekter på visse bundlevende organismer i områ-

der, hvor der ikke er et kraftigt tidevand. En vur-

dering er eksempelvis, at visse bestande af bund-

dyr i Nordsøen (fx polypdyr og søpindsvin) vil

lide betydelig skade ved dette fiskeri. Andre be-

stande (eksempelvis snegle og eremitkrebs) vil

kunne undslippe relativt let.6 Det konkluderes

derfor, at der vil ske forandringer i samfundene

med større bunddyr – formodentlig således, at

der sker en stigning i antallet af børsteorme og et

fald i bestandene af krebs- og bløddyr. Det vurde-

res dog ikke at påvirke fødegrundlaget for fiske-

bestandene i Nordsøen. Denne undersøgelse er

imidlertid baseret på antagelser om, at bundtraw-

lene under normale omstændigheder pløjer de

øverste 30 mm af bunden i mudrede områder og

kun 10 mm i sandede områder. Siden 1980’erne

er der imidlertid sket en teknisk udvikling inden-

for bundtrawl, således at kæderne, der trækkes

over bunden, er blevet sværere og påvirkningen

af bundens flora og fauna tilsvarende voldsom-

mere. I dag kan kæderne veje op til 16 tons og

efterlader et pløjespor i havbunden på op til 80-

100 mm afhængig af bundtype. En undersøgelse

fra sidste halvdel af 1990’erne7 antyder således,

at introduktionen af bomtrawl i 1960’erne ved

siden af skovltrawlet har været medvirkende år-

sag til voldsomme reduktioner i udbredelsen af

en række fisk og skaldyr i den sydøstlige Nordsø.

Det drejer sig om arter, der normalt optrådte som

hyppige bifangster, fx hvirvelløse dyr som blæk-

sprutter, konker, hummere og krabber samt fisk

som Fjæsing, Glathaj og Havtaske. 

Omfanget af levende og dødt udsmid er ligeledes

afhængigt af redskabstype. Udsmidet er minimalt

ved nogle fiskerier, for eksempel ved visse for-

mer for garnfiskeri, men det kan være betydeligt

ved andre former for fiskeri, eksempelvis bom-

trawl. Undersøgelser i Nordsøen har således vist,

at der ved fiskeri med bomtrawl efter Tunger er

et udsmid per kg fanget Tunge på 7,5 kg fisk og

23 kg hvirvelløse dyr.8 Endvidere er der doku-

menteret en stærk sammenhæng mellem udbre-

delsen af trawlerfiskeriet og forekomsten af kolo-

nier af havfugle som Hættemåger, Sølvmåger og

Svartbag, som alle er kendt for at fouragere på

affald (herunder udsmid) fra fiskebåde.9

Andre tegn på påvirkningen af det marine økosy-

stem er væksten i arter, som lever af de bunddyr,

der bliver hvirvlet op, når trawlet passerer. Eksem-

pelvis er stigninger i rødspætteforekomsterne i

Nordsøen siden 1950’erne kædet sammen med

bl.a. en øget anvendelse af bomtrawl samt den

øgede eutrofiering som følge af udledningerne af

organisk materiale og næringsstoffer.10

Samlet set er der ikke tvivl om, at fiskeriet påvir-

ker marine økosystemerne både direkte, i kraft af

fangsten af målarterne og bifangsterne, og også

som følge af den teknologi, der anvendes i fiske-

riet. Det medfører fysiske forandringer af hav-

bunden, ødelæggelse af livsbetingelserne for vis-

se bunddyr og forbedring af betingelserne for

andre. Selvom der findes en række undersøgelser

af specielt sammenhængen mellem anvendelsen

af bundtrawl og påvirkninger af naturen i Nord-

søen, er mange redskabstyper ikke, eller kun i

meget ringe grad, belyst miljømæssigt. Der er så-

ledes langt igen, før man har det samlede over-

blik over sammenhængen mellem redskabstyper

og naturpåvirkninger.

Med til billedet af fiskeriets påvirkning af miljø

og natur hører imidlertid også de sekundære ef-

fekter af selve det at drive fiskeri og producere de

redskaber, der anvendes. Dette område er stort

set uudforsket, men en indsats her vil medvirke

til at skabe et billede af fiskeprodukternes miljø-

påvirkning i et livscyklusperspektiv. Det vil være

et værdifuldt redskab i prioriteringen af miljøind-

satsen over for fiskeriet. At der stort set ikke er

lavet livscyklusanalyser af fiskeprodukter må til-

skrives flere forhold. En forklaring kan være, at de

miljømæssige forhold omkring fiskesektoren ik-

ke har været så kontroversielt et emne som ek-

sempelvis landbrug og miljø. En anden forklaring

NATURRÅDET / DANSK NATURPOLITIK – VIDEN OG VURDERINGER

162

16939_Naturradet 64-201  30/05/00  23:07  Side 162



kan være, at analyser af fiskeprodukter i et livscy-

klusperspektiv vil være betydeligt mere udfor-

drende end tilsvarende analyser for landbrugs-

produkter. Populært sagt varierer teknologian-

vendelsen ved landbrugsprodukter ikke voldsomt

fra produkt til produkt, mens produktionen af

fisk er stærkt afhængig af redskabstyper, årstider,

om de er landet som lovlige bifangster eller mål-

arter osv. Resultatet af en livscyklusanalyse for fx

en torsk vil således afhænge af, om den er fanget

ved hjælp af trawl, nedgarn, bundgarn eller liner,

om den er fanget langt ude i Nordsøen eller i de

kystnære områder, om fartøjet er en lille eller en

stor kutter osv.

Anlægges et livscyklusperspektiv på fiskeproduk-

terne, tydeliggøres betydningen af energiforbru-

get til fiskeriindsatsen og i kølekæden – og der-

med nogle af de sekundære miljøeffekter ved fis-

keriet i form af udledning af CO2 og forbrug af

fossile brændsler. En undersøgelse af miljøforhol-

dene ved produktion af marinerede sild i glas11

viser således, at den mængde energi, der bruges

ved fangst og forarbejdning af marinerede sild, i

høj grad afhænger af fangstmetoden. Trawlfiske-

ri efter sild kræver således ca. 50% mere energi

end notfiskeri. Da energiforbruget i sildefiskeriet

er den største enkeltfaktor i energiregnskabet for

et glas marinerede sild, betyder det, at det samle-

de energiforbrug i høj grad afhænger af, hvordan

silden er fanget: Det samlede energiforbrug i et

glas marinerede sild lavet af trawlfangede sild er

således godt 25% større, end hvis silden stammer

fra en notbåd.

Betydningen af energiforbruget i fiskeriet og den

efterfølgende forarbejdning kan også illustreres

af mere generelle tal for det samlede energifor-

brug ved produktion af forskellige fødevarer.

Tabel 2 viser eksempelvis, at det er en række fis-

keprodukter, som topper listen over den mæng-

de energi, der går til råvarefremstilling, forarbejd-

ning, distribution og salg af en række af de almin-

deligste kød- og fiskeprodukter.

Det er bemærkelsesværdigt, at det er fiskeproduk-

ter, der topper listen over de mest energikræven-

de fødevarer. Tallene skal naturligvis ses i rela-

tion til forarbejdningsgraden, men sammenholdt

med undersøgelsen af marinerede sild er det ri-

meligt at antage, at energiforbruget i forbindelse

med den enkelte fangstteknologi – samt behovet

for at bevare en ubrudt kølekæde fra fangst til

forbrug – bærer en væsentlig del af ansvaret for,

at fiskeprodukterne placeres så højt på listen.

Et bæredygtigt fiskeri

Som det fremgår af det foregående, kan der på

en række punkter sættes spørgsmålstegn ved bæ-

redygtigheden af fiskeri og fiskeriprodukter.

Spørgsmålet er imidlertid, hvordan man kan

komme fra denne, lidt spredte, miljømæssige kri-

tik til konturerne af et fiskeri, der kan kaldes

bæredygtigt. Eller med andre ord, hvilken politisk

indsats, der er nødvendig for at opnå målet om et

bæredygtigt fiskeri. Det første, der må afklares

for at nå dette mål, er, hvad et bæredygtigt fiskeri

overhovedet er. Et bud på dette kommer fra en

forskergrupper ved Roskilde Universitetscenter,

der i samarbejde med Landsforeningen Levende

Hav lavede en interviewundersøgelse, som sam-

lede fiskernes egen vurdering af det, der i under-

søgelsen betegnes “et skånsomt fiskeri”.12 Under-

søgelsen er baseret på interviews med fiskere

langs Sjællands og Lolland-Falsters kyster, og

inkluderer altså eksempelvis ikke det store vest-

jyske trawlfiskeri. Alligevel giver den en pejling

af, hvordan et udsnit af de danske fiskere ser på

fiskeriets miljøproblemer (Tabel 3). 
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Bruttoenergiforbruget ved fremstilling, 
forarbejdning, distribution og detailhandel 
af en række fødevarer.

Produkttype Bruttoenergifor-
brug (MJ/kg)

Fersk fiskefilet 120

Oksekød 110

Hakket oksekød 104

Fersk makrel 101

Fersk sild 101

Flæskesteg 87

Kylling 86

Kalkun 86

Hakket svinekød 80

Kilde: I/S Økoanalyse (1996) Miljøbelastningen ved fami-
liens aktiviteter. Forbrugerstyrelsen, Rapport 1996:1.

Tabel 2.
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Selvom det udsnit af de danske fiskere, der er

interviewet, ikke er repræsentativt, giver deres

overvejelser dog sammen med den eksisterende

videnskabelige viden – der som nævnt også er

sparsom og hullet – en pejling på, hvor skoen

trykker i miljømæssig henseende i det danske fis-

keri. Efterfølgende har man forsøgt at lave en

grov kategorisering af de forskellige fiskerifor-

mer, baseret på dette samt de forhold omkring

fiskeri og miljø/natur, der blev diskuteret i fore-

gående afsnit. I kategoriseringen er især lagt vægt

på følgende forhold:

•   Redskabernes selektivitet – herunder 

omfang af bifangst og mulighed for 

levende genudsætning

•   Redskabernes fysiske påvirkninger 

af havbunden

•   Energiforbruget ved fangst m.m.
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Pejlinger af skånsomheden af forskellige fiskeriformer. Tabellen gengiver et uddrag 

af de fordele og problemer, som fiskerne nævnte i en interviewundersøgelse foretaget 

af Roskilde Universitetscenter i samarbejde med Landsforeningen Levende Hav. 

Rækkefølgen er ikke prioriteret.

Bundgarnsfiskeri Garnfiskeri Trawlfiskeri

Fordele . Ingen risiko . Ødelægger ikke bunden . Trawl med passende 

for overfiskning . Fanger mindre yngel selektive redskaber,. Stor chance for end trawlere på glat bund og med

at udsmid overlever . Bruger mindre energi passende størrelse og. Lille brændstof-forbrug end trawlere motorkraft er skånsomt. Trawl på glat bund

vender bunden og

skaffer føde til fiskene

Ulemper . Blylodder slides . Garn står for længe . Fangst af store

eller tabes . Snævre garn giver mængder yngel, der. Hvis garnet ikke røgtes stort udsmid giver stort dødt udsmid

jævnligt, vil fisk gå . For mange garn . Visse typer trawl

til spilde . Forekomst af spøgel- ødelægger bund,. Sprængning af pæle sesgarn (fritflydende stenrev og gydepladser

mistede garn) . Spreder fiskestimer. Fangst af sæler og . Stort energiforbrug

marsvin . Ved flydetrawl fanges. Anvendelsen af bly mange ynglefisk

som synk

Kilde: Figuren er lavet på baggrund af Andersen, K. m.fl. (1999) Pejlinger på et mere skånsomt fiskeri – essensen af 34
samtaler med danske kystfiskere. Arbejdspapir nr. 22. Institut for Miljø, Teknologi og Samfund. Roskilde Universitetscenter. 

Tabel 3.
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På baggrund af denne undersøgelse er det muligt

af inddele firskeriet i tre kategorier:

Fiskerier med forholdsvis lav belastning 
af natur og miljø
Det er typisk fiskerier med stående redskaber

som ruser, garn og kroge. Det er en overvejende

passiv form for fiskeri, da redskaberne er stillestå-

ende under fiskeriet, hvilket gør, at dette fiskeri

også er karakteriseret ved, at selve fiskeriet ikke

er energikrævende. Undtagelsen fra dette er na-

turligvis sejladsen til og fra fangstpladserne og

evt. nedkøling af fisken. Fiskeriet er endvidere

skånsomt overfor havbunden, der kun påvirkes

minimalt fx ved etablering og sprængning af

bundgarnsanlæg.

Fiskeri med moderat belastning af natur
og miljø
Det er typisk fiskerier med bevægelige redskaber,

som trækkes efter båden eller indhales fra en for-

ankret båd. Eksempler er lettere trawltyper, som

kun medfører fysiske forandringer af havbunden

i mindre omfang; snurrevod og fiskeri med not-

både. Fiskeriet indenfor denne kategori har et lavt

til moderat energiforbrug, overvejende fra indha-

ling eller trawling af redskaberne. Den fysiske på-

virkning af bunden er minimal. I forhold til pro-

blematikken omkring udsmid og bifangster ud-

mærker især snurrevodsfiskeriet sig ved, at det er

muligt at foretage levende genudsætning af de

fisk, der ikke beholdes. Det er i  modsætning til

trawl og not, hvor fisken enten mases eller fang-

sterne er så store eller sarte (fx Sild og Makrel), at

det ikke er muligt. 

Fiskeri med stor belastning af natur og
miljø
I denne kategori findes typisk fiskerier med tunge

redskaber, der slæbes henover bunden, som bund-

trawl, muslingeskrabere og visse former for snur-

revodsfiskeri med svære liner. Dette fiskeri er ka-

rakteriseret ved det meget store energiforbrug,

som typisk vokser i takt med størrelsen af de red-

skaber, der slæbes over bunden, og den hastig-

hed hvormed det sker. Det er bundtrawlene og

især bomtrawl, der er ansvarlige for den massive

påvirkning fra denne redskabsgruppe, både fordi

de medfører betydelige – lokalt permanente – på-

virkninger af havbunden, og fordi energiforbru-

get er meget stort per kg fanget fisk. Samtidig er

muligheden for at genudsætte bifangster i leven-

de live som hovedregel ikke til stede ved trawlfis-

keriet i denne kategori.

En prioritering af fiskeriindsatsen, der bygger på

et princip om bæredygtighed, må nødvendigvis

tage udgangspunkt i inddelinger af forskellige fis-

keriformers natur- og miljøpåvirkninger, sådan

som det er gjort ovenfor. Ved prioritering må der

dog samtidig tages hensyn til, hvor fiskeriet fore-

går. Fjernere farvande i Nordsøen eller længere

væk lader sig nu engang ikke fiske med kystfis-

kerflåden, men kræver større havgående fartøjer

og anden teknologi. Med til denne diskussion hø-

rer også overvejelser om, hvorvidt alle tilgænge-

lige fiskeforekomster partout skal udnyttes. Det

kunne diskuteres, om det ikke alene ud fra en

energimæssig betragtning ville være rimeligt at

undlade fiskeri af bestande langt fra nærmeste

fiskerihavn. Udpegningen af fredede havområ-

der, hvor der ikke må fiskes, kan også ske udfra

et bevaringsmæssigt synspunkt, hvor opvækst-

områder eller gydeområder i øget omfang fredes.

Eller det kan slet og ret fredes for at beskytte sær-

lige havområder med vigtige eller truede natur-

typer – svarende til tankegangen bag dele af fred-

ningen på landjorden.

Under alle omstændigheder er udfordringen de

kommende år at designe en regulering af det

danske fiskeri, som sikrer, at de ressourcer, der

skal udnyttes, også udnyttes ved hjælp af den

mest bæredygtige fiskeriteknologi. 

Muligheder for udvikling af et bæredygtigt
fiskeri
Før 1970’erne var havets ressourcer frie og regu-

leringen i princippet begrænset til nationale fiske-

rizoner. Den frie adgang til fiskeriet medførte

imidlertid overfiskning, og resultatet var indfø-

relse af kvoter og udvidelsen af nationale fiskeri-

zoner til 200 sømil i 1970’erne og 1980’erne. I

dag er det danske fiskeri underkastet en relativt

omfattende regulering, som tager udgangspunkt i

Danmarks deltagelse i den fælles fiskeripolitik i

EU. Betragter man selve fiskeriet, er ressource- og

bevaringspolitikken den væsentligste del af den

fælles fiskeripolitik. Her fastsættes på baggrund af

biologiske vurderinger af bestandene årlige nor-

mer for det fisketryk, de enkelte bestande kan

klare – en såkaldt TAC (Total Allowable Catch).

Efter politiske forhandlinger mellem landene

omsættes TAC’en til kvoter. De er ikke nødven-

digvis i overensstemmelse med TAC’en, da kvote-
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fastsættelsen også rummer andre hensyn som beskæftigelse og regionalpo-

litik. Efterfølgende sker der en fordeling af den nationale kvote.

Traditionelt handler denne del af den nationale og international fiskerire-

gulering om varetagelsen af to hensyn: Sikringen af, at fisketrykket ikke

fører til, at bestande overudnyttes med reduktion af fremtidige fiskerimulig-

heder til følge, samt sikringen af en fordeling af den samlede mængde fisk

mellem nationerne og indenfor nationerne. I diskussioner om fiskeriregule-

ring og kvotefastsættelser anvendes begrebet bæredygtighed ofte. Det skal

imidlertid understreges, at bæredygtighed i disse, som i de fleste fiskeri-

mæssige sammenhænge, næsten udelukkende anvendes som betegnelse

for en bestandsmæssig og/eller økonomisk bæredygtighed. Dette er en me-

get snæver forståelse af bæredygtighed, der er i modsætning til den forstå-

else, som ligger til grund for dette kapitel, som er kendetegnet ved en mere

helhedsorienteret vurdering af natur- og miljøpåvirkningerne ved fiskeriet.

Det politiske og administrative system synes dog på det seneste at have

NATURRÅDET / DANSK NATURPOLITIK – VIDEN OG VURDERINGER

166

16939_Naturradet 64-201  30/05/00  23:07  Side 166



åbnet op for en bredere fortolkning af bæredyg-

tighed i fiskeriet. Fødevareministerens fiskeripoli-

tiske redegørelse taler således om sikring af et

“…økonomisk selvbærende fiskerierhverv på et mil-
jømæssigt bæredygtigt grundlag…" som et af måle-

ne med regeringens fiskeripolitik.13 Når det

kommer til udmøntningen af denne målsætning i

konkrete tiltag, rummer redegørelsen imidlertid

ikke bud, der på væsentlige punkter bryder med

den traditionelle bæredygtighedsbetragtning

indenfor fiskeriet. Fokus er fortsat på ressource-

forvaltning, biologisk rådgivning, fordelingspoli-

tik, bifangster og udsmid – og ikke fx på relatio-

nen mellem redskabstyper og miljøpåvirkning

eller energimæssige problematikker. En undta-

gelse fra dette billede er det udredningsarbejde,

der er fortaget i Fødevareministeriet som resultat

af pres fra oppositionen under finanslovsfor-

handlingerne i 1996. Dette udvalgsarbejde har

haft til hensigt at udarbejde forslag til en aktions-

plan til fremme af bæredygtig produktion inden

for fiskeriet. Herunder skulle det vurdere mulig-

hederne for et blåt Ø-mærke, hvor der på en

række afgørende punkter gøres op med det tradi-

tionelle bæredygtighedsbegreb.14

På mange måder står fiskeriet således i en situa-

tion, der ligner landbrugets i slutningen af 1970’-

erne og i begyndelsen af 1980’erne, hvor der

endnu ikke var miljømæssigt fokus på erhvervet.

Ligesom det dengang var situationen i landbru-

get, synes fiskeriets organisationer i dag at være

negativt indstillede overfor indgreb, der kan sikre

et mere bæredygtigt fiskeri – specielt hvis dette

betegnes “økologisk fiskeri”.15 Denne holdning

til at introducere bredere bæredygtighedsbetragt-

ninger i fiskerisektoren kan være en afgørende

barriere for fremme af et mere bæredygtigt fiske-

ri – hvad enten dette skal ske gennem en markeds-

orienteret strategi ved udvikling af et blåt Ø-mær-

ke, eller det skal ske gennem en udvidelse af den

traditionelle fiskeriregulering med nye principper

og mål.

I forhold til den traditionelle fiskeriregulering er

der en række udfordringer at tage op. Der er be-

hov for at udvikle helt nye reguleringskoncepter,

som allerede fra starten tænker fiskeriet ind i en

helhed, der tilgodeser både fiskerens interesser,

miljø- og naturmæssige forhold, beskæftigelses-

mæssige forhold og regionaludviklingsmæssige

forhold. En sådan regulering kunne tage udgangs-

punkt i den enkelte bestand eller område og der-

udfra diskutere, hvilke former for fiskeri der ville

være de optimale. Dette ville åbne for løsninger,

der sikrer bl.a. bestandshensyn, økonomi og mil-

jø – fx gennem en kombination af indsatsregule-

ring og regulering af den tilladte teknologi i om-

rådet – i stedet for den tilladte fangstmængde

(kvote). En bieffekt af dette kunne være, at det af

fiskerne meget forhadte kvotesystem kunne for-

lades, forudsat at kravene til teknologi (udform-

ning og antal af redskaber, motorkraft, bådstør-

relse etc.) kombineret med kravene til indsatsen

alene sikrer imod en overfiskning.

Det meget energiintensive fiskeri, der er muligt i

dag indenfor specielt trawlfiskeriet, er muligt

som følge af meget lave brændstofpriser. I dag er

fiskeriet, i modsætning til landbruget og de fleste

andre sektorer, sammen med skibsfart og flytra-

fik helt fritaget for energiafgifter. Dette er bl.a. en

følge af EUregulering af energiområdet, og kon-

sekvensen er, at hvor fiskerne i efteråret 1999

eksempelvis kunne købe diesel til priser fra ca.

1,50 kr., måtte landbruget betale 3-4 kr. Selvom

dele af energiafgifterne føres tilbage til de øvri-

ge erhverv, er denne afgiftsstruktur med til at

muliggøre det meget energiintensive fiskeri med

fx bomtrawl, og det stimulerer hverken på korte-

re eller længere sigt fiskerne til at fremme mere

energibesparende former for fiskeri. Afgiftsstruk-

turen er således et oplagt indsatsområde for en

fremtidig miljø- og naturorienteret fiskeripolitik. 

Ved siden af forandringer af den eksisterende re-

gulering er der mulighederne for at udnytte den

markedsmæssige dynamik, hvor forbrugerne

trækker sektoren i en bæredygtig retning gen-

nem deres bevidste valg af miljøvenligere fiskeri-

produkter. Det vil kræve indførelsen af en form

for mærkning af fisk fanget ved særlig bæredyg-

tige metoder, i lighed med den, der kendes fra de

økologiske landbrugsprodukter.

Den tidsmæssige forskydning af en mærknings-

ordning for bæredygtige fisk i forhold til det

røde Ø-mærke indebærer nogle fordele for fiske-

sektoren, således at bæredygtige fiskeprodukter

vil kunne ride på den eksisterende grønne bølge.

På den måde vil de kunne undgå den lange fase

til legitimering af disse nye produkter overfor

forbrugeren, som de økologiske landbrugspro-

dukter skulle igennem. Den fordel modvirkes til
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en vis grad af, at der tilsyneladende ikke findes et

fiskeri, der på det rent praktiske plan definerer sig

selv som økologisk eller bæredygtigt, og dermed

kan gå foran og udvikle et bæredygtighedskon-

cept og de nødvendige teknologier. Dette er for-

skelligt fra situationen i landbruget, hvor der i

årtier før introduktionen af det officielle røde Ø-

mærke havde været nicher for først biodynamis-

ke og siden også økologiske landmænd – og der-

med også en lang erfaring med bæredygtige

teknologier. Inspireret af arbejdet med økologis-

ke fisk i Landsforeningen Levende Hav tog Folke-

tinget spørgsmålet op i forbindelse med finans-

loven for 1998 og afsatte midler til et udrednings-

arbejde om mærkning af bæredygtige fisk.

“Udvalget vedrørende Bæredygtig Produktion

indenfor Fiskeriet", der blev nedsat som følge af

finansloven for 1998, afsluttede sit arbejde i juni

1998, men derefter blev initiativerne omkring

mærkning af bæredygtigt fiskeri – og dermed det

blå Ø-mærke – lagt på hylden. Udvalget fandt, at

det ikke var et tilfredsstillende veldokumenteret

grundlag for en mærkningsordning, samt at det

ville være problematisk at kontrollere en

mærkning. Det konkluderede derfor: “… at der
ikke er grundlag for at indføre en autorisations- og
mærkningsmodel for bæredygtigt fiskeri".16 Initia-

tivet er derfor for en tid lagt tilbage i hænderne

på Landsforeningen Levende Hav, der som en

pendant til Landsforeningen Økologisk Jordbrug

arbejder på at udforme kriterier for økologiske

fisk uden om et statskontrolleret Ø-mærkesystem.

Baseret på succesen fra de økologiske landbrugs-

produkter var det forventeligt, at noget lignende

ville kunne lade sig gøre indenfor fiskesektoren. I

tilgift til de tekniske og videnskabelige begrun-

delser, udvalget baserede deres afvisning af mær-

ket på, er der også særlige forhold inden for fis-

keriet og nogle generelle træk ved det såkaldte

politiske forbrug, som betyder, at et blåt Ø-mær-

ke ikke alene vil kunne flytte det danske fiskeri i

bæredygtig retning på kort eller mellemlangt

sigt. Det drejer sig bl.a. om følgende:17

• Forbrugerne vælger ikke fødevarer ud fra mil-

jøkriterier alene; også spørgsmål om smag, pris,

børnevenlighed etc. spiller ind.

• Den danske fiskesektor omsætter kun i størrel-

sesordenen 2-3% af sin egen produktion på

hjemmemarkedet

• Rent praktisk er det vanskeligt at udvikle

mærkningsordninger for fisk og fiskeprodukter,

som kan være resultat af meget forskellige

fangstteknologier.

• Der er endnu et meget spinkelt vidensmæssigt

grundlag for at opstille kriterier for et bæredyg-

tigt fiskeri.

• Det er ikke muligt at pege på specifikke forhold,

som man kan stille absolutte krav til i fiskeriet, i

stil med kravene om forbud imod kunstgød-

ning og pesticider i økologisk landbrug

Spørgsmålet om vidensgrundlaget for en mærk-

ningsordning hænger snævert sammen med en

diskussion af, om den skal omfatte alle led fra

hav til bord, eller om den udelukkende skal stille

krav til fangstteknologien. Under alle omstæn-

digheder er der et behov for, at der skaffes et sy-

stematisk overblik over den eksisterende viden,

og at der på den baggrund iværksættes den nød-

vendige forskning – specielt i forhold til red-

skabstypernes miljøpåvirkning og energiforbrug.

Da den danske fiskesektor eksporterer næsten

alle sine produkter, vil et nationalt blåt Ø-mærke

kun have meget begrænset positiv effekt på natur

og miljø. Skal det danske fiskeris miljøpåvirkning

mindskes gennem et mærke, er det derfor af af-

gørende betydning, at det bliver et internationalt

mærke, som dækker de vigtigste eksportmarke-

der for vores fiskeprodukter. Effekten af et mær-

ke bliver derfor også i høj grad afhængig af ud-

viklingen af en markedsbåret miljømæssig op-

mærksomhed på eksportmarkeder i EU-lande

som Italien, Tyskland, Frankrig og England. De

hidtidige forsøg på at lave internationale bære-

dygtighedsmærkninger af fisk har endnu ikke

båret frugt i form af forslag til konkrete kriterier,

som håndterer bæredygtighed i bred forstand. Et

eksempel er samarbejdet mellem WWF og Uni-

lever om udviklingen af konceptet Marine Stew-

ardship Council, MSC, som inkluderer påvirk-

ninger af havbunden, men kun i ringe grad læg-

ger op til at inkludere fiskeriets påvirkning af mil-

jøet i øvrigt, i form af eksempelvis energiforbru-

get.18

Ud over dette er der et rent formidlingsmæssigt

problem forbundet med et blåt Ø-mærke. I mod-

sætning til det økologiske landbrug er det ikke er

muligt at identificere enkeltfaktorer, der med

samme klarhed som kravene om forbud imod
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kunstgødning og pesticider signalerer, at der her

er tale om et produkt, som adskiller sig miljømæs-

sigt fra de øvrige produkter. I tilgift kan det disku-

teres, om den rigtige strategi for et bæredygtig-

hedsmærke for fisk og fiskeprodukter vil være at

lægge sig op ad de relativt stive og statiske krav,

der er i det røde Ø-mærke. Ulempen ved dette

er, at det bliver relativt svært at justere mærknings-

kriterierne opad i takt med udviklingen af bære-

dygtige fiskerimetoder og fremkomsten af ny

viden om relationen mellem teknologi og miljø i

fiskeriet. Problemet er, at det røde Ø-mærke er

baseret på et EU-direktiv og en national lovgiv-

ning, hvor ændringer kræver en større politisk

proces. Et alternativ kunne være at udvikle et

mere dynamisk mærke inspireret af dem, der

kendes fra miljømærkning af non-food produkter

(det nordiske svanemærke og EU's miljøblomst).

Disse mærker tildeles i princippet den reneste del

af produkterne, og kriterierne justeres løbende.

Det kan i den forbindelse nævnes, at der er over-

vejelser i nordisk regi om mulighederne for at

udvide den nordiske svanemærkningsordning

med et parallelt svanemærke til fiskeprodukter.

Uagtet disse forbehold for mærket og dets virk-

ninger er det imidlertid nødvendigt, at der sna-

rest udvikles et mærke. Årsagen er, at udviklin-

gen hastigt skrider fremad inden for mærkning

af økologiske akvakulturprodukter. Herhjemme

anbefalede “Udvalget vedrørende Bæredygtig

Produktion indenfor Fiskeriet", at der defineres

en mærknings- og autorisationsmodel for økolo-

giske akvakulturfisk.19 I udlandet har der været

ført forsøg med en mærkningsordning i Norge

under DEBIO20 , og i Sverige har man implemen-

teret de norske forsøgsregler i mærkningsord-

ningen KRAV. Der vil således være et vist markeds-

mæssigt pres for også at udvikle et dansk mærke

for akvakulturfisk. Lanceringen af miljømærkede

akvakulturfisk kan imidlertid føre til den noget

groteske situation, at en økologisk havbrugslaks,

der er fodret med fiskefoder fremstillet af bl.a.

industrifisk, kan komme til at ligge side om side

med en line- eller garnfanget vildlaks, som ikke

kan få et økologisk mærke, fordi det ikke er ud-

viklet. Det vil være uheldigt, da det vil signalere,

at en økologisk fisk fra et akvakulturanlæg miljø-

mæssigt set er bedre end en vildfisk – hvilket den

ikke nødvendigvis er. At det tilsyneladende går

lettere for akvakulturprodukter hænger sammen

med, at mange principper kan overføres umiddel-

bart fra landbruget. Grundlæggende er der såle-

des de samme problemstillinger indenfor dyrk-

ning af fisk som indenfor opdræt af svin: medi-

cinforbrug, brug af vækstfremmere, styring af

fodringen (herunder sammensætning af foder),

forurening med organisk materiale. Et væsentligt

problem kan dog vise sig at blive fremskaffelsen

af økologisk foder. Fiskefoderet består hovedsa-

geligt af fiskemel fra industrifiskeriet, hvor der jo

som nævnt ikke er udsigt til, at der foreløbig

udvikles en mærkningsordning.

Perspektiver

Fiskerisektoren i Danmark bidrager på mange

måder positivt til det danske samfund, men har i

bemærkelsesværdig grad undgået at blive gen-

stand for den miljømæssige indsats, de fleste an-

dre dele af den danske produktion er underkas-

tet. Det kan tilskrives en vis træghed indenfor

sektoren til selv at tage miljømæssige initiativer,

der rækker ud over det traditionelle bæredygtig-

hedsbegreb inden for fiskeriet. Men en forklaring

er sandsynligvis også, at fiskeriets miljøpåvirk-

ning ikke er så umiddelbart synlig som eksempel-

vis landbrugets. Forarmelsen af det danske land-

skab som følge af landbrugets industrialisering

har været synlig for enhver, og det, der ikke var

synligt, er blevet moniteret af ornitologer og

offentlige instanser. Derimod har opmærksomhe-

den på fiskeriet og dets naturpåvirkninger ikke

været tydelig eller er ikke blevet fulgt af tilsva-

rende interesseorganisationer. Sat lidt på spidsen

kan man sige, at sammenstødet mellem byboer-

nes natursyn og den måde, der drives landbrug

på, har ført til mange og lange konflikter om-

kring teknologianvendelsen i landbruget. Dette

har været medvirkende til, at landbruget i dag er

reguleret, og at der i dag er en opsplitning i øko-

logisk og ikke-økologisk produktion. Modsat har

der ikke udviklet sig de samme konflikter om-

kring teknologianvendelsen i fiskeriet, fordi mil-

jøproblemerne ikke umiddelbart har været synli-

ge: Man kan kun se kysten og havoverfladen, og

de færreste har været med fiskeren på havet. 

Det skal dog ikke forklejnes, at den mulighed, de

levende fiskerihavne giver for at opleve landin-

gen af fisk og overvære den første håndtering og

omsætning i havnene, har en almendannende

funktion ved at øge befolkningens bevidsthed
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om madens vej fra jord og hav til bord. Fiskeri-

havnene er et af de få steder, hvor bybefolknin-

gen stadig har mulighed for at komme i direkte

kontakt med udøvelsen af et primærerhverv. Men

da det kun er den relativt stilfærdige side af fiske-

riet, der opleves her, er det måske også medvir-

kende til udviklingen af byboernes noget roman-

tiserende natursyn.21 Fiskeriet er også en barsk

hverdag på havet, hvor det handler om at udnyt-

te havets ressourcer. Alt i alt har disse forhold

nok været medvirkende til, at de centrale konflik-

ter omkring fiskeri og natur ikke har handlet om

de mere alvorlige påvirkninger fra fiskeriet. I ste-

det har de handlet om de mere snævre problem-

stillinger, hvor naturudnyttelsen i fiskeriet er kom-

met tydeligt i konflikt med det resterende sam-

fund. Tydeligst er dette i konflikterne omkring

marsvinene, som optræder i fiskernes bifangster,

og skarven som fiskeren ønsker at skyde. Hvis

det da ikke har handlet om temaer, som fiskerne

selv har været med til at bringe på banen (fx om

miljøet som betingelse for et fortsat fiskeri), og

hvor de eksempelvis har bragt landbrugets natur-

påvirkning på dagsordenen, fordi i udledninger

af næringsstoffer truede selve fiskeriet. 

Selvom der ikke (som det var tilfældet ved intro-

duktionen af det økologiske landbrug) findes en

levedygtig nicheproduktion fra bevidst økologi-

ske fiskere, findes der dog fiskeriformer i dagens

Danmark, som må betegnes som yderst skånsom-

me overfor natur og miljø. Det er overvejende

det relativt kystnære fiskeri, som drives med stå-

ende redskaber eller snurrevod. Der eksisterer

imidlertid en betydelig udfordring i at forsøge at

definere krav til fiskeriindsatsen også for andre

fiskeriformer, således at det også bliver muligt at

fiske på andet end de kystnære ressourcer i frem-

tiden. Dette skal dog ikke udelukke, at man ud fra

en miljømæssig betragtning bør kunne vurdere,

at visse fiskebestande ikke skal udnyttes, blot for-

di det er teknologisk muligt.

En af de helt centrale udfordringer reguleringen

af fiskesektoren står overfor er, hvordan bære-

dygtighed fremmes inden for en kultur, der tradi-

tionelt er præget af en selvstændig livsform. Skal

bæredygtigheden indenfor fiskeriet imidlertid

fremmes, vil det kræve en eller anden form for

regulering, enten i form af en videreudvikling af

den traditionelle regulering, i form af introduk-

tion af en økologisk mærkningsordning for fisk

eller en kombination af disse. Udfordringen er at

finde en form for regulering, der både tilgodeser

centrale dele af fiskeres interesser, hensynet til

natur og miljø, samfundsøkonomien og det reste-

rende samfund.
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KYSTZONEN
Af landskabsarkitekt MDL, seniorkonsulent Vibeke Nellemann, Forskningscentret for Skov & Landskab

Centrale budskaber

. Vores kyster er en enestående og dynamisk naturtype,
såvel i dansk som international sammenhæng, og er i
den forstand måske Danmarks største naturressource.

. Ved kysten opleves naturkræfternes udfoldelse mere
end noget andet sted.

. Kystsikring og landvinding, tilplantning og bebyggelser
har gjort kraftigt indhug i kystområderne.

. Arealkonkurrencen er størst netop i kystzonen – 
og den skærpes stadig. 

. Vi må sikre en bæredygtig anvendelse af kystzonens
ressourcer og en beskyttelse af kystlandskaberne og
den økologiske balance. Der skal være plads til kystom-
råder med frie kystprocesser, vilde planter og dyr samt
adgang til naturoplevelser.

. Nogle steder må vi sørge for oprydning i “fortidens
synder" og genopretning af kystlandskaberne.

. Der er brug for mere viden om de forskellige kystom-
råders naturlige processer, bæreevne og udviklingsmu-
ligheder.

. Bedre muligheder for at planlægge og forvalte kyst-
nære hav- og landområder som en helhed er en vigtig
forudsætning for en langsigtet beskyttelse af naturen i
kystzonen.

. Dialog og samarbejde mellem borgere, politikere og
teknikere om kystzonens udvikling forbedrer mulighe-
derne for at kunne nå målene for natur og miljø.

16939_Naturradet 64-201  30/05/00  23:07  Side 172



Indledning 

De danske kyster er overordentligt varierede. Her

opleves naturkræfternes udfoldelse mere end no-

get andet sted i landet. I kraft af kysternes dynamik,

deres geologiske og landskabelige kvaliteter, de

mange værdifulde levesteder for planter og dyr

og de særlige rekreative muligheder rummer kyst-

landskaberne noget af det mest værdifulde natur,

vi har. Også i internationalt perspektiv er de dan-

ske kystområder af enestående betydning.1

At kystprocesserne har mulighed for at udfolde

sig frit er af afgørende betydning for at kunne

bevare kystområdernes særlige naturværdier. En

stor del af de danske kystlandskaber inklusive de

kystnære vandområder er i løbet af de sidste 150

år blevet påvirket af menneskelige aktiviteter og

anlæg. På mange kyststrækninger er naturforhol-

dene forringet gennem kystsikring og landvin-

ding, læplantning, bebyggelser og anlæg.2 På

grund af kystprocesserne og de særlige udsigts-

forhold har indgreb ét sted på kysten ofte med-

ført virkninger på lang afstand andre steder på

kysten. 

Kystzonen er i disse år i væsentligt omfang udsat

for forandringsprocesser og konkurrence om

arealerne fra mange forskellige interessers side.

Hovedparten af befolkningen er bosat her, og

langt størstedelen af vore sommerhuse og øvrige

ferie- og fritidsanlæg ligger her. Der er pres fra

byudvikling, tekniske anlæg og kystsikring og

ønsker om forøget turisme og uberørte kystland-

skaber. Herudover er der akutte natur- og miljø-

problemer afstedkommet af bl.a. landbrug, indus-

tri, fiskeri og søtransport.3

Der er i Danmark bred politisk enighed om, at de

åbne kystlandskaber i vidt omfang skal friholdes

for yderligere bebyggelse og beplantning, og at

adgangen til kysten skal sikres. Vi har da også en

mangeårig tradition for en restriktiv regulering

og fredning af en del af kystzonen. Igennem det

sidste årti er der på lovgivnings- og planlægnings-

området gjort en stor indsats for at fastholde kyst-

områdernes naturværdier, blandt andet som del

af en europæisk kyststrategi.2

Nutidens komplekse problemstillinger og areal-

konkurrencen stiller imidlertid krav om mere

viden, en stærkere planlægning og en mere inte-

greret kystzoneforvaltning, der sikrer en bære-

dygtig anvendelse af kystområderne med henblik

på såvel økonomisk udnyttelse af areal- og natur-

ressourcerne som beskyttelse af kystlandskaber-

ne og den økologiske balance.4

Der er gode muligheder for at forbedre naturfor-

holdene og de rekreative muligheder i kystzo-

nen, hvis vi forbedrer kendskabet til kystproces-

serne og får bedre muligheder for samlet plan-

lægning og genopretning af de forskellige kyst-

områder.

Kystzonens betydning 

Kystzonens udstrækning
Danmarks samlede kystlinje er ca. 8.000 kilome-

ter lang.5 Kystzonen omfatter en bræmme af

kystnære land- og vandområder. På havsiden ind-

går de lavvandede områder, der i væsentlig grad

påvirkes af stof- og energistrømme fra land (nor-

malt op til ca. 1 km).2 På landsiden omfattes de

områder, der rummer havpåvirkede økosystemer

og udgør visuelt sammenhængende kystlandska-

ber (normalt op til ca. 3 km).

Den naturskabte kystudvikling og 
de forskellige kysttyper 
De danske kyster er levende og overordentligt

varierede. Deres udformning og foranderlighed

er først og fremmest en følge af den overordne-

de landskabsform samt vind- og bølgepåvirkning-

en, der varierer meget fra sted til sted, selv over

korte afstande. 

Kystliniens grundform er opstået på baggrund af

sidste istids landskabsdannelse. Efteristidens land-

sænkning i forhold til havniveauet i den sydlige

del af Danmark og den tilsvarende hævning af

den nordlige del har haft - og har stadig - betyd-

ning for udviklingen af kystlinjeforløbet. Da kys-

terne langt overvejende er opbygget af nedbryde-

lige materialer som ler, sand og sten, omformes

kystlinjen til stadighed af vejr, vind og bølger,

med en naturlig tendens til at orientere sig vinkel-

ret på den dominerende bølgeretning . De materi-

aler, der bygger kysten op, og de, der frigøres ved

erosion, indgår i en samlet materialeomsætning

langs kysten. Typisk aflejres der materiale under

stille vejr, mens storme ofte fjerner materiale og

fører det udad og videre langs kysten. 
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De danske kysttyper kan på baggrund af de geo-

morfologiske forhold inddeles i en række hoved-

kategorier (se Fig. 1):1 6

• Den jyske vestkyst, der er en udligningskyst

• Vadehavskysten, der er en tidevandskyst

• Kysterne i den nordlige del af de indre farvan-

de, som er præget af landhævningen

• Kysterne i den sydlige del af de indre farvande,

der er “druknede" morænelandskaber

• Dalfjorde og lukkede fjordkomplekser

• Bornholms klippekyster 

Kystzonens betydning for natur 
og mennesker
Geologiske værdier
Store områder af det danske kystlandskab bliver

udformet alene ved naturkræfternes frie spil. Det-

te er en sjældenhed i den danske natur. Den geo-

logiske dannelseshistorie med de vældige moræ-

neaflejringer og undergrundens lag kan ses i klin-

ternes åbne profiler. Terrænformerne langs kys-

ten og de mange sten på vores strande og lavvan-

dede havområder vidner om istidens processer.

Efterfølgende landskabsdannelser i form af hæ-

vet stenalderhavbund, odder og laguner, strande

og klitter, der er under bestandig ændring, illus-

trerer tydeligt de dynamiske kystprocesser. Vores

kystområder er såvel forsknings- og formidlings-

mæssigt som alment oplevelsesmæssigt enestå-

ende i kraft af deres oprindelse og funktion som

“levende geologiske værksteder".6

Levesteder for planter og dyr
Kystområdernes variation forstærkes af forskelle

i saltholdighed i de kystnære farvande. De enkel-

te farvandsafsnit har en ret konstant saltholdig-

hed og ingen større variation i tidevand. Men fra

farvand til farvand er forskellene i saltholdighed

store. Fra næsten ferskvandspræget karakter ved

Bornholm tiltager saltholdigheden igennem bæl-

terne og Kattegat til næsten oceanpræget salthol-

dighed omkring Skagen. Herudover er vores

kystfarvande normalt isfrie.2

De forskelligartede naturforhold og dynamikken

langs kysterne er årsagen til vegetationens variere-

de karakter og særlige sammensætning. Havgræs-

ser, vader, marsk og strandenge, grønsværsklitter

og lavheder er blandt de værdifulde plantesamfund

langs kysten.6 Kystområderne giver rige leve- og

fourageringsmuligheder for de dyrearter, der er til-

passet de forskelligartede levesteder. Således er de

lavvandede områder og de tilstødende kystnære

landarealer af international betydning som levested

for mange vandfuglearter,  sæler og Marsvin.2

Rekreation
Kystområderne tiltrækker mennesker på alle års-

tider.3 Det skyldes både den storslåede, totale

naturoplevelse og de mange muligheder for fri

færdsel, samvær og aktive friluftsaktiviteter på

stranden og havet, men også den fra gang til

gang skiftende oplevelse af kystens mange “na-

turgenstande". De mange sommerhusbebyg-

gelser og friluftsanlæg langs kysterne vidner om

kysternes attraktionsværdier i rekreativ og turist-

mæssig sammenhæng.

Landskabelig identitet og kystkultur 
Et særkende for de danske landskaber og vores

samfundsmæssige udvikling er, at kysten aldrig

er langt væk. Det gælder i forhold til bosætning,

rekreation og erhvervsmæssige aktiviteter. Og

det har også stor betydning for færdslen fra egn

til egn. Kystnaturen har altid haft stor betydning

for dansk identitet og kultur. 

Kystzonens mange, let tilgængelige naturressour-

cer og oplevelsesværdier samt dens trafikale og

forsvarsmæssige betydning har gjort, at der op

gennem historien er opstået en række betydnings-

fulde kulturmiljøer. Tidligst er stenalderboplad-

serne, hvoraf mange i dag findes på de lavvande-

de områder på grund af landsænkning. Senere

kom handelspladser, fiskerlejer og færgesteder,

købstæder og deres havne til. Den særlige danske

kystkultur har i øvrigt stærke bånd til vore nabo-

landes kystsamfund.2 7

De danske kyster i internationalt 
perspektiv
I internationalt perspektiv har de danske kystom-

råder betydning i kraft af deres geologiske oprin-

delse og variationen i vind- og bølgepåvirkning.

Hertil kommer de særlige saltholdighedsforhold

og de udstrakte lavvandede områder uden særlig

tidevandspåvirkning. Samlet betinger det kyst-

zonens rige plante- og dyresamfund. Af hensyn

til disse værdier har vi internationale forpligtelser

til at sikre kystlandskaberne og de lavvandede

kystnære områder.1

De danske klitter er i europæisk sammenhæng af

betydelig udstrækning.2 Det giver os et særligt
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ansvar for at bevare åbne, dynamiske klitarealer.

Også de oversvømmede morænelandskaber, som

eksempelvis Roskilde Fjord-Isefjord med deres

undersøiske stenalderbopladser, køkkenmød-

dinger og sænkede vikingeskibe, er af betydelig

interesse i international sammenhæng. 

Fuglelivet langs de lavvandede kyster har ligele-

des stor international betydning for overvintren-

de vandfugle (se artiklen “Hav og fjord”). Hertil

kommer, at vores brede sandstrande, klitter og

beskyttede øhave samt endnu uberørte

kyststrækninger er en turistattraktion i europæisk

topklasse.

Menneskets påvirkning 
af kystudviklingen

Kystsikring
Som modtræk til havets erosion af kysten har

man især i de sidste 150 år bygget diger og dæm-

ninger, læmoler og høfder for at styre naturkræf-

terne. Oprindelig var målet at sikre byer, havne

og god landbrugsjord mod oversvømmelser og

tilbagerykning af kysten. Siden er sikringen af

sommerhusområder kommet med.

Nogle steder har kystbeskyttelsen fungeret efter

hensigten. Andre steder har den givet nye og

større problemer, fordi den har medvirket til kys-

terosion andre steder langs kysten og manglende

sand på vigtige badestrande.8 Individuelle kystsik-

ringsanlæg i form af betonbygværker, stensæt-

ninger, bygningsaffald mv. er ofte blevet etable-

ret af private uden nogen form for helhedsplan-

lægning.2 De geologiske værdier, mulighederne

for at opleve kystens naturkræfter og adgangs-

mulighederne er ofte blevet betydeligt forringet

af kystsikring. Mange steder er det herudover et

problem, at udtjente kystsikringsanlæg ikke er

blevet fjernet. 

I de senere år er man i høj grad gået over til at

sikre kysten ved indpumpning af ekstra sand til

stranden, den såkaldte strandfodring. Denne

metode benytter sig i højere grad af de naturlige

kystprocesser. Resultatet er strande med større

rekreative værdier og uden “bivirkninger" for sel-

ve kysten.8 Metoden er relativt dyr på udsatte ky-

ster, da det oppumpede sand med tiden transpor-

teres væk af vind og vand og løbende må erstattes.

Inddæmning og landvinding
Ved inddæmning og tørlægning af lavvandede

nor, vige og fjorde har Danmark inden for de sid-

ste 150 år vundet meget landbrugsjord. Til gen-

gæld har vi mistet ca. 14% af den naturlige kystli-

nie, ca. 180 ud af 1100 øer, og et lavvandet hav-

areal svarende til arealet af Falster. Der er hermed

sket en kraftig reduktion af strandengsarealet.2

Mange steder viste det sig endog, at den land-

brugsmæssige værdi af de indvundne arealer ik-

ke stod mål med de store investeringer i landvin-

dingen og udgifterne til den nødvendige kyst-

sikring, pumpning mv.

Inddæmning, tørlægning og opfyldning har ne-

gativ virkning på værdifulde biotoper, der helt

ændres eller udslettes. Netop de lavvandede kyst-

nære farvande og de åbne strandenge har stor

betydning for Danmarks funktion som yngle- og

rasteområde for mange trækfugle på denne side

af kloden.6 Inddæmningen og landvindingen kan

samtidig forringe naturoplevelserne og landska-

bets fortælleværdi, når fx den naturlige strand,

fuglelivet eller ressourcegrundlaget for en kyst-

landsby forsvinder. Set i kulturhistorisk lys er det

dog også vigtigt, at fortællingen om de store land-

vindingsarbejder fortsat nogle steder kan ses i

landskabet. 

I de seneste år er der nogle ganske få steder fore-

taget hel eller delvis naturgenopretning af tidlige-

re strandenge og inddæmmede, lavvandede hav-

områder, bl.a. ved sløjfning af diger og indstilling

af pumpningen. Til gengæld er den traditionelle

græsning af strandengene mange steder indstillet

på grund af strukturændringer i landbruget, der

generelt har ført til opgivelse af ekstensive drifts-

former eller omvendt til kraftig intensivering

med fx græspilleproduktion.

Sandflugtsbekæmpelse
Sandflugtsbekæmpelse og beplantning langs de

danske kyster og i baglandet har dæmpet og del-

vist skjult mange klitlandskaber. De opstod fra

1600-tallet og fremefter på grund af skovrydning

og overgræsning i kystegnene og skabte store

problemer på Vestkysten, i Nordsjælland og på

Bornholm, Anholt og Læsø. Gennem tilplantning

af store klitarealer med nåletræer er der i løbet af

de seneste 200 år blevet sat varigt stop for større

sandflugtsskader på landbrugsarealer, bebyggel-

ser, veje mv. De nye nåletræsplantager har siden
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ved frøspredning medført tilgroning med selvså-

ede nåletræer af tilgrænsende åbne klit- og hede-

arealer.6

På mange kyststrækninger, fx ved Vestkysten

nord for Limfjorden og syd for Ringkøbing

Fjord, har tilplantning med hjælme og opsætning

af faskiner til sanddæmpning medført, at havklit-

terne i dag fremtræder som bastante “voldanlæg"

uden naturlig klitdynamik, herunder dannelse af

hvide forklitter.9 Sanddæmpningen har medført

tab af dynamiske klitter og værdifulde vegeta-

tionstyper og levesteder. Muligheden for at ople-

ve de karakteristiske åbne, vidtstrakte kystheder

og overdrev er mange steder gået tabt.

Retablering af klitheder ved rydning af træerne

er i de seneste år igangsat ved Vestkysten på selv-

tilsåede klitarealer og i mindre omfang på tilplan-

tede arealer.6

Arealmæssig udvikling
En kraftig arealmæssig udvikling i kystzonen af

byområder, ferieområder, industrier mv. begynd-

te i 1930’erne og accelererede fra 50’erne op

igennem de næste tre årtier.2 Virksomheder med

fordel af kystnær placering på grund af behovet

for søtransport og bortskaffelse af affald, køle-

vand mv. placerede sig ved kysten. Ved store op-

fyldninger skabte trafikhavnene år for år nye are-

aludvidelser på søterritoriet.

I de tættest bebyggede byområder ødelagde den

industrielle udvikling og spildevandsudledninger-

ne de rekreative muligheder ved kysten. Uden

for de tætte byområder gav den stærkt forøgede

mobilitet til gengæld mulighed for en spredning

af byer og ferieområder, hvor netop kysterne

med deres særlige attraktionsværdier blev værd-

sat frem for andre landskabstyper. 

Resultatet blev, at kystzonens naturområder, der

ikke havde store landbrugsmæssige interesser,

blev til værdifulde udviklingszoner. Der skete en

udstykning helt ud til strandlinjen, fordi køberne

troede, der var tale om en stabil kystlinje, og ofte

ikke havde forstået kystområdernes dynamik.

Mange ferieområder og byområder med små

parcelstørrelser kom til at ligge så tæt ud til kys-

ten, at selv små tilbagerykninger af kysten truede

grundejernes interesser. Det medførte et krav om

en massiv kystbeskyttelse, hvilket ofte ødelagde

netop de landskabelige og rekreative kvaliteter,

som var årsag til den intensive udvikling. Kystbe-

skyttelsesanlæggene, der ofte er blevet til på pri-

vat basis og uden nogen form for helhedsplan-

lægning, har mange steder gjort strandene util-

gængelige og utiltalende.

Stenfiskeri, raloptagning, skallegravning og sand-

sugning har op gennem historien påvirket kyst-

udviklingen og kystlandskabernes natur- og kul-

turhistoriske værdier. Eksempelvis er mange sten-

rev og stenstrøninger på lavvandede områder

gennem tiden blevet fjernet og brugt til kystsik-

ring og byggeri. Indvindingen er nu kraftigt re-

guleret og vil i henhold til råstofloven kun kunne

foregå i særlige graveområder, udpeget under

hensyntagen til vigtige naturværdier.10

Turisme og friluftsaktiviteter
Store turist- og rekreative anlæg er kommet til i

de kystnære områder, ofte placeret helt ud til

stranden eller op ad sårbare klitheder. Det drejer

sig om hoteller og feriecentre, golfbaner, parke-

ringsplader, lystbådehavne mv. Sammen med

bolig- og sommerhusområderne har det medført

forstyrrelser og slid på eller total fortrængning af

mange dyresamfund og naturområder i kystzo-

nen.3  11 I mange kystlandskaber har anlæggene

forringet naturoplevelsen betydeligt.

Kystzonens aktuelle anvendelse 

Den overvejende del af befolkningen er i dag bo-

sat i de kystnære områder, og næsten alle vore

sommerhuse og øvrige ferie- og fritidsanlæg samt

en mængde tekniske anlæg er beliggende her. 

Ca. 1/3 af den samlede kystlængde optages af

eksisterende eller planlagte bymæssige bebyggel-

ser, havne og større tekniske anlæg samt som-

merhusområder.2 På grund af det vide udsyn

domineres landskabsoplevelsen imidlertid i stør-

re dele af kystområderne af fjernvirkningen fra

bebyggelser og store anlæg som kraftværker,

havne, eltracéer og vindmøller. Ca. 6% af kystli-

nien består af diger eller havneanlæg.2 Derud-

over er lange strækninger beskyttet med høfder

eller andre anlæg.

Ca. 2/3 af kysterne er bevaret som ubebyggede

landskaber med naturområder, landbrugsområ-
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der eller skove. En del af disse åbne kystområder

har stadig dynamiske kyster med aktiv kystdan-

nelse ved erosion og pålejring. 

Forventninger til den fremtidige 
udvikling i kystzonen 

Interessekonflikterne og forandringsprocesserne

i kystzonen må forventes at blive yderligere for-

stærket i de kommende år, på grund af pres fra

byudvikling, turisme og friluftsaktiviteter, kystsik-

ring, havneudvidelser, transport- og energianlæg

og intensivt jordbrug i baglandet. Det vil ud-gøre

en yderligere belastning af de naturlige proces-

ser, plante- og dyresamfund og landskabsvær-

dierne i kystzonen. Imidlertid vil en række love

og forvaltningsmæssige initiativer, der er gen-

nemført i de sidste år, afbøde den negative på-

virkning. 

De vigtigste aktuelle udviklinger og miljømæssi-

ge trusler for kystzonen angives nedenfor.

Kystlinjen 
På grund af langtidsændringer af vindretningen

og havniveauet vil Danmarks kystlinje fortsat

ændre sig. Disse ændringer har global sammen-

hæng, og alt tyder på, at havstigningen og usta-

biliteten vil accelerere.  De fleste danske kyster er

under fortsat tilbagerykning. Især gælder det Vest-

kysten, hvor der på nogle strækninger er mulig-

hed for gennembrud af tangerne, bl.a. ved Hvide

Sande og Torsminde. Der vil sandsynligvis være

et pres for at gennemføre kystsikring af nye kyst-

strækninger. Dels for at sikre tidligere investe-

ringer i uheldigt placerede bebyggelser, dels af

hensyn til den fortsatte urbanisering af vores kys-

ter. De seneste års omfattende nye kystsikrings-

anlæg langs nordkysten af Sjælland peger i den-

ne retning. Dog er der i dag en noget større for-
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ståelse for naturværdierne i forbindelse med

kystsikring, der stadig oftere foretages ved hjælp

af strandfodring. 

Landvinding langs de åbne kyster er næsten ind-

stillet, bl.a. som en konsekvens af den aktuelle

lovgivning. Men ved byerne foretages der stadig

opfyldninger til havneaktiviteter og erhvervsud-

vikling, tit kombineret med bortskaffelse af

affaldsprodukter.3

Nogle steder kan tungtvejende samfundsmæssige

forhold tale for indgreb i den naturlige kystud-

vikling, fx i forbindelse med havne på den jyske

vestkyst. Her bør der anvendes de kystbeskyttel-

sesmetoder, der er mest skånsomme over for den

naturskabte kyst på stedet. Mange andre steder er

indgreb i de naturlige kystprocesser ikke nødven-

dige - eller der er tale om, at indgrebenes sam-

fundsmæssige fordele ikke opvejer tabet af natur-

værdier og rekreative muligheder. Mange kyst-

strækninger har enestående geomorfologisk og

landskabelig betydning, og her bør de naturlige

kystprocesser have fortrinsret. Tidligere tiders

indgreb i form af dårlig og uskøn kystsikring og

uhensigtsmæssige landvindingsprojekter må sø-

ges genoprettet. Om nødvendigt må der enkelte

steder foretages opkøb og nedrivning af ejen-

domme og anlæg. Beslutninger om og tilladelser

til fremtidig kystsikring bør træffes på baggrund

af en overordnet planlægning, der prioriterer

helhedsløsninger for sammenhængende kyst-

strækninger.

Klitter og andre naturområder
Klitarealerne i kystzonen udgør i dag ca. 3% af

landets areal.6 På grund af frøspredning fra klit-

plantagerne vil de åbne klitområder fortsat være

truet af tilgroning. De resterende klitarealer må

forventes at blive yderligere truet gennem byg-

gemodning, tilplantning og bebyggelse. Der er

nemlig endnu relativt store ubrugte arealreserva-

tioner til sommerhuse og rekreative anlæg i kyst-

zonen. På baggrund af tal fra BBR skønnes det, at

der er mulighed for at bygge endnu ca. 20.000

sommerhuse på allerede udpegede sommerhus-

områder i kystzonen, ca. 10% af det samlede

antal. Desuden kan der forventes en fortætning

af eksisterende sommerhusbebyggelser. Presset

på de resterende klitarealer vil kunne lettes ved

en stram regulering af anden bebyggelse nær

kysten, tilbageholdenhed nogle steder med sand-

flugtsbekæmpelse og yderligere trærydninger på

tilgroede klitheder.

Plante- og dyrelivet og oplevelsesmulighederne

på andre naturområder langs kysten, fx stenrev,

strandsumpe og -enge, overdrev og heder, kræ-

ver uforstyrrede forhold og opretholdelse af den

hidtidige drift. Vi vil sandsynligvis i de kommen-

de år opleve en tilgroning af mange af de gamle

strandenge, hvor de græssende får og køer er

forsvundet på grund af strukturudviklingen i

landbruget mv. Samtidig vil det voksende antal

turister og det daglige friluftsliv langs kysterne

betyde et stadig større pres på sårbare naturom-

råder. Der bør satses på naturgenopretning og

genindførelse af ekstensiv drift i disse områder

med sikring af, at sammenhængende områder

forvaltes samlet. På ynglepladser for fugle og ras-

tepladser for sæler bør der skabes fred. På en del

områder er færdslen allerede nu reguleret, men

på flere holme, odder, tanger og visse strandenge

er der behov for, at der udlægges yderligere

områder med forbud mod offentlig færdsel.

De bebyggede landområder
Den voksende interesse for natur og landskab

betyder et fortsat massivt pres for at udlægge nye

byområder nær kysterne.6 Trods en restriktiv

regulering af kystzonen vil der sandsynligvis og-

så fremover foregå en vis byudvikling på allerede

foretagne arealreservationer samt i forbindelse

med byvækstområder uden udviklingsmulighe-

der uden for kystzonen. Nye erhvervsområder på

byernes opfyldte eller omdannede havnearealer

vil nogle steder danne barriere for byboernes

direkte adgang og udsigt til vandet.

De væsentlige ændringer af sommerhusområ-

dernes status til helårsanvendelse, som vi oplever

i disse år, risikerer at blive forstærket i de kom-

mende år, bl.a. som følge af de bedre muligheder

for fjernarbejde. Det vil forøge konkurrencen om

kystarealerne og betyde vækst i nybyggeriet af

sommerhuse inden for de allerede udlagte områ-

der. Ved overgang til helårsanvendelse sker der

typisk et tab af naturværdier i sommerhusområ-

derne og de tilstødende kystlandskaber på grund

af krav om hurtigere tilgængelighed, større tek-

nisk komfort og højere plejeniveau på bolignære

friarealer, der overgår til daglig anvendelse med

forøget slid og forstyrrelser. 
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Vi bør fastholde åbne kystlandskaber som nær-

rekreative ressourcer eller udflugtsmål for de tæt-

befolkede bycentre. Vi må derfor vise stor til-

bageholdenhed med nye bebyggelser, anlæg og

opfyldninger i kystområderne, blandt andet i de

åbne kiler mellem de bebyggede områder og i de

kystnære dele af byerne. Det er også af største

vigtighed for beskyttelsen af kystlandskaberne, at

sommerhusområdernes status som ferieområder

fastholdes. Udtjente eller fejlplacerede turistan-

læg, bebyggelser og tekniske anlæg samt ubrugte

arealreservationer langs kysten må saneres, og

adgangen til kysterne ved de bebyggede områder

forbedres.

De åbne landbrugsområder
Også i visse åbne kystnære landbrugsområder

må der trods en restriktiv regulering fremover

forventes en glidende urbanisering, når nye er-

hvervsformer etableres i tidligere landbrugsbyg-

ninger.13 Nye veje, broer og dæmninger vil sand-

synligvis blive anlagt i kystzonen til sammenknyt-

ning af landsdele og øer og til trafikbetjening af

sommerhusområder. De senere års kraftige vind-

mølleudbygning i kystzonen med spredte, rela-

tivt lave møller vil efter al sandsynlighed blive

afløst i de kommende år af mølleklynger med

større fjernvirkning. Nye tekniske og lovmæssige

muligheder gør det realistisk at opstille vindmøl-

leparker på lavvandede havområder. Nye lovbe-

stemmelser og aftaler om sanering af eksisteren-

de mølleplaceringer og etablering af nye tager

fremover større hensyn til kystområdernes lands-

kabelige og naturmæssige sårbarhed.10

Tilsammen risikerer nye bebyggelser og anlæg at

gøre uforstyrrede danske kystlandskaber mere

sjældne. Mulighederne for at opleve uspoleret

natur er for mange en afgørende faktor - også for

danske og udenlandske turister.3 Hvis vi skal

gøre os håb om at videreudvikle en kvalitets-

betonet turisme, der kan understøtte den lokale

økonomi, beskæftigelse og service, må vi sikre

kystlandskabernes oplevelsesmæssige værdier.

De kystnære vandområder
Fangst- og produktionsmetoder ved fiskeri og

havdambrug forringer nogle steder de kystnære

havområders plante- og dyresamfund. Eksempler

herpå er skrabning efter muslinger i Vadehavet

og Limfjorden.2 Også den traditionelle kystjagt

reducerer bestandsstørrelserne og indskrænker

tilholdsstederne for vandfugle og sæler og of-

fentlighedens oplevelsesmuligheder. Olieforure-

ning eller forstyrrelser fra søtransport, lystbåde,

kanoer, kajakker og windsurfere forringer for-

holdene for fugle, sæler, fisk og Ålegræs i de lav-

vandede områder og på øerne. Giftstoffer fra bå-

denes bundmaling, der spredes til havvand, fisk

og bunddyr, er ligeledes et problem.3

Kystzonens landområder og vandområder er tæt

forbundet i kraft af de naturlige processer, hvor

stofkredsløbene går på tværs af kystlinijen. Land-

fronten og de kystnære landområder påvirkes af

bølger, havstrømme og salt bragt i land ved høj-

vande, af vinden og gennem strømninger i grund-

vandet. De kystnære farvande påvirkes af stoffer

fra land, der ved deponering eller tilstrømning

gennem vandløb, kloakanlæg og grundvand trans-

porteres ud på havet. Med strømmen langs kysten

spredes påvirkningen ofte over lange afstande. 

Tydelige eksempler på disse sammenhænge er de

seneste årtiers øgede problemer med iltsvind og

fiskedød i de danske fjorde og indre farvande på

grund af udledning af kvælstof fra det intensive

landbrug i oplandet til kystvandløbene.6 Tidligere

har industrier, byer og sommerhusområder gen-

nem udledning af urenset spildevand medført

forurening af kystvandene. Denne forurening er

dog i det væsentligste bragt til ophør ved hjælp

af de senere års store investeringer i rensningsan-

læg. Dette afspejler sig i de sidste ti års positive

udvikling i badevandskvaliteten.3

En nærmere beskrivelse af disse sammenhænge

og deres perspektiver for naturtilstanden kan

læses i artiklerne “Hav og fjord" og “Ekstensivt

drevne naturtyper".

Kystzoneforvaltning 

Hidtidig regulering, planlægning 
og forvaltning af kystzonen
Tidligt opstod der i Danmark ønsker om at be-

skytte særligt værdifulde naturområder og land-

skaber i kystzonen. Gennem den første naturfred-
ningslov fra 1917 blev der givet mulighed for

fredning af sådanne områder og for at give of-

fentligheden adgang ved strandene. En række

værdifulde kystområder blev sikret på denne

måde. I 1937 blev beskyttelsen udvidet med en
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generel strandbeskyttelseslinje på 100 m, og of-

fentlighedens adgang blev sikret generelt. Vest-

kysten blev beskyttet gennem klitfredning, der

fulgte op på den tidligere lovgivning om sand-

flugtsbekæmpelse, der blev grundlagt så langt til-

bage som i 1792. Mulighederne for at regulere

bebyggelsen i kystlandskaberne blev kraftigt styr-

ket gennem indførelse af zonelovgivningen i 1969.

Den bestemte, at der ikke kunne placeres ny be-

byggelse - bortset fra jordbrugsbygninger - i

landzone. Staten har gennem årene sikret store

naturområder og rekreative områder langs kys-

ten gennem opkøb.

Der er ingen tvivl om, at Danmarks relativt velbe-

varede kystlandskaber skyldes vores mangeårige

tradition for regulering i kystzonen. Dog haltede

de planlægningsmæssige reguleringsmuligheder

indtil slutningen af 1960’erne bag efter arealud-

viklingen langs kysterne. Som det fremgår af de

foregående afsnit er datidens manglende sam-

fundsmæssige styring af arealudvikling i dag sta-

dig et af hovedproblemerne omkring sikringen af

natur og landskab ved de danske kyster.2

Vigtige aktuelle politiske strategier 
og virkemidler
Igennem de sidste årtier er der på lovgivnings- og

forvaltningsområdet gjort en stor indsats for at

fastholde kystområdernes naturkvaliteter, blandt

andet som del af en europæisk kyststrategi. Ifølge

regeringens Natur- og miljøpolitiske redegørelse
199914 er det et nationalt mål, at danske kyster

og deres natur- og landskabsværdier skal bevares,

og at de fortsat skal være attraktive som rekreati-

ve områder. Ifølge målene for diverse erhvervs-

sektorers påvirkning af natur og miljø, som ek-

sempelvis landbrug, råstofindvinding og turisme,

vil regeringen arbejde for at tilgodese de natur-

og miljømæssige hensyn til kystzonen. Gennem

den statslige regulering og udmeldingerne til re-
gionplanlægningen15 foretages der da også en

stram regulering af udviklingen i kystområderne.10

EU-kommissionen og Europarådet har i de senes-

te år arbejdet på at udvikle metoder til integreret

kystzoneforvaltning. Det har udmøntet sig i igang-

sættelse af et EU-demonstrationsprogram med et

opfølgende strategiforslag samt en såkaldt “Model
Law" for integreret kystzoneforvaltning.16

Ramsarkonventionen om beskyttelse af vådom-

råder af international betydning og EF-fuglebe-

skyttelsesdirektivet om beskyttelse af fugle og

deres levesteder sikrer tilsammen en lang række

kystnære danske land- og vandområder. Stort set

alle disse områder indgår også i områdeudpeg-

ningen i henhold til EF-habitatdirektivet og samtli-

ge områder i det fælles europæiske netværk af

naturområder (Natura 2000). Medlemsstaterne

skal sikre beskyttelse og opretholdelse af en gun-

stig bevaringsstatus for de naturtyper og arter,

områderne er udpeget for, om nødvendigt gen-

nem forvaltningsplaner. Arealudpegningerne er

indarbejdet i regionplanerne. Inden for områder-

ne skal myndighederne forhindre forringelser af

områdernes naturværdier, bl.a. ved at forhindre

byggeri og anlægsaktiviteter. Bestemmelserne

administreres restriktivt af staten, men har dog

måttet vige for de seneste års største anlægsarbej-

der i form af Storebæltsbroen og Øresundsfor-

bindelsen, der begge går igennem EF-fuglebe-

skyttelsesområder.

I medfør af jagt- og vildtforvaltningsloven er der i

Danmark oprettet mange vildtreservater på hav-

og landarealer i kystzonen. I en række af disse er

der siden 1993 blevet udpeget jagt- og forstyrrel-

sesfrie kerneområder, hvor der ved regulering af

jagt og færdsel vil blive bedre leve-, yngle- og

rastemuligheder for kystfugle.

Folketinget vedtog i 1994 en kystlov til ændring af
planloven og naturbeskyttelsesloven, med det for-

mål, at de åbne kyster skulle forblive en vigtig

natur- og landskabsressource. I en 3 km bred

“kystnærhedszone" omfattende samtlige landzo-

ne- og sommerhusområder skal der i henhold til

planloven planlægges med henblik på, at kun

byggeri og anlæg med en særlig begrundelse for

kystnær lokalisering vil kunne placeres her. An-

dre lovbestemmelser forhindrer nye bebyggelser

og anlæg, der betinger opfyldning og kystsikring,

bortset fra transporthavneformål. Nye sommer-

husområder må ikke udlægges, og de eksisteren-

de skal fastholdes til ferieformål. Nye arealudlæg

til ferie- og fritidsformål må kun foretages på

baggrund af turistpolitiske overvejelser og kun i

forbindelse med byer eller større eksisterende

ferieanlæg. Adgangsmulighederne til kysten skal

sikres og forbedres. Endelig skal eksisterende

ubenyttede arealudlæg revurderes. Inden for de

kystnære dele af byzonen er der i loven konkrete

plankrav til de byggerier, som vil kunne påvirke

kystlandskabet.17
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Efterlevelse af planlovens kystbestemmelser såvel

som formålet med de generelle landzonebestem-

melser er af meget stor betydning for at sikre vig-

tige naturværdier og landskabelige værdier i kyst-

zonen. Ofte møder statens restriktive administra-

tion af planlovens kystbestemmelser massiv lokal

modstand på grund af ønsker om nye ferieanlæg

og byudvikling, sidstnævnte bl.a. ved ændring af

sommerhusområdernes status. En ophævelse af

uudnyttede arealreservationer har hidtil mange

steder vist sig at være urealistisk af politiske årsa-

ger, med mindre der er tale om arealkonverte-

ringer. Der er nu indført nye bestemmelser, der

forbedrer kommunernes muligheder for at hånd-

hæve sommerhusstatus. 

Forbedringer af adgangsmulighederne til kysten

modarbejdes mange steder af lodsejerne, således at

lange kyststrækninger i såvel det åbne land som som-

merhusområderne er praktisk taget utilgængelige. 

Strand- og klitbeskyttelseslinjerne i naturbeskyttel-
sesloven er med kystloven blevet udvidet til en

300 m-zone langs kysten i landzone, mens 100

m-linjen er bibeholdt inden for by- og sommer-

husområder. Inden for beskyttelseslinjerne er der

forbud mod tilstandsændringer i form af bebyg-

gelse, tilplantning, hegning mv. Herudover sikrer

naturbeskyttelsesloven en række kystnære natur-

typer som heder, strandenge og overdrev samt

vådområder mod indgreb og giver mulighed for

genopretning. Gennemførelsen af de udvidede

beskyttelseslinjer er under udførelse. Der er gen-

nem årene foregået en del overtrædelser af de

tidligere beskyttelseslinjer i form af anlæg og be-

byggelser. Det har især forringet en række na-

turområder, adgangsmuligheder og landskabs-

oplevelser langs strandene tæt ved storbyerne og

visse sommerhusområder. Der har været proble-

mer med at få disse forhold lovliggjort. Det vil

være af største vigtighed, at de nye beskyttelses-

linjer opfølges af tilsyn og restriktiv administra-

tion af bestemmelserne.

Kystbeskyttelseslovens formål er at beskytte kys-

ten mod oversvømmelse eller nedbrydende

virkning fra havet. Amterne kan efter henven-

delse fra ejere af kystarealer foretage eller pålæg-

ge andre at foretage planlægning og udførelse af

kystbeskyttelse, bl.a. gennem ekspropriation og

oprettelse af digelag mv. Tilladelser til kystsikring

skal indhentes hos Kystinspektoratet, på klitfrede-

de arealer dog hos Skov- og Naturstyrelsen. Der

er ikke bestemmelser om inddragelse af offentlig-

heden. Naturbeskyttelseshensyn varetages ikke

gennem kystbeskyttelsesloven, men gennem na-

turbeskyttelsesloven. Forvaltningen af kystbeskyt-

telsesloven hviler på den praksis, der har udviklet

sig, siden den første kystbeskyttelseslov trådte i

kraft for ca. 70 år siden.18 Det er karakteristisk, at

man stort set kun har sagt nej til beskyttelse, når

denne har været til ulempe for andre. Praksis

synes at have taget sit udgangspunkt i hensynet

til den private ejendomsret. I de senere år har

Kystinspektoratet i sin forvaltning i stigende grad

tilskyndet til færre høfder og i stedet kystværn

og bølgebrydere samt hyppig anvendelse af kyst-

fordring. De specifikke forvaltningsmålsætninger

er bl.a.: 

• Kun at give tilladelse til nødvendig kystbeskyt-

telse, defineret som steder hvor værdier er true-

de inden for en tidshorisont på 25 år; 

• Naturbeskyttelsessynspunktet skal gives høj

prioritet; 

• Der gives ikke tilladelse til erosionsbeskyttelse

af åbent land; 

• Hvor kystbeskyttelse lægges om, skal den mini-

meres, og gammel beskyttelse fjernes; 

• Kystbeskyttelsen skal se ordentlig ud og være

teknisk optimeret.
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Beskyttelse af de kystnære farvande er tilsigtet

gennem miljøbeskyttelseslovens og havmiljø-

lovens generelle bestemmelser for aktiviteter på

land og hav. 

Vandmiljøplan I fra 1987 og den senere Vandmil-

jøplan II tager sigte på at reducere næringsstofbe-

lastningen af bl.a. de kystnære farvande. Resulta-

terne har været gode for fosfor, men yderst

begrænsede for kvælstofs vedkommende. 

Muligheder for integreret 
kystzoneforvaltning?
I landsplanredegørelsen “Danmark og Europæisk

Planpolitik" udsendt i 199719 understreger rege-

ringen behovet for at forvalte kystområderne

som en helhed, hvor såvel de kystnære landarea-

ler og de nære vandområder indgår - en integre-

ret kystzoneforvaltning. Hermed forstås en for-

valtning af kystzonen, der koordinerer sektorin-

teresserne inden for benyttelse og beskyttelse på

tværs af kystlinjen og administrative grænser. Det

skal ske gennem samarbejde mellem diverse

myndigheder og borgerne. Målet er at sikre en

bæredygtig anvendelse af ressourcerne og at

beskytte kystlandskaberne og den økologiske

balance.

En sådan helhedsorienteret, integreret forvaltning

af kystområderne hæmmes i dag af et noget uover-

skueligt og delvist ukoordineret lovområde. For-

valtningen er opsplittet af kystlinjen, bygrænsen

og andre administrative grænser og af sektorer

og myndighedsniveauer. Den danske kystzone

reguleres således af ikke mindre end 26 love med

en række forskellige reguleringssystemer. Forvalt-

ningskompetencen er fordelt på mange forskelli-

ge sektorområder og myndigheder, omfattende

ikke mindre end 7 ministerier, diverse styrelser,

14 amter og ca. 200 kommuner. 

Figur 3 viser love og myndighedskompetencer i

den danske kystzone. Som det fremgår er der et

forvaltningsmæssigt skel i kystlinjen.

Forvaltningen af vandområderne varetages pri-

mært af en række statslige sektormyndigheder.

Grundlaget er snævert afgrænsede sektorlove med

hver deres formålsbestemmelser, der dog i stadig

højere grad indeholder miljøbestemmelser eller

krav til myndighedssamarbejde, fx ved hurtig-

færgesejlads, kystsikring, råstofindvinding osv.10

Forvaltningen på landområdet varetages primært

af amter og kommuner, på grundlag af planloven

samt miljø- og naturbeskyttelseslovene. Planlo-

vens kystbestemmelser tilstræber i høj grad koor-

dination på tværs af sektorerne gennem den fy-

siske rammeplanlægning. Men planloven regule-

rer kun en del af de mange sektoraktiviteter i

kystzonen, og selvom den inddrager hensyn til

de kystnære vandområder, regulerer loven kun

landbaserede aktiviteter og ressourceudnyttelse

på land. 

Opsplitningen af love og myndighedskompeten-

cer afhjælpes dog i nogen grad ved uformelle

høringer og frivillige samarbejder mellem myn-

dighederne. Det kan til gengæld begrænse bor-

gernes mulighed for at gennemskue og påvirke

beslutningerne.

På baggrund af erfaringerne fra kystzoneforvalt-

ningen må det konstateres, at der er behov for

bedre overblik og koordinering af lovgivningen,

den fysiske planlægning og diverse andre forvalt-

ningsmæssige virkemidler.4 Der mangler tilbunds-

gående, aktuel viden om naturprocesserne og

samfunds- og arealudviklingen i de forskellige

kystegne. Endelig er der behov for et bedre sam-

spil mellem myndighederne og borgerne. Det er

interessant, at en forvaltningsmæssig beskyttelse

af kystzonen i en række andre lande netop er til-

vejebragt ved aktioner fra borgernes side.16

Perspektivering 

De natur og samfundsmæssige processer i kyst-

zonen er særdeles dynamiske og mangesidige, og

udviklingen går hurtigt. De økonomiske investe-

ringer i kystsikring, byudvikling, landvinding osv.

er meget store. Det samme er behovet for res-

sourcer og politisk opbakning for at genoprette

ødelagte kystområder eller ændre allerede ved-

tagne arealreservationer. Hvis der skal være håb

om at kunne påvirke kystudviklingen i en ønsket

retning, er der brug for både effektive og langsig-

tede virkemidler samt en solid og udbredt viden

om de forskellige kystområder. 

De mange politiske strategier, virkemidler og ind-

satser for kystzonen vil i et vist omfang fasthol-

de og forbedre naturforholdene i kystzonen. Men

der er behov for bedre koordinering af de for-
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Figur 3.
Centrale myndighedskompetencer i den danske kystzone. Lovgrundlaget sætter et forvaltningsmæssigt
skel i kystlinjen. Det vanskeliggør en sammenfattende planlægning i kystzonen. 
MEM=Miljø- og Energiministeriet; SNS=Skov- og Naturstyrelsen; MS=Miljøstyrelsen; ES=Energisty-
relsen; LPA=Landsplanafdelingen; FM=Fødevareministeriet; KI/TM=Kystinspektoratet, Trafikministe-
riet; AR=Amtsrådet; KB=Kommunalbestyrelsen; FN=Fredningsnævn. 

Figur 4.

1. Planloven
2. Lov om sommerhuse og campering
3. Bekendtgørelse om afgræsning og administra-

tion af EF-fuglebeskyttelses- og Ramsarområder
4. Naturbeskyttelsesloven
5. Jagt- og vildtforvaltningsloven
6. Vandløbsloven
7. Miljøbeskyttelsesloven
8. Havmiljøloven
9. Kystbeskyttelsesloven
10. Kgl. Anordning om statens højhedsret
11. Lov om offentlige veje
12. Lov om skibsfartens betryggelse

13. Lov om skibes sikkerhed
14. Lov om trafikhavne
15. Lov om visse havneanlæg
16. Råstofloven
17. Lov om kontinentalsoklen
18. Lov om anvendelse af DKs undergrund
19. Saltvandsfiskeriloven
20. Ferskvandsfiskeriloven
21. Lov om strukturforanstaltninger 

i fiskerisektoren
22. Lov om regulering af fiskeriet
23. Landbrugsloven
24. Jordfordelingsloven
25. Struktur- og økologiloven
26. Støttelove: EU’s strukturordninger + PESCA

Ikke mindre end 26 love regulerer de mange interesser i kystzonen. Planloven omfatter i det væsentligste
kun landområderne. Opstilling af vindmøller på havet er fx ikke omfattet af planloven. Det samme gæl-
der landbrugsdrift. Det er et problem for beskyttelse af de lavvandede kystområders økosystemer og for
de rekreative muligheder, at fx støttemidler til landbruget ikke kan differentieres geografisk gennem den
fysiske planlægning. 
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skellige private og offentlige indsatser, fx kystsik-

ring, naturgenopretning, turistudvikling og land-

brugsdrift. Og det er absolut påkrævet, at beskyt-

telsen af naturværdier og rekreative muligheder i

højere grad varetages som en del af den økono-

miske udnyttelse af kystområdernes ressourcer.

Hertil er der først og fremmest behov for en mere
integreret, bæredygtig forvaltning af landskabelige
helheder inden for kystzonen. Midlerne hertil kan

skabes gennem bedre viden og dialog om pro-

blemstillinger og planlægningsmuligheder med

borgerne, en styrkelse af lovgivningen og den

fysiske planlægning samt en opprioritering af

den nødvendige økonomiske indsats til kyst- og

naturgenopretning.

Den nødvendige viden består dels af et overblik

over kystområdernes værdier og betydning på

internationalt og nationalt plan, dels (for de for-

skellig kystzoneområders vedkommende)  af et

veldokumenteret og opdateret datagrundlag om

tilstanden og en tilbundsgående forskningsbase-

ret forståelse af områdets processer og proble-

mer. Det må baseres på konsekvensvurderinger

af vores hidtidige påvirkning heraf og alternati-

ver hertil. Herudover er der brug for et godt

overblik over regelgrundlaget og øvrige eksiste-

rende virkemidler samt deres muligheder for

samspil.

Gennem en sammenfattende planlægning for de

enkelte kystzoneområder, omfattende såvel land-

og vandarealerne, bør der fastlægges klare mål.

Det gælder for kystens langsigtede karakter og

anvendelse og for, hvilke anlægsarbejder der på

den baggrund vil kunne accepteres. Større pro-

jekter med væsentlig indvirkning på kysten, såvel
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• i videst muligt omfang at forvalte kystområder-

ne som dynamiske, levende landskaber. Kun at

foretage indgreb i de fri kystprocesser og kyst-

naturen på baggrund af samfundsmæssige in-

teresser, der vejer tungere end naturværdierne.

• at udpege og bevare særligt værdifulde kystom-

råder i den naturskabte tilstand og lade den frie

dynamik råde her, dvs. helt at undlade kystsik-

ring, sandflugtsbekæmpelse, anlæg og bebyg-

gelse her. 

• at frilægge visse kyststrækninger med uhen-

sigtsmæssig kystsikring og klitdæmpning og

genskabe nogle af de tidligere indvundne fjorde

og vige.

• at minimere den fremtidige kystbeskyttelse. At

prioritere kystkvalitet og kystpleje. At sørge for

at fastholde variationsrigdommen i kystlandska-

berne og ikke vælge standardløsninger, hverken

med hensyn til funktioner langs kysten (at der

fx skal være badestrande langs alle sommer-

husområder) eller med hensyn til metoder og

udformning af anlæg. At fjerne udtjente, uhen-

sigtsmæssige anlæg.

• at genoprette værdifulde klit- og klithede-områ-

der gennem trærydninger mv. på nogle af de til-

groede og tilplantede områder.

• at fremme ekstensiv drift af strandenge, over-

drev og andre af kystzonens plejekrævende

naturtyper.

• at vise stor tilbageholdenhed med nye bebyg-

gelser, anlæg og opfyldninger i kystlandskaber-

ne, herunder især ved de ubebyggede kyster og

i de åbne kystkiler. Nødvendige nye anlæg bør i

videst muligt omfang tilpasses den kystlandska-

belige helhed. Unødvendige arealreservationer

bør ophæves.

• at fastholde sommerhusområdernes status som

ferieområder og styre udviklingen af ferieområ-

derne i retning af en kvalitetsbetonet turisme,

samt at undlade udlægning af nye sommer-

husområder i kystzonen.

• at opretholde og forbedre adgangsmuligheder-

ne til og langs kysten, såvel juridisk som fysisk.

• at udvise helhedshensyn til de overordnede

kystlandskabelige værdier ved byudvikling i de

kystnære dele af byerne.

• at nedbringe forureningen og forstyrrelsen af

sårbare kystnære vandområder og at bruge

naturvenlige fangstmetoder i kystfiskeriet.

De vigtigste mål for planlægningen og reguleringen i kystzonen må være:
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på land som på havet, bør underkastes miljøkon-

sekvensvurderinger i form af VVM-procedurer.

Det kan være en fordel i planlægningen at arbej-

de med en zonering af de forskellige kystområ-

ders beskyttelsesstatus og anvendelsesformer, fx

områder i naturtilstand med fri klitudvikling og

ingen kystbeskyttelse eller udviklingsområder for

bæredygtig, kvalitetspræget turisme.4 På baggrund

af den sammenfattende, fysiske planlægning bør

der være mulighed for en geografisk differentie-

ring af generelle normer for fx gødningsudbring-

ning eller støjforhold, jordbrugsstøtteordninger

mv. Der bør udarbejdes forvaltningsplaner for

særligt prioriterede eller konfliktfyldte områder.4

Den fysiske planlægning og reguleringen bør

foretages inden for kystlandskabelige helheder,

evt. større farvandsområder, i et samarbejde på

tværs af administrative skel som kystlinjen, byzo-

ne-, kommune- og amtsgrænser samt landegræn-

ser. Det internationale samarbejde om kystom-

rådernes udvikling er af stor vigtighed for at kun-

ne nå de fastsatte mål for natur og miljø. 

Det må videre overvejes, om planlægningen og

reguleringen kan styrkes gennem lovmæssige

ændringer. Det kan fx ske gennem udvidelse af

planloven til at omfatte de kystnære farvande,

gennem øget varetagelse af beskyttelseshensyn i

sektorlovgivningen, eller evt. ved at samle kom-

petencen hos én ansvarlig myndighed på bag-

grund af høring af alle relevante parter, evt. i form

af regionale kystzoneudvalg.

Herudover er der i høj grad brug for offentlig

diskussion mellem forskere og teknikere, forval-

tere, politikere og borgerne i al almindelighed

om interesseafvejninger, mål og planlægning for,

hvordan vi skal forvalte vores kyster. I den for-

bindelse er det meget vigtigt, at problemstilling-

erne, valgmulighederne, virkemidlerne og såvel

de økonomiske som de miljømæssige omkost-

ninger er alment kendte. Og at der er mulighed

for at få indflydelse på forvaltningen.
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BEGRÆNSEDE RESSOURCER
Af lektor Henning Schroll, Institut for Miljø, Teknologi og Samfund, Roskilde Universitetscenter

Centrale budskaber 

. For byggematerialer, grundvand, næringssalte og energi fin-
des lødige forekomster i begrænsede mængder, enten fordi
adgangen til ressourcerne er begrænset af forskellige
grunde, eller fordi ressourcen er truet af forurening.

. Samfundsudviklingen har generelt over de sidste 10-20 år
indebåret besparelser og et stagnerende forbrug af ikke for-
nybare ressourcer, men der er ikke sket et egentligt fald i
brugen af disse ressourcer.

. Afbrændingen af fossile brændstoffer er en vigtig bidrag-
yder til forurening og potentielle klimaændringer, der kan få
uoverskuelig indflydelse på danske økosystemers udvikling.

. For udvinding af byggematerialer på land og i havet har en
stram regulering af ressourceindvindingen vist sig afgørende
for en sikring af naturværdier. 

. For at udvikle renere teknologi, genbrug osv. er det nødven-
digt med offentlige tilskud, fordi disse aktiviteter som regel
ikke er rentable ud fra almindelige forretningsmæssige be-
tragtninger.

. Miljøpolitikken benytter sig af en række virkemidler af frivillig
karakter, som handlingsplaner, energibesparelser, renere
teknologi, genbrug mv., der har vist sig at have begrænset
effekt i forhold til at mindske forbruget af ikke fornybare
ressourcer.

. Miljøpolitikken forholder sig mere til udledning af skadelige
stoffer end til at behandle livscyklus af ikke fornybare res-
sourcer fra vugge til grav.

. En nedsættelse af de danske materialestrømme til en tien-
dedel af det nuværende niveau er en vigtig målsætning, men
vanskeligheden er at overbevise befolkningen om fordelene
ved at forbruge mindre.
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Indledning

En del af ressourceforbruget i det danske sam-

fund karakteriseres som ikke fornybart. Ikke for-

nybart vil sige, at forbruget løbende indskrænker

den reserve af råstoffer, som er nødvendige for

vedligeholdelse og udvikling af samfundet i dag

og for de kommende generationer. Indskrænkel-

sen svarer til den andel af den totale tilgængelige

mængde, der indvindes per år. Den samlede til-

gængelige mængde af brugbare råstoffer er dog

ikke en fast størrelse. Den vil kunne øges ved ud-

vikling af teknologi og ved fund af yderligere res-

sourcer. Omvendt kan mængden forringes ved

øgede kvalitetskrav til ressourcerne og ved irra-

tionel indvinding. 

Her vil blive behandlet en række ressourcer, hvor

der er knaphed og naturmæssige konsekvenser. 

Byggematerialer, som sand, grus, kalk, ler, graves

på landjorden og i havet, og udnyttelsen af disse

ressourcer har sat sig mange spor i dansk land-

skab og natur. Grundvand medtages, idet tidsfak-

toren i dannelse af grundvand er lang, og forure-

ningen omfattende, så rent grundvand kan blive

en knap ressource. For byggematerialer og vand

er der tale om forbrug af ressourcer, der er direk-

te koblet til naturværdier. For byggematerialer

drejer det sig om udnyttelse af levesteder, fx ved

indvinding af sten fra havbunden. Et stort forbrug

af grundvand medfører udtørring af vandløb og

vådområder.

Afbrændingen af fossile energiressourcer er en

forudsætning for hovedparten af de energifor-

brugende aktiviteter i samfundet og samtidig en

alvorlig forureningskilde. Fossile energiressourcer

er en ikke fornybar ressource, hvor det forventes,

at en mangelsituation kan opstå.

Næringssalte og kemiske forbindelser er vigtige

ikke fornybare ressourcer for at opretholde land-

brugs- og industriproduktion. Her er de direkte

virkninger på naturen mindre iøjnefaldende, men

indirekte resulterer produktionen i en overgød-

ning af naturområder og i en spredning af miljø-

fremmede stoffer, der udgør en forureningstrus-

sel i miljøet. 

Siden 70’erne har der været reguleret for at redu-

cere de problemer, der opstår i forbindelse med

udvinding af ressourcer og forurening med pro-

blematiske stoffer. På den baggrund er der udvik-

let en omfattende regulering af ikke fornybare

ressourcer i fx Råstofloven, Miljøloven, Planloven

og Vandforsyningsloven.

Samfund og ressourcer

De ikke fornybare ressourcer er forudsætninger

for betydelige samfundsaktiviteter. I en række til-

fælde er der behov for lokale forekomster af res-

sourcer, fordi transportomkostningerne er store,

fx ved grus- eller vandforsyning. Næringssalte og

energiråstoffer kan transporteres over store af-

stande. For en række næringssalte gælder, at de

kendte forekomster ikke er uendelige. Skulle det

ske, at der blev mangel på gode eller lødige fore-

komster, ville priserne blive højere for den pågæl-

dende ressource, og der ville ske en udvikling af

udvindingsteknologien, så fx mindre lødige fore-

komster kunne udnyttes. Muligheden for det vil

som regel afhænge af prisen på energi, og så læn-

ge der er billig energi, kan meget lade sig gøre.

Energi indtager derfor en særlig rolle i forhold til

de andre ikke fornybare ressourcer.

Ressourceudvindingen kan give anledning til for-

urening og naturbelastning, såvel ved produktion

som ved anvendelse og bortskaffelse. I den sam-

menhæng kan det være svært at tale om én kilde

til miljø- og naturbelastning. I stedet kan det være

hensigtsmæssigt at se aktivitetens naturbelastning

fra vugge til grav.

Byggematerialer og konjunkturer
Bygning af veje, broer, industribebyggelse, bebo-

elses- og landbrugsejendomme har krævet ind-

hug i ressourcer som sand, grus og sten, kalk, ler

og granit. Danmark er selvforsynende med langt

det største volumen af disse ressourcer, og den

totale årlige produktion svinger mellem ca. 30 og

40 mio. m3. Produktionen af materialer til bygge-

og anlægsindustrien i Danmark er stærkt kon-

junkturafhængig (jf. Fig.).1 (Se næste side).  

Det er store mængder af byggematerialer, der år-

ligt graves fra den danske undergrund, og da trans-

portomkostningerne har stor betydning for akti-

viteterne, skal grusgrave helst lokaliseres i nærhe-

den af brugsstedet. Gennem årene skønnes det, at

0,08 % af landets areal er blevet gravet for res-

sourceudvinding.1 I mange tilfælde har der efter

endt gravning været krav om en tilbageførelse af

grusgraven til landbrugsareal. Andre efterbehand-

linger af udvindinger har drejet sig om at forme

landskabet, enten så arealerne reetableres for at

ligne naturlige landskabselementer eller - som en

ny tendens – så gravene får lov til at bevare de træk,

der er skabt ved råstofgravningen.2
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Kilde: Danmarks Statistik  I:
Miljø- og Energiministeriet
(1999) Natur- og miljøpolitisk
redegørelse 1999.

Kilde: Energistyrelsen I: Miljø-
og Energiministeriet (1999)
Natur- og miljøpolitisk redegø-
relse 1999.
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Råstofplanlægningen indgår i regionplanlægning-

en, og den skal sikre en regional og landsdækken-

de forsyning med råstoffer inden for en kommen-

de 10-års horisont. Den skrappe regulering af rå-

stofforsyningen har tilgodeset større grusgravska-

pitaler, og den lille indvinder er så godt som for-

svundet. Forstærkende for en centralisering er og-

så, at kvalitetskrav bedre kan sikres i store grus-

grave, der har mulighed for at levere laboratorie-

garanterede kvaliteter. 

Byggematerialer fra havbunden
Ud over den landbaserede produktion sker en

ikke ringe del af indvindingen (ca. 20%) til havs,

hvor en mindre flåde af “sandsugere" henter så-

vel sand som grus. Ral- og sandsugning har fun-

det sted i mere end 100 år, og stenfiskeri er fore-

gået i langt mere end 200 år. Som det fremgår af

Fig. 1, er denne produktion vokset i de sidste ti år,

og der er sket en koncentration på færre og stør-

re skibe. Væksten i produktionen af sømaterialer i

slutningen af firserne kan dels tilskrives Storebælts-

broen og dels øget eksport til Tyskland efter mu-

rens fald i 1989.3

Genbrug af byggematerialer
Der er meget store byggematerialeressourcer i

Danmark. I undergrunden findes lag af sand, grus,

ler og kalk i en samlet tykkelse på 1–10 km. Ne-

denunder ligger grundfjeldet, som kun på en del

af Bornholm når jordoverfladen. Selv om der er

store byggematerialeressourcer, beslaglægges be-

tydelige dele til andre formål, som fx natur- og

miljøbeskyttelsesinteresser og bymæssige formål.

På landsplan vil der ikke blive mangel på disse rå-

stoffer i en meget lang årrække fremover, men

der kan forudses forsyningsproblemer på regio-

nalt niveau. Indenfor byggeområdet har der ud-

viklet sig et betydeligt genbrug af materialer. 

Drivkraften har dog ikke været mangel på ressour-

cer, men problemer med at skaffe sig af med byg-

geaffald og affald som flyveaske og slagger fra

kraftværker og affaldsforbrændingsanlæg. Gen-

bruget af bygge- og anlægsaffald er over 90%,

formodentlig på grund af en deponeringsafgift.

Flyveaske kan erstatte lerkomponenten i cement,

og genanvendelsesprocenten ligger i dag i størrel-

sesordenen 70-80%.1 Recirkulation af affald

mindsker presset på nye byggematerialer. 

Drikkevandsforsyningen
Danmark har en unik forsyning med grundvand.

Omkring 99% af alt drikkevand er grundvand, og

det kræver kun en begrænset vandbehandling,

oftest en simpel iltning efterfulgt af filtrering i et

sandfilter. 

Den samlede indvinding af grundvand i Danmark

var i 1997 ca. 900 mio. m3. Ud over vandværker

og industri indvinder landbrug og dambrug bety-

delige vandmængder. Det samlede vandforbrug

fordeler sig med ca. 1/3 til husholdninger, 1/3 til

landbruget og 1/3 til industri, institutioner og øv-

rige erhverv. En gennemsnitsdansker bruger i dag

136 liter vand i døgnet svarende til 50 m3 om

året. De store poster i vandforbruget er badning,

toiletskyl og vask. Vandforsyningen er meget de-

centraliseret. Der er 2.919 almene vandværker i

Danmark, heraf 176 kommunale og resten pri-

vate. Der er desuden ca. 92.000 mindre værker

og private brønde.1

Vandforbruget i husholdningerne har været fal-

dende siden sidst i 80’erne, dels som følge af en

stigende miljøbevidsthed og dels som følge af be-

tydelige prisstigninger på vand.

Den samlede nettonedbør er i Danmark ca. 12

mia. m3 vand årligt, men der er stor variation fra

år til år og fra landsdel til landsdel. Generelt er

nettonedbøren størst i Jylland. Der er i Danmark

en udnyttelig grundvandsressource på ca. 1,8 mia.

m3 årligt, idet der ved denne vurdering tages hen-

syn til, at der skal være vand nok i vandløbene.1

Den udnyttelige grundvandsressource er således i

gennemsnit ca. dobbelt så stor som vandforbruget. 

Fossile energiressourcer
Fossile brændsler dækker i dag ca. 90% af det

danske energiforbrug, hvilket medfører en bety-

delig belastning af miljøet. Det korrigerede brut-

toenergiforbrug var i 1998 på 839 PJ (jf. Fig. 2).1

Bruttoenergiforbruget er korrigeret for udenrigs-

handel med elektricitet og klimaudsving med det

formål at øge sammenligneligheden mellem årene.

Siden begyndelsen af 90’erne har Danmark været

selvforsynende med olie og gas fra den danske

undergrund. De danske energiressourcer omfat-

ter olie og naturgas fra Nordsøen. I 1998 blev der

produceret 14 mio. m3 olie og 10 mia. m3 gas.

Den gas, som ikke anvendes i Danmark, eksporte-

res til Tyskland og Sverige. Den danske undergrund

bruges som naturgaslager, idet formationer i un-
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dergrunden i 1,5 km dybde kan udnyttes som la-

ger for nedpumpet gas. Gassen kan så pumpes ud

i ledningssystemet, hvis der ikke i perioder pro-

duceres gas nok i Nordsøen.1

Foruden forsyningssikkerheden har produktio-

nen af olie og gas også stor betydning for sam-

fundsøkonomien. Det gælder både for beskæfti-

gelsen, betalingsbalancen over for udlandet og

statens indtægter. Den positive virkning på beta-

lingsbalancen over for udlandet er for 1998

skønnet til at være omkring 3 mia. kr. På grund af

de lave oliepriser er tallet for 1998 halveret i for-

hold til de forrige år. Produktionen af naturgas

og udbygningen af distributionsnettet fremmer

anvendelsen af gas, der i forhold til anvendelsen

af olie og kul medfører en relativt lav CO2 udled-

ning.1

På basis af olieselskabernes og statens egen kort-

lægning opgør Energistyrelsen årligt mængderne

af de danske olie- og gasreserver. Der er store

vanskeligheder forbundet med at vurdere stør-

relsen af reserver, men de kendte danske reser-

ver er opgjort til 195 mio. m3 olie og 123 mia.

m3 gas. Disse reserver svarer til, at en dansk olie-

produktion på 1998-niveauet vil kunne vare ved

de næste 14 år, og en gasproduktion vil kunne

vare ved i 16 år.4

Dette er et fald i forhold til forventningerne i 1994,

især for gassens vedkommende. Det skyldes først

og fremmest, at den årlige produktion er steget

på grund af et øget forbrug. 

Ressourceudvinding påvirker 
naturgrundlaget

Udnyttelsen af ikke fornybare ressourcer inde-

bærer mange direkte og indirekte negative kon-

sekvenser for naturen. 

Det gravede landskab
Langt de fleste af Danmarks naturlige råstoffer

udnyttes fra lag i eller nær jordoverfladen, og

dermed fra åbne grave som ler-, grus- og kridt-

grave. I bogværket Danmarks Natur fra begyn-

delsen af 70’erne blev det beskrevet, hvordan rå-

stofudnyttelse har medført uoprettelige tab og

ødelæggelser af landskabsværdier, idet råstoffer

almindeligvis fremskaffedes ved bortgravning af

opragende partier (fx åse, plateaubakker, strand-

volde, israndsbakker) eller ved fra slugter og dal-

sider at grave sig ind til de efterstræbte lag netop

i landskabets mest sårbare partier. Disse særpræ-

gede istidsformationer har netop på grund af de-

res morfologiske udformning og lettilgængelige

indhold af overvejende velsorterede aflejringer

været udsøgte emner for grus- og lergravning.5

Landskabsødelæggelser som følge af planløs og

urationel råstofindvinding erkendtes som et me-

ningsløst spild af naturværdier. Med Råstofloven

i 1972 blev Danmark et foregangsland med hen-

syn til husholdningen med grus. I de efterføl-

gende 25 år har myndighederne søgt at sikre, at

råstofindvindingen ikke skete i særligt sårbare

områder som åse, stejle bakker af grus og sand

midt i forholdsvis flade områder af frugtbar jord. 

Et af de problemer, der har været med grusgrave,

er manglende kontrol med materialer, der løben-

de er blevet fyldt i grusgravene. Især i de tilfælde,

hvor grusgraven er dybere end grundvandsspej-

let, er grundvandet blevet forurenet med miljø-
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fremmede stoffer, som fx fenolforbindelser.

Mange gamle grusgrave udgør stadig forurenings-

trusler mod vandindvindingen. 

Råstofindvinding på havet
Råstofindvindingen på havet kan have væsentlige

indvirkninger på miljøet. Sandsugning og stenfis-

keri har givet anledning til konflikter med fiske-

riet, kystsikringen, biologiske interesser, fuglebe-

skyttelsesområder og kulturminder. Med Råstof-

lovens ændring i 1996 ændredes beskyttelses-

strategien. Tidligere var råstofindvinding på havet

tilladt undtagen i særligt sårbare områder, men

med ændringen kan råstofindvinding nu kun finde

sted i geografisk afgrænsede og miljøvurderede

områder efter tilladelse af Skov- og Naturstyrel-

sen. Den miljøvurderede havbaserede råstofind-

vinding omfatter 1% af det danske havområde el-

ler 925 km2. 

Råstofudvindingen kan lægge hindringer i vejen

for fiskeriet, idet trawling vanskeliggøres på grund

af ujævn havbund, og fiskenes livsbetingelser kan

forringes. Stenfiskeri udgør en lille branche på 19

fartøjer, der årligt opfisker ca. 7.000 m3 sten. Når

opsamlingen af sten sker på stenrev, er det særlig

problematisk. Stenrevene er grundlag for et vig-

tigt plante- og dyreliv, der er en del af fødegrund-

laget for hav- og andefugle. Mange stenrev indgår

i væsentlige fuglelokaliteter.3

Grundvandssænkning
Danmark er et område med en meget betydelig

grundvandressource, men alligevel er der proble-

mer med vandforsyningen. Visse steder kan vand-

indvindingen være så intensiv, at grundvandstan-

den permanent sænkes betragteligt. Specielt i Øst-

danmark har grundvandssænkning medført, at

vådområder og vandløb periodevis tørlægges med

risiko for langvarig økologisk forarmning af vand-

løb og natur. Det skyldes en relativt lille grund-

vandsdannelse kombineret med et stort vandbe-

hov til forsyningen af Storkøbenhavn. Ved større

vandindvindinger kan der ske en forøgelse af ned-

sivningen af vand til grundvandsmagasinerne, og

dette kan medføre en forceret udvaskning af både

naturlige og miljøfremmede stoffer. Der er derfor

ud fra både et miljømæssigt og et kvalitetsmæs-

sigt synspunkt behov for at fastholde en balance-

ret og spredt grundvandsindvinding, hvorved de

negative miljøpåvirkninger bliver mindst mulige.

Grundvandets kvalitet trues af forurening fra land-

brugsproduktion, fra ca. 10.000 gamle affaldsde-

poter, der findes spredt ud over landet, fra jernba-

ner og større veje.1

Grundvandsforureningen har i midten af 90’erne

antaget et omfang, så den udgør en trussel mod

den traditionelle, decentrale vandforsyning base-

ret på simpel vandbehandling. 

Pesticider i grundvandet
Landbrugsproduktionen er en vigtig årsag til pes-

ticider i grundvandet. Pesticider er fremstillet til at

udrydde eller på anden vis påvirke dyr og planter.

De egenskaber betyder, at pesticider også udgør

en risiko for menneskers sundhed. En række pro-

blematiske pesticider er ikke længere tilladt, fordi

de kan sive ned til grundvandet. 

For at følge de anvendte pesticider er der etable-

ret et landsdækkende pesticidovervågningspro-

gram. Resultaterne viser, at alle de otte pesticider,

der blev målt indenfor programmet, er fundet i

godt 12% af boringerne, og i knap 4% af over-

vågningsboringerne er koncentrationen af pesti-

cider højere end grænseværdien for drikkevand,

der er på 0,1 mikrogram pesticid per liter. For de

boringer, hvor der er analyseret for flere end de

otte pesticider og for nedbrydningsprodukter, er

der fundet pesticider og/eller nedbrydningspro-

dukter i 21% af boringerne, og grænseværdien

for drikkevand er overskredet i 15% af boring-

erne.6

I de sidste ti år er antallet af almene vandforsy-

ningsanlæg faldet med ca. 400. Godt 1.000 bo-

ringer er blevet lukket gennem i de sidste ti år.

35% af boringerne er blevet lukket som følge af

menneskeskabt forurening (fx nitrat, pesticider,

og klorerede opløsningsmidler). Antallet af luk-

ninger på grund af pesticider har været stærkt sti-

gende i de sidste fem år.1

Nitrat i grundvandet
Landbrugets forbrug af næringsstoffer giver for-

ureningsproblemer i vand- og landmiljøet. Der

sker et overforbrug af kvælstof i planteproduktio-

nen, og det forstærkes af nedfald af kvælstofoxi-

der fra trafikken og ammoniak fra landbrugets

store husdyrhold. Kvælstof ender i grundvandet,

og det følges i overvågningsboringer. 25% af

vandboringerne indeholder mere kvælstof i form

af nitrat end den vejledende grænseværdi for drik-

kevand på 25 mg/l, og 17% indeholder mere 

nitrat, end der må være i drikkevand, nemlig 50

mg/l.6
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Kvælstofforurening af grundvandet findes i om-

råder med et tyndt lerdække og intensiv landbrugs-

produktion. Disse områder findes især i den nord-

lige og vestlige del af Jylland. 

Kvælstofkunstgødning til landbruget er energi-

krævende at producere, så spild af kvælstofkunst-

gødning er også spild af energiressourcer. Set fra

et miljø- og natursynspunkt er det nuværende for-

brug af næringssalte i landbruget en ubæredygtig

anvendelse af ressourcen.

Slipper de fossile energiressourcer op?
Tilførsel af billige fossile energiressourcer er af-

gørende for at opretholde forbrugsniveauet i in-

dustrisamfundet. Derfor er det et centralt pro-

blem, hvor længe der kan skaffes tilstrækkelige

forsyninger af fossil energi. Sammenholdes de

kendte energireserver med det nuværende for-

brug, var der ved udgangen af 1997 globalt olie

og gas til henholdsvis 41 og 64 års forbrug.1

I nogle tilfælde kan udvindingsindustrien være

interesseret i at angive optimistiske vurderinger

af reserverne for at afholde andre fra at investere

i eftersøgning og for derved at få andel i eventu-

elle prisstigninger. Den nuværende lave råoliepris

bruges af nogle som et argument for, at råoliere-

serverne er meget store. Imidlertid er råoliemar-

kedet ikke frit, men underlagt storpolitik og kar-

teldannelser, som er med til at fastlægge råoliepri-

serne.7

Verdens borgere har et meget ulige energifor-

brug, og der er dermed et potentiale for et vok-

sende globalt energiforbrug. Hver amerikaner

brugte i 1997 mere end 25 tønder olie om året,

mens en kineser tilsvarende brugte godt 1 tønde

olie om året.8 Hvis amerikanernes olieforbrug

skulle være norm for klodens befolkning, så ville

olieforbruget kunne fortsætte omkring ni år. 

Miljøbelastninger ved energiudvinding
Olien slipper ikke op i løbet af få år, selvom for-

bruget udvides voldsomt. Når der bliver mangel

på råolie fra traditionelle oliekilder, så vil de sti-

gende priser gøre det rentabelt at udvinde olie fra

olieskifer, tjæresand og olieholdigt mudder, der

kendes i store reserver. 

Udvinding af olieskifer og tjæreholdigt sand ska-

ber dog lokal luftforurening og enorme naturbe-

lastninger. Belastningen af naturen fra olieskifer-

udvinding kan studeres i den nordøstlige del af

Estland, hvor der i mange år har været olieskifer-

minedrift med åbne miner og med minegange i

et område på 3.200 km2. Olieskiferlagene er 1,5-

2,8 meter tykke, og de ligger i 20-60 meters dyb-

de. Olieskiferen har et lavt energiindhold, så der

har fx ikke været råd til at opfylde tømte mine-

gange, der synker sammen og danner render i

landskabet.9

For at karakterisere de miljø- og naturbelastninger,

der er forbundet med udvindingen af forekom-

ster af fossil energi eller andre ressourcer, kan man

tale om en økologisk rygsæk for den pågældende

ressource. Den økologiske rygsæk henviser til de

arealer, der skal gennemgraves, den luftforure-

ning, der udvikles og i det hele taget de påvirk-

ninger, der er forbundet med udvindingen af en

ressource. Det er dog ikke så enkelt at opgøre de

ikke fornybare ressourcers økologiske rygsække,

men de burde indgå i forbrugerlandets miljø- og

naturregnskab. 

Også det danske miljø påvirkes ved efterforsk-

ning og indvinding af olie og gas i Nordsøen. Der

sker en påvirkning af planter og dyr i havet om-

kring platforme, både når der bores og i forbin-

delse med den daglige produktion. I årene op til

1990 var den samlede mængde af udledt olie på

omkring 600 tons om året. Efter 1991 faldt dette

tal til under 100 tons om året, fordi selskaberne

holdt op med at bruge oliebaseret boremudder.

Ud over kemikalieudledning ved olie og gaspro-

duktion udledes der knap 50.000 tons kemikalier

per år i forbindelse med boringer og vedligehol-

delse af brønde. Størstedelen anses for harmløse

stoffer, mens en mindre del er miljøskadelige.1

Klimaændringer
Et centralt problem ved energiforbrugets emissio-

ner er klimapåvirkninger. Jordens atmosfære vir-

ker i princippet som et drivhus, der holder på var-

men fra solen. Det er atmosfærens indhold af

drivhusgasser, som skaber drivhuseffekten. Kul-

dioxid (CO2), metan, lattergas og ozon er alle na-

turligt forekommende drivhusgasser. Den væ-

sentligste menneskeskabte drivhusgas er CO2,

hvis indhold i atmosfæren er øget med 30% si-

den den industrielle udvikling startede i slut-

ningen af 17-hundredtallet. Studier af iskerner

indikerer, at det atmosfæriske indhold af CO2 nu

er højere, end det har været de sidste 160.000 år.

Det er en global virkning, og jordens temperatur

viser en stigende tendens. De gennemsnitlige

temperaturer på den nordlige halvkugle i årene
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1990, 1995 og 1997 har været højere end i alle

andre år, i det mindste siden år 1400. Opvarm-

ningen over det meste af Europa har været særlig

stor i perioden 1981-1990, med en forøgelse i år-

lig gennemsnitstemperatur på 0,25- 0,5 0C i for-

hold til et langtidsgennemsnit.10

Om stigningen i atmosfærens indhold af drivhus-

gasser har medført klimaændringer diskuteres

fortsat. FN’s klimapanel, IPCC (Intergovernmental

Panel on Climate Change) har i 1990 og i 1996

vurderet risikoen for menneskeskabte klimaæn-

dringer. Klimapanelets samlede vurdering er, at

der er en skelnelig menneskelig påvirkning af det

globale klima. Om 50-100 år forventes atmosfæ-

rens indhold af drivhusgasser at være fordoblet.

Klimapanelet konkluderer, at der i løbet af de

næste 100 år kan forventes yderligere stigninger i

den globale temperatur på mellem 1 0C og 3,5 0C,

med deraf følgende klimaændringer og forven-

tede havstigninger på mellem 15-95 cm.1

For Europa er opvarmningen tydeligst i et bånd

fra Spanien over Centraleuropa til den Russiske

Federation. Minimumstemperaturen er steget

mere end ændringerne i maksimumstemperatu-

ren, og de observerede temperaturstigninger er

mest markante i løbet af vinteren. 

For at finde en indikator på et ændret klima er der

foretaget undersøgelser af udviklingen i ekstreme

vejrbegivenheder. En stigning i antallet af tilfælde

af ekstremt klima er påvist i USA, men i Europa

mangler der data tilbage i tiden, så en klar tendens

kan ikke identificeres. I UK, som har en af de læng-

ste klimadataserier i verden, er der dog fundet en

signifikant reduktion i antallet af “kolde dage" og

en mere beskeden stigning i antallet af “varme"

dage. Det svarer til de ovennævnte observationer

af, at vintrene er blevet mildere.10

Klimaændringer vil i det hele taget give markant

forandrede betingelser for økosystemerne i havet

og på landjorden og for fødevareproduktionen.

Scenarier for fremtiden

Råstofudvindingen på land og til havs er gen-

nemreguleret, og der synes ikke at være de store

problemer forbundet med de kommende års ud-

vikling.

Vandforsyningen centraliseres
Vandforsyningen vil i en lang fremtid være truet

af pesticider, næringssalte og andre kemiske stof-

fer. Der er en stor risiko for, at grundvandskvalite-

ten forringes yderligere. Det hænger sammen med,

at dannelsen og transporten af grundvand foregår

meget langsomt, og der vil gå en længere årræk-

ke, antagelig 20-50 år, før en fuld effekt af anvendte

stoffer vil kunne måles i de grundvandsmagasi-

ner, der anvendes i dag. Vandforsyningsstruktu-

ren vil ændres i de næste 10 år set i lyset af risi-

koen for forurening. Det forventes, at antallet af

private brønde og boringer frem til 2005 kan

falde til under en tredjedel af antallet i 1995, dvs.

der er risiko for, at 60.000 brønde og boringer må

lukkes. Antallet af vandværker forventes i samme

periode at falde med ca. 10%.1 Centraliseringen

af vandforsyningen er uheldig, og der bør gøres

en stor indsats for at modvirke alle ødelæggelser

af grundvandsmagasiner. 

Energibesparelser
Der er en generel sammenhæng mellem den

økonomiske vækst og forbruget af råstoffer. Gen-

nem de to seneste årtier er det lykkedes at afkoble

væksten i energiforbruget fra den økonomiske

vækst. Det samlede energiforbrug har stort set

været konstant på trods af en betydelig økono-

misk vækst. Energibesparelser har været en suc-

ces i forhold til opvarmningsforbruget, der faldt i

perioden 1972 til 1990 som et resultat af isole-

ring af boliger, omlægning til kraftvarme, udskift-

ning af gamle oliefyr med mere effektive natur-

gasfyr og fjernvarmeinstallationer og bedre ener-

gistyring. Stigningen i varmeforbruget i 90’erne

skyldes et voksende boligareal.11

Målet må være at udnytte ressourcerne effektivt,

men det er de lette energibesparelser, som er ble-

vet indført, og der er grænser for, hvor meget

mere der kan hentes på dette område, især når

det skal ske ad frivillighedens vej. Der er derfor et

behov for en mere prioriteret og styret indsats på

energibesparelsesområdet. 

Vedvarende energi
De kendte danske reserver af olie og gas rækker

til forholdsvis få år, og selv om energi kan købes

på verdensmarkedet, så satte tidligere erfaringer

med høje oliepriser i 70’erne og bekymring for

forsyningsmulighederne gang i forsøgene på at

udvikle vedvarende energikilder. Vedvarende

energi, som vindkraft, bølgeenergi, halm og sol-

energi, skal gradvis dække en større del af energi-
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forbruget, idet anvendelsen substituerer fossile

energiråstoffer. 

Den vedvarende energi udgør i dag ca. 10% af

Danmarks bruttoenergiforbrug, og det er rege-

ringens plan, at den vedvarende energi skal ud-

bygges. Regeringen sigter mod, at vedvarende

energi i 2030 skal udgøre 35% af det samlede

energiforbrug. Der er i dag opstillet ca. 5.500

vindmøller, som leverer omkring 9% af elforbru-

get, og inden udgangen af 2003 skal 20% af el-

forbruget dækkes af vedvarende energi.4

Udbygning med vindkraft er både globalt og her-

hjemme et af de vigtigste indsatsområder til be-

grænsning af CO2-emissioner og dermed de for-

ventede klimaændringer. Teknologiudvikling af

vindmøller er foregået siden 70’erne, men først i

de senere år er der kommet et afgørende gennem-

brud. Der kan drages en vigtig erfaring af vind-

mølleudviklingen, nemlig at markedet ikke af sig

selv sikrer, at der et alternativ til stede på det tids-

punkt, hvor der opstår knaphed på energi. Idealis-

tiske mennesker og offentlig støtte, enten direkte

eller indirekte gennem afgifter, har været en for-

udsætning for at udvikle alternativ energi. Vind-

mølleudviklingen er positiv, men der er naturmæs-

sige omkostninger, idet opstilling af store vind-

møller på land giver anledning til konflikter om

støj og æstetisk forringelse af landskaber. Udbyg-

ningsplanerne er nu sådan, at vindmøllene skal

placeres på havet, men også her er der potentielle

konflikter: Når fx møllerne helst skal placeres på

lavvandede arealer langt fra land, er de udvalgte

arealer ofte de biologisk værdifulde stenrev. Bio-

masseproduktion til energiformål, som fx Raps, er

også en vedvarende energikilde, som vil lægge

beslag på betydelige arealer og medføre et øget

gødnings- og pesticidforbrug. Som det er nu sub-

stitueres fossile brændstoffer med alternativ ener-

gi, men ulemperne ved alternativ energi ville være

lettere at acceptere i befolkningen, hvis de koble-

des til systematiske og overordnede energibespa-

relser. I stedet for at satse på tekniske løsninger,

som vedvarende energikilder egentlig er, burde

der lægges større vægt på energibesparelser, der

er de mest miljøskånsomme.

Teknologiudvikling og energibesparelser
Husholdningernes miljøbelastning er kommet i

fokus i de senere år. 

Et af de tiltag, der er blevet brugt med succes, er

at forbedre husholdningsmaskiners energieffekti-

vitet. Danske husholdningers elforbrug er steget

med over 27% fra 1980 til 1990. Siden 1990 er

elforbruget steget med ca. 2%. Hjemmene er fyldt

op med flere elforbrugende maskiner, som tørre-

tumblere, fjernsyn, stereoanlæg, computere, prin-

tere, lamper, foodprocessorer, stavblendere, elek-

triske tandbørster, kartoffelskrællere og vandsenge,

men dette har ikke ført til en betydelig stigning i

elforbruget. Dette skyldes en signifikant forbed-

ring af apparaternes gennemsnitlige specifikke el-

forbrug i den samme periode. Således er det gen-

nemsnitlige årlige elforbrug til en fryser faldet fra

607 kWh i 1990 til 482 kWh i 1998, dvs. med

21%. For et køleskab og en tørretumbler har fal-

det i samme periode været henholdsvis 15% og

22%.4

Gevinsten ved disse teknologiske forbedringer

opvejes dog af, at husholdningerne anskaffer sig

flere elektriske maskiner. 

Indsatsen er omfattende – 
men utilstrækkelig 

Råstoffer
Amterne administrerer indvinding af de faste rå-

stoffer på land ved at udlægge graveområder og

ved i regionplanerne at give faste retningslinier

for råstofindvinding. Det er ligeledes amterne,

som tager stilling til, om råstofgrave må fyldes op

efter bestemmelser i Miljøbeskyttelsesloven, idet

der i 1997 er indført forbud mod at fylde op med

tilkørt jord i råstofgrave. Der kan dog gives dis-

pensation, hvis en vurdering viser, at der ikke er

fare for forurening af grundvandet. 

Amternes planlægning og administration har

som mål, at den naturmæssige, landskabelige og

rekreative værdi af det ændrede landskab bliver

så stor som mulig, idet råstofudvindingen kan

føre til modsætninger med landbrugs-, natur- og

andre interesser. Det er desuden et mål at koordi-

nere den planlagte anvendelse af arealerne, såle-

des at indvindingen ikke står i vejen for andre af

samfundets behov, og arealer med værdifulde rå-

stoffer bør ikke anvendes til fx byggeri, før råstof-

ferne er udnyttet. 

Indvinding af de faste råstoffer på havbunden ad-

ministreres efter bestemmelser i Råstofloven, så-

ledes, at der kun kan indvindes i geografisk afgræn-

sede områder, efter at Skov- og Naturstyrelsen
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har vurderet de natur- og miljømæssige forhold. Hvis det drejer sig om ind-

vinding af faste råstoffer i større omfang, skal råstofmyndighederne gen-

nemføre en VVM-procedure. For så vidt angår stenfiskeri, er der gennem-

ført nye regler om et meget begrænset stenfiskeri, som alene omfatter an-

læg, hvor det ud fra bevaringsmæssige og æstetiske hensyn er ønskeligt at

anvende havsten.

Fra at være en sektor, hvor grusgraverne havde et ry som vandaler, har Rå-

stofloven fra 1972 med senere ændringer medført, at der i de senere år har

været relativt få konflikter på råstofområdet. Det er lykkedes at opbygge en

planprocedure, der har begrænset de tidligere konflikter og alligevel har sik-

ret forsyninger med byggematerialer. Det har været en proces, der har taget

mange år, og i dag retter reguleringen sig mod byggematerialernes livscy-

klus, nemlig ressourceudvinding, efterbehandling af gravene og genbrug af

byggematerialer.
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Beskyttelse af grundvandet
Bevarelse af tilstrækkelige grundvandsressourcer

bygger på flere reguleringsstrategier, nemlig for-

ureningsbekæmpelse, planlægning og vandbespa-

relser. De forureningstrusler, der stammer fra

landbrugssektoren, er blevet reguleret over de sid-

ste 15 år, og reguleringen har bygget på handlings-

planer, hvor man fastsætter mål for nedbringelse

af forurening på baggrund af dokumenterede

miljøproblemer. Handlingsplaner kan opfattes

som aftaler uden klare sanktioner, indtil konkret

lovgivning er vedtaget af Folketinget.

Handlingsplanen for begrænsning af pesticider er

fra 1986 og målsætningen var, at inden 1997 skul-

le anvendelsen halveres.12 Anvendelsen af pesti-

cider er faldet, for så vidt pesticidmængden måles

i tons. Måler man det antal gange bønderne sprøj-

ter deres afgrøder med pesticider (behandlings-

hyppigheden), er den ikke faldet nævneværdigt.

Det hænger sammen med to forhold, nemlig at

landbruget har indført vinterafgrøder, som sprøjtes

oftere, og at pesticidindustrien har udviklet ke-

miske midler med større effekt per vægtenhed.

Bekæmpelsen af organismer kan simpelthen fore-

tages med en mindre mængde pesticid, men der

skal køres lige så tit, og derfor opnås der ikke en

reduktion af behandlingshyppigheden, eller en

reduktion af belastningen af grundvandet med

potentielt farlige pesticider. 

Der er gennemført en skærpelse af lovgrundlaget

for godkendelse af pesticider, og en del produkter

og stoffer er blevet fjernet fra markedet. Endvi-

dere er afgiften på pesticider fordoblet fra 1998. 

I efteråret 1997 nedsatte Miljø- og energiministe-

ren Bichel-udvalget, der skulle vurdere de produk-

tionsmæssige, økonomiske, juridiske og miljømæs-

sige konsekvenser af en væsentlig begrænsning

eller fuldstændig afvikling af pesticidforbruget

inden for jordbrugserhvervene. Udvalget anbefa-

ler i sin rapport fra 1999 en trestrenget strategi

for nedsættelse af pesticidanvendelsen. Strategien

indebærer en generel nedsættelse af pesticidan-

vendelsen, nedsættelse af eksponeringen af bioto-

per samt en øget økologisk omlægning af land-

bruget.13 Regeringen har i slutningen af 1999

sendt en revideret handlingsplan i høring, som

lægger op til en begrænset reduktion i pesticid-

anvendelsen. Begrænsning af udledning af kvæl-

stof til vandmiljøet har været på den politiske

dagsorden siden midten af firserne. Det seneste

initiativ er Vandmiljøplan II, der handler om

iværksættelse af tiltag for at opnå det, der mang-

ler i at nå målet om en reduktion af kvælstofud-

ledningerne, så Danmark kan implementere EU’s

nitratdirektiv. Desuden skal Vandmiljøplan II si-

kre, at udledningerne årligt reduceres med i alt ca.

100.000 tons kvælstof i forhold til niveauer i

80’erne.14

Blandt de nye virkemidler for at forbedre grund-

vandskvaliteten er fremme af økologisk landbrug,

skovrejsning og en nedsættelse af gødningsnor-

men med 10%. Indsatsen overfor kvælstofudslip

fra landbruget har været langvarig og har i høj

grad bygget på frivillige virkemidler. En afgift på

kvælstofkunstgødning har været diskuteret i man-

ge år uden at være blevet gennemført. Det er nød-

vendigt at mindske inputtet af kvælstof til jord-

bruget, i stedet for at se på det der afstrømmer, og

som bygger på meget usikre beregninger. 

Planlægning af grundvandsindvindings-
områder
Hvert amt har i regionplanen for 1997 udpeget

områder med særlige drikkevandsinteresser.

Inden for disse områder skal grundvandet i særlig

grad beskyttes, ved at der udarbejdes og gennem-

føres indsatsplaner, og ved at affaldsdepoter ryd-

des op. Jordforureningen har i mange tilfælde spredt

sig, og da amterne udpegede områder med sær-

lige drikkevandsinteresser, var det derfor hensig-

ten at udpege områder med relativt få forurenede

grunde. 35% af Danmarks areal er udpeget som

særlige drikkevandsområder. Af de jordforure-

ninger, som var registreret ved udgangen af 1997,

ligger 37% i disse områder. Ifølge Vandmiljøplan

II skal amterne i de næste regionplaner udpege

såkaldte følsomme indvindingsområder, som ud

fra en geologisk vurdering er sårbare overfor for-

urening. Det kan dreje sig om særligt nitratføl-

somme indvindingsområder, hvortil kommer

vandindvindingsområder, som er sårbare over

for nedvaskning af pesticider. Ifølge Drikkevands-

udvalgets betænkning fra 1998 udgør større vand-

indvindingsområder 18% af Danmarks areal, mens

nitratfølsomme indvindingsområder skønnes at

udgøre 4%.1

Hvis disse indsatsområder skal beskyttes effektivt,

er det også nødvendigt at forhindre en for stor

udbringning af kvælstofgødning. Miljø- og ener-

giministeren har derfor bemyndigelse til at ind-

føre godkendelsesordninger for etablering og ud-

videlse af husdyrbedrifter i de områder, der er ud-

peget som indsatsområder, for så vidt angår ni-
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trat. Denne form for opdelt beskyttelsesplanlæg-

ning, altså at visse områder underkastes en særlig

indsats, mens andre områder overlades til fortsat

belastning, er problematisk. En lignende planlæg-

ning kendes fra de kystnære områder, den såkald-

te vandområdeplanlægning, og erfaringen herfra

viste, at det var umuligt at beskytte særlige områ-

der, fordi der ikke var viden til at fastlægge, hvor-

dan forureningen spredes, og fordi der er en lang

tidsforsinkelse, inden problemerne registreres.

Det er derfor mere fremadrettet at søge at beskyt-

te hele grundvandsressourcen og sørge for at eli-

minere kilderne til forurening.

I EU er der opnået enighed om et såkaldt Vand-

rammedirektiv for hele vandkredsløbet, og de tan-

ker, der er indeholdt heri, kan måske bruges til at

gennemtvinge en strengere beskyttelse af grund-

vandet fremover.

Indsatsen mod klimaændringer
Indsatsen for at begrænse de forventede menne-

skeskabte klimaændringer består hovedsagelig i

at reducere det globale udslip af drivhusgasser.

Ved den såkaldte Kyoto-protokol har de industri-

aliserede lande i 1997 samlet forpligtiget sig til at

reducere udledningen af drivhusgasser, således at

det gennemsnitlige niveau for udledninger i åre-

ne 2008-12 er 5% lavere end udledningen i 1990.

Kyoto-protokollen træder i kraft, når mindst 55

lande har ratificeret den. Den gennemsnitlige år-

lige CO2-udledning per indbygger i de industriali-

serede lande er på 10,3 tons, og det danske udslip

er på 11 tons per indbygger. Det globale gennem-

snit er på 4,0 tons, mens det for udviklingslan-

dene er på 1,8 tons. Hvis CO2-koncentrationen i

atmosfæren skulle stabiliseres på det nuværende

niveau, ville det kræve globale reduktioner af ud-

ledningerne på 50-70%. EU har bundet sig til at

reducere drivhusgasserne med samlet 8%, målt

som et gennemsnit for perioden 2008-12 sam-

menlignet med udledningen i 1990. De enkelte

EU-lande yder forskellige bidrag til at opnå dette

mål. Danmark har accepteret en 21% reduktions-

forpligtigelse ud fra den forudsætning, at der vil

ske en yderligere udvikling og vedtagelse af fæl-

les og koordinerende tiltag og politikker i EU.1

I den danske energihandlingsplan, Energi 21, fra

1996 blev målet om en 20% reduktion af CO2-

udslippet i 2005 i forhold til 1988 for energi- og

transportområdet set under ét fastholdt. Samtidig

blev et mere langsigtet pejlemærke introduceret:

50% reduktion af CO2-udslippet i 2030. Parallelt

med Energi 21 vedtog regeringen i 1996 en hand-

lingsplan for reduktion af transportsektorens CO2-

udslip. Udviklingen på transportområdet er imid-

lertid ikke gået i den rigtige retning, og CO2-ud-

slippet lå i 1996 16% over niveauet for 1988.15

Der er derfor behov for nye væsentlige initiativer

på transportområdet. I 1997 lå det korrigerede

CO2-udslip 8% lavere end i 1988. Reduktionen er

et resultat af de gennemførte energibesparelser

og anvendelse af renere brændsler.4

Miljøvurderingen af finanslovforslaget for 1999

indeholdt en samlet vurdering af den hidtidige

indsats på klimaområdet, og det konkluderes, at

der med de iværksatte og planlagte tiltag kun vil

kunne opnås en reduktion af den danske udled-

ning af CO2 på 15-16% i 2005 i forhold til en mål-

sat reduktion på 20% af niveauet i 1988.1

CO2-målsætningerne ser altså ikke ud til at blive

nået indenfor den planlagte tidsramme. Det er

nødvendigt med langt mere radikale nedskæring-

er i energiforbruget, hvis klimaændringer skal

begrænses. 

Økologisk råderum
Der importeres en stigende mængde varer til

Danmark, og mange miljø- og naturødelæggelser

forbliver skjult i de lande, hvorfra produkterne

importeres (økologisk rygsæk). Internationalt er

der en stigende opmærksomhed på, at import af

produkter og varer har konsekvenser, som burde

indregnes i en dansk sammenhæng. Tanken om

et økologisk råderum er et forsøg på at indarbejde

disse globale sammenhænge. 

Det økologiske råderum bygger på to basale for-

udsætninger. Den ene er, at der skal være en lige-

lig fordeling af jordens ressourcer mellem alle

verdens mennesker. Lighedsprincippet skal gælde

generelt, men af praktiske grunde (fx er transport-

muligheder for drikkevand og grus begrænsede)

fordeles nogle af ressourcerne i forhold til konti-

nenter, nationer eller regioner. Den anden forud-

sætning er, at der er begrænsede mængder af

energi, mineraler, ferskvand og andre ressourcer. 

Når det maksimalt tilladelige ressourceforbrug er

kendt, kan et økologisk råderum per person fin-

des som forholdet mellem ressourceforbruget og

antallet af personer, der skal dele ressourcen.16

Det økologiske råderum er en del af regeringens

politik, og Miljø- og Energiministeriet har udar-
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bejdet rapporter om arealanvendelse, skove og

ikke fornybare ressourcer. Miljøministeriets rap-

porter peger dog ikke på bestemte målsætninger,

fx om at reducere CO2-udslippet.17 Miljøorgani-

sationen NOAH er ikke så tilbageholdende og

foreslår, at det danske CO2-udslip skal ned med

86% inden år 2030, eller til rundt regnet en tien-

dedel af det nuværende.16 Wuppertal Instituttet i

Tyskland anser en halvering af de globale res-

sourcestrømme for at være nødvendig. Dette mål

betyder, at de industrialiserede lande skal redu-

cere deres ressourceudnyttelse til en tiendedel el-

ler med en faktor 10. Andre taler om en faktor 4.17

FN’s særlige generalforsamling om bæredygtig

udvikling i 1997 (UNGASS) opfordrede især de

industrialiserede lande til at undersøge målsæt-

ningerne om en reduktion af ressourceforbruget

og miljøbelastningen med en faktor 4 på mellem-

langt sigt og en faktor 10 på langt sigt. Reduktion

med en faktor 4 og faktor 10 kan være operatio-

nelle mål som udgangspunkt for analyser af pro-

duktions- og forbrugsmønstre og kan danne bag-

grund for udvikling af helhedsorienterede strate-

gier for reduktion af miljøbelastninger og ressour-

ceforbrug.1 Men det er uklart, hvilke virkemidler

der skal tages i brug for at nå målene.

Konklusion og perspektivering

Vandforsyningen kan visse steder tørlægge øko-

systemer, men vandbesparelser er ikke det cen-

trale indsatsområde. Det er forureningen af grund-

vandet, som er den alvorligste trussel. Grundvand

er en indikator for miljøets generelle tilstand, og

det opsamler og gemmer de fingeraftryk, samfun-

det sætter over lang tid. De aftryk er foruroligende,

og der er mange forskellige typer regulering in-

volveret i at sikre grundvandsressourcen. Der er

ikke en udpræget effektiv koordinering mellem

indsatserne, og det vil være en forbedring at be-

tragte grundvand som et produktionsmiddel, der

ligesom byggematerialerne reguleringsmæssigt

skal følges i hele dets “livscyklus". Reguleringen

kan samles i en lovgivning, der behandler dan-

nelse og beskyttelse af grundvand, behandler

vandforsyning og forbrug og sikrer bortskaffelse

af vand. En vandlov med et kredsløbsorienteret

miljø- og natursyn kan finde støtte i det vedtagne
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Vandrammedirektiv, hvor EU lægger op til en så-

dan helhedsorienteret indsats på vandområdet.

Bedre lovgivning gør det ikke alene, der er også

et behov for at stramme virkemidlerne. Hand-

lingsplaner har siden begyndelserne af 80’erne

været et yndet politisk instrument på miljøområ-

det. Landbrugets kvælstof- og pesticidforbrug og

energiforbruget er blevet reguleret gennem hand-

lingsplaner og dertil knyttede målsætninger. Mål-

sætningerne har været en procentvis reduktion af

en udvalgt indikator, men målene er ikke blevet

overholdt til tiden. De initiativer, som skulle få

handlingsplanerne til at fungere, har haft ringe ef-

fekt, enten fordi det ikke kunne lade sig gøre at

gennemføre effektive afgifter, eller fordi regule-

ringen ikke rettede sig direkte mod problemet, el-

ler fordi reguleringen var mere eller mindre fri-

villig. Det er karakteristisk, at når handlingspla-

nens målsætning ikke blev nået til tiden, så var

der ingen sanktioner. Der udarbejdes blot en ny

plan. Det er en ineffektiv og tillidsundergravende

måde at lave planlægning på. Der bør lægges stør-

re vægt på regelstyring, hvor alle forurenere be-

handles ens, og hvor de frivillige og bløde ord-

ninger nedtones.

Ikke fornybare ressourcer, som de er blevet ana-

lyseret i dette kapitel, involverer mange samfunds-

sektorer. Der er en tydelig og positiv tendens i

dansk miljø- og naturregulering til, at de ikke for-

nybare ressourcer opfattes i forhold til livscyklus

af den pågældende ressource. På den anden side

foregår hovedparten af reguleringen stadig sektor-

opdelt, og det virker i nogle tilfælde, som om der

ikke eller kun langsomt sker en koordinering mel-

lem sektorer, der har stor indflydelse på hinan-

den. Det gælder fx mellem landbrugssektoren og

vandsektoren, hvor der er behov for en bedre ko-

ordinering. 

Som nævnt diskuteres det internationalt, at en

bæredygtig målsætning for ressourcestrømme i

et industrialiseret land som Danmark generelt

skal reduceres til en tiendedel af det nuværende

niveau. Udviklingen hen i mod en sådan omgang

med ressourcerne vil stille store krav til teknolo-

giudvikling og til befolkningens forbrug. Udvik-

lingen af renere teknologier kom ikke af sig selv,

men den har været et resultat af, at mange men-

nesker har nægtet at acceptere en teknologiud-

vikling baseret på kortsigtede forretningsmæssige

overvejelser. Gennem de sidste 25 år er der i Dan-

mark udviklet en række ressourcebesparende

teknologier, netop fordi der har været miljø- og

naturorganisationer, som stædigt har fastholdt, at res-

sourcerne var begrænsede, og at udvindingen for-

årsagede forurening direkte eller indirekte. Regu-

lering af et miljø- og naturproblem kræver flere

trin, nemlig opmærksomhed på at problemet eksi-

sterer, forståelse for hvad der forårsager proble-

met, kapacitet til at håndtere årsagerne, en bevidst-

hed om at problemet er vigtigt og en politisk vilje til

at handle. Lovgivningen kan være med til at ændre

folks adfærd, dvs. påvirke holdninger og livsstile i

en mindre ressourceintensiv retning, men først og

fremmest må en større del af befolkningen overbe-

vises om, at det er en god idé at handle i overens-

stemmelse med det globale økologiske råderum.
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Centrale budskaber

. Bynatur har for de fleste mennesker ind-
til for nogle år siden været en contradic-
tio in adjecto - en modsætning til mange
menneskers naturbegreb.

. Bynatur er den mest synlige, og for
mange mennesker den eneste, natur i
dagligdagen, og betydningen kan derfor
næppe overvurderes.

. Bynatur er set med evolutionære øjne en
meget ung naturtype. Hovedsagelig er
den kulturbetinget, men i sin konkrete ud-
formning afhængig af det fysiske grund-
lag og indvandring af flora og fauna fra
de omgivende naturtyper. Samtidig byder
den på grund af sine specielle forhold nye
arter et levested uden for deres normale
areal.

. Bynatur har siden industrialiseringens
start i sidste århundrede været en areal-
mæssigt hurtigt voksende "natur"-del,
også her i landet. Denne vækst forsøges
først nu bremset.

. Bynatur er en meget dynamisk del af na-
turen, endnu mere end den dyrkede jord.
Presset på og udviklingen af bynatur er
afhængig af den økonomiske konjunktur,
politiske beslutninger og byboernes hold-
ninger og adfærd.

. I de sidste år har kvalitetsopfattelsen af
bynatur undergået en dybtgående foran-
dring: fra alene at bygge på plejemål præ-
get af gartneres værdier uden plads til
den vilde natur hen mod mere differentie-
rede mål, inkl. bevaring og genoprettelse
af vild natur.

. Bynatur er anderledes end naturlige natur-
typer: Bynatur som helhed er artsrig, og
samtidig findes der mange individer per
art.

. I modsætning til naturlige systemer er det
meget vanskeligt at finde indikatorer, der
beskriver dette sammensatte, menneske-
skabte “økosystem”.

. Bynatur er den mest planlagte del af vores
omgivelser og samtidig den mest splittede
og kaotiske.

. Bynatur er den del af naturen, der i sin
eksistens totalt er afhængig af mennesket.

. Vores syn på og holdning til by og natur
har afgørende betydning for bynaturens
fremtid.

. Planlægning af bynatur burde sidestilles
med de klassiske emner økonomi og arki-
tektonisk byplanlægning. Bynatur burde
tilføres et kvalitativt aspekt ud over den
ren arealmæssige dimension.

. Data om bynatur burde indsamles og gø-
res tilgængelige på tværs af administrative
grænser.

. Bynatur burde få tid til at udvikle sig del-
vis på egne præmisser.
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Indledning

Bynatur er et forholdsvis ungt begreb. Indtil 60’erne

var naturen generelt ikke noget, man forventede

at finde i byen. Byen var udtryk for menneske-

skabte forhold, som intet med natur havde at gøre.

Naturen lå uden for byen, ved kysterne, i skoven.

Først i forbindelse med forureningsdiskussionen i

slutningen af 60’erne og i 70’erne begyndte man

at opdage naturen også i byen. Der var ikke kun

enkelte parker og vejtræer, de var del af en større

sammenhæng. Byen kunne opfattes som økosy-

stem med mange delelementer. Som følge af den

økologiske diskussion i 80’erne blev der sat yder-

ligere fokus på byerne og deres natur. Byøkologi-

en dengang arbejdede meget med grønne ele-

menter, og natur i byen var et samlingspunkt for

meget folkeligt engagement.

Det der gør det vanskeligt at forene begreberne

by og natur er nok den kendsgerning, at byerne

er det mest menneskeskabte i vores omgivelser,

hvorimod naturen tit opfattes som upåvirket af

mennesker. Mærkeligt nok har vi en stærk tilbøje-

lighed til ikke at betragte os selv som en del af

naturen – men som dens modpart. Denne adskil-

lelse af mennesket fra dets livsgrundlag kan selv-

følgelig forstås som reaktion på den trussel, natu-

ren har været for mennesket i årtusinder. Men i

dag, med den magt, menneskeheden har fået

over naturen med hjælp af videnskab og teknik,

er denne splittelse mellem os på den ene side og

naturen på den anden side ved at være livsfarlig

for naturen og dermed for os selv: Ødelægger vi

den natur, som vi er en del af, løber vi en risiko

for at ødelægge os selv for altid, mens naturen

stadig vil eksistere, selv om det vil ske på en helt

anden måde end den vi er vant til og holder af.

I det følgende betragtes bynatur derfor som

meget bredt favnende. Bynaturen omfatter ikke

kun “vilde” dyr og planter og deres “naturgivne”

levesteder m.m., men også parker, haver, pladser

og andre levesteder, herunder huse og alle deres

beboere, ønskede som uønskede. I modsætning

til en snævrere opfattelse af natur undgår denne

opfattelse de problemer, der ellers opstår med de

organismer, der har udviklet tætte relationer til

menneskeskabte levesteder, fx Fårekyllingen i

fjernvarmesystemerne, Gråspurven i (lands)byer-

ne, Mursejleren over stenbroen, Solsorten i par-

kerne eller Kæmpe-Bjørneklo på de lysåbne bred-

der af vandløb og søer. Måske åbner denne brede

definition også vores øjne for de vilde dyrs og

planters accept af byerne som naturtype og af

vores huse, veje og parker som levesteder.

Bynaturens betydning er vokset

Natur i byen er en meget ung naturtype, der er op-

stået som følge af menneskets bosætning i større

eller mindre byer i historisk tid. 8.000– 10.000 år

er set med evolutionens øjne næsten ingenting.

Derfor findes i byen specialiserede arter kun i

meget begrænset omfang. De arter, der lever i

byen, er arter, der er i forvejen kunne tåle byernes

levevilkår og “forveksler” byen med naturlige leve-

steder som for eksempel bjerge. Som helhed er

bynatur et meget komplekst system. Her kan vi

nøjes med at fremhæve de mere generelle træk

og give eksempler på dem. Der findes også mere

dybtgående, biologiske beskrivelser af bynatur.12

Naturen efter den i indledningen givne, brede

definition omfatter:. de planlagte, kulturbetingede grønne områder,

der er underlagt besluttede mål, en stram sty-

ring og en vedvarende plejeindsats: De fleste

af byernes parker hører til i denne kategori,

men også kirkegårde, parcelhus- og koloniha-

ver, fælles- og friarealer ved almennyttigt bolig-

byggeri og i parcelhuskvarterer, eller pæne,

moderne industriområder.. den indre, centrale del af byen, næsten uden

grønne islæt, men befolket af mange insekter,

rotter og enkelte fuglearter samt mange plan-

ter, der formår at vokse de mest usædvanlige

steder. Stenbroen kan også ses som et alpint

landskab med bjergtinder, slugter og et meget

ekstremt klima fuldt af modsætninger. . arealer, der har gennemgået en meget gennem-

gribende bearbejdning af mennesker, men

siden har ligget uplejede eller kun ekstensivt

plejet hen, som fx jernbanearealer og ikke-ud-

nyttede eller nedlagte industriarealer. På disse

hyppigt næringsfattige, varme, sandede arealer

findes mange sjældne arter, der ellers ikke

forekommer i Danmark.. vilde arealer, der “altid” har været uplejede

eller er blevet genoprettet: Utterslev mose eller

Brabrand Sø er eksempler på denne kategori. I

modsætning til mange andre dele af bynaturen

er disse arealer hyppigt store nok til at indehol-
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de et forholdsmæssigt uforstyrret, vildt biolo-

gisk liv.. de bynære naturarealer, der formidler over-

gangen mellem bynaturen og det åbne lands

natur. Herfra kan vilde, hjemmehørende arter

erobre byen som levested. Nye arter møder

her for første gang konkurrencen fra popula-

tioner af danske arter. Forskellen til det åbne

lands natur ligger mest i den stress, naturen

udsættes for på grund af den menneskelige

udnyttelse og nydelse af arealerne.

Udformningen af disse arealtyper er ikke kun

afhængig af menneskets direkte virke, men også

af naturgivne forhold som den geografiske belig-

genhed, det generelle klima og jordbunden. By-

naturen i Århus er en anden end i Rom eller

Stockholm, ligesom storbyer har en anden byna-

tur end de små danske købstæder. I de store byer

er den menneskelige påvirkning mere intensiv,

det menneskeskabte klima adskiller sig mere fra

omgivelserne og afstanden fra naturlige dyre- og

plantepopulationer er større.

Som indirekte, og ofte utilsigtede virkninger med-

fører menneskelig aktivitet store ændringer af de

naturlige vilkår. Vandets kredsløb påvirkes for ek-

sempel meget igennem kloakering, hurtigst mulig

bortledning af regnvand, rørlægning af vandløb

og større fordampning fra befæstede arealer.

Generelt er temperaturen højere i byen end ude

på landet, antallet af solskinstimer mindre, luftfug-

tigheden er ligeledes mindre, antallet af dage med

meget lidt nedbør er større osv. I byen er der ste-

der med meget læ, men samtidig skaber bebyggelserne

også områder med megen blæst, ligesom opvarm-

ningen af de store stenarealer giver anledning til

turbulens og meget støv i luften.3

Bynatur er også en mosaik af mange forskellige,

små levesteder, der delvis tilhører forskellige øko-

systemer, som sammensættes på en anden måde

end uden for byen. Overgangene fra det ene leve-

sted til det andet er skarpere, levestedernes areal

er mindre.

Alle levesteder i byen er underlagt en ekstremt

stærk dynamik og uforudsigelighed på grund af

menneskelig aktivitet. Findes der en regel, kunne

den være: Al naturlig udvikling stoppes på et eller

andet tidspunkt, og oftest (tilbage)føres arealet til

en rå, abiotisk tilstand, hvor de biologiske kræfter

kan starte på ny. Hyppigst skaber mennesker i

løbet af ganske kort tid en ny tilstand uden for-

bindelse til den tidligere tilstand: Bynær skov på

landbrugsarealer anlægges i løbet af et efterår og

vokser op til blandede lærke-/bøgeskove i løbet af

10-15 år. Med naturens egne kræfter vil den sam-

me proces måske tage den tidobbelte tid. Denne

meget hurtige fremavling af skov har konsekven-

ser for de nye skove, som i mange år fremstår mere

som kulisser end som naturskove. Kolonisering

med skovarter er selvfølgelig afhængig af den nye

skovs beliggenhed i forhold til andre, gamle skove.

Arealet af bynatur har gennemgået en meget

stærk vækst i løbet af de sidste årtier, som følgen-

de Tabel 1 viser. I løbet af de sidste godt 30 år er

der næsten sket en fordobling af byernes areal.

Det er først nu, at denne vækst søges bremset.

Samtidig med arealvæksten voksede selvfølgelig

også antallet af byboere. I dag bor ca. 85% af be-

folkningen på cirka 9% af landets areal! 4
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Arealforbrug til bebyggelse

1965 1978 1982 1995 2025
1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %

ha ha ha ha ha

Byer over 200

indbyggere 105 2,4 175 4,1 189 4,4 228 5,3 264 6,1

Sommerhus-

områder 24 0,6 41 1 42 1 49 1,1 49 1,1

Spredt bebyg-

gelse i landzone 84 2 123 2,9 132 3,1 145 3,4 145 3,4

Kilde: Miljø- og Energiministeriet (1999) Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1999. 

Tabel 1.
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Den største del af byboerne tilbringer hele deres

liv i byen. De fleste har ikke slægtninge på landet.

Dermed mangler der en naturlig forbindelse og

et grundlæggende kendskab til den vilde natur.

Vild natur i dag er et udflugtsmål i weekenden,

eller den opsøges i ferieperioden som perfekt or-

ganiseret safaritur med garanteret solskin. At men-

nesket alligevel har et stort behov for naturople-

velser kan ses som årsag til den store fremgang

for naturprogrammer i fjernsynet!

Natur i byen er blevet den eneste del af naturen,

de fleste mennesker oplever dagligt. Bymenneskets

forestillinger af og om naturen formes i dag af

indtryk, af natur i byen. Jo mere naturoplevelsen

i byen forringes, jo mere fremmed bliver naturen

for byboerne. Dermed bliver det også sværere at

finde forståelse for nødvendigheden af naturbe-

skyttelse. Kun det vi kender, kan vi elske og

beskytte.

Den stigende betydning af bynatur for mennesker

følges ikke af en tilsvarende betydning for natu-

ren som helhed. Der findes kun få arter, som for

eksempel Mursejlerne, der her i landet alene trives

i byerne. Nogle arter som Gråspurven bruger dog

byer som refugium, når andre levesteder forsvin-

der. Dette gælder også visse plantearter, der ikke

længere kan trives i det effektive landbrugsland-

skab, men kan overleve på restarealer i byen.

En anden betydning har bynatur som indgangsvej

for nye arter, der invaderer landet af egen kraft

eller med hjælp af de menneskeskabte sprednings-

muligheder, som tog, skib og bil medfører. Byens

specielle klima, rige fødekilder og mangfoldige

levesteder uden stor konkurrence af hjemmehø-

rende arter er et godt sted at starte en kolonisering

af nye arealer.

Bynaturens stærkeste side er dens store udbud af

forskellige arter, der oven i købet tit forekommer

i store individtal. Mange vilde dyr i byen har for-

mindsket deres flugtdistance betydeligt som følge

af daglig kontakt til mennesker . De mest kendte

eksempler er nok Solsorten, oprindeligt en sky

skovfugl, der nu bygger rede alle steder i og ved

huse, og egernet, der mange steder næsten kan

håndfodres. Denne situation giver mange menne-

sker gode muligheder for dagligt at iagttage natu-

ren og følge livets gang på nært hold.

En speciel dansk bynatur findes ikke. Her foregår

de samme processer som i andre landes byer: 

Flere hjemmehørende, vilde arter flytter til byen;

Ræve og Grævlinger er nyere eksempler, Solsort,

Tårnfalk og Egern ældre eksempler. Nye arter bli-

ver indført og kan eventuelt formere en levedyg-

tig population i en årrække; de fleste uddør dog i

en streng vinter. 
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Figur 1. Grafen viser sammenhængen mellem byens struktur (fra åben bybebyggelse ved byens udkant til
tæt bebyggelse inde på stenbroen) og naturelementernes betydning for naturen som sådan og som symboler
for naturen. Naturens meget positive symbolværdi, parret med et romantisk natursyn, kommer tit til udtryk i
beboernes kamp om grønne arealer.

Kilde: En lignende grafik så jeg engang på et kursus eller til et foredrag. Jeg glemte at notere autors navn, så selvom

undertegnede har modificeret grafikken, er den ikke min opfindelse! 
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Selvom bynaturens betydning for naturen som

helhed er ringe, har den stor betydning for men-

nesker. Det grønne har en symbolsk komponent

ved siden af den fysiske betydning som grundlag

for livet. Symbolsk forstås her som et begreb, der

dækker over den pædagogiske og åndelige værdi,

naturen har for mennesker. Jo længere inde på

stenbroen vi befinder os, des vigtigere er den sym-

bolværdi, et enkelt stort træ eller en flok spurve

har. Samtidig aftager den rolle, naturelementet har

for naturen som helhed (Fig. 1). 

Bynaturen vokser

Byernes historie er også historien om menneskets

kamp om beherskelse af naturen og om frigørelse

fra naturens uforudsigelighed. Men netop denne

uforudsigelighed tvang mennesker til at tage dele

af naturen med ind i byen i form af nyttehaver.

Også husdyrhold i byer var udbredt - og den vilde

natur fulgte naturligt med, ikke mindst som ukrudt

og skadedyr!

Nyttehaver og grønne arealer var i mange århun-

dreder vigtige kilder til byboernes forsyning med

friske grøntsager og andre levnedsmidler. Levneds-

middelforsyningen fra land til byen var teknisk

meget usikker og blev hyppigt afbrud under kri-

ge. Hvem husker ikke den betydning, Sarajevos

haver og parker fik for befolkningens forsyning

med bl.a. grøntsager og brændsel under den lange

belejring i 90’erne!

Industrialiseringens fremskridt muliggjorde og

nødvendiggjorde nye industribyer som fx Bro-

kvartererne i København. Der var hverken plads

til eller fra ejerens side ønske om friarealer eller

nytte- og prydhaver. Disse nye bydele var ideelle

levesteder for mange sygdomsfremkaldende mikro-

organismer og få, men yderst succesrige dyrearter

som rotter, mus og kakerlakker. 

Erkendelsen af sammenhængen mellem bebyggel-

sesart, hygiejneforhold og sygdomsudbrud førte

snart til krav om bl.a. kloakering.5 6 Ideen om ko-

lonihaver fandt mange tilhængere, og en ændret

byplanlægning blev introduceret, der for eksempel

sørgede for anlæg af nye byparker til gavn for den

almindelige befolkning. Parkerne blev gerne an-

lagt på tidligere militære arealer. 7 Bynatur blev

et redskab til bevarelse eller genskabelse af arbej-

derbefolkningens arbejdskraft.

De gamle bydeles fortætning havde mange steder

medført nedlæggelsen af de oprindelige, intensivt

dyrkede byhaver i baggårdene, som i starten af

dette århundrede genopstod i form af kolonihaver

i byernes udkant. Her dyrkedes et stort udvalg af

hjemmehørende, gamle danske nytteplanter og -

dyr. De nye byparker og andre grønne områder

havde derimod kun lidt plads til vildt dyre- og

planteliv. Parkerne tjente til borgerskabets ad-

spredelse og promenering og havde tit en stor

rigdom af sjældne, eksotiske prydplanter. Tidens

æstetik krævede stadigvæk synlige beviser for

menneskets beherskelse af naturen i form af vel-

trimmede have- og parkanlæg.

Den eksplosive byvækst efter anden verdenskrig

foregik ikke kun på bekostning af landbrugs- og

naturarealer uden for de gamle byer, men også
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på bekostning af mange kolonihaver og andre

grønne arealer.8 Grønne arealer var byggematado-

rernes og politikernes foretrukne, billige ofre. I

stedet blev der anlagt veje, veje og atter veje, der

forbandt de enkelte dele af byen. Mellem de mo-

derne, høje huse blev der anlagt store grønne

arealer. De fleste af disse nye arealer var ørken-

lignende monokulturer, der kun kunne tiltrække

ganske få arter (ensformige, artsfattige systemer

med stort, men ensartet fødetilbud) og få individer,

som for eksempel regnorme og Solsort. Typisk er

de veltrimmede store græsarealer og buskadser

med varmemester-klipning omkring de store al-

mennyttige boligblokke fra 50’erne og 60’erne.

Disse arealer blev meget intensivt plejet med tek-

niske hjælpemidler og et stort forbrug af kemi-

kalier. 

Den ubekymrede brug af industrielt fremstillede

planteværnsmidler samtidig med en (meget hård-

hændet) pleje af buskadser og træplantninger tillod

næsten ingen vild natur og begrænsede samtidig

udvalget af mulige prydarter meget. Så selvom de

grønne områder givetvis voksede arealmæssigt i

denne periode, var deres naturværdi meget be-

grænset. Symbolværdien lå mest i den opfattelse,

at naturen skulle tæmmes, beherskes, klippes,

plejes. Funktionen var pynt og pryd eller sikring

af lys og luft.

I dette tidsrum blev der også anlagt mange nye

bydelsparker rundt om i landet, de fleste som tra-

ditionelle byparker med et højt plejeniveau og et

stort resurseforbrug. Det viste sig dog hurtigt, at

der ikke var penge nok til anlæg eller pleje af de

nye arealer, og mange kommuner ændrede pleje-

standarden. Opdagelsen af miljøforurening i slut-

ningen af tresserne og miljødiskussionerne i halv-

fjerdserne medførte også en stigende interesse

for naturen i byen. 

Økologi var et begreb, der kunne forene alle dis-

kussionsgrene. Byen kunne opfattes som økolo-

gisk system og undersøges med de samme stof-

og energi-flowmodeller som for eksempel en sø.

Byen viste sig at forbruge ufatteligt store energi-

og stofmængder. En måde at mindske denne para-

sitære adfærd var at mindske resurseforbruget i

byen. Anlæg af nye og omlægning af eksisterende

parker til naturnære områder i og ved byen med

mindre resurseforbrug til pleje var en af de mange

muligheder. Byøkologien og de naturnære parker

opstod hånd i hånd.

Så teoretisk indlysende fordelene ved mere natur

i byen var, økologisk og økonomisk, viste realite-

ten hurtigt, at naturen stadigvæk ikke kunne over-

lades til sig selv. Byernes levevilkår medførte ikke

automatisk de naturtyper, som byboere, politikere

og gartnere ønskede. Det var ikke nok at undlade

at slå store græsarealer for at opnå en blomstereng

- det krævede store anlægsudgifter at fjerne den

alt for næringsrige jord, tilføre ny, næringsfattig jord

og så nye frøblandinger. Alternativt var der brug

for megen tålmodighed og ændrede plejeforan-

staltninger i mange år, inden det ønskede resultat

kunne nås. Hertil kræves en massiv efteruddan-

nelse af plejepersonalet og store oplysningskam-

pagner i befolkningen. Og så er spørgsmålet om,

hvorvidt alle insekter er ønskede, ikke engang

diskuteret! Det er jo ikke kun sommerfugle, der

kan indfinde sig på disse arealer!

Bynaturens kendetegn og status

Et af de vigtigste kendetegn ved bynaturen er dens

dynamik, de ustandselige forandringer i levesteder-

nes udformning, tilstand og beliggenhed. Forvand-

lingerne i bynaturen foregår endnu hurtigere end

de ændringer, jordbrugslandskabet er udsat for.

Sammenhængende arealer bliver delt op i mindre

enheder på grund af vejbyggeri, en gammel have

kan blive ryddet for at blive nyanlagt efter tidens

nyeste mode. Opdeling af i forvejen små arealer

kan hurtigt medføre, at en bestand af planter eller

dyr ikke fortsat kan eksistere. Bynaturens mosaik-

dele er kun sjældent forbundet med hinanden på

en måde, der tillader en hurtig spredning og re-

kolonisering af tomme arealer. Alene byernes

større areal, flere og bredere veje og højere huse

med lukkede facader gør kolonisering meget mere

besværlig i byen end i det åbne land, selv for meget

spredningsdygtige arter.

Et andet kendetegn for bynatur er, at den menne-

skelige aktivitet er den altdominerende faktor, og

at alt, der påvirker denne faktor, også har indfly-

delse på byens natur: økonomiske konjunkturer,

ligesom politiske beslutninger.

Øget økonomisk aktivitet medfører fx hyppigt

øget arealforbrug til produktion, transport og han-

del. De sidste årtiers bestræbelser på at placere

disse arealkrævende aktiviteter i byernes udkant,

på bar mark, har mindsket andelen af bynære,
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vilde arealer betydeligt. Placeres lignende virksomheder i byen, fortættes

byen, og dermed påvirkes andre levesteder for dyr og planter. Typisk vil 

ekstensivt udnyttede arealer blive overført til mere intensiv arealudnyttelse.

Dermed bliver mulighederne for dyr og planter, der er afhængige af eksten-

sivt udnyttede levesteder, naturligt mindre. Samtidig øges antallet af levesteder

for de dyr og planter, der trives i tilknytning til de nævnte aktiviteter: vejrabat-

ter med deres meget specielle levevilkår, nye restarealer i og omkring pro-

duktionsanlæg, parkeringspladser og husfacader.

De sidste års beslutninger om en forøgelse af Danmarks skovareal og det

fokus, der er rettet mod en bynær placering af de nye skove, øger antallet

af levesteder for dyr og planter med tilknytning til skoven, men mindsker

samtidig bynære arealer for andre dyr og planter, der er afhængig af store,

åbne arealer som fx Vibe og Sanglærke. Fugle, der bygger rede og ruger på

jorden, findes i forvejen meget sjældent i byen.

Politiske beslutninger som forbud mod brugen af pesticider (herbicider) på

offentligt ejede eller plejede arealer fra 1. januar 2003 vil få stor indflydelse

på byens natur, og vil medføre flere levemuligheder for flere vilde plante-

og dyrearter. 

Byens levesteder er i mange tilfælde ekstrembiotoper. Pesticider og andre

forureninger er kun nogle af de faktorer, der gør byen til et ekstremt levested.

Klimaforholdene er nævnt tidligere. Forureningen skaber ekstrembiotoper

med specielle levevilkår, som kun få arter kan tåle. Tit findes der massefore-

komster af få plantearter på disse arealer. Imødekommer disse planters ud-

seende ikke vores æstetiske forventninger, er de ukrudt, der skal bekæmpes.
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Brændenældernes masseforekomster på kvælstof-

rige jorder er et eksempel, tungmetaltolerante

planter som Springbalsamin, Gulaks, Almindelig

Syre eller Fåre-Svingel andre. Byernes forurening

er et problem for mennesker, skabt af mennesker

- ikke mindst på grund af dens påvirkning af

naturen omkring os. 

En nuanceret opfattelse 
vinder frem

I løbet af de sidste år har der kunnet spores en

dybtgående forandring af opfattelsen af natur i

byen. Før i tiden blev bynaturen kun opfattet som

det velplejede, gartnerisk indrettede grønne, be-

plantede areal, hvor der eventuelt fandtes nogle

vilde fugle eller nogle flotte, store dyr, gerne hjorte.

Men dette fauna-islæt var lige så veltrimmet og

plejet som det areal, dyrene levede på. Nu vinder

en mere nuanceret opfattelse frem. Formålene

med grønne arealer bliver flere: stadigvæk som

arkitektonisk og gartnerisk kunstart, som pynt, til

rekreation (omfattende alt fra orienteringsløb til

fodbold og afslappende spadsereture), som klima-

forbedrende åndehuller. De seneste år er den

grundvandbeskyttende effekt af bynær natur ble-

vet mere og mere betydningsfuld. 9

Målsætninger for bynatur sigter i flere og flere

tilfælde mod mere vild natur. Bynatur differentie-

res og spænder fra de veltrimmede, præsentations-

prægede anlæg, typisk i midtbyen, over almindelige

parkanlæg, med et mere eller mindre vildt islæt,

til anlæg med direkte naturpræg. Alle disse anlæg

skal dog stadigvæk anlægges og plejes, idet vi

sjældent er tilfredse med den vilde natur, der vil

indfinde sig af egen kraft. Mange steder forsøger

man at bevare eller genskabe vilde naturområder

i byen. Natur i byen får en stadig stigende betyd-

ning for mange mennesker, bynaturens symbol-

værdi er stærkt stigende og kan give anledning til

uventede konflikter: Opsætning af en redekasse

til Tårnfalk ved rådhuset i Århus udløste fx store

protester fra den del af Rådhusparkens brugere,

der elskede at fodre rådhusparkens spurveflokke.

De frygtede nu for deres spurves liv!

Dette eksempel viser samtidig et problem, der op-

står som følge af vores tiltagende afstand fra den

vilde natur og vores livsgrundlag. Vi betragter den

del af naturen, der tiltaler os, med de samme hold-

ninger som vi har over for vores kæledyr. De ano-

nyme forkæmpere for dyrenes rettigheder, der

slipper tusinder af halvtamme Mink løs i den dan-

ske natur, er ét udtryk for dette. Den anden side

af samme medalje er den afsky, hvormed vi be-

tragter alt det ikke-kæledyrsagtige, men naturlige.

Denne del af naturen skal forties (slagtning af vores

svin og kreaturer) eller skal helst udryddes som fx

rotter eller Kæmpe-Bjørneklo. Hvor er beundring-

en for disse livskraftige, seje væsener, der har for-

mået at tilpasse sig så godt til de vilkår, vi men-

nesker har påtvunget dem? Hvad gør vi med alt

det “ækle krible-krable og ukrudt", der er den

nødvendige føde til mange af vores elskede

byfugle? 

Det, der er ansvarsfuld adfærd over for kæledyr,

viser sig at være en stræben efter total beherskelse

af naturen, eller udtrykt på en anden måde: vores

besvær med at anerkende, at naturen har sin egen

måde at være på. Vores reaktionsmønster viser

også, at vi ikke har lært meget af økologi-diskus-

sionen de sidste mange år. Vi spørger ikke, hvorfor

visse arter lige pludselig begynder at sprede sig

voldsomt - vi går bare i krig mod dem! Er det ikke

mere økologisk at begrænse spredningen af Kæm-

pe-Bjørneklo ved at ændre levestedernes udform-

ning end at sprøjte den væk eller grave den op? 

Fortrængning af naturens helhed i vores bevidst-

hed kan medføre ekstreme holdninger, som føl-

gende citat med rette kritiserer: “Alt hvad naturen

giver er smukt, mens mennesket står for det grim-

me og krigeriske. Den naturopfattelse er stadig

den dominerende og forhindrer os i at forholde

os ordentligt til den moderne by." 10

Biologisk diversitet i bynaturen
Mange vilde naturtyper kan kvalitativt og kvantita-

tivt karakteriseres ved hjælp af biologiske indika-

torer som fx artsdiversitet, antal arter eller indivi-

der per arealenhed. Naturtypernes udvikling gen-

nem tiden kan så forfølges ved sammenligning af

indikatorernes udvikling. 

Til bynatur er disse indikatorer ikke særlig velegne-

de. Der mangler en basistilstand, som bynaturens

nuværende tilstand og udvikling kan sammen-

lignes med. I naturlige systemer vil basistilstanden

typisk være den undersøgte eller formodede til-

stand uden menneskelig påvirkning. Denne frem-

gangsmåde bruges fx i kvalitetsmålsætning og -

bedømmelse af vore vandløb. En sammenligning

af bynaturen med mere “naturlige” naturtyper er

tvivlsom og har ingen stor værdi. Overvurdering
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af indikatorernes betydning kan oven i købet med-

føre forkerte beslutninger. Således skulle en høj

artsdiversitet repræsentere god natur. Er ældre

parcelhuskvarterer bedre levesteder for fugle, fordi

der dér kan findes flere fuglearter og -individer

end i en naturnær skov? Er byens brolagte pladser

og gader af biologisk ringere kvalitet end disse

parcelhuskvarterer, alene fordi der ikke findes så

mange fugle(arter)? Selvom disse stenørkener inde-

holder et meget specielt dyre- og planteliv og

giver nogle arter en erstatning for biotoper, som

ellers ikke findes i Danmark? Kunne vi spørge

Mursejleren om byens natur, fik vi nok et “både/

og"-svar. En dansk by uden stenørken ville ikke

være et godt levested for denne art, men grønne

områder som opvækstarealer for dens fødeemner

kan heller ikke undværes. 

Diskussionen om artsdiversitet er nu blevet er-

stattet af en diskussion om biologisk diversitet, der

omfatter naturens helhed, altså levesteder og alle

deres beboere. Dette begreb sigter mod at bevare

eller genskabe et så stort spektrum af levesteder

som muligt, også dem med få arter eller individer,

eller mindre populære arter. 

Byfortætning klemmer bynaturen
Men ud fra en arealopgørelse kan man få et groft

skøn over arealet af bynatur. Med den brede op-

fattelse af bynatur svarer dette areal til byernes

areal inkl. de tæt bebyggede sommerhusarealer

og spredt bebyggelse i landzone (se Tabel 1). Fra

tabellen ses, at byvæksten, og dermed væksten i

bynatur, fremover principielt søges arealmæssigt

begrænset. Sammen med tankerne om en fortæt-

ning af byen betyder det en betydelig ændring af

bynaturens muligheder og struktur. Væk fra større,

sammenhængende arealer med levemuligheder

for mange arter og individer som i de gamle, til-

groede parcelhuskvarterer, hen mod mindre, mere

spredte arealer med meget mere specialiserede,

færre, måske sjældne arter, der kan klare eller

kræver de forhold en tæt bebygget by kan byde

på. Men også i disse tilfælde kan der gøres en ind-

sats for at forbedre naturens vilkår meget med

forholdsmæssigt enkle midler som for eksempel

facadebegrønning og spredningskorridorer som

forbindelsesled mellem de enkelte arealer.

Det skal bemærkes, at de i Tabel 1 fremførte tal er

behæftet med en forbavsende stor usikkerhed, i

betragtning af den lange arealforvaltningstradition

i Danmark.11

Bynatur er et kommunalt eller privat anliggende

og derfor underlagt den mangfoldighed, der præ-

ger den kommunale forvaltning. Centralt tilgæng-

elige eller sammenlignelige statistikker findes ikke,

kun nogle meget varierende skøn.12 13 Det sam-

me gør sig gældende, hvis man forsøger at benytte

de til pleje og anlæg af bynatur brugte budget-

midler som målestok for bynaturen status. Sam-

menlignelige oplysninger mangler også her; der

findes kun skøn.12 Her opgøres den grønne sek-

tors omfang til ca. 8 milliarder kr. og ca. 25.000

årsværk i 1992. Omfanget er blevet forringet hen

over årene, på trods af det tiltagende areal! Denne

tendens er sikkert stadigvæk aktuel.

Bynaturen bliver mere varieret

Bynatur er på vej til at være et anerkendt begreb,

og en af de facetter, der tages hensyn til under

kommunernes, amternes og statens planlægning.

Tiderne skifter, og naturen er ikke længere blot

rummet mellem de fingre, hovedstadsområdets

herostratisk berømte “Fingerplan" omtaler, men

er et emne, alle større byer tager op som et selv-

stændigt emne i deres kommuneplanlægning.

Århus har sin grønne hovedstruktur, der er godt

på vej ind i den rigtige, bymæssige bebyggelse,

og grønne korridorer er et mere og mere kendt

begreb. Noget lignende findes i Trekantområdet,

i Ålborg og i Odense. Værst ser det ud i småbyerne,

hvor der findes rigelig “natur" uden for den by-

mæssig bebyggelse. Her har mange borgere deres

daglige gang i naturen uden for byen, og resurser-

ne til al planlægning er knappe. Her ses der ofte

hverken mulighed eller grunde til at tage bynatur

alvorligt. Selvom bynatur normalt forbindes med

større byer, er denne forsømmelse af bynaturen i

de mindre byer og landsbyer med til at forme bor-

gernes natursyn i en uheldig retning. Også naturen

vil have gavn af en mere bevidst naturplanlægning

i de mindre kommuner, der kunne støtte sig på

amternes planlægningstiltag i det åbne land.14

Slår tendensen fra storbyerne med at tage bynatur

op som alvorligt emne for kommuneplanlægnin-

gen igennem, kan bynatur få enestående nye

chancer: fra at have været henvist til tilfældigheder

med hensyn til placering af levesteder, sprednings-

korridorer og successionstid til en mere uforstyr-

ret og lettere tilværelse.

Den mere seriøse inddragelse af grønne emner i

byplanlægningen tyder altså på forbedrede vilkår

for bynaturen. Flere mennesker kan få en mere
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spændende oplevelse af naturen i deres direkte

omgivelser til dagligt. Flere danske arter vil finde

vej til byen, som kommer til at være en mere na-

turlig og tydeligere sammenhængende del af den

omgivende natur. Samtidig vil nye arter få sværere

ved at få fodfæste i byen, når de møder mere vel-

udviklede, hjemmehørende artssamfund i byen.

Planlægges bynatur rigtigt, kan det resultere i en

rigere fauna og flora i byen. Men hvordan ser rig-

tig planlægning ud, og hvad er vort mål med by-

naturen? Som altid er det nemmest at nævne eks-

tremerne: Byen som naturligt levested alene på

naturens præmisser. Tilbage til naturen er mottoet.

Der er vist ingen, der tilstræber denne situation

her i landet. 

Det alternative ekstrem er byen som gennemkon-

strueret, menneskeskabt levested udelukkende til

de livsformer, vi elsker at holde af. Byen som over-

dimensioneret “Randers Regnskov" eller som

museumsnatur. Mange mennesker, som har et

kæledyrsforhold til (dele af ) byens natur, har en

tendens til dette ekstrem: Vi vil gerne have mange

forskellige fugle i byen, men ikke de dyr og planter,

fuglene lever af; derfor fodrer vi vores favoritter

dagligt. Den her kort opridsede diskussion mangler

endnu for bynaturens fremtid. En lignende diskus-

sion om naturen i det åbne land er startet, men be-

stemt ikke afsluttet. Et af yderpunkterne er et kon-

servatorsynspunkt, der i sin yderste konsekvens

vil konservere naturen på det stadium, den har lige

nu eller havde for et antal år siden. Naturen skal

have lov til at udvikle sig på sineegne præmisser.

Positiv, menneskelig aktivitet er kun tilladt til (gen)-

skabelse af ødelagte levesteder, som derefter skal

genfindes af de naturlige beboere af egen kraft.

Menneskelig hjælp til dette er derimod af det onde:

Dette synspunkt glemmer blandt andet Nordeuro-

pas specielle situation efter den sidste istid med et

meget stærkt reduceret antal arter. Mange arter er

stadigvæk på vej tilbage mod nord fra deres refu-

gier syd for bjergkæder som Alperne, Karpaterne

eller Pyrenæerne. Denne rekolonisering er langt

fra afsluttet, og med hvilken ret vil eller kan vi be-

grænse antallet af arter, der må være her i landet?

Af mennesker introducerede arter anses som una-

turlige, men kommer den samme art ved hjælp af

halvtamme gråænder er det o.k.!? Reintroduktion

af Bæver i Danmark er forkert, set med konserva-

torernes øjne, men genskabelse af potentielle leve-

steder til den er o.k. Kan den ikke af egen kraft

forcere afstanden fra Elben eller Sverige til Jylland

eller Sjælland, så er det beklageligt.

Den mere pragmatiske fremgangsmåde er den, der

tager hensyn til naturens egen dynamik og inklu-

derer mennesket og dermed tillader ændringer

som udsættelse af bævere i Danmark. Eller at mål-

sætninger for bynatur (som for eksempel grønne

korridorer) skal forbinde byens opland og byens

kerne på kryds og tværs igennem byen ved hjælp

af grønne elementer, så som parker, vandløb, vej-

rabatter, facadebegrønning o.l.

Et modspil mod denne positive forandring kunne

være de tiltag, der kører under betegnelsen “for-

tætning af byen". Disse tiltag er begrundet i hensyn

til miljøet: nedbringning af unødvendigt transport-

arbejde og luftforurening, opgør med Athen-char-

terets nu forældede funktionalisme og ensidige

fortolkning til bilismens fordel, samt et stop for

byernes stærke forbrug af værdifulde produktions-

og naturlandskaber uden for byen. 

Skal denne målsætning ikke virke ødelæggende

for bynaturens muligheder, kræver det begavede

planlæggere, der har forstand ikke kun på byplan-
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lægning, men også på natur. Forstås fortætning

som simpelt forbrug af grønne arealer til fordel for

bebyggelse af enhver art, vil bynatur blive meget

ensrettet og miste meget af dennes charme og

velfærdsvirkning for byens beboere. Den enkle

løsning vil jo være at finde nye arealer i byens

grønne åndehuller, altså de arealer, hvor den mest

varierede del af bynaturen er at finde, og som er

store nok til at kunne være levesteder for livskraf-

tige populationer af vilde dyr og planter. Mange

andre dyr og planter bruger disse større arealer

som spredningsveje til de mere ydmyge dele af

bynaturen: ruderatarealer, sanerede baggårde og

lignende. Anvendes ideen om byfortætning sam-

tidig med viden om bynaturens levevilkår, behøver

konsekvenserne ikke være negative. Skånes de

større grønne arealer for bebyggelse - og mange

borgere er parate til at kæmpe for dette! - så kan

der ved fortætning af eksisterende bystrukturer

uden større problemer skabes bedre vilkår for by-

naturen. Enkle tiltag som facadebegrønning kan

have store effekter på byens insekt- og dermed

fugleliv. Åbne jordarealer ved plantede planter

kan koloniseres af vilde planter. Vejrabatter kan

anlægges som blomstrende enge til gavn for men-

nesker, insekter og fugle: Kun fantasien og pleje-

personalets uddannelse sætter grænser!

Mange virksomheder finder i øjeblikket ud af, at

et grønt image gavner deres formål, og de er der-

for meget åbne overfor den slags grønne tiltag -

mere åbne end mange byplanarkitekter, for hvem

byen stadigvæk er det modsatte af natur, præget

af Middelhavslandenes middelalderbyer med

smalle stræder, brolagte pladser og flotte palazzi.

Natur forekommer i dette billede enten overhove-

det ikke - man ser jo ikke alle de dyr, alger og

svampe, der lever i palazzierne ligesom i vores

egne huse - eller i form af pittoresk pyntegrønt i

ligeså flotte terrakotta-krukker.

Natur i byen behøver som regel ikke at blive gen-

skabt; dyre projekter som oprensningen af Brabrand

sø er undtagelsen. Men bynatur kan nyanlægges! 15

De tomme offentlige kasser og vores tiltagende

viden om skadelige bivirkninger af diverse pestici-

der sikrer fremover enten mere natur i byen eller

meget kedelige, ensformige omgivelser. For ek-

sempel kunne det være simple asfaltbelægninger

på så mange arealer som muligt. Beboerne vil

givetvis ikke nøjes med omgivelser af denne art.

Viden om alternative, lige så billige, men mere

varierede muligheder skal udbredes.

Bynatur og politik

Lige så mangfoldig som bynaturen er også dens

administration og den politik, der beskæftiger sig

med emnet. Rent formelt findes der ingen myn-

dighed, der efter loven er ansvarlig for bynatur,

hvis man ser bort fra fredede områder. Men mange

myndigheder har lovfæstede regler, der har ind-

flydelse på bynatur i den brede forstand. Alle plan-

lægningsmyndigheder varetager på den ene eller

andre måde planlægning af bynatur - men kun

de færreste er klar over denne sideeffekt.

Staten benytter sig af landsplandirektiver som for

eksempel indeholder tiltag om fortætning af byer,

placering af nye byområder osv., der alle har rele-

vans for bynaturen. Amterne som regionplanmyn-

dighed udmønter landsplandirektivernes udmel-

dinger regionalt og udøver derved megen indfly-

delse på bynaturen. Men også amternes rolle som

naturforvaltere og selvstændige planlæggere i det

åbne land har stor betydning. Er den omgivende

natur livskraftig, og er der planlagt en grøn struk-

tur i amtet med forbindelser til byerne, er der og-

så gode forhold for spredning af arter til byen. 

Den største, mest direkte indflydelse på bynatur

har kommunalbestyrelsen med planlægnings-

værktøjer som kommuneplan, lokal- og bebyggel-

sesplaner. Forvaltning af bynatur er ikke i modstrid

med kommunalfuldmagten, og alle forventer, at

kommunen gør noget for sagen.

Selvom bynatur ikke er nævnt i planloven og til-

hørende bekendtgørelser m.m., er det ved hjælp

af de nævnte planlægningsværktøjer, at bynatu-

rens skæbne bliver afgjort. Hvor kommuneplanen

mange gange indeholder de overordnede retnings-

linjer for en kommunes grønne struktur, er det

på lokalplanniveau, at de gode hensigter skal ad-

ministreres konkret og helheden fortsat skal til-

godeses. Her viser det sig, om kommuneplanens

hensigtserklæringer administreres konsekvent,

eller om der gives efter for lokalt pres til skade

for bynaturen. På bebyggelsesplanniveau er det

endnu mere direkte, at administrationen af lokal-

og kommuneplaner kan blive udsat for til dels

voldsomme kræfter, der prøver at gennemtrumfe

deres konkrete, ofte økonomisk begrundede in-

teresser over for de mere bløde formuleringer i

de overordnede planer. 

Bebyggelsesplaner kan betragtes som overgang

fra en mere planlæggende til en mere forvaltende

administration af bynatur. Mange gode planer med
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masser af bynatur er uden virkning, fordi man ikke kan eller vil varetage den

opfølgende, nødvendige administration. Her tænker jeg fx på lokalplanbe-

stemmelser til beskyttelse af ældre, større træer. Beskyttelsen varetages kun

meget sjældent aktivt forebyggende, som regel kun reaktivt, dvs. kun efter

klager fra borgere. Konsekvensen for bynaturen er, at disse fine, gamle træer

forsvinder fra lokalplanområdet. Selv om administrationen prøver at følge

planbestemmelser administrativt op, er der reelt kun meget få virkemidler,

som kan anvendes overfor borgere, der bryder planbestemmelserne. Hvem

tror, at politiet ville undersøge en anmeldelse om ulovlig træfældning, og

hvilken politiker ville indgive en sådan politianmeldelse?

Bynatur er altså den mest planlagte del af naturen og samtidig den mest kao-

tiske, indbyrdes ikke-sammenhængende del af naturen. Planlægningen for-

følger ikke et samlet mål for bynaturen, men varetager principielt andre in-

teresser, hvor bynatur i bedste fald er et underordnet, andenrangs mål. 
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Eksempler på denne underprioritering af bynatur

er desværre også de to store rapporter “Natur- og

miljøpolitisk redegørelse 1999" 16 og “Natur og

miljø 1997" 13, der begge indeholder store og fyldi-

ge afsnit om bymiljø, men meget lidt om bynatur.

Virkemidlerne er som sagt få, og der mangler en

mærkbar politisk vilje til at bruge midlerne, selv

om bynatur burde være et tema, der havde politi-

kernes interesse. Borgernes interesse er i hvert

fald til stede, som kampen om Folkets Park på

Københavns Nørrebro viser.17 Og emnet er be-

stemt ikke nyt, som et blik i EU-kommissionens

grønbog fra 1990 viser, der nævner bynaturen

flere gange. 18

En mulig forklaring på denne politiske underprio-

ritering kunne være, at bynatur kun meget sjæl-

dent er store, forkromede projekter, der giver gen-

klang i den overregionale presse. Som regel er den

bare det daglige, lange og seje træk som beskyt-

telse af enkelte træer, små rester af levende hegn,

eller ruderat-flora på et jernbaneareal. Er man

heldig, giver dette arbejde en lille artikel i den

lokale avis!

En anden mulig forklaring på den manglende po-

litiske interesse kunne være muligheden for kon-

flikter mellem den private ejendomsret og mål-

sætningerne for bynatur, der hyppigt forudsætter

begrænsninger i ejendomsretten. Det er åbenbart

kun få politikere, der tør tage den diskussion op.

Interesserer pressen sig for denne konflikt, så be-

rettes der gerne om Davids (den private grundejers)

kamp mod det store Goliat-system, der stiller latter-

lige og urimelige krav på naturens vegne.

Den byøkologiske indgangsvinkel, som repræsen-

teret af Dansk Center for Byøkologi, kunne have

åbnet for en mere institutionaliseret politik på om-

rådet. Dette måtte imidlertid opgives til fordel for

lønsommere områder. Beklageligt er dette også,

fordi hele byøkologi-diskussionen havde sin op-

rindelse i meget grønne problemstillinger, så som

mangel på natur(elementer) i byerne, i baggårdene

m.m. Så vigtig og rigtig byøkologiens orientering

imod de mere tekniske discipliner er, så løber den

en risiko for at miste den folkelige opbakning, der

har hjulpet så meget de første mange år.

Bynatur og grønne arealer nævnes hyppigt sam-

men med rekreative formål. Begrebet rekreative

formål spænder dog meget vidt – lige fra fugle-

kiggeri på et kommunalt fugleudsigtstårn, spadsere-

turen gennem en natur- og bynær skov, oriente-

ringsløb i skoven og til semiprofessionel fodbold

på en kommunal, topplejet fodboldbane uden

ukrudt. Forventninger til det grønne og til natur-

indholdet er vidt forskellige, og kan hurtigt give

misforståelser og konflikter. Vi er nødt til at melde

helt klart ud, hvilke formål et grønt område først

og fremmest skal kunne tilgodese. En bynær skov

med rekreation som hovedformål er en del af by-

naturen, men har et andet naturindhold end en

skov med naturnær drift som hovedformål.

Men der er håb forude. Miljø- og energiministeren

har sammen med interesseorganisationerne ned-

sat en arbejdsgruppe, der skal fremlægge et debat-

oplæg om problemstillingen samt forestå en kon-

ference i sidste halvdel af 1999.16 Denne konfe-

rence er i januar 2000 blevet afholdt og viser med

kolonihaver som eksempel, hvordan opfattelsen

af kolonihaver har udvidet sig fra arbejderklassens

private nyttehaver til en del af bysamfundets

grønne struktur.

Visioner og perspektivering

. Bynaturens betydning vil blive større end den

allerede er i dag. Bybefolkningens ønsker om

rene, grønne omgivelser, der tilbyder mange

forskellige oplevelser, stille som stærke, vil bli-

ve artikuleret tydeligere og med større politisk

bevågenhed.. Den grønne planlægning får større vægt end i

dag og står sideordnet med de klassiske emner

som økonomi og byplanlægning.. Konflikten mellem mange byplanlæggeres ideal-

forestilling om byen og bynatur løses.. Bynatur tilføres på alle led i planlægning og

administration et kvalitativt aspekt, der bliver

vigtigere og vigtigere. Fremover vil det ikke

længere være nok at planlægge og administrere

bynatur arealmæssigt. Vi er nødt til at forholde

os kvalitativt til bynaturen. I byen er det menne-

sker der bestemmer, hvilken natur der får lov

til at udvikle sig. Vi har alle muligheder for at

fremelske den natur vi ønsker - fra byen som en

overdimensioneret, resurseslugende “Randers

Regnskov” med en høj biologiske diversitet af

eksotiske arter til den æstetiske, flotte stenby

med en meget lidt synlig, ofte hadet og højt-

specialiseret flora og fauna.. Der indsamles kvantitative og kvalitative data

om bynatur, som gøres tilgængelige for alle

interesserede.
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. Bynatur får mere tid. Selvom byernes dynamik

også fremover vil præge store dele af bynatu-

ren, får dele af den - igen - lov til at udvikle sig

på deres egne præmisser, typisk arealer ved

byernes udkant eller på overgangen til større

eksisterende naturarealer i byen. Et areal, der

er planlagt som bynær skov, behøver ikke at

være tilplantet og opvokset i løbet af ingen tid.

Det er nok at braklægge arealet, anlægge stier

og andre rekreative tiltag og bekæmpe det

ukrudt, der lovmæssigt skal bekæmpes. Så

kunne vi alle få lov til at se den vilde natur

overtage og genoprette sig selv. Det tager

længere tid, er på mange måder uforudsigeligt

og spændende, men truer ikke vores eksistens. 

Tak: Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for

mange spændende, opklarende diskussioner med

medarbejdere i Dansk Center for Byøkologi: Uden

disse diskussioner kunne jeg ikke have skrevet

artiklen.
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AGERLANDETS NATUR
Af forsker Rasmus Ejrnæs, afdeling for Landskabsøkologi, Danmarks Miljøundersøgelser

Centrale budskaber

. Variationen i levevilkårene i agerlandet er blevet væsentligt indskrænket gen-
nem de sidste 200 år. I småskove og på halvnatur-arealer findes stadig rester
af en oprindelig natur, og næsten alle agerlandets beskyttelseskrævende arter
har deres sidste levesteder her. . Fremtidsudsigterne er ikke lovende: Halvnatur-arealerne er under tilgroning og
småskovene er truet af intensiveret skovdrift. Agerlandets almindelige arter for-
ventes dog at gå en bedre fremtid i møde med flere økologiske bedrifter, flere
nye skove, flere vådområder, flere nye småbiotoper og reduceret belastning
med pesticider og gødning.. Naturbevarelse står højt på dagsorden når det gælder overordnede budskaber
og målsætninger, men er lavt prioriteret i implementeringen af grønne initiativer
i agerlandet. Det vurderes derfor at udviklingen af en handlingsplan for natur-
beskyttelse og biologisk mangfoldighed, med specifikke målsætninger som
bygger på viden om status og årsagssammenhænge, er en forudsætning for
at Danmark kan leve op til sine forpligtelser og målsætninger hvad angår be-
varelsen af den biologiske mangfoldighed.

Det anbefales at. Den kommende national handlingsplan for naturbeskyttelse og biologisk mang-
foldighed i Danmark tager sigte på beskyttelse af den mest sårbare natur og
sikres en gennemslagskraft som smitter af på landbrugspolitikken.. Støtten til naturvenlige landbrugsforanstaltninger anvendes til en mærkbar for-
øgelse af incitamenterne til afgræsning af halvnatur-arealer og til at lade træer
ældes og forgå naturligt i kantbiotoper og bevoksninger. . Flersidigheden tilgodeses gennem prioritering af spontane successionsproces-
ser på arealer som tages ud af omdrift. Dog gerne med græsning eller høslæt.. Hensynet til naturen på landjorden prioriteres højere i såvel udformningen af
støtteordninger som i rådgivning og tilsyn. Den biologiske ekspertise og det
store lokalkendskab som amterne har bør inddrages i bestræbelserne.. Der udarbejdes en arealkortlægning med fokus på naturkvalitet og at der igang-
sættes et terrestrisk overvågningsprogram med tyngden på permanente sta-
tioner i de vigtigste habitattyper.. Behovet for yderligere vidensopbygning i samspillet mellem arterne og deres
miljø kortlægges. . Der opstilles specifikke målsætninger for naturfremmende foranstaltninger,
herunder genopretningsprojekter, og der følges op på hvorvidt målene nås.
Det sikres at naturgenopretning ikke ødelægger eksisterende bevaringsværdig
natur uigenkaldeligt.. Naturen i agerlandets småskove gives en juridisk beskyttelse på linie med habi-
tatbeskyttelsen i naturbeskyttelsesloven.
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Indledning

Emnet for dette bidrag er konsekvenserne af men-

neskets aktiviteter for naturens tilstand i agerlan-

det. Ved naturen forstås her den vilde natur – dy-

rene, planterne, bakterierne og svampene. Til den

vilde natur regnes arter som optræder spontant,

og er i stand til gennem generationer at reprodu-

cere sig selv uden at mennesket gør en særlig

indsats for netop deres bevarelse. De hjemme-

hørende arter (arter som ikke er indført eller ind-

slæbt af mennesker) er en delmængde af den vilde

natur. 

Jeg vil i udredningen anlægge et bredt syn på ager-

landet. Reguleringer og beslutninger foregår i stort

omfang på ejendomsniveau og det er derfor vig-

tigt at inddrage såvel de dyrkede marker som de

udyrkede levesteder i en samlet biologisk konse-

kvensvurdering.

Det indlysende og legitime formål med den dyr-

kede jord er avl af planter og dyr til konsum. Sam-

tidig rummer agerlandet imidlertid i kraft af sin

arealmæssige udstrækning en væsentlig natur-

ressource. Landbrugets arealanvendelse har mas-

siv og direkte betydning for naturen på dyrknings-

fladen hvor der pløjes, gødskes, drænes og sprøj-

tes. Men den har også betydning for naturen på

de udyrkede arealer, hvor eksempelvis græsning

af heder, enge og overdrev og afdrift af sprøjte-

midler og gødningsstoffer til småbiotoperne har

betydelige konsekvenser for den biologiske mang-

foldighed.

Hensynet til naturen er grundlæggende i konflikt

med landbrugets ønske om produktivitetsforøgelse

og rationalisering, og en samlet strategi for natur-

hensyn i landbrugssektoren forudsætter derfor en

interesseafvejning og opstilling af målsætninger

for agerlandets forskellige arealtyper.

Agerlandets betydning

Danmark har, i medfør af internationale aftaler,1 2

forpligtet sig til at bevare landets biologiske mang-

foldighed. Forpligtelsen er imidlertid kun hånd-

fast for udvalgte arter og habitattyper omfattet af

EF-habitatdirektivet. Hvad resten af naturen angår,

er det vigtigt at have en naturkvalitetsmålestok,

hvis man skal kunne fastlægge målsætninger og

foretage prioriteringer.

Naturens værdi
Nytteværdien af biologisk mangfoldighed har haft

en fremtrædende plads på den internationale dags-

orden for såvel forskning3 4 5 som politik1 i de

senere år. Bagved denne interesse ligger en bekym-

ring for at faldende biodiversitet skal resultere i

tab af økosystemfunktion (produktivitet, stabilitet

og næringsstofkredsløb) og udhuling af værdien

af naturens tjenesteydelser (naturprodukter, medi-

cin m.v.).

Danmark bidrager ikke væsentligt til den globale

genetiske mangfoldighed. Mere relevant er spørgs-

målet om mangfoldighedens betydning for øko-

systemernes funktionsevne, og her har den inter-

nationale forskning resulteret i forskelligartede

og ofte modsatrettede konklusioner.6 7 Der synes

imidlertid at være stigende konsensus om at ar-

ternes betydning for økosystemfunktion ikke skal

søges i mangfoldigheden, men i repræsentationen

af de for økosystemet relevante funktionelle typer.8

For eksempel kvælstoffikserende planter eller fler-

årige græsser. Det er min vurdering at denne kon-

sensus kan overføres til det danske agerland.

Økologisk jordbrug vil i denne henseende blot

skille sig ud fra det konventionelle ved at afhænge

af flere funktionelle grupper end det konventio-

nelle jordbrug – eksempelvis nyttedyr til bekæm-

pelse af skadedyr, jordbundsdyr til mineralisering

af næringsstoffer og knoldbakterier til fiksering

af kvælstof.

Mens der skal god vilje til at tilskrive den biologiske

mangfoldighed en materiel nytteværdi kan den

biologiske mangfoldighed til gengæld siges at re-

præsentere en oplevelses- og informationsværdi.

Oplevelse og afkodning af naturen kan både finde

sted i form af rekreation og i form af undervis-

ning og forskning. Den biologiske mangfoldighed

er en vigtig forudsætning for naturens værdi i

denne sammenhæng.

Agerlandets bidrag til den biologiske
mangfoldighed
Agerlandet udgør ca. 66% af det samlede danske

landareal. Det er dog hensigtsmæssigt at skelne

mellem forskellige arealtyper i agerlandet, som

hver især bidrager meget forskelligt til den biolo-

giske mangfoldighed. Omdriftsarealet udgør 54%,

arealer uden for omdrift udgør 5% (fortrinsvis til-

såede og gødskede græsmarker), halvnatur-arealer

(enge, strandenge og overdrev omfattet af §3 i

naturbekyttelsesloven)9 er opgjort til 4% og små-

biotoper (hegn, grøfter, bevoksninger og markveje)
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udgør 3%.2 Desuden kan man med en vis ret

medregne de småskove, moser, søer og vandløb

som ligger omkranset af marker, og hvis biologi

påvirkes af næringsstoffer fra landbrugsdriften.

Det skal endvidere pointeres at kun en delmæng-

de af de registrerede §3-arealer er egentlige halv-

natur-arealer, idet naturen på en væsentlig del af

det registrerede §3-areal er forarmet på grund af

gødskning og omlægning.

Dyrkede marker
De dyrkede marker synes fjernt fra en naturlig

tilstand, men de er alligevel hjemsted for en vild

natur. Dels er der arter, som gennemfører største-

delen af deres livscyklus på markerne, dels er der

arter, hvor markerne indgår som en del af et terri-

torium eller udnyttes som fødekilde på bestemte

årstider. Til den første kategori hører først og

fremmest ukrudtsplanter, jordbundsdyr, svampe,

bakterier og overjordiske, hvirvelløse dyr. Man kan

dog også nævne større dyr som Sanglærke og

Agerhøne. Til den anden kategori hører især

mobile (og ofte større) dyr, som anvender de dyr-

kede markers føderessource i kombination med

andre arealer i landskabet. Dette gælder for ek-

sempel mus, småfugle, rovfugle, Rådyr, Hare,

Ræv m.fl.

De dyrkede marker huser overvejende almindelige

og vidt udbredte arter - mindre end én procent af

Danmarks beskyttelseskrævende arter har de

dyrkede marker som levested.10 Årsagen hertil

skal søges i den ensformighed med hensyn til

hydrologi, næringsstoffer og pH som sammen med

udbredt anvendelse af sprøjtemidler præger mar-

kerne i dag. Sådan har det ikke altid været. Således

havde markerne i starten af århundredet og for-

modentlig frem til midten af dette århundrede en

rigere og mere varieret flora, som også omfattede

overdrevsarter som Liden Klokke, Vår-Gæslinge-

blomst, Almindelig Brunelle, Almindelig Kællinge-

tand, Håret Høgeurt, Stor Knopurt, Forskelligfar-

vet Forglemmigej, Tidlig Dværgbunke og Hede-

lyng.11

Antallet af ualmindelige arter i 
prøvefelterne

Småbiotoperne
Når småbiotoperne medregnes stiger agerlandets

naturværdi. Hegn, grøftekanter og bevoksninger

udsættes ikke for den samme grad af forstyrrelse

som markerne, og rummer en strukturel diversitet,

som er til glæde for eksempelvis pattedyr og fugle.

De fleste arter har et bredspektret fødevalg og tri-

ves når blot der er muligheder for redebygning og

skjul i nærheden af markerne. Der er dog stadig

fortrinsvis tale om almindelige arter.

Desværre er småbiotoperne ikke til lige så stor

nytte for de mere specialiserede arter – fx mange 

arter af planter og værtsspecifikke insekter. Planter

er stedbundne, og helt afhængige af biotopens

næringsbelastning og forstyrrelsesregime,12 og

mange insekter er afhængige af bestemte værts-

planter. Særligt kantbiotoperne har en stor grænse-

flade mod markerne og er gennem tiden blevet

stærkt påvirket af landbrugsdriften. Afdrift af sprøj-

temidler og gødningsstoffer samt jordbehandling

tæt ind til kantbiotopen har ført til udvikling af et

ensformigt tæt dække af konkurrenceplanter 13  14

og en tilsvarende ensformig insektfauna. Gamle,

og gerne hule, træer i bevoksninger, hegn og alléer

udgør et særtilfælde, hvor markernes småbiotoper

kommer de sjældne og specialiserede arter til gode

(fx Slørugle, Kirkeugle, flere arter af smældere).10

Figuren viser fordelingen af 696 undersøgte områder
langs de vigtigste plantefordelende faktorer – næ-
ringsstoffer og fugtighed. Jo større cirklerne er, jo
flere ualmindelige arter blev fundet i området. De
gødskede og omlagte græsmarker dækker kun en
lille del af den samlede floristiske variation og har
næsten kun almindelige arter. De ualmindelige arter
findes langt overvejende på halvnaturarealer som
hede, kær, eng og overdrev. 

Kilde: Upublicerede data fra centret “Foranderlige Land-
skaber" under det strategiske miljøforskningsprogram II.
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Halvnatur-arealer
Hovedparten af den biologiske mangfoldighed

og næsten alle rødlistede arter i agerlandet er knyt-

tet til halvnatur-arealer som heder, overdrev, enge

og strandenge samt til vådområder og selvetable-

rede krat og småskove.10 15 Selvom disse arealer

i dag kun udgør en lille del af det samlede agerland,

rummer de en meget stor del af den biologiske

mangfoldighed (Fig. 1). Årsagen er arealernes

lange kontinuitet uden omlægning og det forhold

at de ikke er væsentligt påvirket af gødskning,

dræning og sprøjtning. Græsning og høslæt er til

gengæld vigtige påvirkninger, og netop fordi dis-

se påvirkninger har en evolutionær parallel i de

vilde dyrs græsning, udvikles en mangfoldig flora

og fauna.

Udviklingen i agerlandets natur

Udviklingen i agerlandets natur er en historie om

menneskets samspil med naturen. Det er også en

historie om en magtbalance som i begyndelsen

var i naturens favør og i dag er helt i menneskets

favør. Fra starten af bondestenalderen og indtil

for nogle få hundrede år siden, kæmpede bonden

en hård kamp for at undgå udpining og holde til-

groning, skadedyr og forsumpning i ave. I det tid-

lige agerbrug har mennesket påvirket de større dyr

gennem jagt og skovrydning, men planter, insek-

ter og svampe har stadig haft levesteder – mange

arter har tilmed fået bedre levevilkår i takt med

åbningen af det skovdækkede landskab.

Menneske og natur - fra evolutionært til
historisk perspektiv
Den findes ikke den plet på Danmarks landjord,

som ikke har været påvirket af mennesker. Det

kan dog være nyttigt at præcisere denne relation

ved at anlægge et evolutionært perspektiv. Naturen

i Danmark er nemlig ikke, som det ofte fejlagtigt

hævdes, et kulturprodukt. Det moderne menneske

i form af Cro-Magnon dukkede op i Europa for

blot ca. 30.000 år siden;16 de fleste vilde danske

arter er udviklet længe før. De mekanismer som

gennem spontane successionsprocesser har ledt

til dannelsen af vor nuværende natur er således

drevet af arternes evolutionært bestemte egen-

skaber og strategier, og har derved en høj grad af

naturlighed, selvom artspuljerne og processerne i

varierende grad kan være påvirket af mennesker.

Vi har altså oprindelig natur tilbage i Danmark -

om end ikke i betydningen uberørt natur.

Selvom det tidlige agerbrug som nævnt var skån-

somt over for den biologiske mangfoldighed, er

det værd at notere sig at det moderne menneske

fra første færd greb ind i økosystemernes biologi-

ske integritet. Således antages cro-magnon gennem

jagt at have medvirket til udryddelsen af kæmper-

ne i den europæiske fauna (Skovelefant, 3 arter af

næsehorn, Flodhest) under sidste istid i deres

isfrie tilholdssteder i middelhavsområdet. Arter

som i de forrige mellemistider havde været en

del af en fælles europæiske fauna. Udryddelsen

kom efter istiden til også at omfatte Kæmpehjort,

Vildhest, Urokse, Mammut og regionale eu-

ropæiske populationer af andre arter som Elg,

Bæver, Vildsvin, Bjørn, Ulv, Kronhjort, Bison

m.fl.17 Man kan sige at mennesket siden i et vist

omfang kompenserede for disse dyrs effekter på

økosystemerne med indførelsen af græssende

husdyr.

Med bondetilværelsen og opdyrkningen startede
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en lang proces med stigende udnyttelse af primær-

produktionen til menneskelige formål - en konver-

tering af skov til græssede lysåbne naturtyper og

siden til agerland. En udvikling som især i løbet af

de sidste 200 år har ført til en forarmning af den

biologiske mangfoldighed.

Natur på retur - udvikling gennem 200 år
Frem til midten af 1700-tallet var landbruget et

lukket system med beskeden udveksling af stof og

energi med omverden.18 Det dyrkede areal var be-

skedent og udnyttedes primært til brødkorn. Hus-

dyrene græssede på de uopdyrkede arealer, og

disse arealer var ofte store og rummede en mosaik

af heder, enge, overdrev, krat, småskove og våd-

områder. Den mest truede natur på dette tidspunkt

har været urskovsarterne med specifik tilknytning

til moden skov og dødt ved. Det er dog værd at

bemærke at mange skovarter er varmeelskende

og sikkert har trivedes i græsningsskovene.19

Landboreformerne medførte en markant udvidel-

se af det dyrkede areal. Effektive pløjeredskaber,

bedre metoder til dræning og udbredelse af merg-

ling og dyrkning af kvælstoffikserende afgrøder

muliggjorde opdyrkning af heder, enge og over-

drev. Husdyrene kom på stald, og de arealer, som

ikke var tjenlige til opdyrkning plantedes i stigende

grad til med nåletræer. Hvor stor en arealreduk-

tion, der har været tale om for halvnatur-arealerne

i denne periode vides ikke med sikkerhed. Land-

brugsstatistik og matrikelkort er nemlig upræcise

når det gælder de arealer som har været mest

marginale i produktionssammenhæng og areal-

typeinddelingerne har skiftet fra opgørelse til op-

gørelse.18 Heden er den naturtype, der er bedst

styr på, og hedearealet skønnes at være reduceret

med 90% fra 1800 til 1940.18 Overdrevene og

engene har været mere lønsomme at opdyrke, og

man må forvente en tilsvarende eller større areal-

reduktion for overdrev og enge i perioden.

I efterkrigstiden fortsatte reduktionen af halvnatur-

arealer. Sommerhusudstykninger tog fart og det

var fortrinsvis halvnatur som hede og overdrev

der blev solgt fra. Introduktionen af kunstgødning

gjorde samtidig gødning til en overskudsvare, som

i stigende omfang blev benyttet til at konvertere

halvnatur-arealer til produktive græsmarker og

kulturenge. En udvikling der også ramte strand-

engene, som ellers i vidt omfang gik fri af opdyrk-

ning på grund af saltpåvirkningen. Fyns Amt har

ved historiske kortlægninger i 21 stikprøvefelter

på hver 2 x 2 km (9 kystfelter og 12 indlandsfelter)

opgjort tilbagegangen for naturenge/ moser og

strandenge i perioden 1944-1992 20  til godt 70%

for både ferske og salte typer. 

Siden 1940 er antallet af landbrug faldet fra

200.000 til 60.00018 - en udvikling som har været

fulgt af stigende markstørrelser, sløjfning af ejen-

domsskel med hegn og diger samt opfyldning af

vandhuller. 21 Først i perioden 1986-1991 er til-

bagegangen for agerlandets småbiotoper stagneret

eller endda vendt til svag fremgang.22 Årsagerne

til fremgangen har især været beplantninger

(vildtremiser) som led i vildtpleje. Den arealmæs-

sige fremgang er fortsat de seneste år med etable-

ring af flerrækkede løvtræshegn og vandhuller.

Status ud fra indikatorer - 
årsager og virkning

Forudsætningen for at kunne udvikle indikatorer

til at følge naturens tilstand er en grundlæggende

biologisk forståelse af årsag og virkning. For over-

skuelighedens skyld har jeg valgt at skelne mellem

forskellige vigtige grupper af dyr og planter som

hver især afspejler relevante problemstillinger for

naturen i agerlandet. For det første kan man skelne

mellem biotopsbundne arter (fx planter og immo-

bile, evt. værtsspecifikke smådyr) som er bundet

til en eller ganske få specielle habitater og land-

skabsbundne arter (fx mobile fugle og pattedyr)

som færdes i hele landskabet og er mindre specia-

liserede i forhold til jordbund og fødevalg.

Biotopsbundne arter
Planterne er et godt eksempel på biotopsbundne

arter. De afhænger alle af de samme ressourcer:

vand, næring, ilt, kuldioxid og sollys. Måske af

den grund kan planternes evolutionære satsning

reduceres til valget mellem nogle få typer af

funktionelle syndromer,23 som kan betegnes:

Konkurrence-, nøjsomheds- og pionérsyndromet

(se Fig. 2). 

Af evolutionære årsager er gruppen af nøjsom-

hedsplanter størst - det ressourcefattige stabile

miljø har været fremherskende i et evolutionært

perspektiv og har ledt til den største artsdannelse.24

Tilmed er det sådan at sameksistens af mange arter

promoveres ved relativt lave ressourceniveauer,

idet konkurrencen her svækkes.25
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Landbruget har gennem de sidste 200 år konver-

teret størstedelen af Danmarks landareal til et

produktivt og forstyrret miljø (dyrkningsfladen)

og en stor del af de udyrkede arealer (vedvarende

græs og kantbiotoperne) til et produktivt og stabilt

miljø. Derfor bør det ikke overraske at den biolo-

giske mangfoldighed er blevet påvirket negativt

og at der blandt de rødlistede plantearter er en

klar overvægt af arter med tilknytning til nærings-

fattige miljøer (Fig. 3). 

Den tilbagegang som har ramt de rødlistede plan-

ter, har også ramt mindre sjældne arter, og selvom

de ikke er truede i dag, så er mange af deres til-

knyttede insekter blevet det. Fåre-Svingel, Djævels-
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(1992) Zeigerwerte von

Pflanzen in Mitteleuropa.

Scripta Geobotanica vol
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Danske planters præferencer for voksesteder med forskelligt kvælstofniveau. Højden af søjlerne angiver 
procentdelen af fremmede, rødlistede og øvrige hjemmehørende arter som foretrækker netop det aktuelle
næringsniveau. Værdierne på x-aksen kan fortolkes således at 1-4 (-5) dækker variationen i lavproduktive
halvnatur-arealer, mens kategorierne 6-9 dækker over gødskede marker og naturligt produktive arealer (fx
tangvolde og rørsumpe).

Figur 3.

Figur 2.
Planternes tre hovedstrategier afbildes af J.P. Grime i
form af en trekant. Øverst i trekanten skal man fore-
stille sig et stabilt miljø med rigelige ressourcer, nederst
til venstre et ustabilt miljø med rigelige ressourcer og
nederst til højre et stabilt miljø med meget få ressour-
cer. De enkelte arter kan indpasses i trekanten efter de-
res morfologiske og fysiologiske tilpasninger til miljøet.
På figuren er vist tre arter med “rene” strategier: Kon-
kurrenceplanten stor nælde, pionérplanten Hvidmelet
Gåsefod og nøjsomhedsplanten Kattefod. De fleste ar-
ter udgør dog mellemformer mellem de tre strategier. 

Kilde: Grime, J.P. (1979) Plant strategies and vegetation pro-
cesses. Chichester: Wiley. Akvarel: Jens Frimer Andersen.
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bid, Bredbladet Timian, Merian, Knoldet Mjødurt,

Soløje og Hunde-Viol er eksempler på vigtige

værtsplanter for sommerfugle - planter som er gået

voldsomt tilbage. Når man tager i betragtning, at

sommerfugle både stiller krav til store populatio-

ner af værtsplanter, og tilmed har specifikke krav

til mikroklima og udviser stor følsomhed for års-

variationer i klimaet, kan det ikke undre at

sommerfuglene i dag er en af de mest udsatte

organismegrupper i agerlandet.10

En større britisk analyse26 af uddøde hvirvelløse

dyrs habitatpræferencer pegede på to typer af leve-

steder, hvis tilbagegang i landskabet kunne forkla-

re dyrenes uddøen: De tidlige successionsstadier,

repræsenteret ved lysåbne, varme og sparsomt

bevoksede græsgange, hvor de varmekrævende

arter trives og de sene successionsstadier repræsen-

teret ved urørt skov med dødt ved af store dimen-

sioner, hvor urskovsarterne trives.

Skovarterne
Skovarterne er af gode grunde sparsomt repræ-

senteret i agerlandet. I visse gamle brede løvtræs-

hegn findes skovarter, men det vigtigste levested

er utvivlsomt agerlandets bevoksninger og små-

skove. Undersøgelser har godtgjort at små private

partsskove (bondeskove) kan være fuldt ud så

værdifulde levesteder for planter som store skove.
27 De små private skove drives typisk mere eksten-

sivt end de store skove - dræningen er mindre

effektiv og driften foregår ofte ved plukhugst.

Agerlandsarterne
Ukrudtsflora, frøbank, leddyrfauna og fuglefauna

har været udsat for en væsentlig forarmning i det

moderne vesteuropæiske landbrug gennem de

sidste 30 år.28 At årsagen til forarmningen skal

søges i den moderne landbrugsdrift, eksemplifice-

res af at gamle økologiske brug har en større di-

versitet og individtæthed af dyr og planter.29 30

Sammenligninger af flora og fauna i henholdsvis

sprøjtede og usprøjtede marker31 32 har endvidere

sandsynliggjort, at hovedårsagen til forarmningen

skal søges i det konventionelle landbrugs anven-

delse af pesticider. Effekten slår dels igennem i

form af direkte giftvirkninger og i form af akkumu-

lering af effekter gennem fødekæderne som følge

af fødeknaphed for de senere led i fødekæden.

Effekterne af moderne landbrugspraksis på jordens

fauna og mikrobiologi er dårligere kendt, og der

gives ikke entydigt svar på om der har fundet en

tilsvarende forarmning sted under som over jor-

den.33 Generelt synes nedbryderfødenettets trivsel

dog at afhænge af tilstedeværelsen af rigeligt or-

ganisk substrat over hele året, minimal jordbear-

bejdning og fravær af pakning som følge af kørsel

med tunge landbrugsmaskiner.

Landskabsbundne arter
Til de landskabsbundne arter regner jeg især de

større mobile dyr, og særligt arter med store plads-

krav. For disse arter er agerlandet af særlig stor

betydning: Det udgør størstedelen af det landskab

dyrene færdes i, og det byder på varierende mulig-

heder for føde, bosætning og skjul. De mest specia-

liserede dyr kan sidestilles med de biotopsspeci-

fikke planter og insekter som er knyttet til natur-

og halvnaturarealer - blot kræver dyrene store

sammenhængende landskaber. Det er arter som

Bjørn, Ulv og Los, og de findes ikke længere i det

intensivt udnyttede danske landskab.

Helt centralt er selvfølgelig mængden af egnet

føde i landskabet. For Hvid Stork udgøres føden

overvejende af padder, og storken har været i støt

tilbagegang i NV-Europa i dette århundrede i takt

med at paddernes levesteder er blevet ødelagt ved

dræning og gødskning af enge, kanalisering af

vandløb og opfyldning af vandhuller. Storken er

imidlertid i hastig fremgang i landene syd for os,

og det må forventes at storken i fremtiden bliver

mere hyppig i Danmark. 

For de trækkende gåsefugle er det timing i føde-

udbudet og fred til at græsse på lavt vand og i enge

som er afgørende. For gæssene, som er jagtbart

vildt om efteråret, har udlægning af jagtfri kerne-

områder vist sig at have en stor tiltrækningskraft

på de rastende og fouragerende gæs.34 Gæssene

er gået frem i antal gennem de senere år, og de

viser sammen med nyindvandrede arter som Hav-

ørn og Sort Stork, at mange af de mobile dyr og

fugle i modsætning til de lavmobile planter og

insekter har et stort potentiale for at vende tilbage

når vilkårene forbedres.

For vort mægtigste nulevende dyr, Kronhjorten,

er freden også afgørende – men her er der flere

konflikter. Kronhjortebestanden er i dag på ca. 8-

10.000 dyr, men landets bærekapacitet er skønnet

til mindst 250.000.35 Jagttrykket er den afgøren-

de faktor for at Kronhjorten i dag kun forekom-

mer i lokale skov- og hedeområder (fortrinsvis

langs den jyske vestkyst og på Norddjursland).
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Konsekvensen af at lade kronhjortebestanden

vokse og brede sig til hele landet ville imidlertid

være mærkbare markskader. 

Haren har et andet problem. Dens lille aktionsra-

dius er blevet problematisk i et agerland med stør-

re og større marker. Afgrøden er kun interessant

for haren mens skuddene er unge og friske, og i

sommerhalvåret er haren afhængig af fødesøg-

ning på græsmarker, halvnatur-arealer eller andre

afgrøder. Selvom harebestanden er gået markant

tilbage, er der dog stadig mange harer i Danmark.

En del arter er evolutionært tilpasset redebygning

og overvintring i hule træer. I takt med at denne

habitat er blevet indskrænket som følge af skov-

rydning og moderne skovdrift har arter som

Slørugle, Kirkeugle, Stor Hornugle, Skovmår samt

flere arter af flagermus fundet sig til rette i erstat-

ningsbiotoper som minegange, stynede allétræer

og åbne loftsrum i landbrugsbygninger. Disse

levesteder er dog i stigende omfang forsvundet

eller blevet lukket af, og mange arter har det der-

for svært. For eksempelvis Slørugle og Kirkeugle,

som har oplevet en stor tilbagegang de sidste 30

år, spiller det dog også en rolle at der ikke er så

mange våde enge tilbage at søge føde på.

Agerlandets store dyr nyder stor bevågenhed -

ikke mindst fordi mange af arterne hører til det

jagtbare vildt. Af samme grund opdrættes og ud-

sættes flere arter. Det skønnes at mere end hver

anden nedlagte Gråand (ca. 350.000), hver femte

nedlagte Agerhøne (ca. 20.000), og mellem hver

tredje og hver anden nedlagte Fasan (3-500.000)

er fugle udsat fra opdræt.35 Denne praksis er dis-

kutabel ud fra en naturkvalitetsbetragtning, og

også ud fra Danmarks internationale biodiversi-

tetsforpligtelser og nationale naturbeskyttelses-

formål.9 For det første vil udsatte individer gen-

nem konkurrence, spredning af sygdomme og

miljøpåvirkninger kunne have negativ effekt på

vilde populationer af dyr og planter. Problemstil-

lingen kendes eksempelvis fra den udsatte art

Signalkrebs som tåler krebsepest og derfor bærer

smitte til den hjemmehørende og nu akut truede

art flodkrebs. Det kendes også fra uhensigtsmæssig

eutrofiering af vandhuller som følge af udsætning

og opfodring af Gråænder. For det andet er der

ingen genetisk kontrol med opdrættet, og der er

derfor risiko for at unikke genpuljer hos hjemme-

hørende danske arter opblandes med indførte

gener, med tab af vigtig informationsværdi og

biologisk variation til følge. Denne problemstilling

er eksempelvis relevant for Kronhjort, hvor op-

rindelige, vildtlevende danske bestande er blevet

tilført individer fra dyrehaver og hjortefarme som

følge af jagtinteresser. Endelig gør det en forskel

ud fra en oplevelsesmæssig betragtning om de

fritlevende dyr i landskabet faktisk er vilde i den

forstand at de kan opretholde livet og formere

sig selv, eller om der blot er tale om fritgående

opdrættede dyr.

Fragmentering
I takt med at visse habitattyper ødelægges, bliver

levestederne mindre og der bliver længere mellem

dem. Dette problem kaldes fragmentering og de

biologiske konsekvenser består i at bestande af dyr

og planter kan få vanskeligt ved at sprede sig. For

kortlivede arter med store bestandssvingninger

og en vis men ikke ubegrænset mobilitet, kan frag-

menteringen have dramatiske negative konsekven-

ser. For eksempelvis padder og visse sommerfugle-

arter kan ugunstige forhold i et år bevirke uddøen

af enkeltpopulationer. Denne uddøen vil være

endegyldig hvis fragmenteringen har isoleret det

konkrete levested fra alle øvrige populationer.

Fragmenteringsvinklen har haft stor global gen-

nemslagskraft og har ført til opprioritering af land-

skabsplanlægning med henblik på etablering af

grønne korridorer, trædesten og lignende.36 Flere

førende forskere stiller imidlertid spørgsmål ved

hvor høj prioritet fragmenteringstruslen bør gives

i naturforvaltningen, ligesom de stiller spørgsmål ved

en bevidstløs prioritering af korridorer.37 Fælles

for vurderingerne er, at kvaliteten af de eksiste-

rende levesteder synes at være en vigtigere faktor

for arternes fortsatte overlevelse end isolationen

af disse levesteder og at værdien af nyoprettede

korridorer og trædesten afhænger af deres kvali-

tet som levesteder, snarere end deres rumlige

placering. 

Ikke desto mindre er fragmenteringsperspektivet

relevant for naturforvaltningen. For de lavmobile,

biotopsbundne arter kan tabet af et levested være

uigenkaldeligt, idet arterne ikke inden for en over-

skuelig fremtid vil kunne genindvandre. Bevarel-

sen af deres levesteder bør derfor prioriteres sær-

ligt højt. Desuden bør spredningsperspektivet ind-

drages i planlægningen, således at udlægning af

områder med ny natur tager hensyn til mulighe-

den for indvandring af arter fra eksisterende om-

råder - her spiller afstand og mulige sprednings-

vektorer38 en afgørende rolle.
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Hvor er vi på vej hen?

En fremskrivning af den nuværende naturudvik-

ling i agerlandet rummer både opmuntrende og

nedslående perspektiver. Det er positivt, at stadig

flere landbrug lægger om fra konventionel til øko-

logisk drift. Det vil med stor sikkerhed være til

gavn for den almindelige natur i agerlandet og

kan også komme de sidste led i fødekæden, rov-

dyr og rovfugle, til gode. Samtidig vil fraværet af

sprøjtning på økologiske brug i kombination med

en stadigt mere restriktiv næringsstofhusholdning

i landbruget som helhed være til gavn for såvel

kantbiotoperne som vådområderne. Nye småbio-

toper i agerlandet skønnes endvidere at blive til

gavn for en række almindelig fugle og småpatte-

dyr, og måske også for mindre almindelige rov-

fugle.

Når vi nærmer os kernen i agerlandets naturfor-

valtning - bevarelsen af den biologiske mangfoldig-

hed, de hjemmehørende, vilde dyr og planter - ser

fremtiden knapt så lovende ud. Et stort skridt blev

taget med naturbeskyttelseslovens biotopsbeskyt-

telse, som kan sikre de sidste halvnatur-arealer

mod opdyrkning, tilplantning og gødskning. Loven

sikrer imidlertid ikke halvnatur-arealerne mod til-

groning, og sådan som landbruget udvikler sig i

dag, er der intet der tyder på at der skulle opstå

øgede incitamenter til at sætte dyr på græs på enge

og overdrev - hverken inden for konventionelt eller

økologisk jordbrug. Halvnatur-arealerne er ofte

små, de ligger langt fra bedriften, de er vanskelige

at hegne, og de giver et lavere udbytte end om-

lagte kulturgræs-marker. Endvidere er nærings-

indholdet i naturgræsset så lavt at en række af de

højtydende danske husdyr har svært ved at klare

sig uden tilskudsfodring.

Når man færdes i landskabet, er det typiske billede

at de endnu afgræssede overdrevs- og kærområder

forvaltes af den ældre landmandsgeneration, som

finder fornøjelse eller gavn af at have et par kvier

eller køer med kalve gående. Min prognose er at

denne praksis ophører ved første generationsskifte

på gården eller ved bortforpagtning af landbrugs-
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arealerne. En tilsvarende dyster prognose gælder

for bevoksninger og småskove i agerlandet. Effek-

tiv renafdrift og konvertering af løvskov til nåle-

skov og pyntegrøntbevoksninger kan let blive re-

sultatet af et generationsskifte på gården eftersom

småskovenes natur ikke nyder samme juridiske

beskyttelse som de lysåbne naturtyper.

Eutrofiering som følge af deposition af ammoniak

og kvælstofoxider er en nytilkommen trussel mod

halvnatur-arealerne. Forskning i tålegrænser for

en række terrestriske økosystemer tyder på at det

nuværende depositionsniveau er kritisk for en

række af de mest næringsfattige naturtyper som

fx heder, overdrev og fattigkær.39 Med et bag-

grundsniveau på ca. 5 kg kvælstof fra kvælstof-

oxider skal der ikke meget ammoniakdeposition

fra eksempelvis store svinefarme til før de estime-

rede tålegrænser på 10-15 kg kvælstof overskrides.

Man har vurderet, at op til 44% af indlandshederne

er truet af kvælstofdeposition, og man må gætte

på at en tilsvarende eller større andel af enge, kær

og overdrev er truet.39

For en anden type af udyrkede arealer i agerlandet

ser det også sort ud. Småbiotoperne er generelt

stærkt påvirkede af landbrugsdriften og udsigten

til igen at få en artsrig flora og fauna sådanne ste-

der er ikke stor. For det første holder mange dan-

ske jordtyper godt på den ophobede næringskapi-

tal, og for det andet vil det mange steder vare

meget længe før nøjsomhedsplanterne, som kun

undtagelsesvist er repræsenteret i frøbanken, igen

indvandrer. Undersøgelser har vist at arealet af

småbiotoper i agerlandet igen er for opadgående.

Fremgangen skyldes imidlertid især nyplantninger

som led i vildt- og landskabspleje. På grund af den

udbredte jordbehandling, sprøjtning, gødskning

og udplantning af fremmede arter og racer af ved-

planter i forbindelse med plantning af hegn og

vildtremiser forventes de nye bevoksninger ikke

at bidrage væsentligt til naturkvaliteten.

Stat og amter har i en årrække medvirket aktivt til

sikring og genopretning af natur i landskabet.40 I

perioden 1989-1998 har staten brugt 1,1 mia kr.

på sikring af 7.900 ha naturområder – godt halv-

delen ny natur og resten restaureret natur – og til-

plantning af 6.500 ha ny skov. Samlet svarer det

til 0,35 % af landets areal. I samme periode har

amterne genoprettet ca. 3.500 vandhuller i ager-

landet. Selvom der er tale om en positiv udvikling,

er det værd at bemærke, at de omfattede arealer

er relativt små. Desværre foreligger der ingen eller

kun sparsom dokumentation for naturgevinsten i

nye skove, vådområder og lysåbne områder. Ny-

gravede vandhuller kommer padderne til gode –

eksempelvis er oprensninger og nyopgravninger

de vigtigste faktorer for at Løvfrøen ikke mere er

på rødlisten. Nyoprettede vådområder synes i en

kort periode at være attraktive for rastende vand-

fugle,40 deres værdi på længere sigt er ukendt.

Generelt må der tages et biologisk forbehold for

hvorvidt områder som er udlagt til natur på pro-

duktiv landbrugsjord kan komme den mest sårbare

natur til gode.

Ved siden af denne indsats på biotopniveau, har

der fundet en målrettet indsats sted for at redde

truede enkeltarter. Horndrager, Bakke-Gøgeurt,

Fruesko, Bjerg-salamander, Løvfrø, Odder, Snæ-

bel (ferskvandsfisk) og Havørn er eksempler på

arter som har nydt godt af en sådan målrettet

forvaltning. Igen er der dog tale om relativt få

arter og små arealer.

I kølvandet på EU’s landbrugsreform fra 1992

iværksattes en særlig grøn støttepolitik, den så-

kaldte miljøvenlige jordbrugsordning (MVJ-ordnin-

gen). Ordningens gennemslagskraft i Danmark har

imidlertid været begrænset.41 Ordningen har

bl.a. omfattet tilskud til forskellige grønne drift-

former, og indtil 1996 var aftaler om miljøvenligt

græs uden for omdrift stort set enerådende. Denne

ordning har fokuseret på nedsættelse af gødnings-

normer og dyreenheder på græsmarkerne, og

gjaldt kun tidligere gødskede arealer. Den primære

målsætning synes her at have været begrænsning

af udvaskningen af næringsstoffer snarere end

naturbeskyttelse. I 1997 og 1998 fik amterne ind-

ført en tilskudsmulighed til pleje af halvnaturarea-

ler, og denne ordning har siden haft stor succes.

Bortset fra denne nye tilskudsordning, er der ikke

belæg for at MVJ-ordningerne har bidraget væ-

sentligt til bevarelsen af den biologiske mangfol-

dighed.

Aktører, mål og midler
Biologisk mangfoldighed er kommet på den inter-

nationale og nationale dagsorden. Således udmær-

ker den seneste landbrugsreform i EU sig ved at

fokusere på integration af hensyn til natur og miljø

i landbrugsdriften og regeringen har forpligtet

sig til at udarbejde en handlingsplan for naturbe-

skyttelse og den biologiske mangfoldighed.2 Der

er taget en række initiativer til opfyldelse af disse
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overordnede målsætninger, og initiativerne giver

i vidt omfang udtryk for et erklæret ønske om at

tænke flersidigt.

Ambitiøse mål men mangelfuld 
dokumentation
Generelt er både de internationale og nationale

målsætninger for naturen i agerlandet ambitiøse

og fremadrettede. De lægger vægt på en integreret

indsats som inddrager den lokale lodsejer gennem

dialog og grønne støtteordninger.2 De betoner

også nødvendigheden af at tænke flersidigt - sær-

ligt i et tætbefolket landbrugsland som Danmark,

hvor landbrug, skovbrug, industri, infrastruktur,

byudvikling, rekreation og natur hver især har

legitime krav og forventninger til fremtiden som

imidlertid til sammen langt overgår landets sam-

lede areal.2

Lovgrundlaget for naturforvaltning er blevet bedre

med vedtagelsen af naturbeskyttelsesloven som

rummer en generel naturtypebeskyttelse. Natur-

typebeskyttelsen er blevet fulgt op af en registre-

ring af alle omfattede arealer, hvilket må betragtes

som et stort fremskridt. Registreringen er dog i

mange tilfælde foretaget ud fra luftfotos eller over-

fladiske besøg og kan derfor ikke betragtes som

en egentlig dokumentation for tilstanden. Tilsva-

rende totale registreringer findes ikke for skovene,

som upåagtet at de huser de fleste rødlistede arter,

stadig ikke er natur i juridisk forstand (bortset altså

fra §3-områder i skovene). Selvom skovlovsrevi-

sionen og naturskovsstrategien har medført bedre

støttemuligheder til naturnære driftformer og kon-

vertering til løvtræ, vurderes det at lovgivningen

i dag ikke udelukker renafdrifter og øget konver-

tering til nåleskov i agerlandets værdifulde små-

skove.

Flere initiativer nødvendige
Jeg vurderer at implementeringen af de love, mål-

sætninger og internationale forpligtelser som be-

rører agerlandet stadig kun er i sin vorden. Videns-

opbygning og forvaltning har i en årrække været

koncentreret om miljøbeskyttelse, hvilket har ført

til værdifulde miljøinitiativer (Vandmiljøplan I og

II samt pesticidhandlingsplanen) men desværre

også en delvis forsømmelse af indsatsen for natu-

ren - særligt på det terrestriske område. Der er

derfor et stort behov for en strategi for naturfor-

valtning, men fundamentet for en sådan strategi

er spinkelt, idet den eksisterende viden om arter-

nes og habitaternes forudsætninger, og dokumen-

tationen af den terrestriske naturs tilstand er man-

gelfuld. Forskning i naturbevarelse i Danmark

vurderes at være stærkt underprioriteret, på trods

af at landet har forpligtet sig til at tage vare på

den biologiske mangfoldighed.

Jeg vurderer at den indsats som har fundet sted i

agerlandet, som følge af en fokusering på miljø-

venlig arealanvendelse (MVJ-ordningerne, omlæg-

ningsstøtte til økologisk jordbrug, pesticidhand-

lingsplanen), fortrinsvis har gavnet den alminde-

lige natur. Måske har man i for stort omfang

skræddersyet støtteordninger til eksisterende drift-

former i stedet for at tænke innovativt ud fra hen-

synet til naturen. Desværre er der i Strukturdirekto-

ratets nye forslag om implementering af AGENDA

2000, herunder landdistriktsprogrammet, intet

der tyder på at hensynet til den vilde natur opprio-

riteres. Tværtimod synes analyse og forslag kun

at behandle den vilde natur overfladisk – der

fokuseres næsten udelukkende på programmets

muligheder for at føre til en reduktion af kvælstof-

udvaskningen.42

Endelig er det min vurdering, at mål og midler

for de specifikt naturfremmende initiativer har

fokuseret for meget på udvidelse af det udyrkede

areal (naturgenopretning, grønne korridorer og

skovrejsning) og for lidt på konsolidering af natu-

ren på eksisterende udyrkede arealer (naturpleje).

Desværre findes der meget dårlig dokumentation

for effekten af naturgenopretningsprojekter. Selv-

om man må gætte på at de fleste projekter har

været til gavn for naturen, findes der dog også

anekdotisk dokumentation fra amatørbotanikere

om at pludselig hævning af vandstanden i gen-

opretningsprojekter har ført til ødelæggelse af

unikke engområder.

At hensynet til naturen i vidt omfang er tilgodeset

i lovgivning og overordnede målsætninger, men

i langt mindre omfang i implementeringen, kan

tolkes på forskellig måde. Dels tyder det på at der

er en mangel på økonomiske ressourcer eller

viden hos de naturforvaltende myndigheder. Dels

tyder det på at naturen bliver den lille, når brede

natur- og miljøfremmende foranstaltninger skal

implementeres i landbrugserhvervet. Endelig ud-

føres der ikke terrestrisk overvågning og forsk-

ning i et omfang som formår at placere naturen

højt på den politiske dagsorden i dagens Danmark

- hvilket formodentlig leder til forsinkelse i op-

følgningen af de ambitiøse mål.

Det er værd at bemærke, at OECD43, ud fra en

NATURRÅDET / DANSK NATURPOLITIK – VIDEN OG VURDERINGER

228

16939_Naturraadet 202-329  31/05/00  0:01  Side 228



vurdering af den danske indsats på natur- og miljø-

området, anbefaler en generel styrkelse af den

danske naturforvaltningsstrategi og dokumenta-

tionen for naturens tilstand - særligt på det terres-

triske område. OECD anbefaler også mere specifikt

en øget integration af naturhensyn i landbrugs-

politiken.

Andre veje
Hvis den biologiske mangfoldighed skal få maksi-

malt gavn af den stigende opmærksomhed og de

grønne initiativer på landbrugsområdet, bør mål

og midler overvejes nøje med henblik på en bedre

integration af naturhensynene. En god begyndelse

kunne være at der som foreslået2 udarbejdes en

national handlingsplan for naturbeskyttelse og

biologisk mangfoldighed som indeholder klart

definerede og biologisk velfunderede målsæt-

ninger og prioriteringer. 

Det er min anbefaling at højeste prioritet gives til

eksisterende halvnatur-arealer og skove. Her finder

vi den største biologiske mangfoldighed, men også

den mest sårbare natur med mange lavmobile

arter, som ikke kommer igen når deres levested

først er ødelagt. Støttemulighederne bør være af et

økonomisk omfang som er incitamentskabende

der hvor vi har den værdifulde natur. Lovgivnin-

gen bør rumme en biotopsfredning af værdifulde

skovarealer på lige fod med halvnaturarealerne,

og der bør udarbejdes retningslinier for skovdrif-

ten på disse arealer.

Hvad angår retningslinier for naturgenopretnings-

projekter, herunder også skovrejsning, er det min

anbefaling at anvisningerne afspejler hensynet til

den vilde natur. Ved at favorisere spontane succes-

sionsprocesser kan man tilgodese en egnskarak-

teristisk og varieret natur med hjemmehørende

arter. Ved at prioritere genopretning af arealer i

tilknytning til eksisterende natur kan man endvi-

dere forøge chancen for spredning af de mindre

almindelige arter og sikre at nye udyrkede arealer

fungerer som bufferzoner omkring eksisterende

halvnaturarealer. Desuden bør man garantere at

den værdifulde biotopsbundne natur ikke lider

overlast i forbindelse med pludselige forandringer

af levevilkårene (fx vandstandshævninger, gen-

slyngninger af åløb m.v.). Det er desuden min an-

befaling at genopretningsprojekter bindes op på

konkrete målsætninger som kan evalueres i en

løbende overvågning.

Overblikket over naturens tilstand i Danmark er

langt dårligere end overblikket over miljøets til-

stand. Mens Danmark står stærkt internationalt på

vandmiljøområdet, står vi tilsvarende svagt med

hensyn til den terrestriske natur. Et kommende

overvågningsprogram kunne omfatte en dansk

naturorienteret arealstatistik og en mere detaljeret

stikprøveovervågning af udvalgte arealkategorier.

Dokumentation er imidlertid ikke nok til at kvali-

ficere forvaltningen – der er også behov for forsk-

ning i årsagssammenhænge på det terrestriske

område. 

Endelig er der et stort uudnyttet potentiale for

kreative løsninger. Udlægning af 12 meter brede

bræmmer langs alle vandløb kunne med fordel

kombineres med ekstensiv græsningsdrift i sam-

menhængende folde langs hele vandløbet. Efter-

som landbrugets nutidige dyrkningspraksis er en

afgørende barriere for afgræsning af halvnatur-

arealer kunne man begunstige afgræsningen ved

at lade den ekstensive og arbejdskrævende græs-

ningsdrift sortere under hjemmeserviceordnin-

gen eller lignende og tage initiativ til oprettelse af

græsningslaug. På den måde kunne man skabe en

række attraktive arbejdspladser som hyrder langs

kyster, i ådale og i randmoræneområder og sam-

tidig fremme dyrevelfærd og kødkvalitet.

Skovrejsning kan foregå helt uden plantning i et

skovland som Danmark, og man vil derved få et

langt mere varieret skovbillede og en mere mang-

foldig natur – omkostningerne vil endvidere være

betydeligt lavere. Tilsvarende betragtninger gæl-

der for hegnsplantning.

Store anlægsarbejder og råstofgravning efterlader

typisk store flader med næringsfattig mineraljord,

og tilsvarende er landbrugets mest marginale jor-

der typisk lavproduktive. Sådanne arealer har et

stort naturpotentiale og kan med fordel udlægges

til fri succession uden tilbageførsel af den nærings-

rige muldjord - eventuelt i kombination med eks-

tensiv græsningsdrift.

Hvad angår dyrkningen af jorden, er det min an-

befaling at bestræbelserne på at minimere land-

brugets giftvirkninger og miljøbelastning af marker

og naboarealer fortsættes – eksempelvis i form af

øget omlægning til økologisk jordbrug.

Simple løsninger for naturforvaltning 
findes ikke
Det er ikke så let at forvalte den vilde natur hen-

sigtsmæssigt. Målsætningerne kan kun i meget
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begrænset omfang fastsættes i form af simple,

målbare grænseværdier sådan som det er sket på

miljøområdet (jf. nitratdirektivet). I det følgende

vil jeg kort skitsere barrierer, muligheder og

dilemmaer i forvaltningen af agerlandets natur.

Barrierer og muligheder
En væsentlig barriere for naturforvaltningen er

mangel på brugbare arealstatistikker. Naturkvalite-

ten afspejles ikke i den tilgængelige statistik. Allige-

vel bruges denne statistik som tilstandsindikator,

hvilket kan give et fejlagtigt indtryk af status og

udviklingstendenser. Væksten i arealer med skov

og vedvarende græs gennem de senere år er et

godt eksempel på en succes-historie som sagtens

kan skjule en samtidig forværring. Der findes nem-

lig kun sporadisk dokumentation for at ny skov og

arealer med vedvarende græs har haft en positiv

natureffekt og der findes ingen overvågning som

kan dokumentere at der ikke samtidig er sket en

forværring af tilstanden på eksisterende natur-

arealer.

Forvaltningen af natur i Danmark foregår i stort

omfang på bedriftsniveau. Utilstrækkelig rådgiv-

ning i naturhensyn anses her for at udgøre en

væsentlig barriere. Kompetencen til en sådan råd-

givning ligger i øjeblikket ude i amterne, men

amterne har slet ikke ressourcer til at udføre op-

søgende arbejde i det nødvendige omfang. En

kommende rådgivningsindsats bør kombinere

amternes faglige kompetence med den erfaring

og kontaktflade som er opbygget på landbrugets

rådgivningscentre. Det er vigtigt at rådgivningen

udformes så den virker motivationsskabende.

Megen naturforvaltning i form af genopretning

og pleje foregår uden specifikke målsætninger og

evalueringer. En vigtig barriere for udviklingen af

naturforvaltningsstrategier, herunder målsætnin-

ger, er manglen på et solidt videns- og erfarings-

grundlag. Et sådant grundlag kan kun tilvejebringes

gennem en styrkelse af overvågning og forskning.

Dilemmaer og interessekonflikter
Det vurderes at naturhensyn primært er i konflikt

med produktionshensyn. På de værdifulde udyrke-

de arealer er denne konflikt mindre fremtrædende,

men her er der gennem de senere år opstået en

ny konflikt. Idéen om at lade udyrkede, potentielt

værdifulde naturtyper fungere som rensningsan-

læg for næringsrigt drænvand fra markerne er en

vigtig komponent i Vandmiljøplan II. Forudsæt-

ningen er at de vandløbsnære arealer sættes under

vand, og at drænvandet passerer igennem disse

arealer inden det når vandløbet eller grundvandet.

De vådområder som forventes etableret inden

udgangen af år 2000 rummer en stor andel af §3-

områder. Pludselige vandstandsændringer må i

kombination med eutrofieringen forventes at

kunne ødelægge betydelige naturværdier. Man

kan altså komme i den absurde situation, at den

biologiske mangfoldighed lider skade som følge

af miljøbeskyttende tiltag på landbrugsområdet.

Naturhensyn vurderes kun undtagelsesvist at være

i konflikt med hensyn til friluftsliv og kulturhisto-

riske værdier. På trods af stor opmærksomhed om

konflikter i enkeltsager synes der generelt at være

et stort interesseoverlap som kan udnyttes i en

flersidig forvaltning.

Et oplagt dilemma for naturforvaltningen er inde-

holdt i spørgsmålet om hvor aktiv en naturforvalt-

ning som skal praktiseres. På den ene side ønsker

vi at bevare en vild natur, hvor arterne klarer sig

selv i videst muligt omfang. På den anden side, har

vi lagt mange forhindringer i vejen for naturen i

form af udryddelsen af nøglearter (de store patte-

dyr eksempelvis) og i form af forandringer af natur-

grundlaget (dræning, eutrofiering, jordbearbejd-

ning). Det er derfor fristende, og i nogle sammen-

hænge nødvendigt, at gribe aktivt ind med græs-

ning eller andre metoder for at bevare mest muligt

natur. Dette dilemma  blev tydeligt under debatten

om reintroduktion af bæver, og det bliver sikkert

ikke sidste gang. En hel eller delvis afklaring i for-

hold til dette dilemma anses for at være en for-

udsætning for en konsekvent naturforvaltning.
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EKSTENSIVT DREVNE NATURTYPER
Af lektor Per Hartvig, Botanisk Sektion, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

Centrale budskaber

Ekstensivt drevne naturtyper (som man også kalder halvnaturty-
per) er udviklet gennem de seneste ca. 5.000 års udnyttelse af de
oprindelige skovområder til græsning og høslæt. I begyndelsen af
1800-tallet havde halvnaturtyperne deres største arealmæssige
udbredelse med op imod 75% af Danmarks totale areal. I dag dæk-
ker de omkring 10%. Størsteparten er inddraget til landbrugsland i
omdrift. Resten har i stor udstrækning mistet deres erhvervsøko-
nomiske betydning.

Halvnaturtyperne huser størsteparten af biodiversiteten for en
række organismegrupper. Arealmæssig reducering og fragmente-
ring har mindsket eller umuliggjort spredning af dyr og planter
mellem de enkelte isolerede områder. Denne tilstand forstærkes
yderligere af, at størsteparten af de biotoptypiske arter på de
tilbageværende eng- og overdrevs-arealer fortsat udryddes pga. til-
groning og gødskning. 

Den generelle beskyttelse af halvnaturtyperne efter Naturbeskyt-
telseslovens §3 har stoppet yderligere reduktion af naturtypernes
samlede areal. Loven beskytter derimod ikke imod fortsat forring-
else af naturkvaliteten som resultat af driftsophør og tilgroning el-
ler legal brug af hjælpestoffer. Det eneste sikre nuværende virke-
middel til beskyttelse er fredning ved kendelse, hvor en passende
drift eller plejepligt kan fastsættes. Systematisk og koordineret
overvågning af terrestriske naturtyper er mangelfuld.

Skal yderligere forringelser af naturværdierne i halvnaturområ-
derne stoppes, er det nødvendigt med følgende tiltag: . Øjeblikkeligt stop for gødskning og sprøjtning af beskyttede

overdrev samt aftrapning over få år af gødskning og sprøjtning i
øvrige §3-områder. . Arealtilskud til naturvenlig drift af §3-beskyttede overdrev og
enge. . Yderligere reducering af N-depositionen samt beskyttelseszoner
om de mest følsomme naturtyper.. Opstramning af tilsynet med beskyttede arealer. . Indførelse af naturpligt på alle §3-beskyttede arealer.. Styrkelse af den terrestriske naturovervågning. 
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De ekstensivt udnyttede naturtyper
- karakteristik og afgrænsning 

De ekstensivt udnyttede naturtyper er groft taget

den del af det danske landskab, som hverken er

under landbrugsomdrift, bebygget eller en del af

infrastrukturen (veje, flyvepladser osv.). Skovene,

kystzonen, samt søer og vandløb behandles an-

detsteds. Resten kan samles under begrebet “det

åbne lands halvnaturtyper" (også kaldt halvkultur-
typer). De omfatter klitter, heder, overdrev, strand-

enge og strandsumpe, ferske enge, rørsumpe og

moser. 

Et fællestræk ved halvnaturtyperne er, at det er

skovløse økosystemer, hvis eksistens og udbre-

delse i det danske landskab i større eller mindre

grad er et resultat af udnyttelse og ødelæggelse af

de oprindelige skovøkosystemer. Dog er højmo-

serne primært skovløse og har helt overvejende

klimatiske og geomorfologiske forudsætninger.

Generelt vil ophør af drift på få år medføre en be-

gyndende succession. Den vil i løbet af årtier føre

til krat- eller skovbevoksede samfund, som på

længere sigt (århundreder) kan tænkes at ville ud-

vikle sig til klimakslignende skov. Halvnaturtyper-

ne er derfor generelt meget følsomme overfor

strukturændringer i landbruget. 

På grund af deres betydelige landskabelige værdi-

er, status som kulturarv, samt store naturindhold

med i mange tilfælde særdeles høj biologisk di-

versitet er der store samfundsmæssige interesser

knyttet til bevaring af de ekstensivt udnyttede na-

turtypers økosystemer. Den overvejende del er

beskyttet ved lov, og på mange arealer er den land-

brugsmæssige drift erstattet af pleje rettet mod

en bevaring af områdernes tilstand. 

Væsentlige træk af halvnatur-
typernes udviklingshistorie 
og udnyttelse 

Fra klimaksskov til hede, overdrev og eng
De første sikre tegn på menneskets påvirkning af

vegetationsdækkets sammensætning i Danmark

daterer sig til yngre lindetid ca. 3000 f.Kr. Da

havde man begyndt en rydning af skoven til græs-

gange for husdyr og til agre. Denne udvikling gik

i begyndelsen langsomt, men tog fart fra ca. 500

f.Kr. Samtidig medførte en ændring til et mere

fugtigt og koldt klima - sammen med skovfæld-

ning, afbrænding og afgræsning - en udvaskning,

udpining og forsuring af jordbunden. Lyngheden

bredte sig i de sandede egne af Jylland, og høj-

moserne begyndte at dannes. Den hårde udnyt-

telse af vegetationsdækket førte til sandflugt, som

dog først kulminerede i perioden 1500-1800

e.Kr., hvor størstedelen af de nutidige klitforma-

tioner blev dannet. 

Hovedtendensen op gennem jernalder og mid-

delalder var, at stadig større dele af skovarealet

inddroges til agerbrug, græsningsarealer og hø-

enge. I 1700-tallet havde halvnaturtyperne deres

største udbredelse nogensinde og dækkede skøns-

mæssigt op imod 75% af Danmarks areal. Landet

var da et næsten kontinuerligt græsningsområde,

hvor landsbyerne lå som øer i et netværk af mere

eller mindre permanent afgræssede heder, over-

drev, moser og skove, samt tidvis afgræssede hø-

enge, brakmarker og stubmarker. Livs- og spred-

ningsbetingelserne for planter og dyr, som be-

gunstiges af lysåbne og relativt stabile forhold, var

på dette tidspunkt optimale. Man må antage, at

arterne i det store og hele havde indtaget deres

potentielle udbredelsesområder i kulturlandska-

bet. 

Opdyrkning og opsplitning
Med udflytningen fra landsbyerne fra anden halv-

del af 1700-tallet begynder en mere struktureret

og intensiv udnyttelse af naturressourcerne med

store forskydninger i arealdækning og arealan-

vendelse for de ekstensivt udnyttede naturtyper

til følge. Hederne opdyrkedes eller tilplantedes.

Omkring 1800 dækkede hederne mere end 25%

af Jylland, i 1900 er det reduceret til ca. 12% og i

1961 til mindre end 4%.1 Sandflugten standses

og store klitarealer beplantes. Moser drænes, fjor-

de og søer inddæmmes og afdrænes til nye enge

eller ny landbrugsjord. Denne udvikling fortsæt-

ter i princippet op til midten af 1900-tallet og

resulterer i en decimering og fragmentering af de

tidligere mere eller mindre sammenhængende

halvnaturlandskaber. Det medfører opsplitning

og isolering af halvnaturtypernes plante- og dyre-

populationer. Arealerne er dog stadig så store, at

det på kort sigt ikke medfører nogen trussel for

flora og fauna.

Hegning af skovene, opgivelse af fællesgræsnin-

gen og mere udbredt staldfodring medfører, at

husdyrenes mobilitet i landskabet formindskes

ganske betydeligt. Da de fleste eng- og overdrevs-

EKSTENSIVT DREVNE NATURTYPER/ PER HARTVIG

233

16939_Naturraadet 202-329  31/05/00  0:01  Side 233



arters distancespredning overvejende sker med

de græssende husdyr2, forringes deres sprednings-

muligheder afgørende.

Næringsophobning og tilgroning 
I tiden efter 1950 får strukturændringer i dansk

landbrug afgørende konsekvenser for naturtil-

standen i det åbne land. Produktionen bliver sam-

let på større, ofte specialiserede bedrifter, og bli-

ver i stigende grad uafhængig af de lokale natur-

ressourcer. I planteproduktionen bliver brugen af

kunstgødning og sprøjtemidler intensiveret, ofte

med overdosering og udvaskning til omgivelser-

ne som følge. Dyreholdet bliver i stigende grad

industrialiseret med staldbinding hele året og

fodring med delvis importeret grovfoder. Produk-

tion baseret på ekstensiv græsning er ikke mere

rentabel. Det bliver i stigende grad en nichepro-

duktion, ofte i forbindelse med deltidslandbrug.

En vifte af subsidierende tilskudsordninger gør

det rentabelt at opdyrke eller at tilplante margi-

nale jorder.

I grove træk medfører det, at store overdrevs- og

engarealer enten 1) opdyrkes eller tilplantes, 2)

gødskes og evt. tilsås med fodergræsser i forbin-

delse med en mere begrænset og intensiv afgræs-

ning, eller 3) bliver frahegnet og gror til med høj-

urter eller krat. I alle tilfælde er resultatet forar-

melse af naturtypernes oprindelige artsrige plante-

og dyresamfund.

De mange koncentrerede, staldbundne husdyr-

hold, særlig af svin, får også en mere indirekte

indvirkning på omgivelsernes økosystemer. Gød-

ningen bliver helt overvejede tilført de dyrkede

marker og græsningsarealer i flydende form (gyl-

le) og ikke i fast, langsomt nedbrydelig form. Ved

opbevaringen og udbringningen sker en emis-

sion af ammoniak, der medfører deposition af

kvælstof i den omgivende natur.

Naturtypernes betydning

Naturtypernes kvantitative betydning i det
danske landskab
For 100 år siden fremtrådte mange landskaber,

især i de vestlige og nordlige egne, som åbne,

nedgræssede sletter og bakker, hvor det nøgne

landskab gik i ét med horisonten. Nu er synsfeltet

begrænset af skov eller træer næsten hvor som

helst, man skuer ud over landskabet. Tilgroning og

systematisk tilplantning har resulteret i, at række

på række af levende hegn, plantede smålunde, træ-

omkransede vandhuller og træbevoksede moser

næsten overalt bryder det åbne landskab. Åbne,

træløse, ikkeopdyrkede vidder eksisterer dog sta-

dig i de sønderjyske marskegne og i nord- og

vestjyske klit-, hede- og moseområder. Man får

dog ikke umiddelbart indtryk af, at halvnaturty-

perne arealmæssigt udgør lige så meget af det

danske landskab som skov, nemlig ca. 10%.

Det er umuligt at sætte nøjagtige tal på de enkelte

halvnaturtypers arealmæssige dækning, især når

det gælder den historiske udvikling. Sammenlig-

nelige arealopgørelser, hvor arealkategorierne er

afgrænset efter ensartede kriterier, mangler. Mest

relevant i denne sammenhæng er amternes

opgørelser over beskyttede naturtyper (§3-områ-

der) fra 1995-96.3 Her opgøres de samlet til at

dække 8% af landets areal. Hertil skal yderligere

lægges klitarealerne, som omfatter knapt 1%

(Tabel 1).

Hvorvidt man synes de nuværende arealer er sto-

re eller små afhænger af, om man vælger at sam-

menligne med den tidligere maksimale udbredelse

i 1700-tallet, eller med de lysåbne naturtypers

udbredelse i en dansk klimaksskov uberørt af men-

nesker. Det er et spørgsmål om natursyn. Selv om

de danske heder, overdrev, enge og strandenge

som de landskabselementer, vi kender i dag, er et

resultat af udnyttelse og drift - så har deres øko-

systemer tidligere eksisteret som bræmmer langs

kyster, søer og vandløb, eller som lysninger i sko-

ven holdt ved lige af datidens store planteæden-

de pattedyr, såsom Kronhjort og Rådyr.

Naturtypernes betydning 
for biodiversiteten
Halvnaturtyperne omfatter et meget stort spek-

trum af økosystemer og er levested for en væsent-

lig del af de danske dyre- og plantearter.4 Samlet

omfatter de måske størsteparten af den terres-

triske biologiske diversitet i Danmark. For mange

organismegrupper findes der dog ikke opgørelser

over antallet af arter i de enkelte naturtyper.

Artsrigdommen i karplantefloraen kan bruges

som et vist mål for biodiversiteten, idet stor arts-

diversitet indenfor karplanterne ofte medfører

stor diversitet inden for andre organismegrupper,

især insekter og svampe. De er ofte specifikke i

NATURRÅDET / DANSK NATURPOLITIK – VIDEN OG VURDERINGER

234

16939_Naturraadet 202-329  31/05/00  0:01  Side 234



EKSTENSIVT DREVNE NATURTYPER/ PER HARTVIG

235

Kilder: Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen (1997) Effektvurdering af Naturbeskyttelsesloven.;
Forskningscenteret for Skov og Landskab (1998) Arealanvendelsen i Danmark 1995-2025. By- og Landsplanserien
nr. 2. (fra: Miljø- og Energiministeriet (1999) Natur- og miljøpolitisk redegørelse1999.); Danmarks Natur 1-12.; Han-
sen, K. (red.) (1999) Dansk Feltflora.  1. Udgave, 8. Oplag. Gyldendal.; Påhlsson, L. (red.) Nordiske Vegetationstyper.
TemaNord 1994:665. Nordiska Ministerrådet.; Stoltze, M. og Pihl, S. (red.) (1998) Rødliste 1997 over planter og dyr
i Danmark. Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

 

  

T

Tabel 1. Naturtypernes areal og biologiske karakteristika.
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Arealanvendelse

Data fra projektet: Grænser i
Landskabet Forskningsprogram-
met: Menneske, landskab og 
biodiversitet. Udarbejdet af 
Ole Hjorth Caspersen.

Hede 
Hede/eng
Hede/eng/mose
Hede/krat

Eng
Eng/mose
Eng/krat

Mose
Mose/krat
Skov
Overdrev
Søer
Marker

0         1 km

Agerlandet er blevet betydeligt forandret igennem de sidste 200 år. De ekstensivt udnyttede arealer (som heder, enge og overdrev) udgjorde tidli-
gere op til 75% af det samlede areal. De er nu blevet inddraget  til egentligt landbrugsareal, og udgør nu kun ca. 10% af arealet. Den første op-
dyrkningsbølge fandt sted i 1800 tallet, mens det i den første del af 1900-tallet især var vådområderne og engarealerne der blev drænet. Perio-
den efter 1950 domineres af det industrialiserede landbrug. Småbiotoperne, som også er gået voldsomt tilbage kan ikke ses på dette kort. 
Anvendte kort: Original I og original II kort Bjerringbro - Hvorslev 1:4000, 1815; Generalstabens topografiske kortblade Bjerringbro 
og Hvorslev 1:20.000, 1878 og 1952-53; Beskyttede naturtyper Viborg Amt 1:25.000, 1994; Topografisk Atlas Danmark 1:100.000
Kort- og Matrikelstyrelsen; Skovgrænser 1:25.000 Danmarks Jordbrugsforskning, 1986.

1815 1878

1952 1994

Mindre natur i agerlandet
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deres valg af føde- eller værtsplante. Mange orga-

nismegrupper, fx fugle og pattedyr, er dog mere

afhængige af andre parametre, såsom egnede

ynglepladser og ro.

Stor artsrigdom er i sig selv ikke altid ensbety-

dende med stor naturværdi. Stigende artsdiversi-

tet på fx en højmose betyder i reglen, at den gen-

nem kulturpåvirkning bliver “beriget" med arter,

der er fremmede for højmosesamfundene. Øget

artsdiversitet kan derfor være et symptom på en

uønsket udvikling. Den del af artsdiversiteten,

som i naturbeskyttelsesmæssig henseende er mest

interessant, omfatter arter, der har en lang histo-

rie i det pågældende økosystem, altså den biotop-

typiske artsdiversitet. 

Småbiotoperne
I egne, hvor naturområderne tilsyneladende helt

er forsvundet pga. opdyrkning, overlever rester

af halvnaturtypernes flora og fauna i de såkaldte

småbiotoper. Der findes eng- og kærflora på skræn-

ter og bræmmer af åer og ved mergelgrave i ager-

landet, og på jorddiger, hulvejsbrinker, gravhøje,

i gamle urenoverede grusgrave og i markskel

overlever ofte meget artsrige overdrevs- og hede-

rester. 

Småbiotoperne er vigtige som kerneområder til

kolonisering af genoprettet halvnatur i landbrugs-

land. Det er derfor stærkt påkrævet, at “hot spots"

i småbiotoperne bliver registreret og beskyttet.

Vejrabatter, vejskrænter og vejgrøfter er “små-

biotoper" med en særlig betydning. For det første

er de rige på potentielle nicher for især hede-, eng-

og overdrevsarter.5 For det andet, og ikke mindst

væsentlige, udgør de det eneste så godt som ubrud-

te net af effektive spredningskorridorer for ter-

restriske arter. Som eksempel kan nævnes, at de

har været medvirkende til en spredning af flere

arter af køllesværmere på Fyn.6 Deres succes

som spredningskorridor dokumenteres af den

eksplosionsagtige spredning af mange (salttålen-

de!) strandengsplanter langs hovedvejene i ind-

landet.

Naturtypernes betydning set 
i internationalt perspektiv
Flere af vore halvnaturtyper har på trods af Dan-

marks lidenhed en væsentlig betydning set i in-

ternational sammenhæng. Fra en landskabsmæs-

sig og geomorfologisk synsvinkel er det først og

fremmest det næsten ubrudte bælte af klitforma-

tioner langs den jyske vestkyst, som hører til Eu-

ropas største. Klithederne her udgør mere end

50% af det samlede klithedeareal omkring Nord-

søen.7 Strandengene og marskområderne udgør

sammen med vaderne en væsentlig del af det

NV-europæiske, unikke vadehavsområde. Disse

er sammen med et udsnit af vore andre halvna-

turtyper rigeligt repræsenteret på Europarådets

liste over bevaringsværdige levesteder for dyr og

planter (EF-habitatdirektivets bilag III). På “Rød-

listen" over beskyttelsesværdige arter i Europa

(EF-habitatdirektivets bilag I, II og IV) er der dog

kun 4 ud af 43 danske arter, som forekommer i

halvnaturtyperne. 

Et andet mål for international betydning er på

biodiversitetsområdet de nationale ansvarsarter

(Gullistens kategori A).8 Det er arter, hvor Dan-

mark (på et eller andet tidspunkt i artens livscyk-

lus) huser mindst 20 % af artens totale bestand.

Af de 96 ansvarsarter på Gulliste 1997, hovedsa-

gelig karplanter, fugle, biller og natsommerfugle,

er 61 knyttet til halvnaturtyperne og langt de fle-

ste også indskrænket til disse. Strandengene er

topscorer med 24 arter. Til sammenligning huser

de danske skove kun 17 ansvarsarter. Globalt set
er beskyttelsen af vore halvnaturtyper altså vigtigere
end beskyttelsen af vore skove! 

Status og tendenser i den 
nutidige udvikling

Arealudvikling
Inden for de seneste årtier er den negative ten-

dens i arealudviklingen for halvnaturtyperne

samlet set i det store og hele stoppet. Dynamiske

ændringer i vegetationen som resultat af naturlig

succession skaber dog arealforskydninger mellem

halvnaturtyperne indbyrdes eller i forhold til

andre naturtyper. Overdrev og heder gror til

med krat eller skov, de ferske enge bliver til pile-

krat eller sumpskov, og strandengene til strand-

sump. Disse forandringer finder uden tvivl sted i

stor udstrækning, uden at det dog er muligt at

sætte tal på udviklingen.

De seneste års mange naturgenopretningsprojek-

ter har resulteret i skabelsen af nye naturområ-

der. Mellem 1989 og 1998 er således genoprettet

ca. 4.500 ha naturområder (fraregnet skovrejs-
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ning), hvoraf mere end halvdelen på tidligere land-

brugsarealer.9 Alene af ferske enge og overdrev er

genoprettet mere end 1.100 ha, hvad der svarer til

henholdsvis 0,9 og 1,4 % af de to halvnaturtypers

eksisterende arealer. I de “enge" og “overdrev", som

nyskabes på tidligere landbrugsjord, er biodiversite-

ten dog ikke større end på omlagte kulturgræs-

arealer. Hvorvidt de på lang sigt kan udvikle et stør-

re naturindhold afhænger af, hvilke muligheder

der er for spredning af biotoptypiske arter fra gam-

le eng- og overdrevsarealer.

I nogle naturgenopretningsprojekter er der en

direkte negativ sideeffekt for eng- og overdrevsare-

aler. Ved retablering af vådområder oversvømmes

ofte tilstødende gamle vedvarende græsningsarea-

ler. Et tab der ikke uden videre kan erstattes af

nyetablerede græsningsarealer andetsteds.

Den arealmæssige fragmentering er i princippet

også standset, men på grund af tilgroning kan

fragmenteringsforholdene reelt forværres. Den

halvnaturtype, som i dag fremstår mindst frag-

menteret, er kystklitterne. På trods af etablering

af klitplantager og store sommerhusbebyggelser

udgør det vestjyske klitbælte stadig et mere eller

mindre sammenhængende habitatområde med

naturlig vegetation, hvor betingelserne for spred-

ning af dyr og planter er relativt gode. Modsat

megen anden bebyggelse er den naturlige vege-

tation nemlig oftest bevaret mellem husene, og

der opsættes ofte ikke hegn, hvad der fremmer

den frie bevægelighed i områderne. Værst står

det til med fragmenteringen af overdrevene, som

i nogle egne af landet har nået en grad, hvor det

er ved at være kritisk for de ganske små popula-

tioner af biotoptypiske arter. I Roskilde amt fin-

des overdrevsvegetation fx i indlandet stort set

kun som reliktforekomster på spredte isolerede

gravhøje, hvorimellem spredning stort set er

umulig.10
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Udvikling i biodiversiteten
200 år med kraftig decimering af halvnaturtyper-

nes areal har ikke uventet medført, at en del arter

er forsvundet fra Danmark og endnu flere er i fa-

re for at uddø. Ud af de organismegrupper, som

er behandlet i den seneste rødliste4, er 343 af

10.600 arter angivet som uddøde siden 1850. Af

disse var de 109 arter knyttet til halvnaturtyper-

ne og 61 alene til overdrev. Næsten halvdelen

(144) af de uddøde arter er biller, heraf 75% over-

drevsarter. Tallene skal dog vurderes på baggrund

af, at mange arter har udbredelsesgrænse i Dan-

mark og kun er fundet i enkelte individer eller

ganske små bestande. Mange arter vil til stadig-

hed uddø pga. tilfældige bestandssvingninger.

Det er endvidere symptomatisk for udviklingen,

at der synes at være uddøet flere arter efter 1950

end i de to foregående 50 års-perioder tilsam-

men. Således er samtlige 9 uddøde dagsommer-

fuglearter forsvundet efter 1950, og ud af 23 ud-

døde karplanter er 16 forsvundet efter 1950, og

9 endda først efter 1975. En overvejende del af

disse er knyttet til halvnaturtyperne.

I samme 150-årige periode er den danske flora

og fauna ganske vist “forøget" med mange hun-

drede nye arter, langt flere end der er uddøde. De

fleste af disse er tilfældigt tilfløjne eller indslæbte

arter, som hurtigt forsvinder igen. Men mange,

for karplanternes vedkommende nogle hundrede

arter, har etableret sig i kulturlandskabet, bl.a. i

halvnaturtyperne.11 Netto-“indvandringen" de

sidste par hundrede år kan dog ikke tilskrives en

forbedring af levestederne. Den skyldes primært

øget trafikspredning pga. den stærkt udviklede

samhandel, samt større opmærksomhed gennem

en øget interesse for den vilde flora og fauna i

den brede befolkning. 

Nylige undersøgelser af karplantefloraen i Skåne12

har vist, at det særlig er arter tilknyttet kvælstof-

fattige miljøer, som har været i tilbagegang de

seneste årtier. Foreløbige undersøgelser i Dan-

mark (Atlas Flora Danica, upubl.) tyder på det sam-

me (Fig. 1). Der er ligeledes en generel tendens

til, i hvert fald for karplanternes vedkommende,

at indslæbte arter bliver mere hyppige på bekost-

ning af de oprindelige arter. 

Væsentlige aktuelle trusler imod natur-
værdierne i halvnaturtyperne
Tilgroning
Tilgroning som følge af ændret og reduceret

landbrugsmæssig udnyttelse er sammen med

eutrofiering den største generelle trussel imod

biodiversiteten i det åbne land. Det fremgår klart

af konklusionerne i den seneste rødliste.4 Med til-

groning menes i denne sammenhæng en uøn-

sket succession i lysåbne økosystemer imod sam-

fund domineret af højurter, rørsump, krat eller

skov. Tilgroning medfører på længere sigt, at ve-

getationens sammensætning ændres og biodiver-

siteten falder, idet de talrige konkurrencesvage

åbenbundsarter skygges væk.

Tilgroning er et problem i alle åbne halvnaturty-

per, men størst på enge og overdrev. Betydelige

arealer af vore tilbageværende beskyttede over-

drev og enge befinder sig i dag i en tilgroningsfa-

se eller er allerede omdannet til krat eller sump-

skov. Navnlig mange små, isolerede græsnings-

arealer samt småbiotopernes overdrevs- og eng-

rester bliver af praktiske eller økonomiske grun-

de ikke mere afgræsset. Selv hvor der er store

sammenhængende områder af enge og overdrev,

såsom i ådale, ved kysterne eller i større kupere-

de uopdyrkede terræner, og hvor mulighederne

for økonomisk forsvarlig drift eller pleje burde

være til stede, ligger store arealer ofte ubenyttede

hen. Uden en målrettet indsats vil disse arealer

miste mange af deres biologiske karakteristika

som overdrev og enge på mindre end 10-20 år. 

Den negative effekt af tilgroning efter græsnings-

ophør forøges betydeligt, hvis arealerne har væ-

ret gødsket.13

Moserne er i dag i ringe grad påvirket af direkte

landbrugsmæssig udnyttelse. Hvor de støder op

til vedvarende græsningsarealer og ikke er heg-

net fra, foregår dog stedvis ekstensiv græsning

og trampning, som holder vegetationen åben.

Ellers er det generelle billede, at moserne, godt

hjulpet af udsivningen af næringsstoffer fra det

omgivende landbrugsland, langsomt, men sikkert

og på bekostning af lyskrævende biotoptypiske

arter udvikler sig imod pilekrat eller sumpskov.

I de mest næringsfattige og mindst kulturafhæn-

gige halvnaturtyper, såsom heder, klitter, højmo-

ser og hedemoser, er den naturlige succession

mod skov en langsom proces. På de flade, tørre,
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revling- og lyngdominerede klitheder er tilgro-

ningen naturligt begrænset på grund af meget

næringsfattig jordbund og et barsk mikroklima. 

Vegetationsændringer i de hedelyngdominerede

indlandsheder - fra mere eller mindre rene lyng-

heder til græsheder domineret af Bølget-Bunke 

- er et tilgroningsfænomen, som er relateret til

manglende eller forkert pleje. Regeneration af

hedelyngen er afhængig af indgreb, som holder

vegetationen lav og frembringer blottelser af

jordbunden. I fravær af drift og pleje har mange

lyngheder de seneste årtier derfor udviklet sig til

artsfattige græsheder, mens andre, især mindre,

privatejede hedearealer, er ved at udvikle sig til

skov. Mange større heder er dog under pleje, som

sikrer en vis foryngelse af hedelyngen.

Det høje antal rødlistede hedearter (148) i for-

hold til hedesamfundenes relative artsfattighed

kan hænge sammen med misligholdelse af heder-

nes “småbiotoper", såsom vindbrud, kreaturop-

tramp, stier, kørespor, tørveskrælninger og tidvi-

se, kortvarige opdyrkninger, som var typiske for

det hårdt udnyttede hedelandskab. Mange af he-

dens plante- og dyrearter er nemlig afhængige af

de åbne flader mellem lyngen med varmere

mikroklima.

Ved den nuværende pleje tilstræbes måske i for

høj grad ensartede arealer med Hedelyng. Plejen

burde i stedet tilrettelægges, så den afspejler he-

debrugets hårde og flersidige udnyttelse. Som led

i bevaring af hederne vil det derfor være formåls-

tjenligt at tage skridtet fuldt ud og omdanne de

større hedeområder til levende kultur- og natur-

historiske museer med hedebrug, og hvad dertil

hører. Herved kunne der vindes meget både på

det naturhistoriske, kulturhistoriske og pæda-

gogiske område.
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Udbredelsen af Stjerne-Star (Carex echinata), et eksempel på en karplante fra næringsfattige enge og kær,
som er følsom over for gødskning og tilgroning. 
A: Udbredelse før 1940, hvor arten var almindelig i næsten hele landet. Tæt skravering = almindeligt fore-
kommende, åben skravering = spredt forekommende. Prikker angiver  lokaliteter, hvorfra herbariebelæg
opbevares på museerne. 
B: Udbredelse i perioden 1992-98, hvor den er fundet i de grønne felter, men trods eftersøgning ikke i de grå. 
Kilder: A: Danmarks Topografisk-Botaniske Undersøgelser nr. 13, Botanisk Tidsskrift: 47:134-244, 1945. B: Atlas 

Flora Danica upubl. 

A B

Figur 1.
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Gødskning
Tilførsel af gødningsstoffer til vedvarende græs-

ningsarealer i form af kunstgødning eller gylle

har tre markante effekter på vegetation og flora:

1) Øget biomasseproduktion, 2) nedgang i artsdi-

versiteten, 3) ændring i vegetationens floristiske

sammensætning. Næringstilførslen bevirker, at

de arter, som klarer sig bedst ved begrænset til-

gang af fosfor og kvælstof - og det vil på enge og

overdrev sige de biotoptypiske arter - udkonkur-

reres af de mere næringskrævende arter. På 2-3

årtier halveres artstallet, og de biotoptypiske arter

er stort set udskiftet med trivielle arter.13 Mosser-

ne forsvinder stort set helt. Gødskningens effekt

forstærkes af sprøjtning med plantebekæmpelses-

midler, som slår de lavtproducerende, biotopty-

piske urter ihjel.

Virkningen af gødskning er stærkest på de mest

næringsfattige enge og overdrev. På strandenge,

hvor næringstilstanden er god pga. naturlig gødsk-

ning med bl.a. tang, er forøgelsen af biomasse-

produktionen og ændringen i den floristiske sam-

mensætning betydelig mindre.

Gødskningens effekt på floraen vil på flere måder

indirekte ramme faunaen. Navnlig vil mange plan-

teædende arter forsvinde, i takt med at de biotop-

typiske plantearter forsvinder. De kraftigt voksen-

de arters øgede biomasseproduktion ændrer også

mikroklimaet ved jordoverfladen, hvor tempera-

turen vil falde til skade for varmekrævende arter.

Det skønnes, at mellem 50 og 75% af vore beskyt-

tede ferske enge og overdrev stadig gødskes.       

Diffus eutrofiering
Deposition af luftbåret kvælstof (mest som am-

moniak) fra lokale og udenlandske kilder ligger

ifølge de seneste beregninger på 15 kg/ha/år i

gennemsnit for hele landet. De regionale forskel-

le er dog store. Under 10 eller 5 øst for Storebælt

og over 20 i Sydjylland.14 Sammenlignes med in-

ternationalt fastsatte empiriske tålegrænser (criti-

cal load) for de enkelte halvnaturtyper (Boks 2)

ser det ud til, at depositionen kun klart overstiger

tålegrænsen for højmoserne og de meget næ-

ringsfattige kær. Da det meste af depositionen kom-

mer fra lokale kilder (gylleudbringning og gylletan-

ke) er afstanden til emissionskilden dog mere væ-

sentlig end de målte gennemsnitsværdier. 

Kvælstofdepositionen anses for at være hoved-

årsagen til tilstandsændringerne i de danske høj-

moser i det sidste halve århundrede. Højmosefla-

derne er blevet mere tørre med ekspandering af

den relativt tørre tuevegetation på bekostning af

vådbundsvegetationen i lavningerne (høljerne).

Indvandring af træer (birk og fyr) og biotopfrem-

mede græsser og urter er taget til, mens mange af

højmosens mosser og laver bliver sjældnere.15 16

Selv om ammoniakfordampningen fra landbru-

get er reduceret fra 21 til 15 kg/ha/år fra 1990 til

199617 vil den beskrevne negative udvikling

fortsætte, hvis ikke emissionen reduceres yderli-

gere. Det vil medføre, at de sidste rester af leven-

de højmosevegetation vil gro til med skov. Pleje

(fjernelse af træopvækst) - sammen med en radi-

kal mindskning af kvælstofnedfaldet fra især de

lokale kilder i omgivelserne - er nødvendig, hvis

udviklingen skal stoppes. Det er dog positivt, at

der for højmoserne (som den eneste terrestriske

naturtype) er udarbejdet et tilstrækkeligt over-

vågningsprogram. Siden 1987 har samtlige 21

højmoser, der stadig har intakt og typisk højmo-

sevegetation, været underkastet regelmæssig og

systematisk overvågning.15 16

Klithederne, hvis tålegrænse er sat til 10-15 kg/

ha/år18 , ligger generelt i stor afstand fra intensi-

ve husdyrbrug. Depositionen i klithederne er der-

for mindre end landsgennemsnittet, og den ud-

gør i sig selv ikke nogen overhængende trussel.

EKSTENSIVT DREVNE NATURTYPER/ PER HARTVIG

241

Tabel 2.
Tålegrænser for kvælstof målt i kg N/ha/år

for nogle danske halvnaturtyper. 

Højmoser                7

Klithede                  15

Hedeprægede overdrev      10-15

Lynghede                15-20

Hedemose                17-22      

Enge og overdrev          20-35

Kilder: Aaby, B. (1987) Overvågning af højmoser 1987.

Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen.; Bak, J. m.fl.

(1999) Natur- og miljøeffekter af ammoniak. Redegø-

relse nr. 3: 1-66. Danmarks Jordbrugsforskning og Dan-

marks Miljøundersøgelser.; Tybirk, K. & Hansen, D.N.

(1999) Revling i Klitheden. URT 23(4): 115-120. 
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Kvælstofdepositionen har muligvis en vis indfly-

delse på artssammensætningen på lyngheden.

Tålegrænsen ligger dog så højt, at det i sig selv

ikke vil medføre større næringsoverskud. Der-

imod har forsøg vist, at selv meget små mængder

af fosfat øger væksten af bølget bunke ganske

betydeligt i forhold til hedelyngen.19 Det kan

derfor ikke udelukkes, at den fosfat, der fx spre-

des med muldflugt fra gødskede marker, lokalt

kan have indflydelse på konkurrencen mellem

lyngen og græsset.

Fremmede invasive arter
Invasiv optræden af indførte fremmede plantear-

ter er blevet et stigende problem inden for de

seneste 30-40 år. Årsagen er sikkert i første ræk-

ke den stærkt reducerede græsning i det åbne

land, men måske også den stigende eutrofiering.

De invasive arter er overvejende store, flerårige,

næringskrævende urter med kraftig vegetativ

formering eller effektiv frøformering.

Rene bestande af Kæmpe-Bjørneklo udrydder

stort set den biotoptypiske flora og fauna, hvor

den trænger frem i moser, på enge, i ådale og på

kystskrænter. Flere andre bestanddannende, ind-

førte arter, såsom Japan- og Kæmpe-Pileurt, Rød-

Hestehov, Canadisk og Sildig Gyldenris optræder

lokalt invasivt som Kæmpe-Bjørneklo. De udgør

dog langt fra det samme problem.

På strandvolde, i klitter og på sandede kystskræn-

ter danner Rynket Rose (hybenrose) mange ste-

der massive bestande, som truer den stedlige bio-

toptypiske flora og fauna, og i klithederne (og

undertiden i indlandshederne) forekommer til-

groning med Bjerg-Fyr og Klit-Fyr spredt fra

omliggende plantager. I begge tilfælde er det et

stigende problem, som det kan blive nødvendigt

at begrænse.

Slitage
Slitage på vegetationen kan dokumenteres i klit-

heder og klitter, hvor vegetationen er lang tid om

at regenerere, og hvor der er tæt færdsel af turis-

ter i sommerhalvåret. Da skaderne er lokale og

klitområderne i sig selv relativt dynamiske, kan

færdsel i dag ikke betragtes som nogen væsentlig

trussel. Med øget satsning på turisme kan det dog

i fremtiden blive nødvendigt med en vis regule-

ring af færdslen.

Den fremtidige udvikling ved 
fremskrivning af de nuværende tendenser. 
Hvor er vi på vej hen? 
En sammenfattende prognose for udviklingen af

vore halvnaturtyper må anskues på to niveauer:

det kvantitative (arealmæssige) og det kvalitative

(biodiversiteten).

På det kvantitative niveau har Naturbeskyttelses-

loven sikret, at de eksisterende beskyttede halv-

naturarealer ikke overføres til andre formål. Gen-

opretningsprojekter de seneste 10 år har yderli-

gere forøget arealet med ca. 1%.9 Med de projek-

ter, som er i gang og under planlægning (bl.a.

Skjern Å), kan regnes med en tilsvarende stigning

de næste årtier. I arealprognoser fra Forsknings-

centret for Skov & Landskab (1998) opereres med

langt højere tal. Der forventes en stigning i area-
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A+B Udviklingstendens for det totale eng- og
overdrevsareal.

B Udviklingstendens for eng- og over-
drevsareal med høj biodiversitet 
(mange biotoptypiske arter).

Model for den sandsynlige udvikling af enge og over-
drev ved fremskrivning af de tendenser, som hersker
for øjeblikket. Tendenserne er vurderet ud fra prog-
noser for arealudviklingen og skøn over den aktuelle
gødskningbelastning af naturtyperne.

A

B

1960 1980 2000 2020

Figur 2. 
Udviklingstendens for eng og overdrevsareal.
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let for hede og mose på 6,5% indtil 2025, og for

græsningsarealer uden for omdrift (inkl. overdrev,

ferske enge og strandenge) på hele 30%. Langt

det meste af denne stigning vil falde på natur-

græsarealer.

I samme periode vil et areal af uvis størrelse dog

reelt (men måske ikke formelt) ved naturlig suc-

cession udvikle sig til skov. Nettoudviklingen for

de åbne halvnaturtyper forventes derfor ikke at

blive positiv. Prognosen er efter alt at dømme dår-

ligst for overdrev, ferske enge og moser. Udvik-

lingen i fragmenteringsgraden er svær at bedøm-

me. Genopretningsprojekterne forventes dog i

længden at ville bidrage til at skabe større og mere

sammenhængende områder.

På det kvalitative niveau vil den legale brug af

gødskning og sprøjtning på eng- og overdrevs-

arealerne medføre yderligere fald i biodiversite-

ten. Plejeforanstaltninger har vist positiv udvik-

ling for enkelte af de mest truede arter. De fleste

kvælstof- og fosfatfølsomme biotoptypiske arter

vil dog fortsætte den negative bestandsudvikling 

med øget isolering af populationerne til følge. En

model for den fremskrevne udvikling er vist i

Figur 2. Udsivningen af næringsstoffer fra de

gødskede marker vil på samme måde vedblive

med at eutrofiere mange mindre moseområder i

agerlandet og fremme deres tilgroning. 

Et uændret niveau af kvælstofdeposition fra luf-

ten, der fortsat ligger over, hvad de mest nærings-

følsomme naturtyper og organismer kan bære,

vil vedvarende påvirke specielt højmoserne i ne-

gativ retning og vil bidrage til den generelle nega-

tive bestandsudvikling af næringsfølsomme arter. 

Med den nuværende, i den store sammenhæng

begrænsede plejeindsats, som nødvendigvis må

rettes mod de højest prioriterede naturområder

og arter, vil udviklingen medføre, at kun et min-

dre antal “hot spots" kan vedligeholdes, mens

størstedelen af halvnaturarealerne yderligere vil

forarmes. 

Vurdering af de eksisterende 
politiske strategier og virkemidler

Politisk målsætning og strategier
Når man ser på de overordnede mål i den danske

naturpolitik, som de fremgår af Naturbeskyttel-

sesloven og den seneste Natur- og miljøpolitiske

redegørelse 199917, efterlader det indtryk af, at

alle de rigtige hensigter er til stede. Også i for-

hold til vor tilslutning til Riokonventionen om

biodiversitet og i forhold til den europæiske na-

turpolitik, hvor habitatdirektivet er det vigtigste

dokument i denne sammenhæng. 

Således kan man bl.a. læse i redegørelsen (s. 461),

at det er målet for naturforvaltningen at “bevare

og gendanne levesteder og biotoper ...", “bevare

sjældne arter", “fremme den biologiske mangfol-

dighed", “nedbringe belastningen med nærings-

stoffer og miljøfremmede stoffer (herunder be-

kæmpelsesmidler) på levesteder for dyr og plan-

ter - i vand og på land". Og videre (s. 194): “at

sikre sammenhængende net af naturområder, så

planter og dyr sikres levesteder og spredningsmu-

ligheder", og “at arbejde for at forholdene for de

vilde dyr og planter og deres levesteder i det åbne

land generelt forbedres gennem ændret drift og

arealanvendelse i sektorer som landbrug og skov-

brug".

Der varsles desuden en kommende handlings-

plan for naturbeskyttelse og biologisk mangfol-

dighed, hvori der vil blive opstillet yderlige kon-

krete mål for planens virkeliggørelse. 

Redskaber til regulering 
af udviklingen
Naturbeskyttelsesloven
Det vigtigste redskab til regulering af udviklingen

i halvnaturtyperne er Naturbeskyttelseslovens

generelle bestemmelser om beskyttelse imod til-

standsændringer. Den omfatter i grove træk de

fleste klitarealer samt heder, moser, strandenge

og strandsumpe, ferske enge og overdrev over

2.500 m2, enkeltvis eller når de forekommer i

kombination. Tilsynsmyndigheden for de privat-

ejede arealer er amterne og for de statsejede og

klitfredede arealer Skov- og Naturstyrelsen.

Loven yder en god beskyttelse mod fysiske ind-

greb. Den yder imidlertid ingen beskyttelse mod

ændringer i vegetationen forårsaget af tilgroning

eller legal gødskning og sprøjtning - de suverænt

største trusler mod de biotoptypiske arter. Det er

ligefrem absurd, at loven giver mulighed for at

fortsætte en gødskningspraksis, der har til for-

mål at udrydde de typiske overdrevsarter. Kriteri-

erne for udpegning til §3 beskyttelse er netop til-

stedeværelsen af disse arter. 
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Tilsynspligten med de beskyttede områder over-

holdes kun i meget ringe grad. Der er intet incita-

ment for amterne til selv at opsøge og anmelde

lodsejere, hvis velvilje de er afhænge af, når der

skal indgås frivillige aftaler om pleje. Anmel-

delser om overtrædelser sker næsten kun på pri-

vat initiativ. I flere amter undlader man endda

ofte at tage affære ved anmeldelser. 

Hvis den generelle beskyttelse skal virke efter

hensigten, skal der strammes op enten på loven

eller på administrationspraksis.

Fredninger
I fredninger er der mulighed for at tage optimalt

hensyn til de biologiske interesser, fx ved forbud

mod gødskning og sprøjtning, eller sikring af hen-

sigtsmæssig pleje. Fredning er p.t. den mest effek-

tive form for beskyttelse vi har, og mange af de

højst prioriterede biologiske interesseområder er

fredet ved deklaration. De fleste ældre fredninger

indeholder imidlertid ikke bestemmelser om pleje-

hjemmel og bør fornys.

Frivillige aftaler og tilskudsordninger
I forvaltning af de privatejede halvnaturområder

spiller frivillige aftaler og tilskudsordninger en

afgørende rolle for regulering af drift og pleje. En

væsentlig del af amternes velfungerende plejepro-

jekter gennemføres på basis af frivillige aftaler

indgået med lodsejerne, hvor amtet betaler for

etablering af hegn. De har dog den ulempe, at de

er tidsbestemte. Mange flere aftaler kunne indgås,

hvis amterne havde ressourcer til det. 

En række af de EU-finansierede og dansk finansi-

erede landbrugsstøtteordninger og miljøordnin-

ger (særlig tilskuddene til SFL-områder og MFO-

områder) er væsentlige potentielle redskaber til

forbedring af biodiversiteten alene i kraft af de

store pengebeløb, der er til rådighed. De fleste ord-

ninger er rettet mod at lette belastningen med

næringsstoffer og sprøjtegifte i grundvand, vand-

løb, søer og kystområder, og i langt mindre grad

imod beskyttelse af biodiversiteten på land. Der

er ingen samlet oversigt over i hvilken grad ord-

ningerne dækker arealer, som er omfattet af

Naturbeskyttelseslovens §3.3 Og hvis de skulle

virke optimalt her, skulle de være permanente.

Heller ikke braklægningsordningerne har givet

den gevinst for eng- og overdrevsarterne, som

man måske havde håbet eller troet. Braklægnin-

gen har til gengæld begunstiget arter som har let

ved at sprede, etablere og reproducere sig, såsom

ukrudtsarterne.

Lever indsatsen op til de politiske mål?
Hvis man skal forsøge at give en samlet vurde-

ring af indsatsen i forhold til de politiske mål, må

man tage i betragtning, at fx genopretningspro-

jekter har en langsigtet virkning, og at mange af

effekterne først vil kunne måles eller erkendes

lang tid efter at indgrebene er udført, fx bestands-

udviklingen hos biotoptypiske arter med lille

spredningspotentiale. 

• Biodiversiteten. På biodiversitetsområdet er ind-

satsen langt fra tilstrækkelig. Der bruges

mange ressourcer rettet mod nogle af de mest

truede arter, men der er ikke taget de nødven-

dige skridt til at forhindre en fortsat tilbage-

gang for det meget store antal sjældne biotop-

typiske arter ved effektiv sikring af deres leve-

steder mod de mest overhængende trusler.

Der tænkes for meget i arealer i stedet for i

kvalitet. Udviklingen rimer ikke med det opti-

mistiske billede, regeringen selv tegner af

bestræbelserne for at sikre biodiversiteten.20

Det kunne tyde på, at man fra politisk side ikke

erkender problemets størrelse. Erstatningsbio-

toper og naturgenopretning råder ikke bod på

tabet af biodiversitet, idet man må regne med,

at det i reglen tager flere hundrede år at skabe

en vegetation af samme kvalitet som den, der

nu er ved at forsvinde fra mange af halvkultur-

arealerne.

• Overvågning. For at kunne prioritere indsatsen

af naturforvaltningen og for at kunne måle

indsatsens virkning i forhold til målsætningen

er en systematisk indsamling af viden om

naturområdernes tilstand nødvendig. Indsam-

ling af data foretages i dag af en række offent-

lige institutioner og private organisationer ud

fra meget forskellige interesser,21 men den er

sporadisk og usammenhængende og ikke et

resultat af en overordnet, gennemtænkt og

koordineret indsats. Der er stadig ikke taget

skridt til systematiske tilstandsvurderinger af

de terrestriske naturtyper med undtagelse af

højmoserne, og der er ikke afsat de nødvendi-

ge ressourcer til, at opgaverne kan løses.

• Tilsyn. Der er ikke taget skridt til at stramme

op på tilsynet med de §3-beskyttede områder. 

• Information til lodsejere om restriktioner, som
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er knyttet til deres ejendom, er ikke effektiv

nok. 

• Sektorintegration. Integrationen af naturpolitik-

ken i andre sektorer, som har indflydelse på

udnyttelsen af det åbne land, er stadig for

ringe. Senest illustreret i sagen om Kattegatru-

terne, hvor erhvervspolitiske interesser alene

bestemmer placeringerne af trafikkorridorer

på land. 

Det vurderes, at de største barrierer for en gen-

nemførelse af målene er mindre af økonomisk

art end af erhvervs- og særpolitisk karakter. Dertil

kommer, at der i store dele af befolkningen er en

følelse af, at tålegrænsen er nået, når det gælder

indgreb i dispositionsretten over deres ejendom.

Oplysning og holdningsbearbejdning samt øko-

nomisk incitament må derfor ledsage gennemfø-

relsen af de tungest fordøjelige dele af naturpoli-

tikken.

Forslag til yderligere virkemidler
Naturpligt kan ændre udviklingen
Skal udviklingen vendes, må den første opgave

være at sætte effektivt ind over for den væsent-

ligste årsag til den negative udvikling i biodiversi-

teten, nemlig tilgroningen og den direkte og indi-

rekte eutrofiering. Dernæst skal der arbejdes på

at forbedre spredningsmulighederne for de bio-

toptypiske arter. Der kan peges på nogle få effek-

tive tiltag, som kun kræver politisk vilje at gen-

nemføre: 

1) Øjeblikkeligt forbud mod gødskning og sprøjt-

ning på §3-beskyttede overdrev.

2) Gennemførelse af forbud mod gødskning og

sprøjtning i alle §3-områder over en kort årræk-

ke (fx 5 år). Det har ministeren hjemmel til i

Naturbeskyttelseslovens §3, stk. 4. 

3) Gødskningsforbudet skal ledsages af et arealtil-

skud, som gør det økonomisk rentabelt at holde
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dyr på græs uden brug af hjælpestoffer. Ellers

havner vi i det dilemma, at vi ikke får områderne

afgræsset. Tilskuddet skal kun gælde §3-områder

og udbetales til alle, også for arealer, der allerede

afgræsses uden gødskning. Derved belønnes land-

mænd, som i forvejen har en miljøvenlig drifts-

form, og der vil være et incitament til at lade fle-

re arealer overgå til beskyttelse. Det økonomiske

grundlag kan bl.a. etableres ved at målrette eksi-

sterende tilskudsordninger direkte til dette for-

mål. På længere sigt kan en forventet forbedring

af markedet for økologiske varer føre til en øko-

nomisk og økologisk bæredygtig produktion

uden tilskud.

4) De nævnte tiltag skal være forløber for indfø-

relse af en egentlig naturpligt. Ikke som foreslået

af Hald22 , hvor alle landmænd skal have natur-

pligt, men således at naturpligten kun skal gælde

§3-områder og altså følge naturområderne, og

ikke den enkelte bedrift. Naturpligten skal inde-

bære, at ejerne af §3-områder er forpligtet til at

vedligeholde dem efter retningslinjer fastlagt af

forvaltningsmyndighederne.

Ud over at standse yderligere ødelæggelse af den

biotopspecifikke artsdiversitet har planen flere

positive sideeffekter:

•   Inddragelse af tilgroede §3-områder til græs-

ning, idet græsning uden gødskning kræver

større arealer. 

•   Forbedring af vandkvaliteten i søer og vand-

løb, da udledningen til vandløbsnære områder

mindskes.

•   Forbedring af sundhedstilstanden i besætnin-

gerne. Parasitbelastningen hos dyr på græs er

proportional med tætheden af græssende dyr.

Flere udenlandske markeder efterspørger fx

større dyrevelfærd i produktionen.

Inddrag befolkningen i naturovervågningen
På overvågningsområdet foreslås følgende tiltag:

• Bedre overvågning af de mest truede 

naturtyper

• Iværksættelse af overvågning af små-

biotoperne

• Konsekvent overvågning af større naturgen-

opretningsprojekter

• Central registrering af erfaringer med

virkningen af pleje- og genopretningstiltag.

• Udarbejdelse af en overordnet målsætning for

overvågningen, samt en uddelegering af opga-

ver til medspillerne på overvågningsscenen.

For man bliver nok nødt til at erkende, at de

institutioner, som har overvågningspligten,

Miljøministeriet og amterne, ikke kan løfte

hele overvågningsbyrden alene. 

I denne sammenhæng er det relevant at pege på

de statusopgørelser over større dyre- og plante-

grupper (atlasprojekter), som foretages af de fagli-

ge interesseorganisationer. De har et omfang og

et design, som gør dem velegnede til ikke blot at

registrere ændringer i udbredelsen af de pågæl-

dende organismegrupper, men også til at aflæse

generelle træk af tilstanden i et større spektrum

af danske naturbiotoper (trendovervågning). 
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SKOVENES NATUR
Af cand.scient., ph.d.-studerende Bente Jessen Graae, Botanisk Institut, Københavns Universitet

Centrale budskaber

. Skov dækker i dag 12% af Danmarks areal, men
under 4% er skov med lang kontinuitet, dvs. skov
der har været træbevokset i mere end 200 år. Om-
kring 90% af skovarealerne er plantede eller såede
kulturer, og over 60% består af indførte nåletræer.
Over 90% af skovarealerne er produktionsskov. 

. Skovenes miljø er blevet forarmet af den intensive
drift, hvor mange organismers naturlige levesteder
er forsvundet. 

. Skovene er særlig vigtige, fordi de indeholder mere
end halvdelen af Danmarks truede og sjældne dyre-
og plantearter. 

. Naturskovsstrategien og Strategi for Bæredygtig
Skovdrift vil formodentlig kun gavne miljøet på op
til 10% af arealet, mens resten af skovene fortsat
vil være intensivt drevne produktionsskove. Der bør
med andre ord gøres en større indsats for at sikre
naturskovsbevoksninger og fremme naturnær skov-
drift i private skove.

. Skovrejsningsmidlerne vil formodentlig kun få ringe
betydning for arterne tilknyttet skov, da midlerne vil
benyttes til at rejse en forholdsvis unaturlig produk-
tionsskov på agerjord.

. Der bør tilvejebringes større viden om skovens for-
skellige organismegrupper, især om deres spred-
ningsevner og habitatkrav, for at vurdere konse-
kvenserne af skovforbedringer og skovrejsning. Til-
svarende er der mangel på viden om habitatudvik-
lingen i nye skove.

. Skovlovens krav til anlæg og drift af skove bør æn-
dres, så flere naturlige processer kan forløbe ufor-
styrret i skovene.
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Indledning

Hvis menneskene (og deres husdyr) flyttede fra

Danmark, ville langt det meste af Danmark gro til

i skov i løbet af nogle få hundrede år. Skoven vil-

le imidlertid se anderledes ud end de skove vi

kender i dag. Der vil være mindre orden i skove-

ne, formodentlig med en tættere underskov, man-

ge sumpede områder samt meget dødt ved. 

Skov var den dominerende naturtype, før mennes-

kene begyndte at opdyrke jorden og fragmentere

landskabet. Derfor er mange af de danske arter

knyttet til skov. De typiske skovarter (bortset fra

træerne) er tilpasset livet i skyggen og lever/vok-

ser i en vertikalt anderledes fordelt struktur end i

åbne habitater. For skovbundsvegetationen er kon-

kurrencen med træerne om lys, næringsstoffer

og vand altafgørende. For svampe, laver samt in-

sekter og andre dyr er træerne ofte vigtige leve-

steder. I forhold til andre naturtyper er skoven

præget af meget stor stabilitet. Skoven har ikke så

store klimatiske udsving, og store forstyrrelser

forekommer sjældent. I det naturlige skovøkosy-

stem er forstyrrelser knyttet til stormfald og

skovbrande, og i det moderne skovøkosystem

står skovdriften for de vigtige forstyrrelser. 

Mange af arterne i skoven er afhængige af den

store stabilitet. Individerne og/eller populationer-

ne er langlivede, og de er ofte immobile og til-

passet samspillet med træbevoksningen i en så-

dan grad, at de ikke overlever i andre habitatty-

per. Disse arter er oftest de mest sårbare.

Selvom skovene af mange betragtes som noget af

vores mest oprindelige natur, så er de meget in-

tensivt drevet. Træartsfordelingen, bevoksnings-

størrelserne, alderssammensætningen og jord-

bundsforholdene bestemmes af skovdriften, og

menneskenes aktiviteter har også bestemt forde-

lingen af skove i landskabet. Menneskenes på-

virkning af skovenes træsammensætning og -

alder er åbenlys, men mange andre arter i skove-

ne er afhængige af træerne. Derfor giver skov-

driften en masse følgevirkninger, som sjældent er

så tydelige og sjældent får den samme opmærk-

somhed.

Naturtypens betydning

Omkring 12% af Danmarks areal er dækket af

skov. Heraf er mere end 60% bevokset med ind-

førte arter af nåletræer (se Fig. 1). Størstedelen af

disse arealer findes i Jylland. I den resterende

tredjedel er halvdelen dækket med bøg, mens eg

og andre løvtræarter deler resten af pladsen. Af

løvskovene i Danmark regnes knap 25% for at

være naturskov – dvs. at bevoksningerne er efter-

kommere af hjemmehørende arter og racer, som

har sået sig selv på lokaliteten. Indtil 1994 var

kun omkring 1% (ca. 500 ha) af naturskoven ude

af forstlig drift, mens andre 17% blev drevet med

gamle driftsformer. Disse arealer er nu betydeligt

øget på grund af naturskovsstrategien (Boks 1

næste side).

Figur 1. Træartsfordeling i Danmark

Kilde: Skove og plantager 1990. Danmarks Statistik og
Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet. 1994.

Den artsrigeste og mest værdifulde flora og fauna

findes i løvskove, og desværre i de typer af løv-

skove, der er de sjældneste, såsom ellesumpe, græs-

ningsskove og urørte skove (se Boks 2 for termi-

nologi). Naturindholdet i de forskellige skovtyper
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varierer med driften. I ellesumpene findes mange

arter knyttet til den våde skovbund, i de urørte

skove findes arter af laver, svampe, insekter og

fugle knyttet til gamle træer og dødt ved. Græs-

ningsskovene er især rige på svampe1 og insek-

ter, og stævningsskovene har ofte et rigt forårs-

flor af urter. Hver skovtype er derfor vigtig, men

for forskellige organismegrupper. 

Skove udnyttes mere ekstensivt end mange andre

naturtyper. Der gødes og jordbearbejdes betyde-

lig mindre i skove end på agerjord, og der er tit

lommer i skovene som ikke udnyttes, og hvor

der relativt sjældent kommer mennesker. Derfor

har arter, der er sårbare overfor forstyrrelser, be-

dre muligheder for at overleve i skovene end i

moderne landbrugsland.

I alt har vi omkring 30.000 arter. Af alle disse

arter er 10.600 arter behandlet i den danske rød-

liste, som er en oversigt over truede og sårbare

arter i Danmark. 3.142 af arterne er optaget på

rødlisten, og 1.699 af disse findes i skov.2 Sko-

ven er således et meget vigtigt økosystem for tru-

ede dyr og planter.

Set i et internationalt perspektiv har Danmark
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Boks 1. Naturskovsstrategien

Naturskovsstrategien er den populære betegnelse for Strategi for de danske natur-

skove og andre bevaringsværdige skovtyper. Denne blev til i 1992 i forbindelse med

at Danmark skulle deltage i FN's miljøkonference i Rio de Janeiro samme år. 

Naturskovsstrategien skal gennemføres efter to tidshorisonter, hvoraf de første mål

skulle søges nået inden år 2000, mens sikringen på 10% skal ske inden år 2040. 

Inden år 2000 skal der:. ske en sikring af al naturskov på statens arealer;. ske en sikring af alle statsskovenes egekrat, græsningsskove, stævningsskove og

urskovsagtige skove;. sikres et urørt skovareal på mindst 5.000 hektar, hovedsagelig i naturskov, men

også repræsenterende nåleskov/blandskov;. sikres gamle driftsformer på mindst 4.000 hektar, hovedsagelig i naturskov; . som en del af en genressourcestrategi for træer og buske: udpeges områder, hvor

de stedlige arveanlæg søges bevaret med mindst mulig opblanding udefra;. igangsættes målrettet forskning for bl.a. at forbedre grundlaget for bevaring af sko-

venes biodiversitet og tilvejebringe mere grundlæggende viden om skovøkosyste-

mer og deres dynamik og udviklingsforløb;. informeres bredt til skovejere, skovbrugere og skovpublikum om naturskov, urørt

skov og særlige driftsformer.

Disse mål er nu nået. Dog er der uklarhed om, hvad der er sket på forskningsfronten,

men en redegørelse for forskningsresultater skal nu laves.

Inden år 2040 skal der:. tilstræbes et areal med naturskov, urørt skov og gamle driftsformer på mindst

40.000 hektar, svarende til 10% af Danmarks nuværende skovareal. En stor del af

naturskoven vil stadig skulle drives i almindelig flersidig højskovsdrift.. proportionalt med, at skovarealet stiger ved skovrejsning, udlægges yderligere

urørte skovarealer og arealer med gamle driftsformer;. etableres bedre spredningsmuligheder for skovenes truede arter af dyr og planter;. ved offentlig skovrejsning udlægges delarealer, som ved naturlig tilgroning kan

medvirke til udvidelse af arealet med naturskov.

Kilde: Naturskovsstrategien 1994.

16939_Naturraadet 202-329  31/05/00  0:01  Side 250



meget lidt skov at vise frem, og vi har især meget

lidt skov, som ikke er intensivt dyrket som høj-

skov. Verdensnaturfonden lavede i 1998 en over-

sigt over, hvor naturvenligt og bæredygtigt sko-

vene i de enkelte lande drives. Selvom man kan

diskutere metoderne bag denne rapport, er det

alligevel værd at nævne at Danmark var det land,

der havde laveste score i naturvenlighed og sær-

lig inden for miljø (hvilket omfatter næringsstof-

kredsløbene og biodiversiteten).3 Danmark ud-

skiller sig dog ved, at vi allerede fra 1805 fik be-

skyttet vore skovarealer mod konvertering til

agerland. Kun 4% af landets areal var dækket af

skov tilbage i 1805, men disse har været konstant

skovbevoksede frem til i dag. Disse bevoksninger

har lang skovkontinuitet, og kontinuiteten er vig-

tig for mange af skovens organismer. Fredskovs-

forordningen krævede dog ikke at træerne skulle

være hjemmehørende, og derfor har vi på mange

af de forhenværende løvskovsarealer nåleskov

med et meget fattigt skovmiljø. Fredskovsforord-

ningen foreskrev også, at skovene skulle omlæg-

ges til højskov og at husdyr ikke måtte græsse i

skovene. Derfor er lavskove og græsningsskove

blevet sjældne, og med den intensive skovdrift

har vi mistet en stor del af variationen i skovene.

Til gengæld har vi fået nogle få andre arter, som

er knyttet til nåleskovsplantagerne, fx fuglekong-

en.4

Skovhistorien er altafgørende

I de fleste naturtyper formoder man, at de vigtig-

ste menneskelige påvirkninger er dem, der har

fundet sted i nyere tid – fx i løbet af de seneste

30 år. I en skovbevoksning er 30 år imidlertid

meget lidt. 

En ofte overset kulturpåvirkning af skovlandska-

bet, som foregik længe før vor tidsregning, var

udryddelsen af de store pattedyr. I dag har vi kun

kronhjort, rådyr, ræv og grævling tilbage, hvor vi

siden sidste istid har haft både urokser, bisoner,

elge, ulve, vildkat, bæver, los og vildsvin.5 Vi ved

ikke, hvordan disse dyr har påvirket skovlandska-

bet, men de græssende dyr har formodentlig holdt
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Figur 2. 

Alle blomsterplanter udsender
hvert år pollen – eller blomsterstøv.
Pollen fra de forskellige arter har
ikke samme facon og størrelse og
kan derfor adskilles i et mikroskop.
Under visse forhold fx på bunden
af en sø nedbrydes pollen ikke. På
denne måde kan flere tusind år
gamle pollenlag blive gemt. Disse
pollenlag kan fortælle noget om
hvilke planter der har groet i områ-
derne omkring søen gennem flere
tusind år. Alderen af pollen i for-
skellige dybder i søbunden kan be-
stemmes ved hjælp af kulstof-14
metoden.
Dette pollendiagram er fra Korne-
rup Sø på Midtsjælland. Her har
landskabet siden jernalderen været
dækket af skov i middel omfang,
og hverken været særlig skovrigt el-
ler særlig skovfattigt. Øverst på dia-
grammet ses fra hvilken dybde i sø-
sedimentet (søbunden) pollen-
mængderne er optalt. Nederst i dia-
grammet ses hvilke årstal disse dyb-
der svarer til.  
I det øverste diagram vises pollen-
mængderne fra træer, korn, halv-
græsser (som fx star og siv) og
græs. Pollenmængderne er vist som
procent af den samlede pollen-
mængde fra landplanter. 
I det nederste diagram vises pollen-
mængderne fra en række træarter.
Pollenmængderne er vist som pro-
cent af den samlede mængde træ-
pollen. Dog er der taget hensyn til
hvor meget pollen de forskellige
træarter producerer. Det ses at bø-
gen i bronzealderen 1000 år før vor
tidsregning havde sin første store
fremgangsperiode. 
Venligst udlånt af Bent Aaby, Pro-
jekt Fortid og Flora.
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nogle områder åbne, mens rovdyrene og jæger-

ne har sørget for at tætheden af de græssende dyr

ikke blev meget høj. 

Da menneskene i stenalderen overgik til at være

landbrugere begyndte et forløb, hvor landskabet

blev stadig mere fragmenteret, og der var allere-

de i bronzealderen og jernalderen skovfattige og

skovrige regioner af Danmark, afhængigt af be-

folkningstætheden og jordbunden.6 Det var også

i denne tidsperiode, at bøgen indvandrede til Dan-

mark, som en af de sidste af de arter, som vi i dag

anser som en naturligt forekommende træart

(Fig. 2). Bøgen spredte sig meget effektivt og hur-

tigt, og vandt især indpas i områder med megen

menneskelig påvirkning.7 Det er derfor oplagt at

forestille sig, at menneskelige aktiviteter har væ-

ret hovedansvarlige for bøgens pludselige domi-

nans i skovene.

Fragmenteringen af skovlandskabet og udnyttel-

sen af skovene til foder, brændsel og byggemate-

rialer steg i takt med befolkningstilvæksten, og i

1600-tallet var skovene så overudnyttede, at ad-

skillige lovgivninger blev skabt for at hindre at

skovene helt forsvandt. Først med de store land-

brugsreformer og skovudskiftningen, samt Freds-

kovsforordningen af 1805, lykkedes det for alvor

at vende udviklingen. Ved udskiftningen fik bøn-

derne mindre skovområder som kompensation

for deres tabte rettigheder til græsning, gærdsel

og brænde i fredskoven. Disse områder var ikke

fredskov og blev efterfølgende af mange benyttet

til landbrugsjord. Desuden fulgte kun de færreste

bønder opfordringerne til at plante ny skov og

hegn på deres jord. Et resultat blev at skovarea-

lerne blev yderligere indskrænket, og at skovene

kom til at ligge som skarpkantede øer i det åbne

land. Hermed var det træbevoksede areal i Dan-

mark nede på ca. 4%, formodentlig det laveste i

de sidste 10.000 år.

Det var også i løbet af 1700-1800-tallet, at det

såkaldte ordnede skovbrug blev indført. Hidtil

havde man ikke haft langtidsplaner for bevoks-

ningerne, men blot høstet hvad man skulle bru-

ge. Nu stillede fredskovforordningen krav om at

enhver skovejer skulle kunne opvise en plan for

nytilplantning, før han fældede i sin skov. 

Allerede i 1700-tallet var indførelsen af fremme-

de træarter begyndt, bl.a. i de nordsjællandske

sandflugtsplantager og de jyske hedeplantager.

Det var europæiske arter, især rødgran, skovfyr,

lærk og ahorn, men midt i 1800-tallet kom også

amerikanske arter til. Desuden begyndte man at

indføre nye provenienser af de hjemmehørende

arter, bøg og eg, og i slutningen af 1800-tallet

begyndte et egentligt forædlingsarbejde. 

Formålet var at maksimere vedproduktionen over-

alt i de danske skove, og man søgte særligt at få

stort tømmer til byggerier og til flåden. Store are-

aler i Jylland blev tilplantet, især fordi man mang-

lede træ og læ mod vest for at dæmpe sandflugten. 

Fra starten var renafdrift, hvor en hel parcel af-

drives på en gang, den mest benyttede høstmeto-

de i det ordnede skovbrug. Renafdrift medfører

dog ofte forsumpning, næringsudvaskning, og at

vegetationen på området bliver så tæt, at det kan

være svært at etablere den efterfølgende bevoks-

ning. Især i bøgebevoksninger er det derfor i dag

mest almindeligt at sikre et lag af bøgetræer til at

overtage rollen som kronelag, før de ældste træ-

er fældes. I nåletræsbevoksninger er renafdrift

stadig dominerende, fordi rødgranbevoksninger

er for svære at etablere ved selvsåning. Desuden

benyttes renafdrift ved omlægning til en ny art,

fx fra rødgran til bøg. 

De jorder, som i forbindelse med fredskovsfor-

ordningen blev udlagt til skov, var meget ofte de

dårligste, mest vandlidende, kuperede, grusede

eller sandede, men kravet var, at de skulle bære

skov. Derfor måtte forstfolkene fra starten gå

hårdt frem, ikke mindst ved dræning. Denne prak-

sis har været fulgt helt op til nutiden. Ved at dræ-

ne vådområder har man kunnet dyrke især rød-

gran på arealerne. På de lidt mere tørre arealer

har dræning muliggjort dyrkning af bøg. En under-

søgelse fra nordsjællandske skove har vist at sko-

ve, som i 1800-tallet bestod af næsten 20% våd-

områder, nu består af mindre end 5%.8

I takt med, at selvforyngelser er blevet mere al-

mindelige i bøgebevoksningerne, finder der en

del jordbearbejdning sted i forbindelse med ol-

denår. Det er meget forskelligt, hvor dybt og

omfattende der pløjes eller harves i bevoksning-

erne. Jordbunden påvirkes ligeledes af, at skov-

driften bliver stadig mere mekaniseret og skov-

ningsmaskinerne vokser i størrelse. Dette betyder,

at jorden ofte sammenkøres i bevoksningerne.

En udvikling der har præget de seneste årtier er

den stadig stigende produktion af juletræer og

pyntegrønt. Denne produktion forventes fordob-
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let over de næste 5 år 9, men kun 10% af et skovareal må dog anvendes til

juletræer og pyntegrønt. En stor del af udvidelsen af arealer til disse pro-

dukter foregår derfor på agerjord. I bevoksninger med juletræer og pynte-

grønt er det desuden almindeligt at sprøjte med ukrudtsbekæmpelsesmid-

ler, mens træerne endnu er små, eller de behandles med pesticider for at

undgå svamp eller skadedyr på træerne. Endelig er en betydende nyere

påvirkning den øgede kvælstofdeposition fra luften.

Sideløbende med skovdriften har de fleste skovejere jagtinteresser at tage

hensyn til. Jagten er en vigtig indtægtskilde, og skovene skal derfor være

attraktive til jagtformål. Derfor er der i nogle af skovene mindre områder,

der får lov at vokse mere naturligt som skjulested for vildtet. 

Skovnaturen i dag

Den areale udvikling
Ud fra en betragtning om, at skovarealet er stigende og har været dette i

knap 200 år, er de danske skove ikke en truet naturtype. Ser vi dog udeluk-

kende på bevoksninger af løvtræarter er arealet stort set ikke steget og
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dækker kun 4% af landarealet. Desuden er der i

det sidste århundrede plantet nåletræer på en

stor del af de oprindelige løvskovsarealer, og løv-

skove med lang kontinuitet er nu nede på 10% af

skovarealet, svarende til 1% af landarealet. Der-

for har vi en svag stigning i løvskovsarealet siden

1805, men vi har betydelig mindre areal med

lang kontinuitet. Vi ved ikke, hvor hurtigt den

typiske løvskovsflora og -fauna er i stand til at

genindvandre på de arealer, der oprindeligt var

bevokset med løvskov, men for en periode har

været nåleskov; men undersøgelser af dette helt

essentielle spørgsmål er nu på vej.10 Sprednings-

begrænsede arter er helt afhængige af kontinuite-

ten af skov. Da de har svært ved at sprede sig

mellem skove i landbrugslandskabet, og da frag-

menteringen af landskabet har været stor, i hvert

fald siden middelalderen, er der allerede fra dette

tidspunkt sket isolering af skovene. Derfor har de

dårligst spredte arter ikke længere kunnet ind-

vandre til nye områder, der var isoleret af ager-

land. Nye plantager har, selvom de består af løv-

træ, oftest betydelig færre arter end løvtræsbe-

voksninger med lang kontinuitet. 11

Skovdriftens påvirkninger
Skovdriftens vigtigste påvirkninger af miljøet er

borttagelsen af gammelt ved, ændring af træarts-

sammensætning (især ved plantning af introdu-

cerede nåletræsarter) samt dræning og forstyr-

relse af jordbunden. 

Skovdriften er blevet stadig mere intensiv over

de seneste 200 år, og da over 90% af de danske

skove dyrkes intensivt i dag, er skovdriften den

største trussel for en række arter. Alle de arter,

som er afhængige af gammelt eller dødt ved, har

meget ringe vilkår i de forstligt drevne skove.

Desuden skal en del lavarter pga. deres dårlige

spredningsmuligheder bruge mange år for at

kunne etablere sig. Når træernes levetid er halve-

ret, får disse laver dårlige chancer for at nå at eta-

blere sig på træerne. Den store afstand mellem de

gamle træer gør det endnu sværere for laverne at

opretholde populationer af en vis størrelse. Chan-

cerne for at en art overlever falder oftest mar-

kant, når populationerne bliver mindre. Skovdrif-

ten kan dermed også fragmentere mange arters

vigtigste levesteder, så disse arter ikke er i stand

til at opretholde levedygtige populationer.

Mange af skovenes organismer er desuden tilpas-

set at leve i et fugtigt miljø. Drænes områderne

bliver der både færre og mindre våde og fugtige

levesteder til disse arter, fx mider12. Desuden fal-

der luftfugtigheden for hele skovøkosystemet,

hvilket er af betydning for især laver, men for-

modentlig også mange andre organismer.13 Dyr-

kes træerne i ensaldrende bevoksninger og uden

underskov, forstærkes udtørringen .

Dræning påvirker også biodiversiteten gennem

ændringer i træartsfordelingerne. De områder,

der før var våde, er nu kun fugtige og ofte bevok-

set med eksotiske træarter – især rødgran.

Bevoksninger med eksotiske træarter huser oftest

færre arter. Fx er mange svampe, laver og insek-

ter specifikt knyttet til et værtstræ, og de frem-

mede træarter har ikke så mange danske arter til-

knyttet. Desuden dyrkes nåleskov ofte således at

træerne står meget tæt uden chance for at lys slip-

per ned. Ganske få plantearter kan overleve i mør-

ket under nåletræerne, og det tykke lag af døde

nåle medfører forsuring af jordbunden, hvor fær-

re dyrearter kan leve. 

Mange af de områder, der før var fugtige, er efter

dræning blevet tørre nok til at være bevokset med

bøg. Favoriseringen af bøg i tætte bevoksninger

er uheldig, idet bøgen skygger mere end de fleste

løvtræarter, og dens blade er forholdsvis svært

nedbrydelige. Derfor er der i bøgeskove ofte ret

mørkt (og relativt koldt), og bunden kan være dæk-

ket af et tykt lag døde blade, som kan være svært

for andre arter at leve i og under.13 Hverken flo-

ra eller fauna er så rig i bøgeskove som i bland-

skove eller skove med andre løvtræarter.13 14

Jordbearbejdning menes at være en trussel for de

jordboende svampe og måske også for jordbunds-

faunaen.13 Hvis der sprøjtes med svampe- eller

insektmidler bliver disse to grupper også påvirket

i deres helhed.

Buskrydning i skovbunden har betydning for

luftfugtigheden, men busklaget udgør også føde-

grundlag for en del arter. Frugterne spises af fugle

og andre dyr, svampe og andre organismer kan

være specifikt knyttet til buskene, og nogle patte-

dyr og fugle bruger buskene som skjulesteder.

I skovene mangler desuden de bløde overgange

mellem bevoksninger og mere lysåbne habitater,

og arter knyttet til overgangszonerne.

Naturpotentialet for dansk skov
Det er et uløseligt problem, at vi ikke ved, hvad
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naturpotentialet er eller har været for dansk løv-

skov. Udnyttelsen af de danske skove var så inten-

siv i 1500-1800 tallet, at arter som er meget sår-

bare overfor forstyrrelser, formodentlig allerede

uddøde i denne periode. Vi ved heller ikke, hvor-

dan en naturlig skov så ud strukturelt, eller hvilke

træarter der ville være dominerende i en dansk

urskov i dag. Vi har nemlig ikke en eneste stump

urskov i Danmark, som kan udgøre et eksempel.

Der er dog ingen tvivl om, at de fleste af vore

skove kan huse mange flere organismer knyttet

til gamle og døde træer, til fugtige og våde områ-

der, og måske også til uforstyrret jordbund. Selv-

om vi stopper al drift i alle skove, vil den hidtidi-

ge menneskepåvirkning dog afspejle sig i hele

skovøkosystemet i mange århundreder, og højst

sandsynligt vil skovøkosystemet aldrig blive, som

det havde været uden menneskenes påvirkning. 

Naturpotentialet i skoven er derfor afhængigt af

det historiske udgangspunkt, og af hvilke meto-

der vi vil benytte, når vi ønsker mere urørt skov.

En tilgang er at lægge store dele af vore skove

urørte og vente på at en mere varieret skov ud-

vikler sig, med flere habitater og tilhørende arter.

For nogle arters vedkommende vil vi få brug for

stor tålmodighed. En anden tilgang er at udføre

“genopretningsprojekter", hvor de “manglende"

organismer udsættes/udsås/udplantes. Dette vil i

mange tilfælde være en langt hurtigere løsning,

og på langt sigt måske også en mere effektiv løs-

ning, selvom vi ikke ved, hvor mange af de udsat-

te organismer der vil kunne klare sig. Til gengæld

mister vi muligheden for at opleve de spontane

successionsprocesser, der foregår, hvis vi griber

mindst muligt ind. Vi må beslutte os for, om vi vil

bestemme naturindholdet (eller snarere artsind-

holdet) i et mennesketilrettelagt landskab, eller

om vi ønsker et landskab, hvor de naturlige pro-

cesser får mest muligt råderum, med den natur

dette vil give. Dette valg fremgår sjældent særlig

tydeligt af naturforvaltningens målsætninger, og

en sammenhængende politik mangler.

Arealerne af gode habitater i fremgang
For at kunne vurdere udviklingen i skovenes bio-

diversitet er det ønskeligt at have gode indikato-

rer for naturens tilstand. Indikatorerne kan være

let-målbare arealer eller forskellige typer træved-

masser, som udgør potentielle levesteder for flo-

ra og fauna. Eksempler på sådanne indikatorer er

givet i Fig. 3 sammen med en vurdering af, hvor-

vidt indikatorerne er i vækst. 

Figur 3.

Habitatindikatorer Tendens 1999

Skovareal
Løvskovsareal
Andre løvtræarter end bøg ?
Naturskovsareal ?
Urørt skovareal
Gamle driftsformers areal
Skov på fugtig/våd bund ?
Løvskov på fugtig/våd bund ?
Mængden af gamle og 
døde træer ?
Mængden af død 
vedmasse på bunde ?

Vurdering af tilstanden for habitatindikatorer og bio-
diversitetsindikatorer for dansk skov, på baggrund
af tal for statsskovene. (1990 sammenlignet med
2000; Skov- og Naturstyrelsen). Hvor en tendens er
markeret med spørgsmålstegn kender vi ikke udvik-
lingen for skovene (både private og offentlige), men
formoder den angivne udvikling. 

Som det ses af Fig. 3 er det totale skovdække sti-

gende, og andelen af løvskov, urørt skov, gamle

driftsformer, løvskov på fugtig bund, samt gam-

mel og død vedmasse i bevoksningerne er også

stigende. Naturskovsarealet kan i statsskovene nu

kun stige, idet al eksisterende naturskov er be-

skyttet, og naturskovsarealerne kan udvides ved

tilgroning på tilstødende arealer. Selvom de til-

groede arealer ikke vil have lang kontinuitet, vil

de ud fra Skov- og Naturstyrelsens definition

kunne gå under betegnelsen naturskov (se Boks

2). I privatskovene kan naturskov godt konverte-

res til nåleskov. Samlet er naturskovsarealet der-

for formodentlig inde i en negativ udvikling. 

Store dele af skovarealerne er i dag drænet, men

tendensen til at dræne er for nedadgående, fordi

udgifterne bliver for store i forhold til den øgede

indkomst. Der drænes dog stadig for at få bøgen

til at trives, så andre løvtræer har det stadig skidt.

Ud fra disse tal ser det derfor ud til, at naturud-

viklingen overvejende er i en positiv udvikling.
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Boks 2.

Skovtyper
Urskov: Skov som siden oldtiden har været

helt urørt af mennesker. Findes ikke i Dan-

mark.

Naturskov: De oprindelige skoves efterkom-

mere – dvs. selvgroet skov af danske træer og

buske. 

Urørt skov: Skov som har været friholdt fra

kulturindgreb fra et nærmere angivet tids-

punkt. Denne kan være naturskov eller ikke

naturskov og den kan have været friholdt for

drift i fem eller 150 år. Dette varierer fra skov

til skov. Når den først er beskyttet som urørt,

må den dog ikke længere udsættes for drift.

Græsningsskov: Bevoksninger som er ind-

hegnede, med en højere bestand af græssende

dyr (husdyr eller hjortevildt) end ellers i dan-

ske skove. Målet med disse er at holde bevoks-

ningerne forholdsvis åbne for at efterligne det

ofte meget artsrige økosystem, som var meget

udbredt for 200-300 år siden.

Stævningsskov eller lavskov: Bevoksninger,

hvor træerne skæres ned forholdsvis hyppigt,

så de kommer til at fremstå som lave mange-

stammede træer eller store buske. Førhen hav-

de disse skove stor betydning i produktion af

brænde og til gærdsel til hegn.

Er den biologiske mangfoldighed 
i fremgang?
At der findes et potentielt levested er ikke ensbe-

tydende med at arterne også er til stede. Selv om

isolerede skove lægges urørte, vil arter tilknyttet

det urørte system, som ikke var til stede i forvej-

en, ikke have reelle chancer for at genindvandre.

Set fra de spredningsbegrænsede sjældne og tru-

ede dyr og planters side er sådanne områder der-

for uden betydning (se Boks 3).

Det er oplagt at forsøge at finde indikatorer for

biodiversiteten på habitattyperne. Her er vor

viden om arterne dog alt for mangelfuld. Hvis vi

går ud fra, at skovkontinuiteten og driftsfrihol-

delse over lang tid er vigtigst for de sjældne og

truede arter i skov, kan vi forsøge at indkredse

indikatorarter, som kan bruges til at beslutte, hvil-

ke områder der er mest værd og dermed skal

beskyttes. Dette har været gjort i et projekt ledet

af Peter Friis Møller, GEUS, hvor urørte og forst-

ligt drevne skove blev sammenlignet. For mange

af de undersøgte organismegrupper (laver, svam-

pe, mosser, smældere, stankelben og fugle) var

der færre arter i de forstligt drevne skove end i

de urørte skove, men det var alligevel umuligt at

finde arter, som levede op til kravene for en god

indikatorart. 

Hvis nogle arter kan bruges som indikatorer for

lang skovkontinuitet, kan de benyttes til at vurde-

re hvor det er bedst at udlægge nye skovrejsnings-

områder. Nye undersøgelser tyder på, at karplan-

ter kan bruges til dette, selvom man også her stø-

der på problemer med regionale forskelle.11

En måde at overkomme dette problem på er at

benytte sammentællinger af funktionelle typer i

stedet for enkelte arter (se Boks 3). Hvis en skov

er ny og isoleret, vil artssammensætningen for-

modentlig afspejle, at der er et overtal af ikke-

spredningsbegrænsede arter i forhold til spred-

ningsbegrænsede arter. På samme måde vil gam-

le urørte skoves artssammensætning formodent-
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Boks 3.

Funktionelle typer
Arter kan opdeles i funktionelle typer, alt efter

deres evne til at klare forskellige økologiske

forhold.

Man kan sammenligne planternes tilpasninger

til fx insektbestøvning i forhold til vindbestøv-

ning, deres evne til at overleve forstyrrelser i

jordbunden eller i kronelaget, eller deres

modstandsdygtighed over for sygdomsangreb

eller over for græsning.

Af særlig relevans er arters spredningsevne.

Mange skovarter har myrespredte frø eller frø

uden tilpasninger til at blive spredt med større

dyr eller vind og vand. Disse betragtes som

spredningsbegrænsede arter, og de hæmmes

af fragmenteringen af landskabet. Arter med

frø, der kan overleve længe i frøbanken, kan

overkomme spredningsproblemerne ved i

mange årtier at vente på bedre vilkår på ste-

det. Disse vil ikke rammes så hårdt af spred-

ningsbegrænsningen, fordi de kan sprede sig i

en tidslig dimension. 
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lig være domineret af spredningsbegrænsede

dødtvedsafhængige arter, i modsætning til en skov,

der var lagt urørt i nyere tid, hvor de bedre spred-

te dødtvedsafhængige arter var bedre repræsen-

teret. Men der kan også være miljøforskelle mel-

lem nye og gamle skove, og derfor vil andre træk

ved arterne også kunne blive vigtige. Fordelen

ved denne tilgang er, at man kan udvælge træk

ved arterne, der afspejler de forhold, man vil stu-

dere. Desuden bliver man uafhængig af, om ar-

terne fx kun findes på kalkrig bund eller sur bund

(hvis vi taler spredningstyper) og har særlige regio-

nale udbredelsesmønstre, idet man antager, at

arterne i en region kan erstattes af andre arter i

andre regioner, og at alle arter – også de sjældne,

som normalt ikke kan benyttes til indikatorarter –

kan indgå i en sådan analyse. Ulempen er dog, at

der mangler viden om mange arters sprednings-

evner. 

Et enkelt forsøg på at beskrive de træk, der er

vigtige for arter i gamle skove i forhold til arter i

nye skove, er gjort for karplanterne.15 Dette

tydede på, at mange træk hang sammen med

skovkontinuiteten (men ingen træk med skov-

driften), og at trækkene ofte er interkorrelerede,

således at et nemt målbart træk som frøstørrelse

måske kunne benyttes som indikation for evnen

til at kolonisere nye skove. Undersøgelsen anty-

dede også, at der måske er andre processer end

fragmenteringen, der er af betydning. Nye belgis-

ke undersøgelser16 17 tyder på at fosforniveauer

i skovjorde er højere i nye skove anlagt på gam-

mel agerjord end i gamle, selv 100 år efter at sko-

vene blev anlagt. Dermed er det et åbent spørgs-

mål, om de nye skoves færre plantearter er

bestemt af jordbundsforhold eller af sprednings-

barrierer i landskabet. Den belgiske forskergrup-

pe foreslår, at der typisk i nye skove vil være

dominans af arter knyttet til næringsberiget jord,

som vil hindre gammelskovsarterne i at kunne

etablere sig – fx et tæt dække af brændenælder

eller brombær. Spørgsmålene om habitatkvalitet

og landskabsfragmentering er vigtige ved skov-

rejsning på agerjord. 

Et forhold der er vigtigt, når vi ser på naturind-

holdet i skove, er at en del af arterne er meget

langlivede. Der findes ikke mange undersøgelser

af, hvor gamle enkelte individer bliver blandt skov-

bundsurter, men en svensk undersøgelse vurde-

rede at individer af Blå anemone og Sanikel for-

modentlig kunne blive flere hundrede år gam-

le.18 Derfor kan vi frygte, at nogle af de arter vi

ser i skovene i dag måske blot er rester af leve-

dygtige populationer, som er ved at uddø lokalt.

Dette er et lidt uhyggeligt perspektiv, når vi ser,

hvor mange sjældne arter skovene huser, og som

således er særligt sårbare. 

Økonomi og økologi lige nu

I disse år sker der store omvæltninger i skovbru-

get, dels fordi økonomien er meget dårlig, og

dels fordi der kommer stadig større fokus på, at

skovene skal dyrkes med et flersidigt formål,

nemlig både at sikre træproduktion, rekreation,

biologisk mangfoldighed og miljøbeskyttelse

(især grundvandet). Der er sat en række initiati-

ver i gang, og særlig relevante for den biologiske

mangfoldighed er naturskovsstrategien (se Boks

1), skovlovens målsætning om flersidigt skovbrug

og støtteordningerne knyttet dertil. I årene før

disse initiativer igangsattes var driftsøkonomien

meget mere enerådende for skovudviklingen.

Der har de seneste år været stærke økonomiske

incitamenter til at dyrke juletræer og pyntegrønt

i Danmark, og i løbet af fem år forventer man, at

produktionen stiger til det dobbelte. Denne form

for skovbrug er den, der ligner landbrug mest:

med ret kort omdriftstid og hyppige indgreb. Der

er ikke noget egentlig skovmiljø i disse bevoks-

ninger, og der benyttes ofte sprøjtemidler og nog-

le steder også gødskning. I dag fylder arealerne

med juletræs- og pyntegrønt-produktion 5% i

skovene, og de må maksimalt udgøre 10%. En

stor del af stigningen af produktionen er foregået

på landbrugsjorderne, så den er ikke sket på be-

kostning af den mere naturlige skov. Hvis der sker

en overproduktion af juletræer og pyntegrønt de

kommende år, på grund af den store produktion

på landbrugsarealerne, vil denne gren af skovbru-

get formodentlig blive for usikkert og måske bli-

ve nedtonet. 

Udviklingen i skovdriftsmetoderne i dag, mod

mere selvforyngelse under overstandere i bøge-

bevoksningerne og mindre renafdrift, er et vig-

tigt skridt mod en mere skånsom behandling af

skovarealerne. Samtidig har skovmaskinerne i

dag et lavere marktryk end tidligere, så traktosen

mindskes, men det er et problem at der jordbear-

bejdes i mange bevoksninger for at selvforynge. 

Skov- og Naturstyrelsen opfordrer til at skovene

skal indeholde flere forskellige elementer (småsø-
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er, moser, krattyper, gamle og faldne træer m.m.)

for naturens skyld. I statens skove gennemføres

mange projekter for at gøre skovene mere natur-

venlige, og der er også rift om midlerne til sådan-

ne tiltag i de private skove. 

Befolkningens store glæde ved at bruge skovene

kan i nogle tilfælde virke hæmmende for en mere

naturlig udvikling. Mange skovfogeder og skov-

gæster har svært ved at vænne sig til tanken om,

at døde træer kan blive stående i bevoksninger-

ne. Desuden fældes gamle træer ofte af hensyn til

publikums sikkerhed. 

Der er stærke kræfter for at befolkningen gene-

relt skal mere ud i naturen. Der er kommet mange

skovbørnehaver, hundeskove, anlagte vandreture

m.m., og dette kan blive en hæmsko for den mere

naturnære skovdrift, hvis publikum går mere op i

det friserede og sikre skovmiljø. Hvis befolkning-

en derimod ønsker en mere oplevelsesrig skov,

og ikke er bange for at få våde støvler eller snav-

sede bagdele, vil de kunne blive en hjælp til

opelskning af en mere naturlig skov. I disse år

synes udviklingen at gå i begge retninger, således

at nogle skove bliver friserede for publikums

skyld, mens andre bliver slået op på at være ur-

skovsagtige. 

Også inden for skovdriften kan en sådan tvede-

ling vise sig at blive et realistisk scenario, hvor

størstedelen af skovene stadig vil blive ret inten-

sivt drevet, mens en mindre del får lov at være

en slags naturreservater – for publikums og natu-

rens skyld. Selvom skovdriften bliver mindre in-

tensiv, vil den for mange organismegrupper fort-

sat betyde en indskrænkning af mulige leveste-

der. Hver gang der fældes et gammelt træ, vil der

følge nogle arter med, hvoraf nogle måske ikke

har nået at etablere sig i den omkringliggende

bevoksning. Hver gang en brændesanker rydder

godt op efter sig på skovbunden eller alle træres-

ter bliver fliset, vil der blive færre levesteder for

dyr og mikroorganismer. For naturens skyld er

der derfor behov for en mindre perfektionistisk
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og effektiv måde at dyrke skov på – et mindre

ordnet skovbrug. Hvis skovene generelt skal rum-

me passende habitater til så stor biodiversitet

som muligt, er der brug for en betydelig forsk-

ningsindsats i, hvilke processer, arealkrav og ha-

bitatkrav der er de vigtigste for de mange orga-

nismer, man vil søge at sikre. Der er særligt brug

for en forskningsindsats af tværfaglig karakter,

hvor fx arkæologer, historikere, biologer og skov-

dyrkere undersøger, hvad der er grundlaget for

skovenes organismer, og hvordan man tilpasser

skovdriften hertil. Her og nu er det vigtigste, at

de områder som bliver omfattet af naturskovs-

strategien er dem der i forvejen indeholder den

mest bevaringsværdige artssammensætning. Det-

te er også hovedideerne i de eksisterende politis-

ke strategier.

Flersidig skovdrift i praksis

Statslig og privat naturskov
Danmark er forpligtet gennem EUs habitatdirek-

tiv til at sikre i det mindste en del af vore skove,

med træarterne bøg, eg, avnbøg, lind og el. Dan-

mark har indsendt et forslag til udpegning af be-

skyttede habitater omfattende 10.000 km2, hvor-

af 580 km2 er skov. Af skovarealerne er det dog

en ret lille del, der er naturskov. Desuden er Dan-

mark gennem Biodiversitetskonventionen for-

pligtet til at udvikle nationale programmer for

bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biolo-

giske mangfoldighed. En samlet strategi udkom i

199519 , og i det efterfølgende behandles de til-

tag, der er beskrevet i denne.

I Danmark er 108.000 hektar skov statsejet og

312.000 hektar i privat eje. Både internationalt og

nationalt har der gennem de seneste ti år været

stærke ønsker om, at skovene skulle dyrkes mere

bæredygtigt med hensyn til både friluftsliv, miljø

og naturværdier ud over træproduktionen, hvil-

ket også afspejler sig i den seneste version af skov-

loven.20 Desværre er skovloven formuleret, så

det eneste skovejeren reelt er forpligtet til, er at

holde sin skov træbevokset. Derudover er der

opfordringer til at tage hensyn og få tilskud til

fremme af god og flersidig skovdrift. Skovene er

desuden omfattet af naturbeskyttelsesloven, så

områder som søer, vandløb, moser, enge, heder
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og overdrev skal bevares. Statsskovdistrikterne

har tilsynspligt med de private skovejeres arealer,

men kan kun påvirke skovejerne til at tage hen-

syn til naturindholdet ved gode råd og tilskud.

I statsskovene er der de seneste år gjort en ind-

sats for at omskole skovdyrkerne til at indrette

skoven mere naturvenligt, fx med projektet Rige-

re skov.21 I 1992 fik vi desuden naturskovsstra-

tegien.22 Med den har Skov- og Naturstyrelsen

demonstreret, at de er klar over de vigtigste pro-

cesser for skovenes naturindhold, og man har

som mål at gøre 10% af Danmarks skovareal til

beskyttet naturskov. Heraf skal ca. 25% være

urørt, mens resten skal drives nænsomt under

hensyn til naturen.22

Disse planer er gennemført i statsskovene. De

8.000 hektar statsskov som er naturskov er nu

sikret. Heraf er knap halvdelen lagt urørt (dvs. in-

gen drift, ingen dræning, ingen eksport fra syste-

met af vedmasse og ingen vildtfodring eller ud-

sætning). Den anden halvdel drives med natur-

nære eller gamle driftsformer.23 Der er også

afsat penge til tilskud til lignende drift eller fra-

vær af drift i private skove. Der er nu i alt (i både

private og statsejede skove) sikret 5.000 hektar

urørt skov og 8.500 hektar med gamle driftsfor-

mer. Der mangler således yderligere 5.000 hektar

urørt skov og godt 20.000 hektar naturskov

inden år 2040, for at målene er opfyldt. 

Et alvorligt problem er, at Danmark i 1994 kun

skønnedes at have 35.000-40.000 hektar natur-

skov. Dette svarer knap nok til de 10% af det

totale skovareal som vi gerne vil beskytte. Natur-

skovene i de private skove er ikke beskyttet, og

hvis nogle af disse skove omlægges til nåleskov,

vil vi ikke længere have tilstrækkelig gammel

naturskov at beskytte. Ny naturskov kan kun ska-

bes som udvidelse af eksisterende naturskov ved

tilgroning af omkringliggende arealer. Naturind-

holdet i disse tilgroningsskove vil dog skulle have

mange århundreder for at blive tilsvarende den

gamle naturskovs. Det er derfor utrolig vigtigt at

få sikret naturskovsarealerne i de private skove

hurtigst muligt.

Skovrejsning præget af vanetænkning
Samtidig har Danmark sat sig som mål at fordob-

le skovarealet over en trægeneration. Men skov-

rejsningstilskuddene kan i deres nuværende ud-

formning næppe forventes at betyde en mærkbar

forbedring for den biologiske mangfoldighed.

Den private skovrejsning søges gennemført ved

tilskud til plantning eller såning af løvskov eller

nåleskov (dog ikke juletræer), renholdelse af kul-

turen (mekanisk eller kemisk), dog med et øget

tilskud til pesticidfrit anlæg og pleje (med eller

uden dybdepløjning) og hegning. Desuden får

den nye skovejer en indkomstkompensation.

Ordningen lægger op til at man skal rejse en ho-

mogen og produktionsorienteret skov, og der

nævnes fx i betingelserne, at den nyrejste skov

skal sikres god og sund vækst (hvilket i nogle til-

fælde formodentlig vil medføre dræning). Skov-

og Naturstyrelsen har telefonisk bekræftet, at der

ikke er mulighed for at få tilskud til blot at lægge

marken ved siden af skoven ud til tilgroning. På

denne måde tilskynder myndighederne på ingen

måde til, at der rejses mere varieret tilgronings-

skov. Man kan kun få tilskud til skovrejsning på

områder, som ligger på agerjord, der har været i

regelmæssig landbrugsdrift indtil for nylig, og

sådanne jorder vil have de laveste potentialer for

rig natur overhovedet. De nye skove vil derfor

blive mindst lige så ensartede og betydeligt mere

artsfattige end de gamle skove.

Unaturlige tilskud
Tilskuddene til fremme af god og flersidig skov-

drift er p.t. opdelt i fire kategorier: en hvor man

søger om midler til foryngelse og driftsplanlæg-

ning, og en hvor man kan søge om midler til sær-

lig drift, hvilket som regel vil sige, at man søger

om støtte til udlæg af områder omfattet af natur-

skovsstrategien. Tredje og fjerde kategori om-

handler eksperimenter og konsulentbistand. I

midlerne til foryngelse og driftsplanlægning læg-

ges særlig vægt på at få forøget løvtræsandelen.

Er man tilmeldt forsøgsordningen LØVPLAN (for

mindst fem år), får man højere tilskud, og man

forpligter sig samtidig til at hæve løvskovspro-

centen på sin ejendom og ikke anlægge nåleskov

efter løvskov. Derudover gives der tilsyneladende

kun tilskud til nogle ganske få tiltag, der kan

fremme biodiversiteten, nemlig: at der efterlades

mindst 5 træer per hektar, der får lov at stå til na-

turligt henfald, at der udføres pleje uden pestici-

der, at der indblandes andre arter end hovedtræ-

arten, og at der selvforynges. Disse elementer er

naturligvis vigtige, men resten af ordningen sy-

nes udelukkende at fokusere på, at der etableres

højtydende løvskov – og for de magre jorde også

nåleskov. 
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Trods tilskudsordningerne har vi dog ingen ga-

ranti for, at de 25.000 hektar naturskov, som ikke

omfattes af naturskovsstrategien, er sikret mod

omdannelse til nåleskov. Og generelt bærer til-

skudsordningerne meget præg af tvedelingen

mellem naturhensyn og produktionshensyn. Are-

aler, som skal omfattes af naturskovsstrategiens

målsætninger, tager meget hensyn til naturen,

men for de resterende arealer gives tilskuddene

til ensartede og velplejede bevoksninger. Hvis

andre organismer i systemet udgør en trussel for

træernes ressourcer, bliver man tilskyndet til at

bekæmpe dem ved at pleje kulturen. Man vil ger-

ne lade fem gamle træer stå, men man tager støt-

ten fra de træer i en ny kultur, som er gået ud

eller er usunde, og kræver her efterplantninger,

som oven i købet ikke altid er økonomisk rentable. 

Udgåede eller usunde træer ville øge bevoksning-

ens habitater og variation, så de ellers så monoto-

ne nye kulturer kunne få et større artsindhold.

Man kunne fjerne tilskyndelserne til denne form

for pleje og lade skovejeren selv betale, hvis han

vurderede, at det kunne betale sig, eller man kun-

ne lade skovejerne droppe plejen og få nogle sko-

ve, som ikke var så produktive i forhold til stort

ved, men til gengæld var mere interessante natur-

mæssigt (og dermed også jagtmæssigt). Heldigvis

er der mange skovfogeder og skovejere, der ind-

tænker naturhensynene på frivillig basis i dag, og

kulturerne bliver generelt plejet mindre i dag end

de blev for 30 år siden. Udviklingen går derfor i

den rigtige retning, men spørgsmålet er om det

går hurtigt nok.

Mere skov eller bedre skov
I kølvandet på denne diskussion følger vurde-

ringen af, om de mange millioner givet til skov-

rejsning er en fornuftig prioritering, i forhold til

at bruge de samme midler til at forbedre skovene

som habitater for et rigt dyre- og planteliv. Som

skovrejsningsordningen for de private skove er

skruet sammen lige nu, tjener den tilsyneladende

kun det formål at rejse produktionsskov med få

habitater for andre organismer end træerne selv.

Der er ikke noget galt i at flytte de mest intensivt

drevne skove ud på agerjorden, hvor naturpoten-

tialet er mindre, men en sådan tankegang burde i

højere grad bakkes op med initiativer til at lade

de gamle og artsrige løvskovsbevoksninger få

plads til mere naturlige processer, såsom naturlig

succession efter dræningsophør, driftsophør mv. 

Vi skal have mere viden, 
mod og tålmodighed

Danmark har allerede et ret fattigt skovmiljø i

forhold til, hvordan vi forestiller os det har været

tidligere. Desværre kan man ikke lave om på om-

rådernes historie, men vi må forpligte os til at

bevare den tilbageblevne skovnatur så effektivt

som muligt. Naturskovsstrategien har nogle gode

målsætninger for 10% af skovarealet (svarende

til under 2% af landarealet, når skovrejsningsmå-

let er nået). Den øvrige skovdrift tager stadig for

lidt hensyn til den biologiske mangfoldighed, til

trods for at over halvdelen af de truede danske

arter findes i skovene.

En vigtig barriere for at forbedre forholdene for

flora og fauna i skovene er, at vores viden om de

vigtigste processer for disse er alt for begrænset.

Kontinuitetens betydning kender vi fra nogle få

studier af enkelte organismegrupper i danske sko-

ve og fra en række lignende studier i vore nabo-

lande, men vi ved desværre for lidt om de vigtig-

ste faktorer for arters spredningsevner. Fragmen-

teringen både på landskabsplan og i skovene selv

er formodentlig af stor betydning, og meget af

naturforvaltningen går derfor på at skabe spred-

ningskorridorer i skove og landskaber. Desværre

er vores viden om arternes spredningsevne og

krav til habitaterne så mangelfuld, at det er svært

at sige om de udtænkte og planlagte sprednings-

korridorer har nævneværdig betydning. Vi ved

for lidt om miljøforskelle mellem skove med lang

og kort kontinuitet og om succession af skov på

tidligere marker. På samme måde bør der iværk-

sættes forskning om påvirkningen af gammel

skovjord, når den bevokses af nåleskov, og om

jordbearbejdningens betydning for jordbunds-

fauna, svampe og andre organismer. 

Mens vi indsamler mere viden om de vigtigste

processer vil det dog være fornuftigt at gøre en

større indsats for at sikre og udvide de områder

vi har med sjældne og sårbare arter, og for at gøre

skovdriften mere naturvenlig. Særligt er der be-

hov for at flere gamle eller døde træer får lov at

stå eller ligge i bevoksningerne, at dræning og

homogenisering af bevoksningerne mindskes, og

at de store bøgedominerede områder erstattes af

mere varierede bevoksninger med andre løvtræ-

er. Det er også nødvendigt, at vi så hurtigt som

muligt får sikret løvskovsbevoksninger med lang

kontinuitet i de private skove, også bevoksninger

som ikke er omfattet af LØVPLAN-ordningen.
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Måske kunne habitatdirektivet benyttes som en

større hjælp til sikring af naturskovsbevoksning-

erne i de private skove. Målet med direktivet er

ikke blot at beskytte de udpegede områder, men

at sikre en gunstig bevaringsstatus for alle arealer

med de omfattede naturtyper, herunder en ræk-

ke skovtyper. 

Der er også brug for mere uddannelse i naturnær

skovdrift for de ansatte i skovbruget. Det er meget

nemmere at drive en skov med ensaldrende og

ensartede bevoksninger end det er at dyrke na-

turnært skovbrug, så selv om den gode vilje er

der, vil økonomiske hensyn og usikkerhederne

om udfaldet måske afholde skovfogeder fra at

dyrke mere varieret skov.

Endelig vil en holdningsændring i forhold til na-

turforvaltning formodentlig være kærkommen

for naturen. Vi har for lidt tålmodighed og for

stort behov for at styre udviklingen. Der gives

derfor for lidt råderum til naturen selv. Tilgro-

ning betragtes oftest som noget negativt, men i

virkeligheden er det en vigtig naturlig proces.

Nedbidning af træer er også ilde set, men græs-

sende dyr vil formodentlig give en langt mere

varieret skov, og skabe lysåbne habitater. I Dan-

mark er der naturreservater som kaldes urørt

skov, men hvor man stadig hegner for at beskyt-

te mod vilde dyrs græsning. Dette er inkonse-

kvent og biologisk uhensigtsmæssigt. Udvikler

der sig overdrev eller skoveng på nogle af area-

lerne vil dette blot bidrage til mangfoldigheden.

Ligeledes tynder vi ofte bevoksningerne, før vi

lægger dem urørte, for ellers tager det for lang

tid at nå de fastsatte mål. Det viser, at det er et

slutprodukt, vi er interesserede i, og ikke urørte

processer. Vi bør lægge mere vægt på værdien af

at observere (og formidle) en naturlig udvikling i

stedet for at demonstrere vores magt til at få

såkaldte naturlige processer til at forløbe som

foreskrevet af teorier. 
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SØER OG VANDLØB 
Af professor Kaj Sand-Jensen, Ferskvandsbiologisk Laboratorium, Zoologisk Institut, Københavns Universitet

Sammenfatning og anbefalinger

Mennesket og de ferske vande. Fra slutningen af 1800-tallet og frem til 1980 reduceredes antallet af
damme, søer og vandløb i Danmark skønsmæssigt til en tredjedel. De
ferske vande blev forurenede med organisk stof og næringssalte, og
vandløbene blev stærkt regulerede.. I de sidste 10-20 år er forureningen reduceret, og der er indledt en be-
skeden fysisk genetablering og naturgenopretning.. Status er imidlertid, at mange vandområder er forsvundet i forløbet,
og variationen af naturtyper er blevet indskrænket. Især er næringsfat-
tige søer og uforurenede, uregulerede vandløb blevet meget sjældne.. Der er gode muligheder for igen at forbedre miljøforhold og sikre posi-
tive oplevelser for befolkningen i vandområderne. Men det er svært og
langsommeligt at forbedre de forurenede søer pga. de store fosforpul-
jer, som er ophobet i søernes bund. 

Politisk indsats og administration. Den store interesse for vandområderne viser sig i stærke borgerinte-
resser, stor mediebevågenhed og nye lovinitiativer og handlingsplaner.. Der har været brist og store forsinkelser i kommunale indsatser.. Der har også manglet amtslig og statslig konsekvens i beskyttelsen af
de få og følsomme rene søer og vandløb. . Betydelige fremskridt er mulige ved at sikre bedre kompetenceforde-
ling mellem kommunale, amtslige og statslige myndigheder. 

Særlige anbefalinger. Der er betydelige gevinster at hente i vandområder og grundvandskva-
litet ved mere miljøvenlig landbrugsdrift, skovdrift og vandløbsvedlige-
holdelse. . Det anbefales at sikre bedre og større sammenhængende planlægning
af udseende og kvalitet af vandområder og omkransende landområ-
der.. Der anbefales en særlig indsats og særlige restriktioner for at sikre
rene søer og vandløb som helt uforurenede områder. Det kan kræve
differentierede miljøkrav, så ferskvandsområder med høj målsætning
helt friholdes for fysisk forstyrrelse og påvirkning fra landbrugsdrift og
spildevand.. Det anbefales at genskabe mindst ét sammenhængende vandløb i Dan-
mark uden væsentlig regulering og forurening. 
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Indledning

Der er meget store og forskelligartede interesser

knyttet til de ferske vande. Vi anvender nemlig

vand mange steder i husholdningerne, i landbru-

get og i industrien. Det skaber konflikter, når de

forskellige interesser ikke er forenelige. Vandind-

vinding og bortskaffelse af spildprodukter skaber

en konflikt med ønsket om at kunne observere

og nyde uforurenede vandområder i en større

landskabelig sammenhæng, samt at kunne benyt-

te dem til badning, lystfiskeri og naturoplevelse. 

Kvalitetsforringelsen af de ferske vande skyldes

forureningen med iltforbrugende organiske stof-

fer, næringssalte og miljøfremmede stoffer. Det

skyldes også den voldsomme regulering og fysis-

ke påvirkning af især vandløbene. Endelig er tør-

lægning og opfyldning af omkring to tredjedele

af de danske damme og småsøer lige så vigtige

for naturtabet i de ferske vande gennem de

seneste hundrede år. 

Ferskvandsmiljøets betydning

Ferskvandsmiljøets udbredelse 
og intime landkontakt 
Ferskvandsmiljøet omfatter vandløb, søer og

grundvand, men grundvandet omtales ikke nær-

mere her. Vandløb og søer er gennemgående

små og lavvandede, særligt i et lille lavlands-

område som Danmark. Variationen i vandkemi

og hydrologi er alligevel stor mellem Vest- og

Østdanmark, og der er knyttet en høj artsdiversi-

tet til ferskvandsmiljøerne.

Søer og vandløb i antal, areal og km
Danmark rummer omkring 120.000 søer større

end 100 m2.1 Langt de fleste er damme og små-

søer. Kun 2.762 søer er større end 1 ha, og ca.

800 overstiger 5 ha. Det samlede søareal er

omkring 580 km2. 

Vandløbenes udstrækning veksler med, hvor små

vandløb der indgår i opgørelsen. Antallet af vand-

løbs-km er især stort i de små bække øverst i vand-

løbssystemerne, mens det er lavere i de store åer

tæt på havet. Ifølge tidligere vurderinger er der

omkring 5.000 km amtsvandløb og 15.000 km

kommunevandløb i Danmark.2 Jeg skønner, at

der findes ca. 85.000 km private småvandløb og

dermed i alt 105.000 km vandløb. Det samlede

ferskvandsareal er derfor skønsmæssigt 680 km2

eller 1,55% af landets areal.

Kontaktgraden mellem ferskvand og land
På trods af det relativt lille areal eksisterer der en

intim kontakt mellem ferskvand og landjorden.

Kontaktzonen er lang og præget af gradvise over-

gange i et gennemgående vegetationsdækket og

lempeligt fysisk miljø, som har givet muligheder

for en intensiv stofomsætning og en stor udveks-

ling af individer og arter mellem vand og land. 

Kontaktgraden mellem ferskvand og land er

omkring 20.000 km for søer og 210.000 km for

vandløbene, i alt 230.000 km eller 5 km per km2.

Det er markant mere end kontaktgraden til de

marine områder, selv om Danmark er et lille

kystland med en lang kystlinie.

Ferskvandsmiljøets rigdom på arter 
og organismegrupper
Artsrigdommen i ferskvand i evolutionært perspektiv
Ferskvand har repræsentanter fra langt de fleste

større organismegrupper. Ferskvand er lillebror

sammenlignet med havet og landjorden, som beg-

ge dækker et ca. 100 gange større areal. Men fersk-

vand er ikke desto mindre meget rig på organis-

megrupper og arter, og har fungeret som binde-

led og korridor for organismernes spredning, om-

dannelse og videre transport mellem havet og

landjorden og tilbage igen. Ferskvand har repræ-

sentanter for 36 rækker (phyla), som er slægts-

skabsmæssigt større enheder blandt alle levende

organismer. Havet har repræsentanter fra 41 ræk-

ker (især nogle få små ekstra rækker), mens land-

jorden har markant færre. 

Mange ferskvandsinsekter lægger æg og har lar-

ver og pupper i vand, mens formering og spred-

ning sker på land via de flyvende voksne insek-

ter. Et sådant dobbeltliv findes også hos alle pad-

der og en del krybdyr og fugle. Dobbeltlivet kræ-

ver en god kontakt mellem ferskvand og land

samt et gunstigt miljø i såvel ferskvand som i over-

gangszonen og på land. 

Pointen er derfor, at ferskvandsmiljøet og over-

gangszonen til land både før, nu og i fremtiden

er afgørende for artsdannelsen og udviklingen på

globalt og nationalt plan. Det er derfor et stort

problem for bestandenes størrelse og deres mu-

lighed for at overleve og udvikle nye arter i frem-

tiden, at ferskvandsområder forsvinder eller øde-
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Det estimerede antal
arter af alger i fersk-
vand og deres procent-
vise andel af samtlige
globale arter i de for-
skellige grupper. 

Kilde: Sand-Jensen, K. og
Lindegaard, C. (1996)
Økologi i Søer og Vandløb.
Gads Forlag, København.
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Kilde: Stoltze, M. og Pihl,
S. (red.) (1998) Rødliste
1997 over planter og
dyr i Danmark. Miljø- og
Energiministeriet, Skov-
og Naturstyrelsen
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lægges, og selve overgangszonen til land er udsat

for påvirkninger, som bryder den naturlige konti-

nuitet og udvekslingen af organismer.

Danske ferskvandsarter
Der findes et meget stort antal grupper og arter

af alger, planter og dyr, som enten udelukkende

eller altovervejende lever i ferskvand. En stor pro-

centdel af dem er opført på den danske rødliste,

som indeholder de arter, som er akut truede af

udryddelse, særlig sårbare eller blot sjældne.3

Udelukkende eller overvejende ferskvandsalger

omfatter desmediacéer, gulalger, gulgrønalger,

kransnålalger og øjealger (Fig. 1). Blandt insekter-

ne lever døgnfluer, guldsmede, slørvinger og vår-

fluer det meste af livet i ferskvand. Hertil kommer

artsrige familier blandt tovingede insekter (især

dansemyg) og biller (fx vandkalve). Alle danske

padder har æg og larver i ferskvand.

På artsniveau findes omkring 2.500 ferskvandsin-

sekter i Danmark, eller ca. 1/10 af samtlige dan-

ske insekter. Blandt karplanterne er der omkring

70 ægte ferskvandsarter og 50 amfibiske arter,

eller igen omkring 1/10 ud af et samlet antal på

ca. 1.200. Der findes mig bekendt ikke en samlet

opgørelse over alle danske ferskvandsarter af

alger, planter og dyr. Jeg gætter på ca. 10.000,

hvilket er et meget stort tal, hvis man tager fersk-

vandsområdernes begrænsede areal i betragt-

ning.

For de organismegrupper, som er undersøgt, er

en meget stor procentdel (20-55%) af ferskvands-

arterne opført på den danske rødliste (Fig. 2). Der

er en tendens til, at værdierne ligger højere for

grupper i ferskvand end grupper på land. Denne

forskel kan afspejle en systematisk forskel, men

den kan også skyldes, at de undersøgte ferskvands-

insekter gennemgående kræver meget rent vand.

Repræsentanter fra hele plante- og dyreriget 
i danske søer og vandløb
Man kan finde repræsentanter fra de fleste nule-

vende større grupper af planter og dyr i fersk-

vandsmiljøet, og artsrigdommen er stor selv i et

enkelt ferskvandsområde. Der er derfor gode

muligheder for store naturoplevelser i damme,

søer og vandløb i ens nærområde. 

En undersøgelse af en dansk sø vil afhængig af

detaljeringsgraden kunne frembringe et samlet

artsantal på 500-2.000. I den nedre del af Skjern Å

fandt Wiberg-Larsen4 næsten 200 arter af større

invertebrater uden at inddrage fluer og myg, som

skønsmæssigt er 2-3 gange så artsrige. 

Danske ferskvandmiljøer 
i internationalt perspektiv

Der findes ikke en samlet vurdering og værdisæt-

ning af danske ferskvandsområder i europæisk

og internationalt perspektiv. Men på baggrund af

karakteren af de danske ferskvandsområder er

der ingen tvivl om, at følgende forhold vurderes

højt.

Antallet og den store variation af søer og vandløb

med forskellige fysiske, kemiske og biologiske for-

hold i det midtjyske søhøjland er enestående ef-

ter international målestok. De små plante- og

dyrerige bække og åer, og de næringsfattige og

vegetationsrige hedesøer, er også exceptionelle,

idet meget af planteproduktionen og den økolo-

giske regulering skyldes en sammenhængende

rodfæstet vegetation. 

De fleste lavvandede, kalkrige søer havde også

tidligere et vidtstrakt plantedække af stor over-

ordnet betydning for søernes biologi og omsæt-

ning. Eutrofiering har imidlertid betydet, at disse

søer er blevet meget sjældne i Danmark (< 10 søer)

og i det øvrige Nord- og Midteuropa, hvor de tid-

ligere var fremherskende. De klarvandede hede-

søer og klitsøer med en tæt vegetation af roset-

planter på en næringsfattig sandbund er også ble-

vet fåtallige i Danmark (< 20 søer), og Danmark

danner samtidig hovedudbredelsen for denne

nordvesteuropæiske søtype, da de tidligere

repræsentanter i Holland og Belgien næsten alle

er forsvundet.5 De kalkfattige og kalkrige danske

søer med næringsfattigt, klart vand er derfor

sjældne og værdifulde naturtyper i europæisk

perspektiv, og det samme gælder de få overle-

vende uforurenede, uregulerede vandløb.5

Kilderne i Himmerland og andre egne i Jylland

har også stor international betydning. Kilderne

anses at rumme reliktfaunaer fra både de første

kolde perioder efter istiden og de senere varme-

perioder.6 Endvidere er grundlæggende studier

af vandløbsfaunaens biologi og økologi udført i

himmerlandske kilder, som derfor betragtes som

et nationalt og internationalt referenceområde. 

Den samme internationale reference for forsk-

ning og miljøtilstand findes for bunddyrene i

Esrom Sø, rosetplanterne i de jyske hedesøer og

den historiske udvikling i Fure Sø.7

SØER OG VANDLØB/ KAJ SAND-JENSEN

267

16939_Naturraadet 202-329  31/05/00  0:01  Side 267



Af hensyn til perspektiv og vurdering er det afgø-

rende at have en referenceramme for tidligere

og nuværende naturkvalitet. Derfor er det meget

uheldigt, at der ikke eksisterer et eneste uregule-

ret vandløb i Danmark. Det er også uheldigt, at

adskillige referenceområder, som blev fredet for

mange år siden for at undgå forurening, er blevet

voldsomt påvirkede - i nogle tilfælde med øde-

læggende konsekvenser. Det har heller ikke

været muligt at sikre grundvandet til en række

jyske kilder pga. vandindvinding til dambrug. 

En hovedopgave i EU i de kommende år bliver at

beskrive den naturmæssige og økologiske kvali-

tet i vandområder uden intensiv påvirkning fra

mennesker. Denne opgave bliver vanskelig, fordi

der er yderst få uregulerede lavlandsvandløb og

en udpræget mangel på nedre strækninger med

et naturligt forløb. 

Danske ferskvandsarter i internationalt perspektiv
For en række organismegrupper mangler inter-

nationale vurderinger af arternes udbredelse og

hyppighed. For andre grupper er vurderingerne

usikre. Næsten alle planktonarter og mange vand-

planter i ferskvand har imidlertid en vidtstrakt

udbredelse, og de er derfor ikke truet af udryd-

delse globalt, selv om deres foretrukne vandom-

råde er blevet sjældent i de enkelte lande og ver-

densdele. 

Fiskene, padderne og visse større invertebrater

blandt muslinger og krebsdyr har derimod ofte

en snæver udbredelse, og de rummer derfor ar-

ter, som enten er blevet udryddet eller er truet

med udryddelse globalt. Der findes ingen kendte

ferskvandsarter, som alene forekommer i Dan-

mark. Men der findes nogle arter af blomster-

planter, fisk, insekter og padder, som alene lever i

Europa. 

De fleste insekters udbredelse er dårligt kendt,

men en række danske arter af guldsmede er

opført som truede på europæisk og globalt plan.3

Det samme gælder flere arter af padder, nogle få

ferskvandsfisk og flere fugle. En række arter af

kransnålalger er meget sjældne i Danmark og

Nordeuropa, men deres globale status er ukendt.

Blomsterplanter som flodklaseskærm og vand-

ranke er begrænsede i deres udbredelse til NV

Europa, og de danske bestande udgør et vigtigt

bidrag til arternes globale overlevelse. En række

yderligere arter af ferskvandsplanter (ca. 15-20)

har under 10 voksesteder i Danmark8, og nogle

få er opført på rødlisten i Danmark og i flere

andre lande i Europa.

Tilbagegangen blandt mange insekter, padder og

undervandsplanter gennem de seneste 100 år er

et fælles europæisk anliggende, og de rødlistede

arter er truede i dobbelt forstand, fordi de sæd-

vanligvis både har få levesteder og forekommer i

små marginale bestande på disse steder.

Ferskvandsmiljøets udvikling 
og menneskets påvirkninger

Udnyttelse, påvirkning og forandringer af vand-

områderne har gennemløbet forskellige faser. I

de seneste 100-150 år har de vigtigste foran-

dringer omfattet: 1) ændringer af vandkredslø-

bet, 2) reduktion i antallet af damme og søer,

længden af vandløbene og den samlede fysiske

og kemiske variation i ferskvandsmiljøerne, og 3)

forurening af vandmiljøet med iltforbrugende

organisk stof, næringssalte, forsurende elemen-

ter, metaller (fx jern) og organiske sporstoffer. 

Ændring af vandkredsløbet
Tidligere løb vandet meget mere diffust og lang-

somt fra jorden til de åbne vandområder. Ved

grøftning og dræning øges vandafledningen fra

markerne. Afledningen af vand sker endnu hurti-

gere ved detaildræning af markerne og rørlæg-

ning, udretning og kanalisering af vandløbene. I

dag passerer meget af vandet derfor i rør forbi de

store vandmagasiner i jorden og vådområderne.

Konsekvensen er en mindre fjernelse af nærings-

stoffer ved indbygning i organisk stof, udfæld-

ning af fosfat i tungtopløselige jordmineraler og

permanent kvælstoftab ved denitrifikation (nitrat

til luftformigt kvælstof) i iltfrie jorde. Den kortere

opholdstid af vandet i såvel jorden som vandlø-

bet betyder også, at vandføringen svinger meget

mere, idet vandføringstoppene bliver større efter

kraftige regnskyl, mens vandføringsminima bli-

ver endnu mindre under tørke. Vandløbet bliver

derfor mere katastrofepræget, og det skaber øget

erosion af bunden og brinkerne under regnfulde

perioder og større risiko for skadelige høje tem-

peraturer, lave iltkoncentrationer og lave strøm-

hastigheder under tørke.

Indvinding af grundvand til husholdninger og til

markvanding forstærker risikoen for, at vandløb,

søer og vådområder tørrer ud. I dag indgår de

fugtige ånære og sønære arealer derfor i mindre
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grad i stofomsætningen og udvekslingen af arter

end for 100-150 år siden. Tilbageholdelsen af

næringssalte i vådområderne er mindsket, og de

økologiske sammenhænge fra tørre arealer over

vådområder til vandområder er fjernet. Der er

grund til at overveje mulighederne for at mod-

virke denne kortslutning af vandkredsløbet ved

at bringe det velrensede spildevand tilbage til

vådområderne fremfor direkte at udlede det til

havet.

Færre og mindre varierede damme, 
søer og vandløb
I diskussioner af trusler mod ferskvandsmiljøet

fokuserer man ofte på vandforureningen. Men i

virkeligheden er vandarealet og habitatvariatio-

nen endnu mere afgørende. Indskrænkningen af

antallet og arealet af søer og damme, vandløbe-

nes længde og den fysiske og kemiske variation

bestemmer de fundamentale muligheder for

arternes tilstedeværelse og udfoldelse. 

Vi har ikke et samlet talmæssigt billede af de

ændringer, der er sket i ferskvandsmiljøet.

Opgørelser i Århus Amtskommune viser, at

blandt 2752 søer og damme i år 1900 var 1229

tilbage i 1952 og blot 835 i 1980; dvs. en reduk-

tion til blot 30% af det oprindelige antal.9 Denne

tilbagegang var fordelt nogenlunde ligeligt

mellem damme, småsøer og søer over 10 ha. For

landet som helhed vurderer Fog3, at tilbagegang-

en af damme var omkring 60% for perioden

1940 til 1980. 

Det er straks sværere at finde tal for reduktionen

af vandløbs-km. Udtegnede kort over vandløbs-

systemer viser, at især de små øverste vandløb er

blevet rørlagte, mens de åbne vandløb ofte er

blevet halvt så lange, når det snoede forløb er

omlagt til en lige kanal. Et konservativt skøn ville

være, at antallet af damme, søer og åbne vand-

løbs-km i dag er 1/3 af antallet for 100 år siden.

En del af vandløbene for 100 år siden var imid-
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Den historiske udvikling
i Fure Sø gennem de sid-
ste 100 år. 

AA:: Fosfortilførslen til
søen steg voldsomt pga.
øget befolkningstal i op-
landet, kloakering og
anvendelse af fosforhol-
digt vaskepulver. Først
efter rensning og aflast-
ning af spildevandet
faldt tilførslen markant.
I den lange forurenings-
periode er der ophobet
en stor fosforpulje, som
nu cirkulerer mellem sø-
bunden og vandet. 

BB:: Vandets klarhed målt
som sigtdybden er faldet
i perioden pga. opblom-
string af planktonalger. 

CC:: Artsantallet af under-
vandsplanter er faldet,
og dybdeudbredelsen er
indskrænket fra 8 m til
2-4 m. De mange arter
af kransnålalger og
vandmosser, som især
voksede på de største
dybder, er helt forsvun-
det.9

Kilde: Sand-Jensen, K. &
Pedersen, O. (1997)
Freshwater biology. 
Development and Priorities
in Danish Research. Gad.
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lertid kunstigt gravede grøfter, og en del damme

var mergelgrave og tørvegrave. 

Søerne er generelt blevet mere næringsrige og

uklare sammenlignet med for 100 år siden.10

Belastningen er steget meget i søer, som mod-

tager spildevand fra byer, dambrug og spredt

bebyggelse eller afløb fra dyrkede marker. Belast-

ningen med fosfor via især byspildevandet steg

eksempelvis ca. 30 gange i Fure Sø fra 1900 til

1969 (Fig. 3). Stigningen er mere behersket i uop-

dyrkede naturområder, med en stigning i kvæl-

stoftilførslen fra atmosfæren på 3-5 gange siden

begyndelsen af 1950’erne.6 Mens søerne for 100

år siden således dækkede hele spektret fra

næringsfattige til stærkt næringsrige søer, så er

der meget få næringsfattige søer tilbage, mens

antallet af næringsrige og stærkt eutrofierede

søer er øget. Skønsmæssigt havde 80% af søerne

for 100 år siden tilstrækkelig klart vand til at

huse en varieret undervandsvegetation, mens det

i dag kun er omkring 15%.10 Over de seneste 10-

20 år er de allermest eutrofierede søer blevet

mindre belastede, mens der ikke er sket et fald i

belastningen af nogle af de mest næringsfattige

søer fra diffuse kilder (nedbør, spredt bebyggelse,

indsivning fra dyrkede marker). Den samlede

variation af søtyper er i løbet af 100 år blevet

indsnævret.

Variationen i vandløbene er også blevet indsnæv-

ret. Ved udretning og kanalisering af vandløbene

og ved intensiv grødeskæring og bundskovling

forsvandt den naturlige variation i vandløbenes

dybde, bredde, strøm og bundtype mellem lige

og slyngede strækninger og mellem stryg og høl-

ler. Mange gydestrækninger for Ørred og laks

med sten og grusbund blev gravet væk, og det

samme gjaldt mæanderbuer med stor dybde og

langsomt flydende vand samt de hesteskoforme-

de søer og bagvand, som naturligt afsnøres og får

lov at vokse til, hvis vandløbet mæandrerer frit.

En lang række plantearter, herunder vandaksarter

(fx bændel, glinsende, græsbladet, langbladet og

rust) og dyrearter (især mange vårfluer og større

døgnfluer), som foretrækker at leve i det dybe,

langsomtflydende vand i mæanderbuerne, er ble-

vet meget sjældne.10  11 De fleste vandløb og

vandløbsstrækninger har således oplevet en

generel homogenisering da: 1) variationen i leve-

steder er blevet nedsat, 2) de udsættes for gentag-

ne forstyrrelser ved grødeskæring og anden vedli-

geholdelse, og 3) de næsten alle er blevet eutrofi-

erede og belastet med iltforbrugende organisk

stof.

Forurening af vandmiljøet
Iltforbrugende organisk stof
Det iltforbrugende organiske stof skaber den klas-

siske forurening af vandområderne, som man

allerede var bevidst om i midten af 1800-tallet.

Det iltforbrugende organiske stof stammer fra

husholdninger, dambrug, gårde og industrier.

I takt med øget befolkning, kloakering, flere hus-

dyr og øget industriel aktivitet er mængden af

spildevand øget adskillige størrelsesordner fra

slutningen af 1800-tallet frem til nutiden. Men

rensning af spildevandet er forbedret markant i

de seneste 20-30 år. Der er også sket en række

indgreb overfor opbevaring og håndtering af gyl-

le for at nedbringe dets forurening. Endelig er

dambrugenes forurening mindsket pga. mindre

foderspild og bedre rensning af afløbsvandet. For

landet som helhed har der været en reduktion af

den organiske belastning fra hus- og byspilde-

vand, industri og dambrug fra 54.000 tons i 1970

til 13.000 tons i 1994.6

Eutrofiering med næringssalte
De vigtigste bidrag af kvælstof og fosfor til vand-

områderne er: 1) tab ved udvaskning og erosion

fra landbrugsjorde, 2) organiske affaldsstoffer i

spildevand fra husholdninger, husdyrgødning,

industri og dambrug. Der findes også en baggrunds-

belastning fra naturarealer (dvs. det bidrag, der

ville komme fra et område uden kulturpåvirk-

ning) og et nedbørsbidrag på naturarealerne. His-

torisk er de to førstnævnte kilder øget voldsomt,

og de dominerer belastningsbudgettet i Dan-

mark. Men belastningen af naturarealer med

kvælstof i nedbøren (eller pga. gødskning i skov-

bruget) har også øget udvaskningen.

Med Vandmiljøplan I i 1987 fik Danmark iværk-

sat de mest pålidelige målinger og opgørelser af

kilder til belastning og transport af næringssalte.

Fosforbelastningen af danske vandområder er

steget over de 100 år fra 1880 til 1980 pga. en

øget befolkning, industrialisering, kloakering og

anvendelse af P-holdigt vaskepulver (Fig. 3). Den

anden store fosforkilde er landbruget, hvor mere

intensiv dyrkning, dræning og gødskning samt

flere husdyr med mere koncentreret gødnings-

udbringelse har øget fosfortabet. Et særligt pro-

blem er fosfortabet ved jorderosion fra vegeta-
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tionsløse marker, idet meget fosfat sidder bundet

til jordpartikler. 

Fosforbelastningen af ferskvandsområderne er

faldet markant fra omkring 4.300 tons i 1981-88

til 2.100 tons i 1998, og værdierne var endnu

lavere i 1996-97, men her var vandafstrømning-

en også mindre (Fig. 4). Mens byspildevand og

spredt bebyggelse var ansvarlig for omkring 80%

af belastningen i 1980’erne, er deres bidrag nu

faldet til omkring 40% af det samlede, mens det

relative landbrugsbidrag følgelig er steget fra ca.

12 til 40%.12  13 Fosforkoncentrationerne i van-

det fra dyrkede områder er så høje, at søerne i

sådanne oplande nødvendigvis er næringsrige.

Fosforgødskning af markerne har i mange år

oversteget den mængde, som bortføres med

afgrøderne, hvilket har givet anledning til fortsat

stigende fosforkoncentrationer i jorden. 

Kvælstofbelastningen har været stigende i sam-

menhæng med, at anvendelsen af handelsgød-

ning er øget fra næsten ingenting i 1880 til om-

kring 390.000 tons midt i 1980’erne.6 Mængden

af naturgødning er steget fra ca. 40.000 tons til

160.000 tons over perioden i takt med den øgede

produktion af animalske produkter. Vi har ingen

målinger af kvælstofkoncentrationer i vandområ-

der for hele den 100 år lange periode. Men en

række målinger i vandløb og grundvandsmagasi-

ner i England viser gennemgående stigninger af

nitratkoncentrationen på 2-6 gange.14 Danmark

er præget endnu mere af opdyrkede, højtydende

marker, og har gennemgående dobbelt så høje

nitratkoncentrationer som England. Jeg skønner

derfor, at nitratkoncentrationerne gennemgåen-

de er 5-10 doblet i de danske vandløb frem til

1980.6

Fra 1980’erne til i dag er der sket en stabilisering,

eller en lille nedgang af kvælstofbelastningen af

vandområderne i forbindelse med initiativer i

Vandmiljøplan I (Fig. 4). Den samlede tilførsel til

ferskvand var ca. 120.000 tons i 1981-88 og

107.000 i 1995. Landbrugsbidraget er steget fra

omkring 77% til 87% af den samlede belastning

i løbet af den 10-årige periode, fordi især spilde-

vandsbidraget er faldet. Faldet i kvælstoftrans-

porten er størst i vandløb med spildevand og

mindst i vandløb i landbrugsområder, idet der for

sidstnævnte vandløb angives et gennemsnitligt

fald på 7%. 

Forsurende elementer
Forsuring af ferskvand i Danmark skyldes forsu-

ring af nedbøren, iltning af jernsulfider i jorden

efter dræning eller brunkulsgravning, iltning af

ammonium fra gyllespredning og omlægninger

fra løvskov til nåleskov. Skovdriftens påvirkning

af forsuring afhænger af, hvor mange sure og

basiske stoffer løvet fanger fra luften og nedbø-

ren, og hvor mange basiske stoffer der fraføres

ved fældning af stammerne. Skovdriftens på-

virkning er for indviklet til at blive nærmere vur-

deret her.

Herhjemme er forsuringen af nedbøren især af

betydning for de små stødpudefattige søer i Nord-

vest-, Vest- og Midtjylland, som gennemgående

har et lille kalkfattigt opland, får en stor andel af

vandet via nedbøren og derfor har ringe evne til
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at neutralisere de sure elementer.15 Men disse

søer kan også findes i andre landsdele (fx Store

og Lille Grib Sø i Nordsjælland). Kun Grane Lang-

sø, som blev anset for at være Danmarks reneste sø

i 1950-1970’erne, er blevet fulgt nogenlunde sys-

te-matisk fra 1950’erne til 1990’erne.10 Resulta-

terne viser, at stødpudeevnen blev opbrugt fra

1950’erne til slutningen af 1970’erne, og pH faldt

fra i snit 5,60 til 5,20, mens pH-svingningerne

øgedes markant. I de seneste 20 år er der ikke

sket yderligere forsuring.

Umiddelbart kunne man mene, at forsuringspro-

blemet ikke er særlig væsentligt i øjeblikket i Dan-

mark. Men man må tage i betragtning, at de for-

suringsfølsomme søer samtidig omfatter de

sjældneste næringsfattige danske søer med den

højeste vandkvalitet og et enestående plante- og

dyreliv. Derfor ville det være hensigtsmæssigt at

vurdere tilstanden med mellemrum på 5-10 år.

Forsuring og okkerforurening i forbindelse med

dræning af pyritholdige arealer udgør et stort

problem i de jyske vandløb. Mere end 300.000

ha af landbrugsarealet indeholder så store mæng-

der af jernholdige aflejringer, at sænkning af grund-

vandsstanden kan føre til udvaskning af surt, jern-

holdigt vand. Mere end en fjerdedel af det danske

vandløbsareal befinder sig i nedstrøms områder,

hvorfra der kan ske okkerforurening. Siden ved-

tagelsen af Okkerloven i 1980’erne har det ikke

været tilladt at dræne disse arealer uden vurde-

ring af risikoen for okkerforurening. Der ydes nu

ikke mere tilskud til dræning i disse områder. Der

findes ikke en teknisk løsning, der kan forhindre

okkerforureningen fra drænede okkerpotentielle

områder. Mig bekendt er der ikke foretaget en

samlet vurdering af okkerproblematikken siden

begyndelsen af 1980’erne.

Et andet fænomen fortjener en ny vurdering,

nemlig de langsigtede forsuringstendenser i grund-

vand og vandløb i de kalkfattige og husdyrtætte

områder i Vestjylland. Her er stødpudekapacite-

ten i vandet meget lav sammenlignet med moræ-

neområderne i Østdanmark. Rebsdorf et al.16

påviste over en 10-årig periode fra slutningen af

1970’erne og fremefter et gennemsnitligt årligt

fald på 0,027 pH-enheder, formodentlig pga.

ammoniums omdannelse til nitrat. De eneståen-

de tidsserier burde genoptages, fordi der var tale

om så store årlige fald i forhold til stødpudeev-

nen, at vi kan stå overfor et reelt forsuringspro-

blem især i de øvre bække, der rummer et meget

værdifuldt plante- og dyreliv. 

Pesticider og andre miljøfremmede stoffer
Folketingets handlingsplan vedrørende pesticider

fra 1986 havde til formål at halvere behandlings-

hyppighed og mængde aktivt stof - et mål der

hidtil ikke er nået. Man har løbende udfaset mid-

ler, som var særlig giftige for mennesker og inde-

bar særlig risiko for nedsivning til grundvandet. I

Vandmiljøplan II sker der systematiske undersø-

gelser af tilstedeværelsen af en lang række miljø-

fremmede stoffer i bl.a. vandløbene. De første

rapporter viser, at de anvendte pesticider, eller

deres nedbrydningsprodukter, gennemgående

optræder i vandløbene. Forekomsten tyder på til-

førsel fra markdræn og grundvand, og kun i min-

dre grad på vindbårne tab. En del af stofferne

forekommer i høje koncentrationer.

Vi ved ikke med sikkerhed, om pesticiderne

påvirker plante- og dyrelivet i vandløb, søer og

fjorde. Men der er eksempler fra Fyn og Århus

Amtskommune på livløse vandløb nedstrøms

gartnerier, hvor pesticider er løbet ud i vandløbe-

ne. Der er også grund til at notere sig, at pestici-

derne netop er syntetiserede med det formål at

være maksimalt giftige for insekter, som netop er

de mest artsrige skabninger i ferskvand.

I de senere år er man også blevet mere opmærk-

som på forekomst af tjærestoffer (PAH’er), vaske-

aktive stoffer, nonylphenoler og plastblødgøre-

ren DEHP i spildevand og slam.17 Også medicin-

rester fra dyrehold og dambrug, samt rester af P-

piller har været studeret. I enkelte tilfælde har

man fundet forstyrrende effekter af hormonlig-

nende stoffer på kønsdannelse og fertilitet hos

fisk og krybdyr i udenlandske studier. Kvindelig-

gørelse af skallehanner er nu også påvist her-

hjemme i Egåen ved Århus, nær udledninger fra

et stort rensningsanlæg. 

Miljøtilstand og udviklings-
tendenser i ferskvandsområderne

Areal- og kvalitetsmæssigt har dammene, søerne

og vandløbene været i bund i 1960-1980’erne.

Men i de sidste 10-15 år har der været initiativer,

som går stik imod de foregående 100 års ind-

skrænkninger og ødelæggelser. Initiativer med
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henblik på at etablere nye miljøer er størst for

dammenes vedkommende, og reetablering af

damme er både billigt og iøjnefaldende, da det

kan ske på kommunalt eller privat initiativ. Der er

også genåbnet rørlagte bække og restaureret/

genslynget vandløb.2 Derimod har indsatsen for

søerne især omfattet forbedret rensning, mens

der kun er genetableret få søer, som var blevet

tørlagte. 

Damme og deres særlige kvaliteter
Utallige damme er forsvundet i landbrugslandet

og i skovene, men en del nye er blevet udgravet,

og andre, som var i færd med at forsvinde, er ble-

vet reetableret. Denne aktivitet har været vigtig

for naturkvaliteten i landskabet, og rummer

enkle og prisbillige muligheder.

Der er knyttet en særlig fauna af padder og store

insekter til dammene, som nyder godt af de høje

temperaturer i det lave vand og fraværet af rov-

fisk. Men der findes også en særlig fauna af små

krebsdyr og encellede dyr. Desuden findes en

flora af mikroskopiske alger og sjældne kransnål-

alger og blomsterplanter. Plantelivet og dyrelivet

er let tilgængeligt og oplevelsesrigt for naturinte-

resserede. 

Padderne
Studier af Fog3 har vist, at de mindst truede arter

som skrubtudse og lille vandsalamander er for-

svundet fra ca. 40% af deres levesteder, mens de

mest truede arter som Løvfrø og Løgfrø er for-

svundet fra ca. 90% af deres levesteder fra 1940

til 1980’erne. Denne forsvinden har været grad-

vist accelererende. I 1980’erne halveredes antal-

let af levesteder hvert femte år. Denne udvikling

er først blevet vendt i de sidste ti år. 

Blandt Danmarks 14 arter af padder var 7 arter på

rødlisten for 1990 og 6 arter på rødlisten for 1997.3

Bjergsalamander og Løvfrø har opnået en bedre

status, mens Latterfrø og Løgfrø har fået en dårli-

gere status. Bjergsalamanderens udbredelse i

Danmark er gået frem fra ca. 50 damme i 1988

til 183 i 1996. Løvfrøen havde ca. 4.000 hanner i

338 damme i 1991 mod 9.500 hanner i 641 dam-

me i 1996. I begge tilfælde skyldes fremgangen

en koncentreret plejeindsats af dammene og

udsætning af de truede paddearter. Klokkefrøen

er den sjældneste paddeart i Danmark, og den er

akut truet. Klokkefrøen var i 1988 kendt fra 8 lo-

kaliteter med ca. 1.000 dyr, og i 1996 fra 9 lokali-

teter med ca. 2.000 dyr.

Vi har ifølge Bern-Konventionen en international

forpligtigelse til at passe på arter som Klokkefrø,

Grønbroget tudse, Løvfrø, Spidssnudet frø, Stor

vandsalamander og Strandtudse.3 Flere paddear-

ter er på EU’s habitatdirektiv, som foreskriver

beskyttelse af levestederne. 

Insekterne
Dammene indeholder en række store insekter,

blandt andet guldsmede, hvirvlere, rovtæger, vand-

kalve og vandkærer, som tidligere var almindelige i

Danmark, men nu er sjældne.3 Mange arter er rød-

listede. Blandt andet er Bred Vandkalv og Lys Ski-

vevandkalv, som er akut truede i Danmark,

anført på EU’s habitatdirektiv.

Kransnålalger og blomsterplanter
De vigtigste voksesteder for kransnålalger i Dan-

mark er nu damme og grusgravsøer, da arterne

kun vokser i ganske få søer.8  I England har man

opført 10 arter på den nationale rødliste, og krans-

nålalgerne anses overhovedet for at være de mest

truede alger i landet. I Danmark og i det øvrige

Europa er billedet det samme.

Dammene indeholder også en række sjældne

blomsterplanter, herunder flere vandaksarter.8

Mange damme har imidlertid mistet deres under-

vandsvegetation pga. eutrofiering. I det samlede

billede har forsvinden af damme og forværring

af deres tilstand derfor været kritisk for såvel pad-

der, insekter, kransnålalger og blomsterplanter. 

Søerne
Udviklingen i søerne fra slutningen af 1800-tallet

til 1970’erne er præget af omfattende eutrofie-

ring. Søer, som tidligere havde en rig undervands-

vegetation, har oplevet en opblomstring af plan-

teplankton, reduktion af undervandsplanternes

udbredelse og et skifte til næringselskende, store

generalister i forhold til små arter, som foretræk-

ker næringsfattige forhold. For eksempel er ro-

setplanter som brasenføde, lobelie og Strandbo

forsvundet fra en lang række søer. Denne udvik-

ling kan dokumenteres vha. historiske kilder fra

en halv snes søer og palæoøkologiske studier af

planterester i bunden af et tilsvarende antal søer.10

Siden 1970’erne er udviklingen gået mod færre

ekstremt næringsrige søer og flere middel næ-

ringsrige søer. Der har også været en tendens til,

at kvaliteten ikke kunne opretholdes i nogle af de

allermest klarvandede søer.18 Forklaringerne på

denne uheldige tilbagegang for de største danske
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søklenodier (fx Grane Langsø, Kvie Sø, Naun Sø,

Nors Sø, Ræv Sø, Slåen Sø, med flere) er forskelli-

ge, og i visse tilfælde ikke fastlagte, men tit skyl-

des det mangel på konsekvens ved kontrol af alle

belastningskilder. For eksempel har man accepte-

ret intensiv friluftsaktivitet, put-and-take fiskeri,

diffus tilstrømning fra dyrkede marker og skov-

parceller, skovfald af plantede nåletræer, fodring

af ænder, forsøgskalkning og afløb fra spredte

huse. Mindre end 8% af søer over 5 ha har klart

vand med gennemsnitlige sigtdybder over 3 m,

og ingen danske søer kommer mig bekendt op

på de 7-12 m, som adskillige søer tidligere kunne

præstere.

Omkring 700 danske søer har en specifik kvali-

tetsmålsætning. Af dem har omkring 250 en

skærpet målsætning (A: upåvirket naturtilstand,

badevand eller drikkevand). Omkring 400 søer

har en generel målsætning (B: et alsidigt plante-

og dyreliv, højst svagt forureningspåvirket).

Omkring 50 har en lempet målsætning (C: en

væsentlig forureningspåvirkning er accepteret). I

halvdelen af søerne med skærpet målsætning og

i en fjerdedel af søerne med generel målsætning

er disse målsætninger opfyldt. Der er således

behov for at opnå yderligere reduktion af

næringsbelastningen og sikre en konsekvent

kontrol af alle væsentlige forureningskilder. 

En sådan konsekvens er udvist for den store og

dybe Hald Sø i det enestående naturområde i

Dollerup Bakker syd for Viborg. Her fjernede

man spildevandsbelastningen, og Fredningssty-

relsen og Viborg Amtskommune opkøbte og

nedlagde 4 dambrug i tilløbene for at nedbringe

fosfortilførslen. Man har i en længere periode

iltet bundvandet for at sikre bunddyrenes overle-

velse og fosfortilbageholdelsen i bunden. Indsat-

sen har haft en god effekt for vandkvalitet og

plante- og dyreliv i kildebækkene og i selve søen.

I andre søer har man også gjort en ekstra indsats

for at opnå et bedre miljø efter først at have ned-

bragt belastningen.1 I Brabrand Sø har man op-

pumpet bundslammet for at nedsætte næringsfri-

givelsen fra sediment, uddybe søen og forhindre,

at den voksede til. I omkring 20 danske søer har

man forsøgt at gribe ind overfor fiskebestandene,

især ved at bortfiske skalle og brasen for dermed

at øge mængden af dafnier, som herved i princip-

pet kan få bedre mulighed for at holde plante-

planktonet i skak og gøre vandet mere klart.1 I

den lavvandede Væng Sø har en kombination af

rensning og fiskemanipulering banet vejen for

indvandring af undervandsplanter, som er med

til at fastholde søen i en klarvandet tilstand. 

Manipulering af fiskebestandene er imidlertid

ikke nogen mirakelmetode. Sandsynligheden for

succes er størst i søer, hvor den eksterne nærings-

koncentration er nedbragt så meget, at den frem-

tidige ligevægtskoncentration er mindre end 0,05-

0,10 mg P/l1, hvilket understreger, at meget af

effekten beror på næringskontrol og ikke på præ-

dationskontrol via fødekæderne. 

Vandløbene
Den 100-årige udvikling af vandløbene har været

præget af rørlægning, regulering, hård fysisk ved-

ligeholdelse, eutrofiering og organisk forurening.

Artsrigdommen i plantesamfundene er især fal-

det pga. grødeskæring og mindsket variation i

voksestederne. Mange vandaksarter, som tidlige-

re var vidt udbredte, vokser nu kun få steder og i

små bestande (Fig. 5). Vandløbenes vegetation er

i den grad blevet ensartet og artsfattig, at få arter

(fx pindsvineknop, vandstjerne, vandranunkel og

vandpest) dominerer i vandløbene landet over.

Det er således typisk, at der blot vokser 3-5

undervandsarter i et vandløb, men der er forskel-

le på arternes dominans i vestdanske og østdan-

ske vandløb. Der er dog fortsat knyttet store

landskabelige oplevelser til den blomsterrige

vegetation af amfibiske arter i og langs med

vandløbene (arter af dueurt, forglemmigej, kors-

blomster, skærmplanter og ærenpris) samt

undervandsbestandene af hvidblomstrede vand-

ranunkler.

Studier af smådyrene afspejler også denne udvik-

ling mod mere ensartede biologiske forhold.

Forekomsten af smådyr er blevet opgjort på 173

vandløbsstationer i 1993-97 efter Dansk Fauna

Index, som indeholder fire hovedklasser (I til IV).

Langt de fleste stationer befinder sig i middelklas-

serne. Blot 15% befinder sig i den reneste klasse,

og 5% i den mest beskidte klasse. 

I takt med den forbedrede spildevandsrensning

fra 1970’erne til 1990’erne har der været en

berettiget forventning om en bedre biologisk til-

stand, vurderet på baggrund af vandløbsfaunaen.

Men vurderingerne har ikke været entydige pga.

metodeproblemer. Forbedringerne har været

tydeligere i de store amtsvandløb end i mange

små kommunale eller private vandløb. I små

NATURRÅDET / DANSK NATURPOLITIK – VIDEN OG VURDERINGER

276

16939_Naturraadet 202-329  31/05/00  0:01  Side 276



vandløb kan der være uløste fysiske problemer (fx ringe variation i leveste-

der, intensiv vedligeholdelse), for lav vandføring og pesticidforurening.

Mange dyr har også små og få bestande, hvilket mindsker spredningen til

nye, egnede områder. Dermed forsinkes forbedringer af den biologiske

kvalitet.

I Fyns, Ribe, Ringkøbing og Århus amtskommuner har man vurderet udvik-

lingen af den biologiske kvalitet i amtsvandløbene vha. bestandsudvikling-

en for rentvandsorganismer blandt arter af døgnfluer og slørvinger. I alle

tilfælde har udviklingen været positiv.12

Igennem de sidste 10-15 år er der gennemført en lang række initiativer

med henblik på at forbedre miljøet især for Ørred. Man har arbejdet hen

imod en mere naturlig tilstand og dermed bort fra de dårlige effekter af

kanalisering og vedligeholdelse, der alene var dikteret af landbrugsinteres-

ser. Initiativerne kan summeres som: 1) genåbning af tidligere rørlagte

vandløb, 2) fjernelse af opstemninger og spærringer, 3) genslyngning af
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udvalgte strækninger og udlægning af gydegrus,

4) etablering af dyrkningsfri bræmmer og sikring

af en bedre kontakt mellem ådalen og vandløbet,

og 5) overgang til mere miljøvenlig vedligehol-

delse. Genslyngning er kun gennemført for

meget få km af vandløbsnettet. Amterne er gen-

nemgående gået over til nænsom vedligehol-

delse. Derimod har mange kommuner ikke gen-

nemført denne praksis. I 1993 manglede der nye

regulativer for ca. 75% af kommunevandløbene. 

I mange tilfælde har man kunnet dokumentere

positive effekter på de overordnede økologiske

forhold og især på fiskebestandene af disse initia-

tiver. I 1982-87 blev der for eksempel fundet

ørredyngel på 40% af højt målsatte strækninger,

men i 1988-94 var procenten steget til 60%.12

Denne fremgang er sket over hele landet på nær

NV Jylland. Det er også slående, at ørredbestande

ofte er meget bedre i amtsvandløb end i kommu-

nevandløb, som har dårligere naturlige forudsæt-

ninger pga. lavere vandføring og større påvirk-

ning af forurening og hård vedligeholdelse. 

Ser vi på, hvor stor en del af vandløbene der op-

fylder deres kvalitetsmålsætning, når vi frem til et

landsgennemsnit på omkring 45%. Årsagerne til,

at målene ikke er opfyldt, fordeler sig mellem en

halvdel, hvor der angives organisk forurening fra

dambrug, spredt bebyggelse og ulovlige udled-

ninger. I en fjerdedel af tilfældene angives årsa-

gen som hård regulering og vedligeholdelse, og i

den sidste fjerdedel er årsagerne udtørring og

okkerforurening. Problemerne er ikke jævnt for-

delt over landet. I Østdanmark er der relativt

større problemer med udtørring og mangel på

vand om sommeren. I Vestdanmark er der rela-

tivt større problemer med dambrug og okker.

Udviklingsveje og forslag

Der er en positiv udvikling i de ferske vande, både

fordi naturtypen får mere plads, og forureningen

mindskes. Der renoveres eller skabes nye damme

og søer på initiativ af lodsejere, myndigheder og

naturinteresserede. Genåbning af rørlagte stræk-

ninger, fjernelse af spærringer og korte genslyng-

ninger af strækninger er tilsammen sket i næsten

1.000 tilfælde. Men egentlige restaureringer af

vandløb over kilometerlange sammenhængende

forløb er få. 

I 1999 indledtes entreprenørarbejdet til Danmarks

dyreste naturgenopretningsprojekt i Skjern Å-del-

taet, hvor blot 10% af vådområderne stod tilbage

efter afvandingen og udretningerne i 1960’erne.11

At genskabe den aktive vekselvirkning mellem

vandløbene og de udyrkede, vandløbsnære area-

ler vil generelt give bedre muligheder for stof-

omsætningen og artsudvekslingen over kantzo-

nen. Den landskabelige variation og naturkvalite-

ten vil forbedres i de tilfælde, hvor dyrkningen af

de ånære arealer ændres til græsning, høslæt,

eller arealerne får lov til at passe sig selv. Herved

stopper udgifterne til grødeskæring og vedlige-

holdelse af vandløbet.

Det ville være spændende, hvis der i fremtiden

kunne tænkes stort og sammenhængende i

naturgenopretningen. Det vil skabe særlige

muligheder for naturoplevelse, lystfiskeri og

forskning, hvis der blev genskabt ét eller to ure-

gulerede og nogenlunde upåvirkede vandløb i

fuld længde og i naturlig vekselvirkning med

deres omgivelser. Der vil være gode muligheder i

visse vandrige vandløb i Jylland, omgivet af area-

ler med ringe bebyggelse og lav landbrugsmæs-

sig udnyttelse. Et sådant projekt har både per-

spektiv for Danmark og Europa, fordi det er en

særlig opgave at sikre en naturlig reference for

miljøforholdene i lavlandsvandløb, som næsten

alle er stærkt påvirkede.

Der kan forventes yderligere forbedringer i vand-

løbene i fremtiden, i det omfang de fysiske for-

hold forbedres og vandføringen sikres. Men det

er et problem, især i mindre vandløb, at vandind-

vinding fjerner vandet i varme perioder. Dam-

brugene forhindrer også etablering af en høj øko-

logiske kvalitet, når de ligger ved kildebække.

Der kunne med fordel udarbejdes bedre retnings-

linier og bedre sikring af minimumsvandføringen

af hensyn til vandløbskvaliteten. 

For nogle af de få overlevende næringsfattige sø-

er har der manglet en overordnet konsekvens i

forvaltningen. I visse kunstige søer i grusgrave mv.

kan der imidlertid være skabt nye næringsfattige

og klarvandede søer, som fortjener en høj mål-

sætning. 

Differentieret planlægning
De fleste praktikere er tilhængere af det muliges

kunst fremfor det umuliges utopi. I miljøplanlæg-

ningen er der også behov for en bedre overens-

stemmelse mellem teori og praksis samt for at

skelne skarpere mellem påvirkede og upåvirkede
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områder. Det illustreres også af tendensen til, at de fleste vandløb og søer

havner i en fælles midtergruppe af jævnt hen påvirkede og jævnt hen for-

urenede miljøer, hvor der både er få sublime og få voldsomt beskidte

repræsentanter til stede.

En betydelig procentdel af vandløb og søer i landbrugs- og byområder har

ikke forudsætninger for en høj miljø- eller landskabskvalitet. Til gengæld

kan der sættes desto mere ind på at sikre kvaliteten i de øvre kildebække og

de få næringsfattige søer. Men her kan det kræve en indsats, der ligger ud

over den nuværende bemyndigelse, fordi det eventuelt indebærer, at dam-

brug må nedlægges, marker ikke kan dyrkes, eller at visse former for skov-

drift ikke kan praktiseres. Denne nødvendige konsekvens har ofte manglet,

og det har betydet, at vi har tabt kvaliteten i en række ellers enestående

områder.

Ingen naturområder og artsudbredelser er statiske. Men i søerne må man

være særlig på vagt overfor langtidseffekter efter næringsbelastning, idet de

tilførte stoffer kan fortsætte med at cirkulere mellem vandet, organismerne

og søbunden gennem mange årtier, mens de langsomt udvaskes med aflø-

bet eller immobiliseres i bunden. Dette forhold påkalder sig hurtig og kon-
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sekvent indgriben overfor forureningen, som

ved en infektion med lang inkubationstid og

langvarig rekonvalescens. Utallige danske søhis-

torier vidner om den næsten kroniske søsyge,

som opstod, fordi man ikke greb ind i tide. 

I vandløbene sker der ikke en akkumuleret på-

virkning, og naturkvaliteten kan ofte hurtigt gen-

skabes fra overlevende bestande af planter og

dyr. Vandløbene er gennemgående robuste, fordi

forstyrrelser forekommer naturligt, og sprednings-

evnen er stor hos mange arter. Den kritiske situa-

tion opstår, hvis alle bestande af følsomme plan-

ter og dyr helt forsvinder fra vandløbssystemet

eller blot optræder i meget små kummerlige be-

stande, så rekrutteringen udebliver eller forsinkes

i lang tid, når miljøforholdene bedres. Forsin-

kelsen er tydelig i udviklingshistorien for visse

store døgnfluer.12 Det er særlig kritisk, hvis arter-

ne også forsvinder fra nabovandløbene eller fra

en afgrænset egn eller ø (fx Fyn eller Sjælland), så

den naturlige indvandring næsten bliver umulig

pga. store geografiske barrierer.

Politiske virkemidler og strategier

Miljøministeriet, amterne og kommunerne vare-

tager planlægningen og forvaltningen af de dan-

ske ferskvandsområder. Dertil kommer de private

initiativer for især mindre vandløb og vandhuller.

Endvidere påvirker EU-lovgivning arealudnyt-

telsen og landbrugets støtteordninger på en ræk-

ke områder. Denne opdeling af kompetencen be-

tyder, at nogle forureningskilder ikke kan regule-

res, selv om amtet i sin planlægning har besluttet,

at vandområdet skal være uforurenet. 

Der er visse forhold, som set på afstand springer i

øjnene. For det første gør de tre niveauer forvalt-

ningen uigennemsigtig og i visse tilfælde unød-

vendig bureaukratisk. For det andet har en række

kommuner ikke tilstrækkelige ressourcer og eks-

pertise til at føre det nødvendige tilsyn og sikre

de nødvendige initiativer. Nye bestemmelser kan

tage op mod 20 år om at blive omsat i praksis (fx

udarbejdelse af nye vandløbsregulativer og loven

om dyrkningsfri bræmmer), og afstanden mel-

lem kommunalbestyrelse og stærke personlige

eller erhvervsmæssige interesser kan være for

kort. Der er behov for en bedre fordeling af for-

skellige ansvarsområder mellem kommunerne

og amterne, og for justering af størrelsen af de

administrative enheder. Der er positive mulighe-

der i decentrale initiativer til gavn for naturområ-

derne, når viljerne findes, men den bagstræberis-

ke holdning er desværre også udbredt. Eksempel-

vis kan man se små bække med en enestående

økologisk kvalitet blive opgravet til stor dybde og

bredde med store maskiner, som efterlader alle

større sten på bredden og vandløbet i en mise-

rabel, nyreguleret tilstand. Samtidig satser en

anden kommune måske betydelige midler på at

genskabe den tilstand, man netop har ødelagt i

det førnævnte molesterede vandløb.

De fleste større landbrugsbedrifter har nu mulig-

hed for en så differentieret drift, at det nødven-

digvis kræver et betydelig administrativt overblik

både at udøve erhvervet og føre tilsyn. Erhvervet

har for nylig udsendt interessante rapporter, som

gennemgår muligheder for rentabel miljøvenlig

drift. Internationalt findes der også opgørelser,

som viser, hvorledes udbyttet og økonomien kan

opretholdes ved andre driftsformer end dem, som

for nærværende dominerer. Da landbrugets drifts-

form afhænger meget af mulighederne for til-

skud, og driftsformen samtidig er helt afgørende

for grundvandets kvalitet og naturtilstanden over-

alt i Danmark, så er der gode muligheder for poli-

tiske afvejninger og samarbejde på nationalt og

lokalt plan. En beskyttelse af de mest værdifulde

og højest prioriterede ferske vande og grund-

vandsmagasiner vil i mange tilfælde forudsætte,

at der kan fastsættes lokale miljørelevante krav til

landbrugsdriften omkring sådanne områder. 

Visioner og perspektivering

Der er gode muligheder for biologiske, landska-

belige og rekreative oplevelser i de ferske vande.

Det er også muligt at forbedre naturoplevelsen

og kvaliteten ved at intensivere de positive initia-

tiver, som allerede nu findes. Det vigtigste er at

give plads til vandområderne, bl.a. ved at etablere

nye damme og genskabe udtørrede søer, åbne

rørlagte vandløb og give mulighed for et aktivt

samspil mellem vandløbene og de ånære arealer. 

Det er også vigtigt at genskabe sammenhængen-

de naturområder. En mulighed er at genskabe

damme i sammenhængende enge, overdrev og

skove, det sidste i forbindelse med skovrejs-

ning og ideer om naturskov. En anden mulighed

er at genetablere enestående økologiske forhold i

øvre vandrige kildebække ved at fjerne forure-
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ningskilder og fysiske indgreb. Men det er en sær-

lig vision at etablere et eller to uregulerede og

svagt påvirkede vandløb i fuld længde, som en

referenceramme for enestående miljøkvalitet i

national og europæisk skala. 

Arbejdet for at nedbringe forureningen af de fer-

ske vand er allerede omfattende og velstrukture-

ret, især indgrebene overfor spildevandsforure-

ning. En yderligere nedbringelse af fosfatbelast-

ningen i landbrugsområder bliver vanskelig, fordi

landbrugsjordene indeholder store og fortsat sti-

gende fosfatpuljer. Kvælstofbelastningen er ned-

bragt i beskedent omfang i perioden fra 1989 til

1999 - et forhold, som ikke har den store betyd-

ning for vandløbenes kvalitet, men påvirker søer-

ne og især kystvandene i negativ retning.

Der er kun få næringsfattige søer og uregulerede,

uforurenede vandløbsstrækninger tilbage i Dan-

mark. De er højt målsatte og har ofte en særlig

beskyttelsesstatus nationalt og internationalt. Det

er derfor uacceptabelt, når miljøkvaliteten ikke

kan opretholdes i disse områder af mangel på

sammenhængende konsekvens og indgreb over-

for alle nødvendige påvirkninger. 

Der er i den danske miljøadministration betydeli-

ge muligheder for bedre fordeling af kompeten-

ce og indsats mellem kommuner, amter og stats-

lige institutioner. For små enheder kan ikke sikre

de nødvendige ressourcer og den viden, der kan

give den nødvendige klarhed og smidighed i for-

valtningen af de mange brugerinteresser. 

Danmark har i national og international målestok

enestående ferskvandsområder. Der er et stort

potentiale for at øge deres antal og forbedre kva-

liteten til gavn for befolkningen, turisterne og

naturoplevelsen samt opdragelsen af kommende

generationer.
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HAV OG FJORD
Af Environmental Data Scientist, Jørgen Nørrevang Jensen, International Council for the Exploration of the Sea (ICES) 

Centrale budskaber 

. Samlet set hidrører de største påvirkninger af den marine natur
fra effekter af eutrofiering, fiskeri samt til en vis grad fra forstyr-
relse i form af jagt og anden menneskelig fritidsaktivitet. 

. På grund af en forøget tilførsel af næringssalte, primært fra land-
bruget, er bundfloraen og bundfaunaen i flere områder forarmet 
i forhold til den “basistilstand", som herskede i starten af dette 
århundrede. 

. Størrelsen af flere fiskebestande er stadig på et lavt niveau trods
indførte restriktioner i fiskeriet. Adskillige bestande af vandfugle
holdes som følge af forstyrrelse relateret til jagt tilsyneladende på
et lavere niveau, end de lavvandede områders bærekapacitet giver
mulighed for. 

. Effekterne af miljøfremmede stoffer, olieforurening, råstofind-
vinding og fremmede organismer er p.t. relativt begrænsede. 
Potentielt kan der frygtes effekter af disse påvirkninger i fremtiden,
specielt ved indførslen af fremmede organismer og hidtil ukendte
effekter af miljøfremmede stoffer. Muligheden for, at kravene i
vandmiljøplanen langt om længe bliver opfyldt, giver håb om en
forbedret flora og fauna i fremtiden.

. Det anbefales, at den fremtidige naturforvaltning og -overvågning
sker ud fra en mere økosystemorienteret synsvinkel. Den hid-
tidige politik har i højere grad været baseret på effekter af enkelte
aktiviteter og interesser. Fokusering på enkeltaktiviteter, som
ikke mindst medierne har medvirket til, medfører ofte en ad hoc-
præget naturforvaltning. 

. Endvidere anbefales det, at tildelingen af ressourcer til naturover-
vågningen målrettes efter en mere økosystemorienteret vinkel i
naturforvaltningen. 
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Indledning 

Havet har igennem tiderne haft stor betydning

for mennesket bl.a. som kilde til føde, som trans-

portvej og som recipient for affald og spildevand.

Dertil kommer, at havet har en stor rekreativ be-

tydning - ikke mindst i de seneste årtier, hvor fri-

tidsaktiviteterne har fået en øget betydning for

den danske befolkning. De mange anvendelser 

af havet er ikke altid forenelige. Alene på grund

af sin udstrækning har havets ressourcer været

betragtet som stort set uudtømmelige. Det har

bl.a. medført nedfiskning af store bestande af bl.a.

sild i Nordsøen i 1970’erne. Brugen af havet som

recipient har fulgt samme tankegang, nemlig at

havet er stort og havstrømmene så kraftige, at

det vi hælder ud forsvinder i det store hav - bog-

staveligt talt! Denne holdning førte til forekom-

sten af høje koncentrationer af tungmetaller og

miljøfremmede stoffer i fisk, havfugle og havpat-

tedyr i 1960’erne og 1970’erne. Endvidere har ud-

ledningen af næringssalte fra det danske land-

brugsland og spildevand ført til en eutrofiering

(overgødskning) af vore farvande. Det har ført 

til en forøget udbredelse og hyppighed af iltsvind

med efterfølgende død af bunddyr og fisk. Ende-

lig har brugen af havet som transportvej haft ef-

fekter i form af olieindsmurte fugle, og som det

seneste forekomsten af marine snegle, der mere

eller mindre skifter køn på grund af tributyltin

(TBT) i den bundmaling, som anvendes på skibene

for at mindske begroningen af dyr og planter. 

Fremkomsten af disse uomtvistelige effekter af

den menneskelige aktivitet har på visse områder

ført til en regulering og begrænsning af flere af

disse aktiviteter. Men man kan diskutere, om disse

tiltag har været tilstrækkelige, og om hvordan 

balancen er mellem de forskellige interesser i det

danske havmiljø. Dette vil blive forsøgt belyst

senere.

De marine økosystemers 
udstrækning, artssammensætning
og betydning 

Globalt set udgør havområderne 71% af jordens

areal, og i den forbindelse er Danmark ikke nogen

undtagelse. Arealet af de marine områder i Dan-

mark er ca. 105.000 km2. Det havbundsareal, som

ligger på dybder under 30 m, udgør 43.000 km2,

hvilket svarer til det danske landareal. Vores kyst-

linie er mere end 7.000 km lang, og intet punkt i

Danmark er mere end ca. 50 km fra den nærmeste

kyst. Denne nære kontakt til havet har sikkert

været medvirkende til, at Danmark har en lang

tradition for havforskning. 

Kendskabet til den marine natur er dog af be-

grænset omfang i sammenligning med landjorden

natur. Det skyldes i høj grad vanskeligheden ved

at indsamle oplysninger om den marine natur.

Man kan sammenligne prøvetagningen ved hjælp

af en bundhenter med en ballonskipper, som i

tyk tåge forsøger at få et indtryk af landjordens

flora og fauna ved at sænke en prøvetager ned

tilfældige steder. 

Sammenlignet med landjorden og de ferske vande

er det marine miljø relativt ensartet med hensyn

til de fysiske og kemiske forhold. Saltholdigheden

i verdenshavene er ret konstant og ligger på 34-36

promille. Ilt er generelt til stede i tilstrækkelig

mængde. Lys og temperatur varierer en del med

dybde og breddegrad. Vands høje varmefylde be-

virker, at temperatursvingninger generelt er mere

afdæmpede end på landjorden. Nærmer man sig

kysterne og havområder med begrænset udveks-

ling med verdenshavene, optræder der imidlertid

fysiske og kemiske forhold, som er mere variable.

Det gør levevilkårene vanskeligere for planter og

dyr. De danske farvande udgør netop sådan en

overgangszone mellem Nordsøen og Skagerrak,

hvor forholdene til dels ligner dem i verdenshave-

ne, og mere brakke vandområder som Østersøen. 

Antallet af plante- og dyrearter i de danske farvan-

de er stærkt relateret til saltholdigheden. I farvan-

det omkring Bornholm med en lav saltholdighed

(ca. 8 promille) er antallet af dyrearter således ca.

150, mens antallet i Nordsøen, hvor der er en høj

saltholdighed (ca. 35 promille), er 1.500 (Fig. 1).1

Ved undersøgelser af de danske farvandes dyre-

og planteliv har man kunnet foretage en kortlæg-

ning af udbredelsen af forskellige plante- og dyre-

samfund. Det var ret omfattende undersøgelser af

den bløde havbund i starten af dette århundrede,

der førte til den inddeling i dyresamfund, som

stadig anvendes i dag. Disse blødbundssamfund

udgør størstedelen af havbundsarealet i Danmark

(Fig. 2) og er genstand for et omfattende fiskeri

med faststående redskaber og trawl. 
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Artsantal i relation til 
saltholdigheden i 

forskellige farvande. 

Kilde: Remane, A. & Schlieper, C.
(1958) Brackwasserbiologie. Die

Binnengewässer, bd. 22. Teil 1. 

Kort over dyresamfundenes ud-
bredelse i de danske farvande. 

Kilde: Bræstrup, F.W., Thorson, 
G. & E. Wesenberg-Lund (red.)

(1950) Vort Lands Dyreliv. Bind 3,
s. 42. Gyldendalske Boghandel 

– Nordisk Forlag.
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Tabel 1. Ansvarsarter blandt danske havfugle. De lavvandede danske havområder er fourageringsområder
for en lang række havfugle. Både for arter, der lever af planter, fisk og muslinger m.m. Følgende arter, der er
knyttet til det åbne hav, har mere end 20% af hele populationen samlet på dansk havområde på et eller andet
tidspunkt af året. Disse arter kalder man for ansvarsarter, fordi Danmark indlysende nok har et stort ansvar
for at sikre disse arters trivsel. 

Art Antal i danske farvande Procent af bestanden

Lysbuget Knortegås 4.000 80

Sortand 625.000 78

Mellemskarv 150.000 50

Ederfugl 750.000 40

Alk 290.000 36

Almindelig Ryle 450.000 35

Knopsvane 60.000 33

Toppet Skallesluger 28.000 28

Bjergand 95.000 25

Rød- og Sortstrubet Lom 110.000 25

Søkonge 1.100.000 25

Troldand 200.000 25

Gravand 20.000 20

Kilde: Laursen, K. m.fl. (1997) Numbers and distribution of waterbirds in Denmark 1987-89. Danish Review of Game
Biology. Vol. 15, No. 1.

En meget lille del af havbundsarealet består af hård

bund i form af egentlige stenrev og grusbund. På

trods af den begrænsede udstrækning er betydnin-

gen af disse områder stor bl.a. for de fastsiddende

alger, hvis forekomst er betinget af et fast substrat

til fasthæftning. Endvidere er stenrevene betyd-

ningsfulde områder for en række hvirvelløse dyr

som søanemoner, pighuder og krebsdyr, som er

specielt tilknyttet til denne habitat. Endelig er

mange af vore fiskearter tilknyttet stenbund. Der

findes desværre ingen kvantitative historiske data

for disse områder, hvilket til dels skyldes, at det

er vanskeligt at foretage sådanne undersøgelser. 

For planternes vedkommende er en del undersø-

gelser foretaget af Rosenvinge i forrige århundrede

og starten af dette. På basis af disse undersøgelser

og senere fund er der publiceret en oversigt over

fund af alger i en række danske farvandsområder.2

Ålegræs som vokser på lavere vand i mudder- og

sandbund udgør en speciel naturtype, som er

hjemsted for en række hvirvelløse dyr og fisk. Der

er således en rig fauna af bl.a. krebsdyr og snegle,

som lever blandt og på Ålegræsset. Endvidere er

Ålegræsset føde for Knopsvaner og en række

andefugle.2

De fleste danske havområder er af stor betydning

for forekomsten af en række vandfuglearter, som

trækker igennem Danmark eller overvintrer eller

fælder svingfjerene her. Flere af disse træk- og

vinterforekomster er af international betydning

(Tabel 1). De vigtigste områder er Kattegat (mellem

Læsø, Anholt og den jyske kyst) og Nordsøen ud

for Vadehavet samt dele af Skagerrak.3 4 Blandt

ynglefuglene er en af de internationalt mest betyd-

ningsfulde arter Skarven, hvor Danmark huser ikke

mindre end 40-42% af den europæiske bestand. 

Vadehavet er et marint område med specielt stor

betydning. Området er karakteriseret ved en meget

høj biologisk produktion og har bl.a. stor betydning

som opvækstområde for flere fiskearter i Nord-

søen. Endvidere har det stort betydning som spise-

kammer og rasteplads for en lang række vadefugle

og ænder. Vadehavet som helhed er opholdssted

for ikke mindre end 6-12 millioner fugle. 
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I de danske farvande yngler tre arter af havpatte-

dyr. Det er Marsvin, Spættet Sæl og Gråsæl, hvor-

af den sidste kun er sporadisk ynglende. Som til-

fældige gæster er der registreret 17 hvalarter og

4 sælarter. Nyere undersøgelser antyder, at en

hvalart som Spækhugger forekommer mere regel-

mæssigt i danske farvande end hidtil antaget.

Udviklingen og status 
i det marine økosystem 

Effekterne af forskellige menneskelige aktiviteter

kan ses på flere niveauer i den danske natur. På

basis af graden af påvirkning kan man inddele

effekterne i følgende kategorier:

• En art eller en naturtype er uddød/forsvundet.

• En art er udsat for kvantitative forandringer på

populationsniveau, fx en reduceret bestand.

For en naturtype kan der være sket arealmæs-

sige indskrænkninger og/eller kvalitative for-

andringer i artssammensætningen i den på-

gældende naturtype.

• En art er udsat for effekter på individniveau,

uden der er påvist effekter på populationsniveau.

Et eksempel på dette er fundet af snegle med

imposex (det fænomen at hunsnegle udvikler

hanlige kønskarakterer, samtidig med at de sta-

dig beholder de hunlige kønskarakterer) uden

påviselige effekter på bestandsstørrelsen. 

Eksempler på, at arter og naturtyper er helt for-

svundet, er der heldigvis kun få af i danske far-

vande. Det er dog ikke et udtryk for, at det ma-

rine økosystem ikke er påvirket af menneskets

aktiviteter, men snarere et udtryk for mange af

de marine dyrs høje reproduktionsevne og gene-

relle tilpasning til varierende miljøforhold. Blot

det, at mange marine organismer har et pelagisk

larvestadie, gør det muligt for dem hurtigt at ko-

lonisere områder, der er ryddet for organismer.

Den 2. og 3. type af effekter er derimod observe-

ret. I det følgende vil de blive gennemgået i rela-

tion til kilden til påvirkningen. Udviklingen og

den nuværende status for de forskellige former

for påvirkninger vil blive belyst. Desuden vil der

blive foretaget en vurdering af, hvilke trusler mod

de enkelte grupper af arter og biotoper der er

mest betydningsfulde.
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Figur 3. Eutrofieringens effekter

“Berigelses“- Makroalge Fytoplankton Bentisk Fiske
fase:  biomasse ↑ biomasse ↑ biomasse ↑ biomasse ↑

↓ ↓ ↓ ↓
Initielle 
effekter: 

Forandret artssammensætning

↓ ↓ ↓
Sekundære Skygning – reduceret ltsvind – Masse- Adfærdsmæssige
effekter:  dybdeudbredelse opblomstringer effekter

↓ ↓ ↓
Ekstreme Kraftig vækst af 
effekter: Ulva og Cladophora

Toksiske effekter Dødelighed

↓ ↓ ↓
Ultimative 

Anoxiske tilstande – massedødelighed.
effekter: 

Kilde: Richardson, K. & Jørgensen, B.B. (1996) Eutrophication: Definition, history and effects. I: Jørgensen, B.B. &
Richardson K. (red.) Eutrophication in coastal marine ecosystems. Coastal and Estuarine Studies 52. American Geo-
physical Union, Washington, DC. s. 1-19 (bearbejdet fra Gray, J.S. (1992) Eutrophication in the sea. I: Colombo, G.
m.fl. (red.) Marine eutrophication and population dynamics. Olsen & Olsen, Fredensborg, Denmark. s. 3-15.)
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Eutrofieringsrelaterede effekter
Eutrofieringen (overgødskning med næringssalte)

er et meget vidt udbredt problem i mange kyst-

nære marine områder verden over.2 Den første

effekt af en øget tilførsel med næringssalte er en

øget biomasse på alle trofiske niveauer - fra fyto-

plankton til fisk, fugle og havpattedyr. Ved en øget

tilførsel (belastning) af næringssalte følger en ræk-

ke effekter, der går fra skygningseffekter, over

algeopblomstringer til faldende iltkoncentratio-

ner. Slutstadiet i denne belastningsgradient er

bundvand uden ilt og dermed døende bunddyr

og fisk, hvis disse ikke har formået at flygte inden.

I danske farvande er der påvist en stigende vinter-

koncentration af næringssalte i perioden fra 1975

og frem til starten af 1990’erne.5 Vinterkoncen-

trationen af næringssalte er i de enkelte år stærkt

relateret til afstrømningen fra land og dermed til

nedbøren i den pågældende vinter. På trods af ved-

tagelsen af flere vandmiljøplaner og en række til-

tag, der skulle mindske udvaskningen af nærings-

salte, er der ikke sket markante ændringer i belast-

ningen med kvælstof. Således skønnes det, at den

afstrømningskorrigerede udledning af kvælstof fra

Danmark til de danske farvande i perioden 1989-

1998 kun er reduceret ca. 15% i forhold til middel

for perioden 1981-88.6 Denne reduktion skyldes

primært forbedret spildevandsrensning og kun i

mindre grad landbrugets bedre udnyttelse af hus-

dyrgødning og reduceret brug af handelsgødning.

Denne øgning i tilførslen af næringssalte har til-

syneladende ført til en øgning i den estimerede

primærproduktionen.7 Der synes endvidere at

være en stigning i antallet af masseopblomstringer

af alger, hvoraf flere arter er giftige. Flere steder

har man desuden observeret et skift i vegetatio-

nens artssammensætning. I Kattegatområdet er

der på en række lokaliteter registreret færre rød-

alger end tidligere. I Lillebælt og til dels i Storebælt

er konstateret en tilbagegang af større brunalger,

der flere steder er afløst af eutrofieringstolerante

grønalger. I mange fjorde og bugter samt i lav-

vandede og beskyttede områder som det Sydfyn-

ske Øhav og Smålandsfarvandet, er der i modsæt-

ning til tidligere i de senere år konstateret store

forekomster af trådalger, hvilket tolkes som et

resultat af en øget tilførsel af næringsstoffer.8

En meget tydelig effekt af eutrofieringen er en

nedsat sigtdybde i nutiden sammenlignet med tid-

ligere. Den nedsatte lysgennemtrængning har ført

til en markant reduktion i dybdegrænsen for Åle-

græs siden starten af dette århundrede. 9 Flere

makroalger synes at vise samme tendens som Åle-

græsset. Det bør bemærkes, at år med lav vinter-

afstrømning og dermed større sigtdybde giver

umiddelbart en øgning i dybdeudbredelsen. 

En faldende iltkoncentration er påvist i en række

farvande gennem de seneste årtier.10 Lave ilt-

koncentrationer i danske farvande forekommer

typisk i sensommer og efterår. Især sker det efter

en vinter med stor afstrømning og ofte i kombi-

nation med en sommer med stille og varmt vejr,

som hindrer en omrøring af vandmasserne. Det

hidtil mest omfattende iltsvind i danske farvande

fandt sted i 1988, hvor selv store dele af Kattegat

blev ramt af iltsvindet. Et indtil da rentabelt fiskeri

efter Jomfruhummer ophørte, og dette fiskeri er

endnu ikke blevet rentabelt i området. 11  12

Døde fisk og bunddyr har forekommet flere gange,

men egentlige kvantitative data for disse dyrs fore-

komst før i tiden er sparsomme. Det gør det van-

skeligt at vurdere, om der generelt er sket en for-

armning af bundfaunaen. Der findes dog for nogle

områder data for bunddyr helt tilbage fra starten

af dette århundrede. Genbesøg på disse stationer

har tilsyneladende vist effekter af eutrofiering.

Besøg i starten af 1980’erne synes generelt at vise

en øget biomasse i de dybere dele af Kattegat,

mens der var en reduktion på de lavere dybder.13

Endnu et genbesøg på nogle af de samme statio-

ner i 1989 viste en markant lavere biomasse og

mindre individstørrelse for flere arter. Denne re-

duktion i biomasse var mest markant i områder,

hvor der året før blev målt lave iltkoncentratio-

ner. 14 Man har undersøgt bunddyrenes biomasse

i det nordlige Kattegat, hvor iltsvind endnu ikke

er blevet registreret. Det viste en signifikant sam-

menhæng mellem bundfaunaens biomasse og

vinterafstrømningen, dog med en tidsforskydning

på henholdsvis 1 og 2 år på dybderne 100 og

300 m.15 I mange områder er der sket et skift i

faunaens sammensætning. I områder, som ikke

er udsat for hyppige iltsvind, synes filtratorer (dyr

som lever af at filtrere plankton og organisk stof

fra de frie vandmasser) at være blevet mere hyp-

pige. Det gælder fx Slange-Stjernen Amphiura fili-
formis i store dele af Kattegat. I områder, som er

præget af hyppige iltsvind, synes mindre iltsvinds-

tolerante arter at være forsvundet eller at være
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sjældne. Det gælder fx Slange-Stjernen Ophiura
albida og Søpindsvinet Echinocardium cordatum i
farvandet omkring Fyn.16 Denne forskydning i

bundfaunaens sammensætning kan igen have ind-

flydelse på de fisk, som lever af bunddyrene. 

En sammenligning af mobile amphipoder (en

gruppe af krebsdyr) i Skagerrak i 1930’erne og

1989/90 viste en markant stigning i artsantallet.

Samtidig var der sket et skift i artsammensætning-

en fra fritsvømmende rovdyr og overfladedetri-

tusædere (dyr som lever af organisk stof på hav-

bundens overflade) til filtratorer og gravende

detritusædere (dyr som lever af organisk stof,

som er indlejret i havbunden).17 Disse foran-

dringer kan tolkes som de første effekter af en

eutrofiering, der er forårsaget af en øget tilførsel

af organisk stof til disse samfund.

Undersøgelser af Isinger fra Kattegat antyder, at

der er en sammenhæng mellem forekomsten af

fiskesygdommene Lymphocystis (fiskefnat), hud-

papillomer (en slags bylder) og iltsvind.18

Effekter af fiskeri
Fiskeriets indflydelse på den marine natur er

mangesidet. Fiskeriet har naturligvis en direkte

effekt på de bestande, som befiskes. En selektiv

befiskning af en enkelt art har endvidere indfly-

delse på andre arter, som kan være fødekonkur-

renter, bytte- eller rovdyr i samspillet med den på-

gældende art. Derudover kan der forekomme fy-

siske effekter af fiskeriet på de bundlevende dyr

og planter. Endelig er der også en utilsigtet effekt

på andre bestande af fisk og bunddyr som bliver

taget som bifangst, og som eventuelt ikke overle-

ver behandlingen på skibet, eller efterfølgende

bliver spist af havfugle ved genudsætningen. 

Igennem de seneste årtier er den andel af de kom-

mercielle bestande, som bliver befisket, generelt

steget, om end de kvoter, som er indført på de

fleste arter, har mindsket fiskeritrykket på flere

arter. Et meget intensivt fiskeri efter Sild og Makrel

i Nordsøen førte til en kraftig reduktion i bestan-

dene. Denne nedgang førte til et forbud mod fiske-

ri efter Sild i Nordsøen i 1977 og flere år frem.

Det samlede fiskeritryk er dog stadigt betydeligt,

og i Nordsøen, som er et af de vigtigste fiskeriom-

råder i verden, udgjorde den totale fangst i 1995

3,47 mio. tons.19 Fiskeriet fjerner hvert år 50-75%

af gydebestanden af Torsk i Østersøen, noget

mindre for Sild og Brisling. 20  En anden formodet

effekt af fiskeri på en bestand er et observeret skift

i størrelsesfordelingen hos flere fiskearter i Nord-

søen. Således er der færre store fisk i nutiden sam-

menlignet med for 20 år siden.21 En mulig side-

effekt af et fald i størrelse kan være en øget græs-

ning af zooplankton, som igen kan føre til en øget

fytoplanktonbiomasse (eftersom zooplankton bl.a.

æder fytoplankton). Det antages ellers normalt for

at være en eutrofieringseffekt. 22

Der har i de seneste år været en større opmærk-

somhed på bifangsternes betydning i det marine

økosystem. På globalt plan udgør mængden af

“udsmid" (undermålere og individer af de arter

som ikke udnyttes kommercielt) 27 millioner tons

på årsbasis. 23 Effekterne af denne bifangst på be-

standene af de ikke-kommercielle fisk er ukendte,

men alene bifangsternes størrelse antyder, at der

kan være tale om en væsentlig effekt. 

Utilsigtet fangst af pattedyr og fugle foregår i et

vist omfang i områder, hvor der fiskes med ned-

garn. Dyrene kan vikle sig ind i disse net, hvorefter

de drukner. Undersøgelser af bifangsten af Mar-

svin i nedgarn i vore farvande estimererer, at de

årligt udgør 2,6 % og 4% af bestanden i henholds-

vis Nordsøen og Skagerrak.24 Hos sæler er der ikke

den slags problemer, eftersom disse dyr i højere

grad bruger synet under vandet.

Der er foretaget en lang række undersøgelser af

effekterne af trawlfiskeri på bundfaunaen. Flere

af disse undersøgelser synes ikke at kunne påvise

de store effekter, men mange af undersøgelserne

lider under den kendsgerning, at det ofte er svært

at finde et referenceområde, som er fuldstændig

upåvirket af fiskeri. Endvidere er det eksperimen-

telle design sjældent optimalt. 

En af de få undersøgelser i et område, som med

sikkerhed ikke er befisket tidligere, er foretaget i

Skotland. Her udviste bundfaunaen i områder, der

blev trawlet, et højere antal arter og individer end

det område, som ikke blev trawlet (referenceom-

rådet). Artsdiversiteten målt som diversitetsindeks

var dog højere i referenceområdet, hvor der ikke

blev trawlet. Efter 18 måneder uden fiskeri var der

stort set ingen forskel mellem de to områder. 25

Andre redskaber som fx bomtrawl, der anvendes

til fiskeri efter Tunge i Nordsøen, har klare effek-

ter, men her er der også tale om meget tungt grej.
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Undersøgelser har vist, at bomtrawlets kæder

trænger 4-8 cm ned i bunden. Et groft estimat for

1989 anslog, at omkring 323.000 km2 blev traw-

let med bomtrawl i Nordsøen.21 Her viste under-

søgelser, at dødeligheden af søstjerner var 10-30%,

mens den for en art som Molbo-østers var helt

oppe på 90%.26 Det er en ganske betragtelig døde-

lighed, eftersom Molbo-østers vokser langsomt og

er først gydemoden i en høj alder. 

En habitat som er meget følsom overfor trawlfis-

keri og muslingeskrabning er ålegræsbæltet. En

ødelæggelse af Ålegræsset kan medføre, at der går

mange år, før der sker en reetablering af denne

habitat, hvis det i det hele taget er muligt pga. even-

tuelle sedimentændringer.27

Som et resultat af en meget decimeret bestand er

der for flere kommercielle arter indført opdræt

med henblik på at ophjælpe den naturlige bestand.

Et godt eksempel er Østersø-laksen, som ikke blot

er truet af fiskeri, men også af M74, en ukendt

miljøfaktor som forårsager betavitamin-mangel.

Det er nu estimeret, at op mod 85% af denne be-

stand udgøres af udsatte fisk.28 De genetiske kon-

sekvenser af denne tilsidesættelse af den naturlige

selektion er ikke kendt.

Effekter af miljøfremmede stoffer
De biologiske effekter af halogenerede hydrocar-

boner som PCB, DDT og HCH (Lindan) er velkend-

te. De toksiske effekter er veldokumenteret, og

deres udbredte anvendelse i 1960’erne til 1980’erne

(specielt DDT og PCB) mindskede reproduktionen

hos top-rovdyrene i det marine økosystem. Det

gjaldt fx for Havørn og Gråsæl og medførte en

efterfølgende reduktion af bestanden. Undersøgel-

ser af lomvieæg fra Østersøen har vist et markant

fald i indholdet af både PCB og DDT siden midten

af 1970’erne. Denne nedgang er forårsaget af en

stærk regulering i brugen af disse stoffer. Havørne-

bestanden ved Østersøkysten har vist en stigende

tendens siden starten af 1980’erne, ligesom kuld-

størrelsen er øget i samme periode. Gråsælen har

vist en lignende stigning i bestanden i samme

periode, dog ikke i den sydlige del af Østersøen,

som er relevant for danske forhold.

Tributyltin (TBT) anvendes som antibegronings-

middel i bundmalingen på skibe. Mere eller mindre

ved et tilfælde fandt man effekter af TBT i form af

abnormal skalvækst og en manglende reproduk-

tion hos Stillehavs-østers (Crassostrea gigas).29 På

et senere tidspunkt blev hormonlignende effekter

fundet i marine snegle. Her udviklede hunnerne

hanlige kønskarakterer, som i mere udviklede sta-

dier omfatter udvikling af en penis.30 Disse abnor-

me karakterer benævnes imposex eller intersex

afhængigt af, om hun-sneglene udvikler hanlige

karakterer i tillæg til de hunlige karakterer, eller

de hanlige karakterer successivt erstatter de hun-

lige karakterer. I danske farvande er det primært

Konksnegl (Buccinum undatatum) og Rødkonk

(Neptunea antica), der er undersøgt. Det er bemær-

kelsesværdigt, at Rødkonken i de indre danske

farvande (inden for Skagen) har 100% imposex.31

Flere andre sneglearter har været undersøgt, og

hos alle arter er der påvist imposex. Der er altså

ingen tvivl om, at der er effekter på individniveau,

men der er ingen sikre indikationer på, at det har

effekter på populationsniveau - undtagen lokale

effekter nær havne, hvor Purpursneglen (Nucella
lapilus) kan være udryddet. Der synes at være be-

standsnedgange hos Konksnegle i Nordsøen, men

det er svært at relatere disse til TBT-effekter, efter-

som nedgangen primært skete før fremkomsten

af TBT.32 Endvidere bør det nævnes, at der er et

ret intensivt fiskeri efter Konksnegle i Nordsøen,

som kan være medvirkende til nedgangen i be-

standen. 

Effekter af tungmetaller har været observeret på

individniveau i form af forhøjede koncentrationer,

men der er ikke publiceret indikationer på, at det

har haft effekter på populationsniveau. Generelt

er der observeret et fald i koncentrationerne i hav-

vand i danske farvande, men det er bemærkelses-

værdigt, at Sild i Østersøen udviser stigende kon-

centrationer af Cadmium.33 Denne forhøjede

koncentration er måske af sundhedsmæssig be-

tydning, men er dog ikke relevant i en vurdering

af de naturmæssige effekter.

Østrogenlignende stoffer har senest vist sig at have

en effekt på reproduktionen hos Skrubber i eng-

elske estuarier. Effekterne her hidrørte fra natur-

lige og syntetiske stoffer. I Tyne estuariet havde

20% af Skrubberne intersex (kønskarakterer som

ligger mellem han og hun).34 Sådanne effekter

er endnu ikke dokumenterede i danske farvande,

men dette kan skyldes, at der ikke er foretaget

undersøgelser.
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Boks 1
Konksnegle som plage for Limfjords-
fiskeriet i starten af forrige århundrede.
Konksnegl (Buccinum undatum) og Dværgkonk

(Nassarius reticulatus), som i nutiden er udsat for

effekterne af TBT i bundmalinger, var tidligere

meget talrige i nogle danske farvandsområder. 

I Limfjorden var de tilsyneladende særdeles tal-

rige og blev betragtet som skadedyr, idet de spis-

te fladfisk fra de nedgarn, som fiskerne brugte.

Der kunne sidde adskillige snegle på hver fisk,

og hvis garnene stod ude i længere tid, kunne

sneglene nå at æde en betydelig del af fiskene. 

I Thisted Bredning lavede man sågar et forsøg

på at opfiske sneglene.35 To mand fiskede snegle

en hel sommer ved hjælp af en motorbåd og 50

fælder. Fra april til november 1910 nåede de at

fange 45,6 tons snegle, men det blev ud fra be-

standsopgørelser beregnet, at denne fangst kun

udgjorde omkring 3% af bestanden. Man opgav

derfor dette forsøgsfiskeri. I nutiden er bestanden

af Konksnegl og Dværgkonk betydelig mindre

end dengang, men årsagerne til denne nedgang

i bestanden er ikke klarlagt. Effekter af TBT kan

ikke afvises, men det bør bemærkes, at bestands-

nedgangen formentlig fandt sted før fremkom-

sten af TBT. Effekterne af eutrofiering, såsom

gentagne iltsvind, kan være forklaringen.
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Introduktion af fremmede arter (flora- og
faunaforurening) 
Den maritime trafik på tværs af verdenshavene og

kultiveringen af fremmede organismer har med-

ført en spredning og en etablering af et stigende

antal eksotiske arter i kystområderne over hele

verden. Mindst 80 arter har etableret bestande i

Nordsøen (inkl. Den Engelske Kanal) og Kattegat.36

Flertallet af disse udgøres af invertebrater (47), pri-

mært krebsdyr, bløddyr, børsteorme og hydroider.

Introducerede makroalger udgør 20 arter, mest

rød- og brunalger. Kun 12 arter af encellede orga-

nismer er blandt de introducerede. 

Skibe udgør i princippet flydende øer for de orga-

nismer, som forekommer i det område, hvorfra

skibene udgår. Skibene kan således give ophav til

invasioner af arter på de kyster skibene kommer

til. De gamle træskibe har været ideelle bosteder

for borende organismer som Pæleormen Teredo
navalis og Pælekrebsen Limnoria spp. Ballastsand

og -sten har i vid udstrækning været transporteret

fra kyst til kyst. De fastsiddende organismer har

dermed haft en chance for at spredes til nye om-

råder. Siden fremkomsten af stålskibene i 1870’-

erne er mængden af ballastvand, som er blevet

udpumpet, steget kraftigt og dermed risikoen for

spredning af fremmede arter til nye områder. At

der er et stort potentiale for spredning via ballast-

vand viser en undersøgelse i Tyskland. Ikke mindre

end 404 arter fandtes i vandet og sedimentet fra

ballasttankene i et skib.37 Omkring 60% af disse

var fremmede arter omfattende organismer fra

encellede alger til 15 cm lange fisk. 

Spredningen af organismer på tværs af verdens-

havene er formentlig ikke begrænset til nutiden.

Nye undersøgelser antyder, at spredningen af den

vidt udbredte Sandmusling, Mya arenaria, måske

fandt sted med vikingerne, som vendte tilbage fra

Amerika i 1200-tallet.38 Tidligere antog man, at

disse muslinger var blevet indført af spaniere i

1500-tallet. 

Generelt må man sige, at effekterne af disse intro-

duktioner af fremmede arter til de danske farvande

har været begrænsede. De nye arter har ikke for-

trængt de naturligt forekommende arter, men har

“besat" en tom niche. En årsag til, at der tilsyne-

ladende er “tomme" nicher i vore farvande, kan

være, at koloniseringen siden istiden endnu ikke

er tilendebragt. Der er dog enkelte eksempler på,

at der lokalt er sket en fortrængning af arter. Så-

ledes har den indførte Vadegræs (Spartina anglica)
dannet monokulturer på steder, hvor der tidligere

var en strandengs-vegetation eller ålegræsbælter.
39  40 At der tilsyneladende ikke er sket nogen

fortrængning af de hjemlige arter, skal dog ikke

få os til at være ubekymrede for fremtidige intro-

duktioner af fremmede arter. Der findes nemlig

eksempler fra andre have, som viser, at introduk-

tioner af fremmede arter kan have alvorlige kon-

sekvenser for økosystemet. Nogle af de mest grel-

le er introduktionen af den vestatlantiske gople

Mnemiopsis leidyi, som totalt ændrede det pelagis-

ke system og dermed ansjosfiskeriet i Sortehavet
41, samt den tropiske grønalge Caulerpa taxifolia,
som hurtigt overvokser de naturlige havgræs-enge

(Poseidonia oceanica) ved Middelhavets kyster.43

Boks 2.
Introduktionen af goplen 
Mnemiopsis leidyi i Sortehavet
Den atlantiske gople Mnemiopsis leidyi blev fun-

det i Sortehavet i 1982.44 Den er efter al sand-

synlighed indført med ballastvand til dette om-

råde. Den var ikke særlig almindelig i starten af

1980’erne, men i 1988 skete der en eksplosion

i bestanden, og biomassen nåede i sommeren og

efteråret op på mere end 1 kg/m2 i gennemsnit

for hele Sortehavet. Siden har bestanden sving-

et en del, men ligger generelt omkring samme

niveau som i 1988. Denne bestandseksplosion

fik store konsekvenser for Sortehavets øko-

system. Mnemiopsis leidyi, som ernærer sig af

plankton, formåede at reducere bestanden af

flere dyreplanktonarter til omkring 10% i for-

hold til den normale bestand. Samtidig gjorde

den et stort indhug i bestanden af Ansjoser i

Sortehavet som følge af, at den – ud over at

være fødekonkurrent til de voksne Ansjoser –

også spiste ansjoslarverne. Det daværende

Sovjetunionens fangster af Ansjoser udgjorde

således omkring 250.000 tons før udbruddet.

Efter udbruddet ligger de russiske fangster på

omkring 30.000 tons. Et lignende mønster fin-

des i de tyrkiske fangsttal fra området. På grund

af et fravær af naturlige rovdyr, som ernærer sig

af denne gople, anses det for at være meget van-

skeligt at ændre Sortehavets økosystem tilbage

til den oprindelige tilstand. Det har dog været

forslået at indføre prædatorer for at begrænse

bestanden, men sådanne løsninger kan føre til

andre uforudsete effekter. 
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Introducerede arter er generelt svære for ikke at

sige umulige at komme af med igen. På grund af

de omtalte risici er det vigtigt at begrænse spred-

ningen af fremmede organismer til et givet område

mest muligt. Det må derfor anbefales, at Danmark

og andre lande følger de retningslinier, som er ud-

stukket i ICES’s Code of Pratice, og at de regulati-

ver, som er udviklet i IMO (International Maritime

Organisation), bliver lovpligtige. Endvidere bør

man tage håndteringen af ballastvand ind i billedet,

når nye skibe designes og bygges.

Effekter af råstofindvinding, anlægsarbejder
og landindvinding i det marine miljø
Indvinding af ral, sten og sand foregår primært på

vanddybder mindre end 20 meter. Indvindings-

områderne er spredt over fladvandede kyst- og

fjordområder til rev i de mere åbne farvande.

Disse havområder rummer flere alsidige og pro-

duktive biotoper. Udover de direkte fysiske påvirk-

ninger, hvor sand- eller ralsugerne arbejder, er der

lokale effekter af sedimentspredning på bundfau-

naen og i enkelte områder på de fastsiddende alger.

Disse effekter er dog begrænset i tid og rum, og

en rekolonisering finder oftest sted inden for kort

tid. Undtagelser udgøres måske i områder, hvor

sildene gyder. Det er dog vanskeligt at vurdere om-

fanget af dette problem, fordi sildegydepladsernes

lokalisering i de indre danske farvande er mangel-

fuldt og dårligt dokumenteret.45 46 Sammenfatten-

de må det konkluderes, at ral- og sandsugning med

den nuværende teknik og i det hidtidige omfang

ikke vil påføre lavtvandsområderne væsentlige 

negative effekter, i betragtning af lavtvandsområ-

dernes samlede areal.

Effekterne ved de store anlægsarbejder som Store-

bælts- og Øresundsforbindelsen er i store træk de

samme som ved ral- og sandsugning. Der er dog

potentielle effekter i form af ændringer i vand-

gennemstrømningen og forstyrrelser af fugle og

pattedyr. Vandgennemstrømningen er ved de

nævnte forbindelser søgt fastholdt ved kompen-

sationsafgravninger. Derved skulle effekter på ud-

bredelsen af de marine dyr og planter mere eller

mindre være udelukket. Effekterne af forstyrrelser

vil blive behandlet i næste afsnit. 

De danske marine områder med en vanddybde

på mindre end 2 m udgør i dag et anslået areal på

ca. 200.000 ha.47 Dette areal kunne dog være væ-

sentligt større, idet over 40.000 ha vandområder

er forsvundet som følge af landvindingsprojekter,

primært i starten af dette århundrede.48 Denne

reduktion har givetvis medført, at de danske far-

vande er blevet forringet som levested for en

række fuglearter som Knopsvane, Skarv, Knorte-

gås, ænder, vadefugle og terner.

Forstyrrelser af fugle og pattedyr
Mange fugle og sæler har deres ynglepladser langs

kysterne. I ynglesæsonen er disse dyr særligt sår-

bare overfor forstyrrelser fra mennesker. Specielt

færdsel på og ved vore mange små øer medfører

en stor forstyrrelse af fugle og sæler. Uden for

ynglesæsonen foregår der i de indre danske far-

vande endvidere en relativt intensiv havjagt. Den

intensive færdsel i småbåde udgør ligeledes et

forstyrrende element. 

Den forstyrrende effekt af jagt er blevet undersøgt

i såkaldte forsøgsreservater ved Nibe og Nyord.

Her er der foretaget fugletællinger før og efter, at

der blev indført jagtrestriktioner. Resultaterne viste

bl.a., at antallet af Pibeænder og flere andre vand-

fuglearter steg drastisk efter indførelsen af et re-

servat med jagtforbud.49  50 Konklusionen var, at

jagten indebar forstyrrelser, der havde holdt an-

tallet af fugle nede på et niveau, som var betydeligt

under områdets bæreevne. Blandt de andre menne-

skelige forstyrrelser, der blev undersøgt, synes det

kun at være windsurfing, der havde en betydelig

effekt. Undersøgelser af jagtintensitet og fugle-

forekomster foretaget i Vadehavet synes at vise,

at jagtintensiteten reducerer antallet af ænder og

Storspover i Vadehavet, og at fuglenes mulighed

for at fouragere på forlandene reduceres. Disse re-

sultater bekræftes af undersøgelser i de nye jagt-

og forstyrrelsesfrie kerneområder, der er udlagt i

en række EF-fuglebeskyttelsesområder.

Samlet viser disse undersøgelser, at jagt er den

mest forstyrrende faktor i træk- og vintersæsonen.

Endvidere viser undersøgelserne, at langt flere

andefugle potentielt kan opholde sig i de danske

lavvandede områder, hvis fuglene sikres uforstyr-

rede områder.

Olieforurening
Olieforureningen i havet forekommer i form af

deciderede ulykker og mere kroniske tilledninger

fra raffinaderier, olieboreplatforme og ikke mindst

fra skibe. I danske farvande er det helt klart tilled-

ningen fra de kroniske kilder, som er af det største

omfang, idet de akutte udslip er beregnet til at ud-
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gøre mellem ca. 5% og 10%.51  52 De akutte olie-

udslip udgør en trussel mod vandfugle, hvis fjer-

dragt mister sin vandskyende evne. Fuglene dør

som følge af kulde, forgiftning og sult. Det skøn-

nes, at ca. en halv million fugle er døde som følge

af syv store enkeltudslip i perioden1975-1990.53

Effekterne af de enkelte udslip er vanskelige at op-

gøre, da mange af fuglene synker til bunds, inden

de driver i land og indgår i optællingerne. Der

savnes generelt opgørelser over, om der er påvist

effekter på bestandsniveau. Men det er bemærkel-

sesværdigt, at fx 85% af de dødfundne alkefugle,

ved en undersøgelse af ilanddrevne fugle i 1984,

havde spor af olie i fjerdragten.54

Samlet vurdering af 
den nutidige naturtilstand
Sammenfattende må man konkludere, at de mest

omfattende påvirkninger af den danske marine

flora og fauna i bred forstand udgøres af eutrofie-

ring, fiskeri og forstyrrelser i form af jagt og anden

menneskelig fritidsaktivitet. Både eutrofiering og

fiskeri har ført til ændringer i bestande af flere

arter af planter og dyr, ligesom flere naturtyper

har undergået kvalitative ændringer. Jagt og anden

forstyrrelse i visse områder holder tilsyneladende

bestanden af vandfugle på et unaturligt lavt niveau.

Miljøfremmede stoffer er ganske vist fundet i

mange planter og dyr, men de påviste effekter 

på populationsniveau er svære at finde. Forhøjede

koncentrationer af miljøfremmede stoffer kan

naturligvis eventuelt udgøre et sundhedsmæssigt

problem, men det er ikke relevant i en vurdering

af naturtilstanden. Effekterne af TBT udgør for-

mentlig en undtagelse, idet sterilitet og dødelighed

kan optræde som følge af forhøjede koncentratio-

ner af TBT. Olieforurening udgør dog til stadighed

en trussel, hvis et større olieudslip indtræffer på

et uheldigt tidspunkt og sted. Man kan endvidere

med rimelighed argumentere for, at når indførel-

sen af fremmede arter ikke har haft effekter i form

af fortrængning af hjemlige arter, er det kun et

spørgsmål om held. Råstofindvinding har med det

nuværende omfang kun begrænsede og lokale

effekter. 
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Fremtidig udvikling

Som nævnt tidligere er belastningen med kvælstof

fra de diffuse kilder (primært landbruget) ikke re-

duceret væsentligt på trods af vandmiljøplanerne.

Der er dog grund til at håbe, at Vandmiljøplan II

vil få en positiv effekt, idet man må forvente en

vis responstid, før eventuelle ændringer i land-

brugets drift trænger igennem i det marine miljø.

Det er i den forbindelse værd at bemærke, at år

med en meget lav vinterafstrømning og dermed

en lav belastning med næringssalte giver udslag i

en forbedring af flora og til dels fauna samme år

eller året efter. Således fandt man i 1996, at Åle-

græs og makroalger fik en øget dybdeudbredelse,

og i flere områder fandt en større rekolonisering

af bundfaunaen sted. Dette naturens eget eksperi-

ment viser med al tydelighed, at en eventuel op-

fyldelse af Vandmiljøplanen vil få umiddelbare

effekter i form af et forbedret plante- og dyreliv i

mange af de områder, som i nutiden må siges at

være naturmæssigt forarmede.

Østersøen er et marint område, der er påvirket af

menneskelige aktiviteter i en række lande, og som

samtidig er meget påvirket af en naturligt betinget,

begrænset vandudveksling. De politiske tiltag i

Danmark kan naturligvis ikke få samme gennem-

slagskraft i dette område. Det er bemærkelses-

værdigt, at det politiske sammenbrud i Østeuropas

økonomi slog igennem på landbrugets brug af

gødning, som faldt drastisk i perioden efter. Ned-

gangen i forbruget af gødning slog umiddelbart

igennem i form af lavere koncentrationer af næ-

ringssalte i Østersøen og førte lokalt til forbedrede

forhold i naturen.55 Denne forbedrende effekt

kan frygtes at være midlertidig, eftersom der ikke

er grund til at tro, at der vil blive taget de store

naturmæssige hensyn, hvis og når udviklingen i

den østeuropæiske økonomi tager fart igen.

Ved en vurdering af naturtilstanden synes de nu-

tidige effekter af miljøfremmede stoffer i de danske

farvande generelt at være begrænsede, dog med

undtagelse af effekterne af TBT. Der er dog grund

til at være bekymret med hensyn til fremkomsten

af nye stoffer i havet. Der produceres årligt en

mængde nye stoffer i industrien, og flere af disse

havner i sidste instans i havet. Der er ingen mulig-

hed for, endsige politisk vilje til, at teste alle disse

stoffers eventuelle effekter på mennesker, endsige

naturen som helhed. Det bør i den forbindelse

nævnes, at de hormonlignende effekter af TBT på

marine snegle blev opdaget ved en tilfældighed,

og at ingen forudsagde denne effekt. Der er såle-

des grund til at tro, at der kan være effekter af

andre stoffer på den marine natur, effekter som

blot ikke er registreret endnu.

Der er grund til at antage, at antallet af introduce-

rede arter fra fremmede farvande vil stige i frem-

tiden, selvom der er flere politiske tiltag interna-

tionalt i både International Maritime Organisation

(IMO) og International Council for the Exploration

of the Sea (ICES). Det bør dog ikke glemmes, at

mange af disse tiltag ikke indbefatter forpligtende

aftaler i større omfang. Erfaringen med fx olieud-

slip har vist, hvor vanskeligt det er at kontrollere

endsige retsforfølge rederier i disse sager, hvor

der endog er tale om et klart lovbrud. De danske

farvande har indtil nu været forskånet for større

økologiske ændringer som følge af indførelsen af

fremmede organismer, men eksempler fra Sorte-

havet er skræmmende. Her forårsagede en indført

gople en total ændring i det pelagiske system og

en kollaps i Ansjos-bestanden.

Fredningen af stort set alle stenrev i danske far-

vande kombineret med en forudsat reduktion i

belastningen med næringssalte og en reguleret

råstofindvinding giver håb om, at denne naturtype

vil blive bevaret. Stenrev er en for danske forhold

unik biotop med en høj diversitet. En forsat regule-

ring af jagten og en eventuel forøgelse i antallet af

jagt- og til en vis grad færdselsfrie zoner giver håb

om, at de danske lavvandede saltvandsområder

kan bibeholde deres attraktive værdi som spise-

kammer og rasteområde for vandfugle i fremtiden.

Sammenfattende må man sige, at der er grund til

et vis optimisme på langt sigt. Det forudsætter dog,

at man nøje følger udviklingen i naturtilstanden i

havet. Det er nødvendigt, at man, i lige så høj grad

som man følger udviklingen i de synlige effekter

(fx olieforurening), også er opmærksom på subtile

og uventede effekter. I den forbindelse er effek-

terne af miljøfremmede stoffer og introducerede

organismer noget, man bør fokusere på.

Vurdering af de eksisterende 
politiske strategier og virkemidler

Forvaltningen af de marine områder varetages i

dag af Miljøministeriet, amterne og i et vist om-
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fang af kommunerne. Det regionale miljøtilsyn

foretages af amterne. Det vil i praksis sige de lav-

vandede, kystnære områder. Overvågningen af

de mere åbne farvande varetages af Danmarks

Miljøundersøgelser. Overvågningen af de marine

områder er forsøgt koordineret fra centralt hold,

men der er en betydelig variation i omfanget og

kvaliteten af den regionale overvågning. Det er pri-

mært forårsaget af de økonomiske forhold og til-

stedeværelse af regional ekspertise i de enkelte

amter. Med vedtagelsen af det nye overvågnings-

program i forbindelse med vandmiljøplanen har

man forsøgt at optimere overvågningen betyde-

ligt. Vandmiljøplanen er dog baseret primært på

miljøtilsyn, hvilket ikke altid tilgodeser aspekter af

naturovervågningen. Der er afsat relativt begræn-

sede midler til decideret naturovervågning.

Generelt er der i offentligheden stor fokus på “syn-

lige påvirkninger" som døende sæler med store

brune øjne, olieindsmurte fugle, sedimentspred-

ning i forbindelse med gravearbejder o.l. Fokus er

mindre på mere subtile påvirkninger som eutrofie-

ring og effekter af miljøfremmede stoffer. Det er

ikke mindst et resultat af mediernes ofte forenkle-

de fremstilling af natur- og miljøproblemerne. Det

medfører ofte en skæv politisk vægtning i de valg-

te virkemidler - noget man med en forfatters ord

kunne kalde en “fire-fighting" approach.56 I stedet

burde man anlægge en mere økosystem-orienteret

synsvinkel, som i højere grad kunne være prædik-

tiv. Et (måske kontroversielt) eksempel på dette er

forslaget om totalt at forbyde brugen af TBT i

bundmalingen af skibe. Effekten af et sådant for-

bud er opgjort til at øge udledningen af CO2 til
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atmosfæren med 22 mio. tons årligt pga. et øget brændstofforbrug i de

pågældende skibe.57 Dette eksempel illustrerer på simpel vis kompleksite-

ten i de påvirkninger, der er mod det marine miljø. Samtidig vil en holistisk

vurdering af, hvilke tiltag der er nødvendige i denne sammenhæng, tvinge

beslutningstagerne til at foretage en vægtning af imposex-effekter hos

snegle over for den globale opvarmning. Det er ikke nødvendigvis en let

vurdering. Det bør dog retfærdigvis siges, at man bør ikke blot fokusere på

tilstedeværelsen af en sideeffekt uden at undersøge størrelsen af denne.

Foretager man nemlig en sammenligning mellem den øgede udledning af

CO2 som følge af et eventuelt forbud mod TBT i bundmaling og den totale

menneskeskabte udledning58, så udgør det ekstra CO2-bidrag kun 0,7 pro-

mille. Man må derfor konkludere, at denne påståede effekt er ganske uvæ-

sentlig i det globale regnskab.
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Den omtalte fokusering på “synlige" enkelteffekter

og det politiske system, som føler sig presset til i

det mindste at melde ud, at effekterne bliver un-

dersøgt, har ført til, at der ofres ret betydelige res-

sourcer på at undersøge effekter i forbindelse med

bygningen af de store broforbindelser i Danmark.

Der er således brugt ikke mindre end 200-400

mio. kr. til undersøgelserne af effekterne af byg-

ningen af Øresundsforbindelsen. Man kan med

rette stille spørgsmål ved relevansen af flere af de

gennemførte undersøgelser. Dels fordi statistiske

analyser viser, at sandsynligheden for at se en gi-

ven effekt er meget ringe i de fleste tilfælde, pri-

mært fordi den naturlige variation vil overskygge

effekten. Endvidere vil man med rette kunne

hævde, at man kunne have forudsagt de observe-

rede effekter baseret på eksisterende viden. Der

skal dog ikke herske tvivl om, at mange undersø-

gelser er relevante i forbindelse med brobyggeri-

et. Men samtidig bør man vel sammenholde de

anvendte ressourcer med de få ressourcer, der er

afsat til anden naturovervågning i relation til ef-

fekter, der kan være nok så betydelige som dem,

der kan være ved bygningen af en broforbindelse.

Endelig skal det da også bemærkes, at de langsig-

tede effekter af broforbindelsen på den marine

natur må siges at være ubetydelige. 

Vandmiljøplan I, som blev indført i slutningen af

1980’erne, havde som mål at reducere fosforbe-

lastningen med 80% og kvælstofbelastningen

med 50%. Da denne plans tidsperiode var udløbet,

kunne man konstatere, at fosforbelastningen i

mange områder havde nået målet, primært på

grund af den omfattende udbygning af spilde-

vandsrensningen. Det var derimod ikke muligt at

se et markant fald i kvælstofbelastningen, som

primært hidrører fra landbruget. I dag kan man

højst dokumentere en nedgang i belastningen på

15%, og denne nedgang er primært forårsaget af

en forbedret spildevandsrensning. Man må derfor

konkludere, at de politiske tiltag over for landbru-

get indtil nu langt fra har været tilstrækkelige.

Vision og perspektivering

Det overordnede mål med forvaltningen af havet

må være at bringe økosystemerne tilbage til en

ønsket tilstand. For eksempel til tilstanden i 1950’-

erne, før der var nævneværdige menneskelige på-

virkninger. At opnå dette kan være vanskeligt,

eftersom vi i mange tilfælde ikke kender den til-

stand, vi stræber efter. Det skyldes både, at vi

mangler information om naturens tilstand på da-

værende tidspunkt, og at vi samtidig ikke kender

den naturlige variation. Det er i den forbindelse

væsentligt at fremhæve værdien af langtidsserier

af data omkring naturtilstanden. Det har ikke den

største prioritet i dagens Danmark, hvor bevillin-

ger er meget kortvarige. De få lange tidsserier vi

kender viser en betydelig variation, som ikke umid-

delbart kan relateres til menneskelige påvirkning-

er.59 Den manglende baggrundsviden bør dog

ikke få os til at opgive at sætte mål for naturtilstan-

den. Begrundet mistanke om, at en given menne-

skelig påvirkning kan have en effekt, bør være nok

til at sætte grænser for denne aktivitet, jævnfør

forsigtighedsprincippet. 

Den nuværende naturforvaltning og overvågning

synes at være præget af fokusering på enkelteffek-

ter. Det forekommer ikke at være optimalt og kan

i visse tilfælde resultere i uhensigtsmæssige tiltag.

En mere økosystem-orienteret tilgang til natur-

forvaltningen synes ønskelig. En sådan tilgang til

naturforvaltningen bør udover de egentlige marine

områder omfatte hele det vandopland, som leder

til det pågældende havområde. Denne form for

naturforvaltning bør omfatte alle discipliner, som

har relevans for det marine økosystem. Således

bør emner som bl.a. bæredygtigt fiskeri, økosy-

stem-effekter af fiskeri, synergistiske effekter af

miljøfremmede stoffer og eutrofieringseffekter

indgå i en samlet vurdering af de nødvendige til-

tag. Resultatet af en sådan økosystembaseret natur-

forvaltning kunne være en større grad af prædik-

tion i naturforvaltningen i stedet for den hidtidige

brandsluknings-strategi. 

Integration af fiskeri, miljømæssige og socioøkono-

miske emner nødvendiggør en integreret viden-

skabelig rådgivning og vurdering af naturtilstan-

den. Med henblik på at optimere denne rådgivning

og vurdering bør man sikre, at det arbejde, som

udføres i regi af internationale organisationer (som

fx Oslo-Paris kommissionen (OSPAR), Helsingfors-

kommissionen (HELCOM) og i Det internationale

Havundersøgelsesråd (ICES)), integreres i højere

grad end i dag. 

På nationalt plan bør man i højere grad end i dag

forsøge at optimere indsatsen omkring naturover-

vågningen.
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NATUR OG KLIMAFORANDRING 
Af lektor Peter Vestergaard, Botanisk Institut, Københavns Universitet

Centrale budskaber

. Det forventes, at den årlige gennemsnitstemperatur i Danmark inden for de næste hun-
drede år vil øges med 2,8oC, at nedbøren vil blive reduceret med 5%, og at vandstanden i
havet vil stige med 50 cm. Effekten på den danske natur vil efter al sandsynlighed blive 
markant.. Danmark vil fortsat være beliggende i det tempererede løvskovsområde, men artssammen-
sætningen i de naturlige økosystemer vil undergå forandringer.. Nedbørsoverskuddet og afstrømningen fra landskabet vil blive reduceret. Sydlige arter af
dyr og planter vil kunne sprede sig nordpå, mens nordlige arter kan blive udkonkurreret. 
Arternes spredning vil dog være forsinket i forhold til forskydningen af klimakurverne, 
og arterne i et økosystem vil ikke flytte sig en bloc. Desuden vil spredningen af arterne i
landskabet være hæmmet af den stærke fragmentering af mange naturtyper.. Overdrev og lyngheder på tør bund vil blive præget af forøget vandunderskud i vækst-
sæsonen. Det kan medføre større udbredelse af sydlige og sydøstlige arter. På lynghederne
kan græsser få stigende dominans. Derved forringes hedens værdi som levested for sjældne
ynglefugle. . I landbruget vil tilpasning af afgrødevalg og dyrkningsmetoder til det mere varme og tørre
klima formodentlig få stor indflydelse på det danske landskab og på dyr og planter til-
knyttet de dyrkede marker.. I skovene vil rødgran blive stærkt svækket af højere vintertemperaturer. Lavere nedbør og
højere temperaturer kan medføre, at kær- og eng-arealet formindskes, at dræningen og 
omsætningen i højmoserne forstærkes og at temperaturen i vældene forhøjes. Resultatet
kan blive betydelig forandring af fugtigbundsarealernes fremtidige status og artsindhold.. For vandløbenes dyr og planter vil især reduktion af minimumsvandføringen i sommer-
perioden og temporær udtørring af små vandløb, der vil blive følgen af lavere nedbørsover-
skud, men også af intensiveret grundvandsindvinding, kunne få drastiske konsekvenser. . I søerne vil temperaturstigning og længere varighed af lagdelingen af vandmassen kunne
medføre forøget frigørelse af næringsstoffer fra bunden og forøget vækst af mikroalger.. Strandengenes fremtidige status i forbindelse med den forventede stigning af havets 
vandspejl vil især afhænge af, om sedimentationen under højvande kan holde trit med det
stigende vandspejl samt af, om der landværts findes arealer, som strandengene gradvis 
kan brede sig ind på. . For klitkysternes vedkommende kan der forudses forøget erosion og tilbagerykning af 
klitterne, hvilket i kombination med højere temperaturer og lavere nedbør vil påvirke de
hydrologiske forhold i klitterne og dermed betingelserne for flora og fauna.. Forhøjet temperatur og CO2-indhold i atmosfæren vil forøge primærproduktionen. 
Samtidig vil planteproduktion, fx skovrejsning, kunne lagre en del af den emitterede CO2, 
i hvert fald så lang tid som plantebiomassen forøges.. Der kan peges på to alternative handlingsstrategier: Enten at modvirke de naturmæssige
forandringer ved at iværksætte en stærkt intensiveret naturpleje, eller at tilpasse sig klima-
forandringernes påvirkning af naturtyperne, herunder at skabe rum for forandringerne. 
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Baggrund

Inden for det kommende århundrede vil foran-

dring af klimaet som følge af menneskeskabt in-

tensivering af drivhuseffekten sandsynligvis ændre

det naturskabte grundlag for de danske økosyste-

mer og deres artssammensætning og dermed æn-

dre forudsætningerne for dansk naturforvaltning.

FN's klimapanel, IPCC (Intergovernmental Panel

on Climate Change) har således i 19901 2 og igen

i 19963 4 vurderet, at en skelnelig menneskelig

påvirkning af det globale klima er en realitet. Det

er påvist, at den globale gennemsnitstemperatur

ved jordoverfladen inden for de seneste 100 år

er steget med omkring 0,5oC. Konsekvensen har

bl.a. været vandstandsstigninger i oceanerne på

mellem 10 og 25 cm, dels på grund af vandets

varmeudvidelse, dels på grund af afsmeltning fra

gletschere og iskapper. Klimapanelet konklude-

rer, at der, såfremt den hidtidige udvikling fort-

sætter ('business-as-usual'), i løbet af de næste

100 år kan forventes yderligere stigning i den

globale temperatur på mellem 1 og 3,5oC, med

deraf følgende yderligere vandstandsstigning på

mellem 15 og 95 cm.

Stigningen i temperaturen skyldes et øget ind-

hold af drivhusgasser i atmosfæren, dvs. gasser,

der lader solens kortbølgede stråler passere, men

som absorberer og genudsender varmestråling

udsendt fra jordoverfladen. De vigtigste drivhus-

gasser er kuldioxid, metan og lattergas. Siden in-

dustrialiseringens begyndelse omkring 1750 er

indholdet af disse gasser i atmosfæren steget med

hhv. 30, 145 og 15%. Dertil kommer rent men-

neskeskabte drivhusgasser som HFC'er, PFC'er og

SF6. Om 50-100 år forventes atmosfærens ind-

hold af drivhusgasser at være fordoblet.5 

På baggrund af IPCC's klimascenarier og vurde-

ringer fra 1990 udgav Miljø- og Energiministeriet

i 1992 en publikation, hvori en kreds af forskere

anlægger en dansk synsvinkel på fremtidens kli-

ma.6 Efter udgivelsen af IPCC's 1996-rapporter

fandt Miljø- og Energiministeriet det påkrævet at

ajourføre dette arbejde med udgivelsen af en ny

rapport.7 

Forventede klima-
ændringer i Danmark

De globale klimamodeller, som IPCC baserer sine

scenarier på, redegør ikke specifikt for klimaæn-

dringer inden for et så lille geografisk område

som Danmark. Men ved hjælp af statistisk ned-

skalering, der er baseret på beregnede sammen-

hænge mellem det observerede lokale vejr og

observerede atmosfæriske strømninger på større

geografisk skala, og ved anvendelse af regionale

atmosfæremodeller, der dækker en begrænset

geografisk del af jorden inden for en periode på

ret få år, har det været muligt at opstille klimasce-

narier for Danmark og Europa. For Danmarks

vedkommende er det således vurderet, at den år-

lige nedbør i gennemsnit vil være ca. 5% lavere i

årene 2065-94 end i 1961-87.8 Denne værdi dæk-

ker dog over betydelig såvel geografisk variation

som årstidsvariation. Således bliver nedbøren re-

duceret mere i landets østlige egne end mod vest,

og der forventes en stigning i nedbøren på 15-

20% om vinteren og foråret og et fald om som-

meren og efteråret. 

Det vurderes, at temperaturen i gennemsnit vil

stige med 2,8oC; mest om vinteren (3,6oC) og

mindst om foråret (2,1oC), men uden signifikant

geografisk variation.8 De forhøjede vintertempe-

raturer bringer Danmark op på et niveau, der sva-

rer til de nuværende vintertemperaturer i det syd-

lige England. De vil formodentlig medføre, at sne-

dække bliver sjældnere, og at islægning bliver en

mindre hyppig begivenhed i danske farvande.

Det forventes derimod ikke, som det er tilfældet i

troperne, at hyppigheden af stærke storme vil

ændre sig signifikant i Danmark og Europa på

grund af klimaændringen. 

Forventede vandstands-
ændringer i Danmark

På grundlag af de nyeste beregninger med koble-

de ocean-atmosfære klimamodeller vurderer IPCC

som før nævnt, at den globale vandstand i løbet

af det kommende århundrede vil stige med mel-

lem 15 og 95 cm, med 50 cm som det bedste

skøn (ca. 20 cm midt i næste århundrede). 

Stigningen i vandstanden vil variere regionalt

som følge af bl.a. forskel i opvarmning, ændring

af havstrømmene og vertikale landbevægelser.

For Danmark er det beregnet, at stigninger i det

globale vandspejl på henholdsvis 20 og 50 cm i

næste århundrede vil resultere i relative vand-

standsstigninger i danske farvande på hhv. 9-18

cm og 33-46 cm.9  Stigningerne vil være størst i

den sydlige del af landet, men overalt mindre
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m nu år 2100
Vadehavet 5,20 200 70

Jyske vestkyst 2,45 100 20

Ålborg 1,50 100 1

Hornbæk 1,65 500 under 1

Korsør 1,75 500 10

Lokalitet Vandstand Antal år mellem stormfloder

Eksempler på ændring af vandstandssituationen ved en permanent havspejlsstigning på 50 cm. "Antal
år" angiver det gennemsnitlige antal år, der går mellem stormfloder, hvor den angivne vandstand over-
skrides.

Kilde: Fenger, J., Jørgensen, A.M.K. & Halsnæs, K. (red.) (1996) Drivhuseffekt og klimaændringer. Betydningen for
Danmark set i lyset af IPCC's 1996-rapporter. Miljø- og Energiministeriet. Miljøstyrelsen.

Figur 1. 
De vigtigste globale vegetationszoner fordelt efter den gennemsnitlige årstemperatur (oC) og den årlige
middelnedbør (mm). 

Kilde: Whittaker, R.H. (1975) Communities and ecosystems. Second edition. Macmillan Publishing Co., Inc.,
Collier Macmillan Publishers.
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end den globale stigning. Det vil skyldes såvel

vertikal landbevægelse og lokale effekter som

usikkerheden i vurderingerne af de hidtidige glo-

bale vandstandsændringer. I nærværende frem-

stilling benyttes som udgangspunkt et scenario

for vandstandsstigning i løbet af næste århundre-

de på 50 cm.8 

Men ét er, hvor meget den gennemsnitlige vand-

stand forventes at stige; noget andet er, hvorledes

stigningen vil påvirke højvands- og lavvandsmøns-

teret. Specielt er ændring af hyppigheden af eks-

tremvandstande af betydning. Tabel 1 viser eks-

empler på, hvorledes hyppigheden af nogle eks-

treme højvander vil blive forøget ved danske

kyster ved en stigning i middelvandstanden på

50 cm. Ud over den betydning, som forøget høj-

vandshyppighed vil få for digesikkerheden, vil

også de naturlige kystnære økosystemer blive

påvirket.

Hvilket klima får vi i Danmark?

Disse vurderinger af ændringerne i det danske

klima er behæftet med store usikkerheder. Det

skyldes ikke mindst, at klimascenarier endnu kun

kan udarbejdes med grov geografisk opløsnings-

evne og med beskeden hensyntagen til skydæk-

ke og nedbørsmønster. Groft taget kan det dog

beregnes, at Danmark alene mht. til temperatur-

forhold i løbet af det næste århundrede vil få et

klima svarende til det, man nu har i det sydøstlige

England og i Nordfrankrig. Det svarer til, at tem-

peraturmønsteret (isotermerne) i løbet af hundre-

de år forskydes 160-640 km mod nord i Europa.7 

På det globale plan har Whittaker10 fordelt Jor-

dens vigtigste vegetationszoner (biomer) efter

den årlige middeltemperatur og den årlige samle-

de nedbør. På Whittakers figur (Fig. 1) er Dan-

mark med en årlig middeltemperatur på 7,70C og

en samlet årlig nedbør på ca. 700 mm (gennem-

snit for perioden 1961-1990) i vore dage belig-

gende i den tempererede zone med en vegeta-

tion af løvfældende skov iblandet naturligt græs-

og urtedækkede arealer. Med en stigning i mid-

deltemperaturen på 2,8oC og et fald i den årlige

nedbør på 5%, svarende til 35 mm, kan man ikke

forvente, at dette vil ændre sig nævneværdigt.

I denne vurdering er virkningen af en mulig ænd-

ring i det globale system af havstrømme som føl-

ge af den globale klimaændring ikke taget i be-

tragtning. Dersom Golfstrømmen svækkes, vil det

betyde, at klimaet i Nordeuropa bliver koldere

end nu, i stedet for varmere, selvom den globale

middeltemperatur stiger.7

Det hydrologiske kredsløb

Effekten på de naturlige økosystemer af den for-

ventede ændring af klimaet imod lidt højere gen-

nemsnitstemperatur og lidt lavere årsnedbør skyl-

des først og fremmest begrænsninger i tilgænge-

ligheden af vand. For dyr og planter i terrestriske

miljøer er især tilgængeligheden af vand i rodzo-

nen og mængden af vand i det jordoverfladenæ-

re luftlag kritisk. For de terrestriske økosystemer

på fugtig bund er det især grundvandsstandens

dybde, bevægelighed og årstidsvariation, der er

nøglefaktorer. Og for akvatiske økosystemer er

vandmængden og strømhastigheden i vandløb

og vandstanden i søer afgørende.

Tilgængeligheden af vand i naturen er en funk-

tion af det hydrologiske kredsløb, der kan beskri-

ves ved vandbalanceligningen: Nedbør = For-

dampning + afstrømning + deponering i jordbund

og grundvand. En ændring af klimaet, der inde-

bærer ændring af nedbør og temperatur, vil såle-

des få afgørende betydning for de naturlige øko-

systemer, såvel som for land- og skovbrug.

En central størrelse i vandbalanceligningen er net-

tonedbøren, dvs. nedbøren minus fordampning-

en, der bestemmer, hvor meget vand, der er til

rådighed til afstrømning og til deponering. En

anden central størrelse er den potentielle fordamp-

ning, dvs. den fordampning, der ved en given

temperatur vil foregå under forhold med tilstræk-

keligt vand. Hvis den potentielle fordampning

overstiger nedbørsmængden, vil et tørbundsøko-

system komme i vandunderskud, med mindre

der kan hentes vand fra dybereliggende lag i jor-

den. Det vil især være tilfældet, hvis temperatur-

stigningen og faldet i nedbøren sker i vækstpe-

rioden. Årstidsvariation mht. de forventede ænd-

ringer af klimaet spiller således en stor rolle for

bedømmelsen af de mulige effekter på økosyste-

merne.

Nedbørsoverskuddet og dermed afstrømningen

og mængden af grundvand er afgørende for

vandføringen i vandløb. Især synes vandløb, der

ikke er direkte påvirket af grundvandstilstrøm-

ning, at være følsomme overfor ændringer i ned-

børen.7 Der er som 'case study' udført vandbalan-
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ceberegninger for et grundvandsdomineret nedbørsområde på Sjælland:

Tryggevælde Å's opland.7 Beregningerne viste, at en temperaturstigning

som den forventede og dermed øget fordampning, kombineret med et fald

i den årlige nedbør, vil reducere afstrømningen fra nedbørsområdet frem

mod år 2100 med 40%.

Hvorledes vil de naturlige øko-
systemer reagere på klimaændring?

Et økosystem er sammensat af mange arter, der under de givne miljøfor-

hold, herunder klimaforhold, ikke udkonkurrerer hinanden, fordi de re-

præsenterer forskellige tilpasnings og livsstrategier. Arterne har desuden

ofte vidt forskellig geografisk tilknytning. Eksempelvis kan der i en given

vegetation være repræsenteret såvel sydlige arter, der det pågældende sted

befinder sig nær deres geografiske nordgrænse, som nordlige arter, der

befinder sig nær deres geografiske sydgrænse. 

Dersom miljøforholdene forandres, fx ved at lufttemperaturen stiger, vil

balancen mellem arterne blive forrykket, og der indtræder ustabilitet, indtil

en ny balance er opnået, evt. efter en genetisk tilpasning. Det hænger sam-

men med, at arterne i det oprindelige økosystem vil befinde sig på forskelli-

ge punkter indenfor det specifikke klimatiske interval, hvor de kan eksiste-

re. Under processen vil konkurrenceforholdet mellem de tilstedeværende

arter blive forskudt, idet visse arter bliver begunstiget: De opnår fx kraftige-

re vækst på grund af mere effektiv fotosyntese og næringsoptagelse, eller

mere effektiv reproduktion, mens andre arter bliver hæmmet i deres vækst

og reproduktion på grund af de højere temperaturer.11 

En mere radikal forandring af økosystemets sammensætning indtræder,

hvis mere varmekrævende arter spreder sig ind på området sydfra (dvs.
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rykker deres nordgrænse nordpå), mens de nord-

ligt udbredte arter bliver udkonkurreret og uddør

på det pågældende sted. Man kan populært sige,

at de nordlige arter rykker deres sydgrænse nord-

på (Fig. 2).

Flere forhold må tages i betragtning i diskussio-

nen om, i hvilket omfang sydligt udbredte arter

har mulighed for at 'følge med' klimaændringen

og sprede sig nordpå, i takt med at temperaturen

stiger (isotermerne forskydes nordpå).11 For det

første er ikke kun klimaet i form af nedbør og

temperatur bestemmende for arternes udbredelse.

Også daglængden er af betydning. Og daglæng-

den på et givet geografisk sted ændres ikke, fordi

temperaturen stiger, selvom der kan ske mindre

ændringer i solstrålingen på grund af ændret sky-

dække.

For det andet er det en betingelse, at der findes

egnede områder og biotoper, hvor arterne kan

etablere sig. Hvis der forekommer barrierer

undervejs, fx i form af større dyrkede eller be-

byggede områder, er det af stor betydning, at der

findes 'trædesten' (dvs. isolerede områder, der

opfylder arternes habitatkrav), hvor indvandren-

de arter midlertidigt kan slå sig ned, og hvorfra

de kan sprede sig videre. I et fragmenteret land-

skab som det danske er sådanne trædesten af

særlig betydning.

For det tredje er der spørgsmålet om arternes

spredningsevne og spredningshastighed. De ar-

ter, der indgår i et dyre- eller plantesamfund, har

forskellig spredningsmåde og spredningsevne.

Det betyder, at arterne ikke flytter sig en bloc, og

at samfundet som sådan derfor ikke uden videre

genskabes længere nordpå, i takt med at tempe-

raturen stiger.

Det er tidligere nævnt, at de nuværende isoter-

mer med den forventede temperaturstigning vil

forskydes 160-640 km mod nord inden for de

nærmeste hundrede år. Det er 10-20 gange hurti-
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Figur 2.
Hønsebær (Cornus suecica) er en nordligt udbredt planteart, der vokser på lyngbakker og i hedemoser,
og som ved en temperaturstigning kan blive trængt nordpå eller helt forsvinde fra Danmark.

Kilde: Pedersen, A. (1961) Planter med nordlig udbredelse i Jylland. Flora og Fauna 67:26-47.

Hønsebær
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gere end tidligere kendte temperaturforandring-

er.11 Hvis en art skal beholde sin position i for-

hold til det nuværende temperaturregime, må

den således flytte sig med en hastighed af 3-4

kilometer om året. Til sammenligning er det fx

påvist, at træer i Holocæntiden flyttede deres

udbredelsesgrænser 250-400 meter per år. Og en

realistisk bedømmelse af den maksimale spred-

ningshastighed for fugle- og vindspredte plante-

arter ligger i størrelsesordenen fra få meter til få

km per år. Blandt dyrene har fuglene, især træk-

fuglene, et stort spredningspotentiale, mens spred-

ningen for insekternes vedkommende oftest er

stærkt begrænset; for flyvende arter er en kilo-

meter dog ikke usædvanligt. Større pattedyr, fx

Ræv og Rådyr, kan spredes op til 25 km.11 For de

fleste organismegrupper i økosystemerne må

man således regne med, at spredning vil ske me-

get forsinket i forhold til forskydningen af isoter-

merne. 

Effekter af klimaforandring 
på danske naturtyper

Den danske natur omfatter de naturtyper, der

dækker størstedelen af arealerne uden for de

opdyrkede og bebyggede områder, og hvis arts-

sammensætning er bestemt af dels naturgivne

forhold som jordbund, klima og hydrologi, og

dels af menneskeskabte påvirkninger. I det føl-

gende gives der en oversigt over, hvorledes en

ændring af klimaet kan tænkes at påvirke de for-

skellige naturtyper. Vurderingerne tager udgangs-

punkt i diverse publikationer. 7  11  12 13 Desuden

berøres effekterne på landbrugsproduktionen og

de ændrede forhold for dyr og planter i de dyr-

kede marker.

Lysåbne økosystemer på tør bund
Terrestriske økosystemer på tør bund omfatter

først og fremmest græsland (overdrev) og dværg-

buskheder, herunder klitheder. En nøglefaktor i

forbindelse med disse økosystemers struktur og

artssammensætning er tilgængeligheden af vand

og arternes forskellige tilpasninger til det forhold,

at der i løbet af vækstsæsonen kan opstå vand-

mangel. 

Græsland
På græsland spiller mikroklimaet, dvs. klimaet nær

jordoverfladen, som bl.a. er bestemt af jordover-

fladens hældningsretning, en afgørende rolle for

vegetationens sammensætning. Der er således

stor forskel på artssammensætningen på syd- og

nordvendte skråninger. Især på sydskråninger

kan der i vækstsæsonen opstå vandmangel på

grund af kraftig indstråling, høje luft- og jordtem-

peraturer, lav relativ luftfugtighed og deraf føl-

gende kraftig fordampning fra jord- og plante-

overflader. En klimaændring, der medfører for-

højet temperatur og mindre nedbør i vækstperio-

den, kan føre til forøget vandunderskud og flere

længerevarende tørkeperioder i vækstsæsonen,

med deraf følgende forøget vandstress for min-

dre veltilpassede arter, især på sandede jorder og

på sydvendte skråninger. Derved ændres græs-

landsvegetationens artssammensætning, og visse

arter vil kunne få ændret deres udbredelse i lan-

det. Som et eksempel på en planteart, der kan få

større udbredelse, kan nævnes Liden-Sneglebælg

(Medicago minima), som er en sydlig-mediterran

art, der findes på sydvendte skrænter i landets

sydlige egne (Fig. 3). Også vegetationens struktur

kan ændre sig fra tæt plantedække imod mere

åben vegetation. Det vil medføre, at betingelser-

ne for den insektfauna, der er knyttet til plante-

dækket, vil blive forandret med ændring af arts-

sammensætningen til følge.

Dværgbusk- og lavhederne
Også vegetation af dværgbuske og laver på heder

med sandet, tør bund vil være udsat for forøget

vandstress i forbindelse med en klimaændring. I

hvilket omfang det vil få indflydelse på hedernes

artssammensætning er uvist. Generelt er først og

fremmest jordbundsforholdene afgørende for

den regionale variation i hedevegetationen i Dan-

mark, men også klimaforskelle må være af betyd-

ning. Dværgbuskheden er således en oceanisk

naturtype, betinget af relativt lave sommertempe-

raturer og megen nedbør. Højere temperaturer

og mindre nedbør kan derfor betyde, at dværg-

buskene hæmmes, og at plantearter med konti-

nental til subkontinental eller sydlig udbredelse,

som fx Knoldet-Mjødurt (Filipendula hexapetala),

Eng-Havre (Helictotrichon pratense), Blodrød-Stor-

kenæb (Geranium sanguineum) og Tysk-Visse

(Genista germanica), som vokser på hederne i

landets sydlige og sydøstlige egne, får en større

udbredelse. Ligeledes vil en klimaforandring kun-

ne påvirke dværgbuskenes næringsstofoptagelse

– og derved balancen mellem dværgbuske og

græsser – til græssernes fordel, således at heder-
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Liden-Sneglebælg (Medicago mini-

ma) er en sydligt udbredt planteart,
der vokser på tørre, sydvendte
skrænter, og som ved en temperatur-
stigning kan forventes at brede sig til
flere lokaliteter.

Kilde: Pedersen, A. (1962) Det xerot-
herme floraelement ved de sydlige indre
farvande. Flora og Fauna 68:17-42.

Liden Sneglebælg

Figur 4.

Skematiserede klimatiske nicher for Rød-Gran og Bøg. Kraftigere toning indicerer øget konkurrence-
evne. Ved en temperaturstigning og fald i nedbøren som de forventede vil forholdene for Rød-Gran blive
yderligere ugunstige, mens de vil blive nogenlunde uforandrede for Bøg.

Kilde: Fenger, J., Jørgensen, A.M.K. & Halsnæs, K. (red.)(1996) Drivhuseffekt og klimaændringer. Betydningen for
Danmark set i lyset af IPCC's 1996-rapporter. Miljø- og Energiministeriet. Miljøstyrelsen.

Rød-Gran                                               Bøg
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ne ændres fra dværgbusk- og lavheder til græs-

heder. Derved vil heden miste sin værdi som

levested for sjældne ynglefugle som Urfugl, Hjej-

le, Trane og Tinksmed, ligesom betingelserne for

insektfaunaen vil blive ændret.

De dyrkede marker
Det første sted, man vil se en ændring som følge

af temperaturstigning og mindre nedbør, vil for-

modentlig være i landbrugsproduktionen. Land-

bruget vil tilpasse sig ved ændring af sorter og

såtider, ved ændring i anvendelsen af gødning og

pesticider samt ved øget anvendelse af dyrknings-

metoder, som bevarer jordfugtigheden.14 På

længere sigt kan der tænkes introduktion af nye

arter og øget dyrkning af fx majs. Disse foran-

dringer kan få stor indflydelse på det danske land-

skab og på dyr og planter tilknyttet de dyrkede

marker. Teoretisk set kan højere temperaturer

medføre forøget udbredelse af visse agerukrudtsar-

ter, fx Ager-Guldstjerne (Gagea villosa), Rundbla-

det-Torskemund (Kichxia spuria) og Liden-Vorte-

mælk (Euphorbia exigua), som nu findes i landets

sydøstligste, varmeste egne.15 I praksis er det dog

i høj grad afgrødevalget og dyrkningsmetoderne,

der bestemmer ukrudtsfloraens og agerlandsfau-

naens sammensætning.

Skovene
Den skovtype, der er bedst tilpasset det danske

klima, er formodentlig en blandet løvskov. Nuti-

dens danske skove har af produktionsmæssige

årsager et meget stærkt islæt af nåletræer, især

rødgran, der på de fleste lokaliteter i Danmark

dyrkes på grænsen af dens klimatiske krav, som

bl.a. omfatter en udpræget vintersæson. En tem-

peraturstigning, specielt højere vintertemperatu-

rer, vil svække rødgranen, som det allerede er set

med de "røde rødgraner" efter de ekstremt milde

vintre 1988/89 og 1989/90. Af Figur 4 fremgår,

at en stigning i gennemsnitstemperaturen fra 7,7o

til ca. 10o vil bringe rødgranen endnu længere

bort fra dens optimale temperaturområde, i mod-

sætning til bøg, som ikke vil blive tilsvarende hårdt

ramt. Man mener, at de fleste af vore løvtræer, fx

Bøg, Eg, Ask, Lind og Ær, vil være tolerante over

for eller direkte drage fordel af en begrænset

temperaturstigning, forudsat at nedbøren ikke

bliver for lav.7 Derimod må det forventes, at en

plantegruppe som laverne vil have svært ved at

tåle det tørrere miljø, ligesom også svampeflora-

en og insektfaunaen vil blive påvirket.

Det primære mål i skovbruget i forbindelse med

forandring af klimaet vil være at skabe skovøko-

systemer, der er karakteriseret ved en høj poten-

tiel tilpasningsevne. Medvirkende hertil vil være

etablering af blandingsbevoksninger, bestående

af træarter med forskellige økologiske krav og

optima, hvorved det vil være muligt løbende at

korrigere driftsmålet i overensstemmelse med

klimaudviklingen.7 Det vil være vigtigt at anven-

de træarter med stor tilpasningsevne, fx eg og

Bøg, og tilsvarende at reducere arealet af specielt

Rød-gran. Selvom også forskellige nordvestame-

rikanske nåletræer opfylder kravet om stor tilpas-

ningsevne, vil en naturlig konsekvens af klimaud-

viklingen være, at dansk skovbrug i fremtiden i

stigende omfang satser på løvtræer.

Terrestriske økosystemer på fugtig bund
Terrestriske økosystemer på fugtig bund omfat-

ter kær, fugtigbundsskove (fx ellesumpe) og høj-

moser. Kær og fugtigbundsskove er afhængige af

grundvand, idet de er tilpasset et årstidsmønster

med en høj grundvandstand, eventuelt vanddæk-

ning af jordoverfladen, om vinteren og dybere-

liggende grundvandsstand om sommeren. Vege-

tationens specifikke artssammensætning er be-

stemt af tidspunktet for tørlægning af jordover-

fladen om foråret samt grundvandsstandens

sommerdybde. 

Klimaforandringer, der medfører ændring af dis-

se faktorer, må derfor antages at medføre en ænd-

ring af fugtigbundsvegetationens udbredelse og

artssammensætning. Umiddelbart kan man fore-

stille sig, at et fald i grundvandsstanden (som føl-

ge af længerevarende forhøjet temperatur og for-

dampning og lavere nedbør) vil medføre en ind-

skrænkning af fugtigbundsarealet i Danmark. På

grund af den forventede højere vinternedbør vil

vanddækning om vinteren formodentlig stadig

være udbredt, men måske af kortere varighed

end nu. 

En særlig type af kær er væld, som fx dannes på

skrænter, hvor grundvand trænger frem. I vælde-

ne er vandets temperatur, der ved udspringet er

lig med grundvandets (og luftens) årsgennemsnits-

temperatur, p.t. 7,7oC, en af de faktorer, der be-

stemmer artssammensætningen. En nordlig plan-

teart som Gul-Stenbræk (Saxifraga hirculus), der

har sine sydligste forekomster bl.a. i danske væld-

moser, kan således her i landet være betinget af

vældenes konstante, lave temperatur. Hvis den
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gennemsnitlige lufttemperatur og dermed grundvandets temperatur som

forventet stiger til 10,5oC, kan det få negative konsekvenser for forekomsten

og udbredelsen af fx Gul-Stenbræk i Danmark. 

Højmoserne
I modsætning til kærene er højmosernes vandforsyning udelukkende

betinget af nedbøren. Højmoser er desuden karakteriseret ved en meget

langsom omsætning af tørven. De danske højmoser formodes at være

opbygget under klimaforhold med lave temperaturer og rigelig nedbør.

Med den forventede ændring af klimaet vil betingelserne for højmosedan-

nelse i Danmark blive forringet. Effekten på de eksisterende højmoser af sti-

gende temperatur, mindre nedbør og øget fordampning vil umiddelbart

være faldende vandmængde i højmosen (fald i højmosens sekundære

grundvandsspejl) og en forøget omsætning af tørven. Effekten af den forø-

gede omsætning vil blive forstærket af den tiltagende afsætning af kvælstof-
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forbindelser fra luften i vore dage. Den forøgede

dræning af højmosens overflade kan desuden

forstærke den allerede igangværende kolonise-

ring med birk i mange højmoser, og dermed

medvirke til højmosesystemets sammenbrud.

Ferskvandsøkosystemer
Vandløbene
Natur- og miljøforholdene i vore vandløb er i

hovedtræk bestemt af vandmængden (vandfø-

ringen), de fysiske forhold, herunder strømhas-

tigheden, samt vandkvaliteten. Disse faktorer er

alle mere eller mindre påvirkelige for forhøjet

lufttemperatur og lavere nedbør. Vandløbene vil

derfor kunne blive mærkbart påvirket af den for-

ventede forandring af klimaet.7

Som tidligere nævnt vil den gennemsnitlige årli-

ge afstrømning i vandløbene blive reduceret (i

Tryggevælde Å med ca. 40% frem mod år 2100).

Konsekvenserne heraf bliver især tydelige, når

årstidsvariationen tages i betragtning. Sommerpe-

rioder med faldende vandmængde vil blive for-

længet til hen på efteråret, og minimumsvand-

mængden kan blive reduceret med op mod 80%.

Det skønnes, at udtørring af mange små vandløb

i sommerperioden vil blive et tilbagevendende

problem, og mange mellemstore vandløb vil lige-

ledes med mellemrum blive kraftigt berørt af den

mindre vandføring. I den forbindelse vil evt. in-

tensivering af indvindingen af grundvand til in-

dustri, markvanding m.v. få alvorlige konse-

kvenser. Også vandets strømhastighed, der er

en vigtig styrende faktor for fordelingen af dyr

og planter i vandløb, vil blive reduceret. Det er

således beregnet, at en reduktion af vandmæng-

den i vandløb med fx 50% kan resultere i en

samtidig reduktion i strømhastigheden på

24%.7

Som følge af hyppige tilbagevendende udtør-

ringer af de små vandløb vil bunddyrsfaunaen

blive mere artsfattig, og artssammensætningen

vil ændres hen imod specialiserede arter, der

bedre kan overleve udtørring. Og udtørring vil

naturligvis også få fisk til at forsvinde. Desuden

vil den nedsatte vanddybde og strømhastighed få

strømkrævende smådyr til at forsvinde og der-

med fjerne fødegrundlaget for fx Ørred. De øko-

logiske forhold i de mellemstore vandløb vil lige-

ledes blive påvirket, om end i mindre grad end i

de små vandløb. 

Forureningen af vandløbene med næringsstoffer

og forskellige miljøfremmede stoffer kan ligele-

des blive påvirket af ændringen af klimaet. Det

forventes således, at den diffuse forurening vil

falde pga. mindre overfladeafstrømning til vand-

løbene. Til gengæld vil vandløbene blive mere

sårbare over for forurening med spildevand; det

gælder specielt i den lange sommer- og efterårs-

periode, hvor vandføringen er lav.

En temperaturforøgelse forventes at få indflydelse

på artssammensætningen af planter og dyr i vand-

løbet, idet vandplante- og smådyrssamfundene i

højere grad vil blive domineret af arter, der i dag

har en sydligere udbredelse. Det samme gælder

for fiskene; højere vandtemperatur vil således

forringe levevilkårene for laksefisk, men samtidig

bevirke, at karpefisk får større udbredelse, og at

nye arter kan indvandre (flodbarbe, smerling og

bitterling).7

Søerne
Søernes tilstand vil på langt sigt kunne blive be-

rørt af den forøgede temperatur og den resulte-

rende indskrænkning af den isdækkede periode

samt af den mindre tilførsel af næringsstoffer.7 I

lavvandede, næringsrige søer vil temperaturstig-

ningen dog betyde øget remineralisering af næ-

ringsstof fra bunden pga. forøget biologisk om-

sætning af organisk materiale. Den forøgede næ-

ringsfrigørelse vil medføre forøget vækst af plan-

teplankton (alger). I dybe søer vil den periode,

hvor vandmassen i søen er lagdelt, blive forlæn-

get, hvilket forøger risikoen for frigivelse af fos-

for fra bunden pga. længerevarende perioder

med anaerobe forhold. Højere vandtemperatur

og længere perioder med lagdeling forventes

også at stimulere væksten af potentielt giftige

blågrønalger. Fiskebestande forventes at ændres

hen imod flere karpefisk som skalle og brasen. I

næringsfattige og moderat næringsrige søer vil

de længerevarende isfri forhold muliggøre, at

undervandsplanter danner overvintrende bestan-

de, hvilket vil forbedre deres konkurrencebetin-

gelser overfor planktonalger.

Kystnære økosystemer
De kystnære økosystemer – vader, strandenge og

klitter – vil, foruden af en direkte effekt af stigen-

de temperatur og aftagende nedbørsmængde, bli-

ve påvirket af havets stigende vandstand, ikke

mindst af den stærkt forøgede hyppighed af eks-
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tremvandstande (Tabel 1). Betydningen af en vand-

standsstigning på op til 50 cm i løbet af næste

århundrede træder klart frem, når den beskedne

vertikale udstrækning af strandengene, 50-100

cm, tages i betragtning.

Strandengene
På strandengene kan kombinationen af højere

lufttemperatur og fordampning og mindre ned-

børsmængde i sig selv bevirke, at saltindholdet i

jorden forøges, især i sommerperioden. Af for-

modentlig større betydning vil det være, at vand-

standen stiger, idet der er nøje sammenhæng

mellem oversvømmelseshyppigheden og strand-

engsvegetationens sammensætning.16

Ved en stigning af middelvandstanden vil over-

svømmelseshyppigheden ved højvande blive for-

øget overalt på strandengen. Derved ændres kon-

kurrenceforholdet mellem arterne, hvilket kan

resultere i, at plantesamfundene så at sige paral-

lelforskydes opad til et niveau, der svarer til den

højere middelvandstand. Umiddelbart vil effek-

ten af vandstandsstigningen derfor blive, at strand-

engen flytter sig indad i landet, men bevarer sit

areal. Om dette bliver konsekvensen vil afhænge

af flere forhold. Således vil en forøget oversvøm-

melseshyppighed ved højvande medføre, at sedi-

mentationen forøges, hvorved strandengens

overflade hæves. Hvis sedimentationen kan hol-

de trit med vandstandens stigning, vil de eksiste-

rende strandenge kunne opretholde deres nuvæ-

rende position og samtidig ekspandere indadtil,

dvs. at det samlede areal forøges. Dette scenario

vil dog også afhænge af, om strandengen samti-

dig bliver eroderet fra havsiden, og ikke mindst

af, om der landværts forefindes arealer, der vil

være disponible for ny strandeng. Hvis dette ikke

er tilfældet, fx fordi landet er eller vil blive be-

skyttet bag diger, vil resultatet af vandstandsstig-

ningen være, at strandengsarealet bliver reduce-

ret eller i bedste fald forbliver uforandret. 

Hvis strandengenes areal reduceres ved en vand-

standsstigning, vil antallet af ynglepar af territorie-

hævdende fugle gå ned. Nedgangen i ynglepar

vil formodentlig være forholdsvis større end are-

alreduktionen, da det ser ud til, at strandengen

skal have en vis minimumstørrelse, før den kan

bære stabile ynglebestande af visse arter.

Langs landsiden af mange strandenge ved de indre

danske farvande er der i dag skov. Hvis vandstan-

den og dermed saltpåvirkningen stiger, vil denne

skov være truet, idet ingen danske vedplanter er

egentlig salttolerante. Den træart, der formodent-

lig vil klare sig bedst, er Rød-El, der i de indre

dele af Østersøen kan gå ned på den øverste del

af strandengene.

Vadehavet
Den kraftigste vandstandsstigning i danske far-

vande forventes ved Vadehavet. Her spiller strand-

engene i form af marskforland ('tidevandsmarsk')

en vigtig rolle for digesikkerheden, og vaderne er

vigtige fourageringsområder for fugle og opvæk-

stområder for fisk. Ifølge nyere vurderinger17

forventes strandengene langs med Vadehavets

fastlandskyst på grund af kraftig sedimentation at

kunne holde trit med en årlig vandstandsstigning

på 1-2 cm, hvilket er mere end den forventede.

På strandengene langs indersiden af vadehavsø-

erne er sedimentationen væsentlig mindre. Hvis

sedimentationen her ikke forøges, vil disse strand-

enge næsten alle forsvinde ved en vandstands-

stigning som den der forudses. 

For vadernes vedkommende er situationen højst

usikker. Et kompliceret samspil af det stigende

vandspejl og af erosion, transport og aflejring af

marine sedimenter vil gøre vadeområdernes

fremtidige udstrækning og placering temmelig

uforudsigelig i lyset af vor nuværende viden om

Vadehavets dynamik.

Klitterne
I modsætning til strandengene dannes klitterne

uden for havvandets direkte indflydelse og påvir-

kes derfor mere indirekte af en stigning i havets

vandstand. Klitterne er overvejende tørbundsty-

per, hvor de hydrologiske forhold er afgørende

for morfologi og økologi, hvorfor de vil være

stærkt påvirkelige af en ændring af temperatur

og nedbør.18 19  Ethvert klitsystem indeholder en

lomme med hvælvet overflade af fersk grundvand,

der vedligeholdes af nettonedbøren, og hvis vo-

lumen bestemmes af klitsystemets højde og ud-

strækning. I høje klitter er grundvandsstanden så

dybtliggende, at vegetationen ikke direkte kan

udnytte vandet; i klitlavninger er grundvands-

spejlet derimod så tæt på overfladen, at grund-

vandsdybden og årstidsvariationen bestemmer

vegetationens artssammensætning. En stigning af

havets middelvandstand i forbindelse med ekstre-

me højvands- og stormsituationer kan medføre

erosion, hvorved kysten rykker tilbage og klitsy-
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stemet bliver smallere. Det vil bevirke, at grundvandsstanden falder, hvilket

vil få negative konsekvenser for især vegetationen i klitlavningerne. 

Forhøjet temperatur og reduceret nedbør vil derudover bevirke, at risikoen

for vandunderskud eller længerevarende tørkeperioder i vækstsæsonen

forøges. Derved forøges vandstressproblemet for klittens tørbundsvegeta-

tion og fauna, som i forvejen er udsat for ekstreme forhold hvad angår

vandhusholdning. Det kan betyde, at en del af de mindre vel tilpassede

plantearter svækkes eller forsvinder, med negative konsekvenser for den

rige insektfauna i klitterne. Omvendt kan den forventede forskydning af iso-

termerne tænkes at medføre, at en kontinentalt præget planteart som Klit-

Limurt (Silene otites) vil forskyde sin nuværende nordgrænse nordpå langs

Jyllands vestkyst.
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Virkninger af forøget 
CO2-koncentration i atmosfæren

Udover direkte at medvirke til den forøgede driv-

huseffekt, vil en stigning af CO2-indholdet i at-

mosfæren også have andre virkninger. Der er

således peget på,11 at fotosyntesehastigheden hos

C3-planter, som er den mest almindelige fy-

siologiske type hos danske planter, vil stige ved

en forøgelse af atmosfærens temperatur og CO2-

indhold. Samtidig vil vandafgivelsen via transpi-

ration gennem planternes spalteåbninger mind-

skes, da spalteåbningerne ikke behøver at være

åbne så lang tid, når CO2-koncentrationen er høj.

Dermed øges primærproduktionen, og samtidig

mindskes følsomheden for vandunderskud i

vækstsæsonen. På grund af fysiologiske forskelle

mellem plantearterne må der dog imødeses for-

skydninger i konkurrenceevnen mellem arterne

og dermed ændring af vegetationens sammen-

sætning. 

Den direkte virkning på planteproduktionen af et

forhøjet CO2-indhold i atmosfæren indgår i en af

de modeller, som IPCC har taget i anvendelse til

simulering af, hvorledes vegetationen på globalt

plan vil ændre sig som en følge af en klimaæn-

dring.7 Men også planteproduktionens mulige ind-

flydelse på CO2-indholdet i atmosfæren er blevet

taget i betragtning. Således viser IPCC's nyeste

beregninger, at der ved en række forstlige tiltag,

herunder skovrejsning, over de næste 50 år vil

kunne lagres en kulstofmængde, som svarer til

20-30% af det forventede udslip til atmosfæren i

samme periode.7 Dette forekommer umiddelbart

meget optimistisk, og under alle omstændigheder

lagres CO2 kun så længe skovens biomasse for-

øges. Når skoven har nået sin maksimale biomas-

se, stopper yderligere lagring af CO2, som tværti-

mod igen vil frigøres, når nedbrydningsprocesser

tager over.

Konklusioner og perspektiver

Effekten på de danske naturtyper af en klimaæn-

dring, der indebærer forøgelse af den årlige gen-

nemsnitstemperatur med 2,8oC, en reduktion af

årsnedbøren med 5% og en vandstandsstigning i

havet på 50 cm, vil uden tvivl være markant. Der

må således forudses forskydninger i naturtyper-

nes flora- og faunasammensætning og i naturty-

pernes arealforhold. For de fleste typers vedkom-

mende vil forandringerne dog komme til at ske

gradvis og vil fra år til år være næsten umærkeli-

ge. Kun langs kysterne, måske især for klitternes

vedkommende, kan de mest markante foran-

dringer komme til at foregå i spring, betinget af

ekstremsituationer, der indtræffer med års

mellemrum.

Det må forventes, at der vil ske en indvandring

og spredning af nye arter sydfra, som kan for-

trænge visse af de nuværende arter i takt med, at

klimagrænserne flytter sig. Resultatet vil blive, at

vegetationstyperne så at sige bevæger sig nordpå.

Forskydningen vil dog være forsinket, og plante-

og dyresamfundene vil ikke flytte sig en bloc, da

reaktionen på det ændrede klima vil være meget

forskellig fra art til art. Men de biogeografiske

ændringer vil ikke blive så gennemgribende, at

Danmarks position indenfor den tempererede

løvskovszone forrykkes nævneværdigt.

Det må dog understreges, at de tilgrundliggende

forudsigelser om klimaets forandring er behæftet

med stor usikkerhed. Usikkerheden skyldes dels,

at de simuleringsmodeller, der indtil nu er an-

vendt til vurdering af det fremtidige klima, er

ufuldkomne, og dels, at vores evne til at vurdere

klimaforandringers effekt på biologiske systemer

er relativt begrænset på grund af systemernes

kompleksitet, og fordi problemstillingen kun har

været aktuel i forholdsvis kort tid.11

Der må tillige gøres opmærksom på, at betragt-

ningerne vedrørende arters og naturtypers geo-

grafiske reaktion på en kommende klimaændring

overvejende bygger på arternes mulige potentiel-

le udbredelse uden menneskets indgriben. Men

sådan ser virkeligheden jo ikke ud. Spredningen

af nye arter vil således blive hæmmet af, at det

danske landskab er stærkt fragmenteret i den for-

stand, at de naturarealer, hvor de nye arter kan få

fodfæste og hvorfra de kan sprede sig videre, for

det meste er små og ligger spredt. Og Danmark

er et kulturlandskab i 'kort snor', som det er ble-

vet sagt, hvor naturtyper og vegetationsdække i

høj grad styres af mennesket. Vi kontrollerer –

eller forsøger at kontrollere – naturtypernes arts-

sammensætning gennem pleje og forvaltning. 

Handlingsmuligheder

Hvilke handlingsmuligheder har vi i relation til

de forventede, menneskeskabte forandringer af
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klimaet? På det globale plan er der peget på så

mange negative konsekvenser – herunder fx risi-

koen for, at de store befolkninger i lavtliggende

kystregioner vil blive udsat for stigende vand-

stand, og at fødevareforsyningen i udviklingslan-

de vil blive ramt af tørke – at det internationale

samfund er forpligtet til at handle. Internationale

initiativer, der hovedsagelig retter sig mod at

reducere det globale udslip af drivhusgasser, spe-

cielt CO2, som primært dannes ved brug af fossile

brændsler som kul, olie og gas, er taget i FN og

EU regi.5

I Danmark har vi et af verdens højeste udslip af

CO2 per indbygger, og da vi tillige har økonomis-

ke og tekniske muligheder for at bringe det ned,

har vi en forpligtelse til at yde en aktiv indsats.

Den blev iværksat i 1996 med vedtagelsen af den

danske energihandlingsplan, Energi 21, der siden

har dannet rammen for igangsættelse af en lang

række initiativer til reduktion af CO2-udledning-

erne på energiområdet.

Hvorvidt de igangværende initiativer og bestræ-

belser får den ønskede virkning på fremtidens

klimaudvikling kan der kun gisnes om. Realistisk

set er en menneskeskabt ændring af klimaet in-

den for det næste århundrede formodentlig alle-

rede uafvendelig. Vi må derfor efter al sandsyn-

lighed indstille os på, at der vil komme foran-

dringer, som vi må tage stilling til. 

På det nationale, naturpolitiske plan har vi vel val-

get mellem to strategier: 1) Vi kan søge at iværk-

sætte en stærkt intensiveret naturpleje med det

formål at bibeholde de nuværende naturtypers

status og artssammensætning, eller 2) vi kan til-

passe os klimaforandringernes påvirkninger af

naturtyperne. 

Det første alternativ – at pleje og forvalte os ud af

klimaforandringerne – ligger i forlængelse af den

allerede igangværende naturforvaltnings- og

naturplejepraksis. Allerede under de nuværende

økonomiske og forvaltningsmæssige betingelser

er plejeindsatsen imidlertid for fragmenteret og

plejemidlerne for små til at følge med strukturud-

viklingen. Med forandrede klimaforhold vil pro-

blemet blive endnu større. I det lys er plejeløs-

ningen næppe noget realistisk alternativ i sin hel-

hed. Udvalgte naturtyper, der er særligt værdiful-

de, fx ud fra et biodiversitetssynspunkt, vil nok

kunne bibeholdes ved en målrettet indsats. Men

det vil være meget vanskeligt at bibeholde alle

naturtyperne i deres nuværende omfang.

Den anden – på længere sigt nok mere realistiske

– mulighed er at tilpasse sig klimaforandringerne

og leve med de naturmæssige forandringer, der

måtte komme, herunder at skabe rum for foran-

dringerne. Med andre ord i højere grad end hidtil

at lade den naturlige dynamik få lov til at udfolde

sig.

Et par eksempler kan illustrere dette. Oprethol-

delse af vore klitsystemer, der især langs Jyllands

vestkyst er vigtige i kystbeskyttelsen, kan formo-

dentlig rent teknisk lade sig gøre ved kystfodring,

dæmpning mv. Men man kan også, på klitlokali-

teter, hvor kystbeskyttelsen er af mindre vital

betydning for samfundsinteresser, vælge at lade

den naturlige dynamik med erosion, vindbrud,

sandflugt og dannelse af nye klitter få frit spil. 

Et andet eksempel er strandengene. Man kan væl-

ge at beskytte eksisterende, lavtliggende landbrugs-

arealer imod oversvømmelse bag diger. Eller man

kan lade de salte enge få plads til at flytte sig ind-

adtil i kystlandet, i takt med at havet stiger.

Valget mellem plejestrategien og tilpasningsstra-

tegien må, lokalt som nationalt, bygge på såvel

samfundsøkonomiske som naturpolitiske præ-

misser og afvejninger: Hvor store midler vil sam-

fundet i fremtiden være villig til at anvende på

intensiveret pleje af store naturarealer? Hvorle-

des skal man i fremtiden naturpolitisk prioritere

en bred opretholdelse af de nuværende naturty-

per med deres karakteristiske artssammensæt-

ning, hhv. en mere ureguleret dynamik, der ska-

ber rum for de ændringer af naturtyperne, som

klimaforandringen efter al sandsynlighed vil føre

med sig?

Behov for mere viden

Dersom det ikke lykkes gennem de igangværen-

de og fremtidige globale og nationale initiativer

at forhindre, at drivhuseffekten forstærkes og kli-

maet ændres, vil der – hvad enten man vælger

den ene eller den anden handlingsmulighed – i

naturforvaltningen være behov for langt mere

detaljeret viden om økosystemernes struktur og

funktion og om dyre og plantearternes reaktion
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på ændring af omverdensfaktorerne. Der er såle-

des behov for mere viden om arternes reproduk-

tions- og spredningsbiologi og om arternes fysio-

logi og habitatkrav. Desuden om konkurrence-

forhold mellem arterne, herunder mere detalje-

ret kendskab til arternes økologiske amplitude

under forskellige klimaregimer.

Denne viden skal bruges til at forudsige, hvorle-

des en klimaændring vil komme til at påvirke

økosystemerne, således at der på kvalificeret vis

kan tilrettelægges en fremtidig naturforvaltnings-

strategi, der tager højde for forandringerne. 

Desuden vil der være behov for at følge en kom-

mende klimaforandrings faktiske effekt på økosy-

stemerne, således at det vil være muligt løbende

at justere naturforvaltningens mål og metoder.

Til det formål bør der etableres permanente over-

vågningsarealer og transekter i de forskellige na-

turtyper og i de forskellige dele af landet, således

at ændringer af økosystemernes kvalitative og

kvantitative sammensætning løbende kan regist-

reres. Overvågning kan også udføres ved hjælp af

bioindikatorer, dvs. arter af dyr og planter, om

hvilke man har kunnet konstatere, at de i deres

reproduktion, spredningsbiologi, fysiologi mv. er

følsomme overfor selv mindre forandringer af

klimaet.

Efter alt at dømme haster det med disse initiati-

ver. En menneskeskabt ændring af klimaet er for-

modentlig allerede i gang, og selvom økosyste-

merne besidder en vis resistens overfor ydre på-

virkninger, vil effekten på økosystemerne sikkert

være tydelig indenfor få årtier.

Tak
Adskillige fagfæller har bidraget med konstruktiv

kritik og forslag til forbedringer i denne tekst.

Det skylder jeg dem tak for.
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NATUREN – SET PÅ TVÆRS
Af cand.scient. Hanne Stensen Christensen, Naturrådets Sekretariat

Artiklen giver på baggrund af de øvrige artikler i temarapportens 
del III et overblik over tilstanden i den danske natur, som forfat-
terne ser den.

. Naturen er overalt, og en diskussion af naturkvalitet skal om-
fatte både naturarealer, produktionsarealer, byerne og havet. 

. I et tidsperspektiv på 200 år er naturarealet blevet meget min-
dre. Aktuelt er naturarealet stabiliseret for de fleste naturtyper,
med en svag fremgang for vandhuller, hegn og bynatur.

. Skovarealet er steget fra 4 til 12% inden for de sidste 200 år.
Arealet af naturskov er faldet, mens plantage-arealet er steget.

. Der er sket en mere skarp funktionsopdeling mellem arealer der
drives intensivt og arealer uden drift. På produktionsarealerne er
der på grund af den intensive produktion mindre plads til natur.
På de ekstensivt drevne naturarealer (halvnaturen) er manglende
drift i form af græsning og høslæt et problem.

. Der mangler kontinuitet. Mest sårbare er naturskovsarealerne,
halvnaturen og de klarvandede søer. For alle disse naturtyper
gælder at de ikke eller kun meget vanskeligt kan genskabes hvis
de bliver ødelagt. 

. Den øgede tilførsel af næringsstoffer, særligt kvælstof og fosfor,
er et problem både på landjorden, i ferskvandsmiljøet og i hav-
områderne. Tilførsel af næringssalte øger produktionen, arts-
sammensætningen ændres, og de fleste steder bliver antallet af
arter mindre.

. Pesticiderne har stor negativ betydning for dyre- og plantelivet
på produktionsarealerne og de nærmeste naboarealer. 

. I international sammenhæng er det de danske kyster og lavvan-
dede marine områder der har størst værdi. Flere ferskvandsom-
råder fungerer som internationale referenceområder.
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Naturen er overalt 

De økosystemer og arter der i dag findes i Dan-

mark er det samlede resultat af arealanvendelsen

og produktionen siden istiden. Naturskoven, klit-

terne og højmoserne er det tætteste vi kommer

på rester af den oprindelige natur, som den eksis-

terede før mennesket for alvor gjorde sig gæl-

dende. Ligeledes er halvnaturen rester af en dyrk-

ningsform som var fremherskende i flere tusind

år, men som ikke længere er rentabel i det mo-

derne landbrug. 

Ofte betragtes de arealer, der er udsat for størst

menneskelig påvirkning ikke som natur. Den

"rigtige" natur opfattes som naturen uden for

byerne og uden for de intensivt drevne land-

brugsarealer. Ikke desto mindre er netop bynatu-

ren vigtig for mange mennesker.1 I realiteten

udgør denne "rigtige" natur kun ca. 10% af det

danske landareal. Der er dog med introduktionen

af bæredygtighedsbegrebet i dansk naturpolitik

skabt en forståelse for at menneske og natur er

gensidigt afhængige af hinanden.2 Produktions-

arealer og naturarealer må derfor også betragtes

som en del af samme system og afhængige af

hinanden. Som helt konkrete eksempler kan næv-

nes at pesticider fra produktionsarealerne driver

ind på naturarealerne og at rådyrene fra skoven

er afhængige af at kunne fouragere på kornmar-

kerne.3

At produktionsarealer og naturarealer forvaltes i

sammenhæng betyder ikke at de samme hensyn

overalt skal tillægges samme vægt. Princippet

bruges allerede inden for vandområdet hvor mål-

sætningerne for de enkelte vandområder skal

afveje produktionshensyn overfor hensyn til dyre-

og plantelivet. Således er nogle vandområder

målsat som videnskabelige referenceområder, for

at bevare et forholdsvis uforstyrret dyre- og plan-

teliv, mens andre områder er målsat med færre

krav til dyre- og plantelivet, idet en meget væ-

sentligt funktion er bortledning af spildevand.4

Kun små rester af 
oprindelig natur i Danmark 

Ud fra artiklerne kan en række aktuelle proble-

mer for dansk natur identificeres:

• Mindre plads til naturen og mindre vand i land-

skabet

• Funktionsopdeling og intensiv drift af produk-

tionsarealerne 

• Mangel på kontinuitet i tid og rum

• Tilførsel af næringsstoffer (eutrofiering)

• Tilførsel af miljøfremmede stoffer

En del af problemerne skal ses i sammenhæng

med at størstedelen af det danske land- og vand-

areal er inddraget til produktionsformål eller er

afgørende påvirket af produktionen. På landjorden

dækker landbrug ca. 66% og skovbrug ca. 12% af

arealet, vandløbene vedligeholdes intensivt, og i

havområderne foregår et intensivt fiskeri. 

Mindre plads til naturen og mindre 
vand i landskabet
For alle naturtyper gælder det at i et tidsperspek-

tiv på 50-200 år er arealet blevet mindre, mens

situationen for småbiotoperne er mindre entydig.

Aktuelt er naturarealet stabiliseret for de fleste

naturtyper, med en fremgang for vandhuller,

hegn og bynatur. For skovenes vedkommende er

arealet med plantager stigende. Naturskovsarealet

er aktuelt set stabiliseret, mens det i det lange

perspektiv er gået ned. 

Omdriftsarealet er øget; det giver mindre plads til
natur og halvnatur5

Inden for de seneste 200 år er det samlede land-

brugsareal blevet mindre, mens den del af land-

brugsarealet der er i omdrift er steget.

Omdriftsarealet er især steget på bekostning af

halvnaturarealerne. I begyndelsen af 1800-tallet

havde halvnaturtyperne som klitter, moser, heder,

overdrev og enge deres største arealmæssige

udbredelse med op imod 75% af landets areal,

mens de i dag dækker omkring 8%. Størstepar-

ten er inddraget til landbrugsland i omdrift. Den

kraftige tilbagegang i arealet af halvnaturtyper

har medført at en del arter er forsvundet fra Dan-

mark, og endnu flere er i fare for det. Ud af de

343 som er angivet som uddøde siden 1850 er

109 arter, eller ca. 1/3, knyttet til halvnaturtyper-

ne og 63 alene til overdrev. 

Antallet af småbiotoper i agerlandet er gået kraftigt
ned – men er aktuelt i svag fremgang 
Antallet af landbrugsbedrifter er siden 1940 fal-

det fra 200.000 til 60.000, hvilket har medført

stigende markstørrelser, sløjfning af ejendoms-

skel og dermed også sløjfning af hegn og diger

samt opfyldning af vandhuller.3 Et anderledes bil-
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Mulighed for natur i tidligere vådområder

Arealanvendelse 1994

Brak
Beskyttede 
naturområder §3   

Våde naturarealer 1815
Hede/eng
Eng
Eng/mose
Eng/krat
Mose
Søer
Marker

Data fra projektet: Grænser i Land-
skabet. Forskningsprogrammet: 
Menneske, landskab og biodiversitet.
Udarbejdet af Ole Hjorth Caspersen.

1994

1815

0      1 kilometer

Det er et stort uudnyttet potentiale
til forbedring af naturindholdet i
agerlandet. Allerede i dag placeres
græs- og brakarealer overvejende
på de vandlidende jorde. Mange af
disse områder er tidligere vådområ-
der (som år 1815 kortet viser), men
områderne er senere blevet drænet
og opdyrket. De vådområder som
ikke er blevet drænet er i dag be-
skyttet natur (naturbeskyttelseslo-
vens §3), men variationen i vådom-
råderne er blevet væsentlig mindre
end år 1815.
Anvendte kort: Original I og origi-
nal II kort Bjerringbro - Hvorslev
1:4000, 1815; Beskyttede naturty-
per Viborg Amt 1:25.000, 1994;
Det generelle landbrugsregister
1:10.000, 1994. Fiskeri- og Fødeva-
reministeriet.

Græs
Våde naturarealer 1815
Marker
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lede tegner sig for levende hegn i Vest- og Nord-

jylland. Her blev der i forbindelse med opdyrk-

ningen af halvkulturerne fra midten af 1800-tal-

let plantet mange levende hegn.6 Først i perio-

den 1986-91 kan der generelt vises en fremgang

for småbiotoperne i agerlandet. Fremgangen

skyldes især nyplantninger som led i vildt- og

landskabspleje. På grund af den udbredte jordbe-

handling, sprøjtning, gødskning og udplantning

af fremmede arter og racer af træer og buske er

plantningerne af begrænset værdi som levested

for de vilde dyr og planter.3 De vandhuller der er

blevet anlagt inden for de seneste år har haft en

gavnlig indvirkning på padderne og det øvrige

dyreliv her.7 Vi er dog stadig langt fra omfanget

af naturområder i tidligere tiders landbrugsland-

skab.8

Arealet med naturskov er blevet mindre9

Kun 10% af skovarealet, eller ca. 1% af landarea-

let, er dækket af løvskov med lang kontinuitet

(naturskov). Det mest artsrige og værdifulde dyre-

og planteliv findes i disse skove, og særligt i elle-

sumpe, græsningsskove og urørte skove. Ca. 4%

af landarealet har været konstant skovbevokset

siden 1805; disse arealer kunne potentielt være

naturskov, men mange er blevet til plantager

med fremmede træarter. Med indførslen af natur-

skovsstrategien forsøges arealerne med gammel

løvskov sikret. På statsskovsarealer er den kendte

naturskov således udpeget og beskyttet mod plan-

tagedrift, men der er ikke i dag bestemmelser der

hindrer at naturskovsarealerne i de private skove

fældes og omlægges til plantager. 

Færre vandområder og vådområder7

En forudsætning for at kunne intensivere pro-

duktionen i både landbruget og skovbruget har

været en mere effektiv dræning. Et resultat af

dræningen er at mange vandløb er blevet rørlagt

og at både vandområderne og vådområdernes

antal og areal er gået ned. Fra slutningen af 1800-

tallet og frem til 1980 er vådområderne blevet

reduceret til skønnet 25-50% af det oprindelige

areal, både i skovene og i det åbne land. Antallet

af damme, søer og vandløb er skønsmæssigt ble-

vet reduceret til en tredjedel.7

Havområder med en vanddybde på mindre end 2 m
er reduceret med ca. 20%10

Over 40.000 ha vandområder er blevet tørlagt

som følge af landvindingsprojekter, primært i

starten af dette århundrede. Reduktionen i arealet

af de lavvandede havområder har medført at

andelen af de danske farvande som kan anvendes

som vinterkvarter er blevet indskrænket. Det går

ud over en række fuglearter såsom Knopsvane,

Skarv og en del ænder.

Samtidig med byernes vækst er også arealet af
bynaturen vokset kraftigt1

Væksten i bynaturen er især sket på bekostning

af landbrugsarealer og naturarealer, men set iso-

leret er der blevet bedre plads til de vilde dyr og

planter i byen. Aktuelt kan byfortætningen være

en trussel mod bynaturen, idet grønne arealer

ofte inddrages til bebyggelse.

Funktionsopdeling og intensiv 
drift af produktionsarealerne 
Indtil for ca. 200 år siden var opdelingen mellem

produktionsarealer og naturarealer ikke så skarp.

En mindre del af arealet var i omdrift og blev

dyrket intensivt, mens den største del af arealet

blev udnyttet til en ekstensiv flersidig produktion.

Nogle steder førte denne flersidige produktion

imidlertid til en forarmelse af naturgrundlaget.11

I dag dyrkes de fleste arealer intensivt, med en

omfattende tilførsel af næringsstoffer og pestici-

der og med et meget lille naturindhold,5 mens

mange af de tilbageværende halvnaturarealer

gror til, fordi driften ophører. Halvnaturarealerne

har ikke længere en produktionsmæssig plads i

det intensive landbrug, og derfor er de truet.3

Driften af omdriftsarealerne er intensiveret; det
giver mindre plads til det vilde dyre- og planteliv3

Mens arealet af dyrkede marker er blevet udvi-

det, er deres biologiske mangfoldighed blevet

indskrænket. Årsagen skal søges i den moderne

landbrugsdrift, og der findes på gamle økologiske

landbrug både en større diversitet og individtæt-

hed end på konventionelt dyrkede marker. De

dyrkede marker huser overvejende almindelige

og vidt udbredte arter. Således har mindre end én

procent af de beskyttelseskrævende arter marker-

ne som levested. Tidligere var brakarealerne et

vigtigt levested for dyr og planter i agerlandet.

Brakarealet er imidlertid svundet betydeligt ind,

idet brak ikke længere indgår i sædskiftet i det

moderne landbrug. Brakarealet havde en

opblomstring i midten af 90’erne, hvor EU for at

nedbringe overskudsproduktionen stillede krav

om braklægning af en del af landbrugsarealet.
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Manglende drift medfører at halvnaturarealerne gror til5

Hvor problemet på produktionsarealerne består i

at produktionen er blevet intensiveret, så er et af

de største aktuelle problemer for halvnaturarea-

lerne at driften på en del af arealerne ophører.

Arealet af halvnaturarealer er nu stabiliseret gen-

nem beskyttelsen i naturbeskyttelseslovens §3, og

omdriftsarealet vokser ikke længere, men er svagt

faldende. På halvnaturarealer, hvor driften ophø-

rer, gror arealerne imidlertid til med høje urter

og krat. Hermed falder biodiversiteten, idet de

typiske eng- og overdrevsarter skygges væk. I de

første faser af tilgroningen kan diversiteten dog

være høj, og insekterne stortrives. Derfor er et

varieret græsningstryk gunstigt for biodiversite-

ten. Den negative effekt af tilgroning forøges

betydeligt, hvis arealerne har været gødsket. Selv-

om den arealmæssige tilbagegang for halvnatur-

arealerne i princippet er standset, kan der reelt

ske en fragmentering af områderne, fordi nogle

områder gror til og mister deres værdi som leve-

sted. Tilgroningen betyder at der bliver længere

mellem de arealer der huser mange af de typiske

arter og som har en god naturkvalitet.

Flere plantager og intensiv skovdrift har givet mindre
plads til naturen; aktuelt er udviklingen dog positiv9

Også inden for skovbruget er der sket en intensi-

vering og en opdeling mellem forskellige typer af

produktion. Dels blev grænsen mellem skov og

ager lagt fast med skovforordningen i 1805, dels

er en stor del af skovarealet blevet til intensivt

drevne plantager. Det samlede skovareal er i lø-

bet af de sidste 200 år vokset fra 4% til 12%.9

Inden for de seneste år er der blevet givet store

tilskud til privat skovrejsning på agerjord. Inden

for statsskovbruget har man især koncentreret

sig om rejsning af bynær skov. Væksten i skova-

realet skyldes en vækst i plantagerne; således

udgøres 90% af skovarealet af produktionsskov,

og 60% af skovarealet udgøres af nåletræsplanta-

ger.9 Også arealet med juletræer og pyntegrønt,

som er den allermest intensive produktionsform i

skovbruget, er vokset, både inden for de eksiste-

rende skove og på tidligere landbrugsjord. Dan-

mark er i europæisk sammenhæng førende på

dette område.11 Aktuelt er udviklingen positiv,

idet der nu sker en mindre intensiv pleje af pro-

duktionsskovene. Der drænes mindre, og der

efterlades mere dødt ved. Der bliver således lidt

bedre plads til vilde dyr og planter her.9 God og

flersidig skovdrift og flersidig arealanvendelse er

et nyt begreb som ofte nævnes i forbindelse med

bæredygtigt skovbrug.11

Intensiv vedligeholdelse af vandløbene giver dårlige-
re levevilkår7

Der er sket en generel homogenisering af de fles-

te vandløb. For at kunne fungere mest effektivt til

bortledning af vand er der sket en udretning og

kanalisering af vandløbene og en intensiv grøde-

skæring og oprensning. Herved er den naturlige

variation i vandløbets dybde, bredde, strøm og

bundtype forsvundet. Mange gydestrækninger

for ørred og laks med sten og grusbund er blevet

gravet væk, og det samme gælder åslyngninger

med stor dybde og langsomt flydende vand. En

lang række plantearter (fx Bændel-, Glinsende-,

Græsbladet-, Langbladet- og Rust-Vandaks) og

dyrearter (især mange vårfluer og større døgnflu-

er), som foretrækker at leve i det dybe, langsomt-

flydende vand i åslyngningerne, er blevet meget

sjældne. Vedligeholdelsen af vandløbene skaber

forstyrrelser og ustabile levevilkår for dyre- og

plantelivet, som kan sammenlignes med levevil-

kårene på landbrugsarealerne. I vandløbsloven

fra 1983 sidestilles hensynene til vandløbenes

vandafledningsevne med hensynene til dyre- og

plantelivet. Loven er således et af de første ek-

sempler på integrering af flere formål i dansk

miljølovgivning. Der blev hermed sat en omlæg-

ning af vandløbsvedligeholdelsen i miljøvenlig

retning i gang. Det har været medvirkende til at

en række vandløbsdyr, som fx Ørred, er i frem-

gang. Stadig vedligeholdes en meget stor del af

især kommunevandløbene dog intensivt.7

Det intensive fiskeri påvirker bestandene af planter
og dyr10

Fiskeriet påvirker direkte de arter der fiskes efter,

men også bifangsterne og den fysiske påvirkning

af bunden har stor betydning. Således udgør den

årlige bifangst af marsvin op til 4% af bestanden.

Hvert år bortfiskes 50-75% af gydebestanden af

torsk i Østersøen, og der er nu færre store fisk

end for 20 år siden. En mulig sideeffekt af dette

kan være en øget mængde af planteplankton, idet

de små fisk spiser det dyreplankton som ellers

skulle spise planteplankton. Bomtrawling er en af

de fangstmetoder som påvirker bunden og bund-

dyrene mest. Således har dødeligheden blandt

bunddyr som søstjerner og Molboøsters ved under-

søgelser af bomtrawling vist sig at være så stor

som henholdsvis 10-30% og 90%.10
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Mindre intensiv drift af bynaturen1

I de seneste år er der sket en forandring af kvalitetsopfattelsen af bynatur.

Anlæg og vedligeholdelse bygger ikke længere udelukkende på park- og

plejemål uden plads til den vilde natur, men har bevæget sig mod mere dif-

ferentierede mål som også omfatter bevaring og genopretning af vild natur. 

Mangel på kontinuitet i tid og rum
Kontinuitet både i tid og i rum er af betydning for alle miljøer. Mange

naturområder er blevet fysisk isolerede, med uoverkommelige sprednings-

mæssige barrierer mellem områderne. Områderne er ikke længere store

nok til at have et varieret dyre- og planteliv, og afstanden mellem områder-

ne er for stor til at arterne kan spredes. Opretholdelse af en bestemt eksten-

siv driftsform gennem flere hundrede år er også et udtryk for kontinuitet.

Både ophør af drift på tidligere drevne arealer og iværksættelse af drift på

tidligere udyrkede arealer kan være brud på kontinuiteten. Ligeledes er til-

førsel af næringsstoffer til områder der hidtil har været næringsfattige et

brud på kontinuiteten. Mest sårbare over for ændringer i påvirkningerne er

naturskovsarealerne, halvnaturen og de klarvandede søer. Naturindholdet i
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disse naturtyper kan ikke genskabes eller kan kun

meget vanskeligt genskabes, når kontinuiteten

først bliver brudt.12

Naturskovsarealerne er afhængige af en 
meget lang kontinuitet9

På de bedste af naturskovsarealerne har der væ-

ret en selvforyngende skov uden hugst i mange

hundrede år. Det unikke dyre- og planteliv som

findes her kan ikke umiddelbart genskabes i de

nye skove, fordi mange gammelskovsarter kun

har et lille spredningspotentiale og kræver lang

tid for at kunne etablere sig. En del lavarter som

gror på gamle træer kræver således mange år for

at kunne etablere sig. Når træernes levetid er

meget kortere i plantagerne end i naturskoven,

får disse laver dårlige chancer for at nå at etable-

re sig.

Halvnaturarealerne er afhængige af ekstensiv 
græsning eller høslæt
Selvom arealer med halvnatur i Danmark udgør

en meget lille del af det samlede agerland huser

de størsteparten af biodiversiteten inden for en

række organismegrupper. Årsagen er arealernes

lange kontinuitet uden omlægning, gødskning,

dræning og sprøjtning. Græsning og høslæt er

oprindeligt de eneste menneskeskabte påvirk-

ninger her.3 Brydes kontinuiteten enten gennem

opdyrkning eller ved at arealerne gror til kan dis-

se naturtyper ikke umiddelbart genskabes et an-

det sted. Mange lavmobile, biotopsbundne arter

er knyttet til halvnaturen, og tabet af et levested

kan derfor være uigenkaldeligt, idet arterne ikke

inden for en overskuelig fremtid vil kunne gen-

indvandre.5 De "enge" og "overdrev" som nyska-

bes på tidligere landbrugsjord kan ud fra et biodi-

versitetssynspunkt bedst sammenlignes med

omlagte kulturgræsarealer. Hvorvidt de på lang

sigt kan udvikle et større naturindhold afhænger

af, hvilke muligheder der er for spredning af bio-

toptypiske arter fra gamle eng- og overdrevs-

arealer.5

Opstemninger bryder kontinuiteten i vandløbene13

En række fisk som ål, havørred og laks vandrer i

løbet af deres livscyklus mellem saltvand og fersk-

vand. Er vandløbene spærret af opstemninger

eller andre anlæg der ikke er fiskepassable kan

der ikke opretholdes en selvreproducerende be-

stand af disse fisk i vandløbene. Der er inden for

de seneste årtier gjort en stor indsats for at vand-

løbene igen skal blive fiskepassable.

Svært at vende udviklingen i søer med uklart vand7

I dag har kun 15% af søerne så klart vand at de

kan huse en varieret undervandsvegetation; for

100 år siden var denne andel skønsmæssigt 80%.

Til trods for at tilførslen af næringsstoffer, især

fosfor, er gået ned over de sidste 20 år udebliver

den ventede forbedring i mange søer. Det kan

skyldes træghed i fødekæderne, hvor rovfisk har

svært ved at etablere sig, mens skidtfisk æder det

dyreplankton som skulle holde mængden af

alger nede. Det kan også skyldes at der er opho-

bet fosfor i bundsedimentet, som mange år frem

i tiden tilføres søvandet og derved fastholder

søen i en næringsrig tilstand med uklart vand.

Det er altså svært at vende udviklingen i en sø

der én gang er blevet tilført store mængder

næringsstoffer. Forudsætningen for at bevare de

søer der i dag stadig er næringsfattige og klarvan-

dede med en udbredt bundvegetation er således

at fastholde en situation med en lille næringsstof-

belastning. Netop disse søer er mest sårbare. 

Bundforholdene ødelægges af det intensive fiskeri10

Ålegræsset udgør en speciel naturtype, idet det er

hjemsted for en række fisk og invertebrater, her

iblandt krebsdyr og snegle. Ålegræsbæltet er imid-

lertid meget følsomt over for trawlfiskeri og skra-

bende redskaber. Hvis ålegræsset forsvinder kan

der gå mange år før der sker en reetablering, hvis

det i det hele taget er muligt pga. de sedimentæn-

dringer som trawlfiskeriet kan medføre. Havmil-

jøet udviser dog i øvrigt generelt stor evne til at

regenerere. Således forøges dybdegrænsen for de

store alger når næringsstoftilførslen af klimatiske

årsager nedsættes blot et enkelt år. 

Tilførsel af næringsstoffer (eutrofiering)
Den øgede tilførsel af næringsstoffer, særligt

kvælstof og fosfor, er et problem i alle miljøer,

både på landjorden, i ferskvandsmiljøet og i hav-

områderne. Alle steder medfører en tilførsel af

næringssalte en øget produktion af biomasse, en

ændring i artssammensætningen og de fleste ste-

der også en nedgang i antallet af arter. I vandmil-

jøet fører næringsstofbelastningen desuden i sid-

ste ende til iltsvind og mulig fiskedød. Lignende

dramatiske hændelser sker ikke på landjorden;

ikke desto mindre er effekterne på artssammen-

sætningen lige så dramatiske her som i vandmil-

jøet. Aktuelt er tilførslen af næringsstoffer til

vandmiljøet stabiliseret eller svagt faldende. Der

er dog stadig langt til målene i Vandmiljøplan I
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Brak

Skov
Beskyttede naturom. §3

Søer og  vandløb
Moser 
Heder
Enge
Overdrev

- 1 –  2 laveste
2 –  5
5 –  8
8 – 11

11 – 14
14 – 17 højeste

Jordens dyrkningskvalitet

Data fra projektet: Grænser i Landskabet
Forskningsprogrammet: Menneske, land-
skab og biodiversitet.
Udarbejdet af Ole Hjorth Caspersen.

Brak kan give mere natur

Brak kan anvendes som en mere naturnær arealanven-
delse på de dårligere jorde og derved fungere som stød-
pude imellem de intensivt udnyttede landbrugsarealer og
skov- og naturarealerne til gavn for både planter, dyr og
miljø. I 1800-tallets landbrug lå landsbyen ofte centralt
placeret på den gode jord med den højeste dyrkningskvali-
tet. Den intensivt udnyttede indmark, med de egentlige
marker var placeret udenom. På større afstand og på den
dårligere jord lå udmarken, som bestod af hede, krat, over-
drev, moser og kær. Mønsteret kan genfindes mange steder

i dag, blot er eng, hede og krat blevet erstattet med skov el-
ler landbrugsarealer som udnyttes ekstensivt. 

Anvendte kort: Matriklen 1:4000, 1844; Beskyttede natur-
typer Viborg Amt 1:25.000, 1994; Skovgrænser, søer og
vandløb 1:25.000 Danmarks Jordbrugsforskning, 1986;
Div. temaer fra T0 kortet 1:10.000 Kort og Matrikelsty-
relsen; Ortofoto 1:10.000, 1995 Kampsax Geoplan; Det
generelle landbrugsregister 1:10.000, 1994. Fiskeri- og Fø-
devareministeriet.

0              1 km
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og II.14 Der er i naturbeskyttelseslovens §3 et

forbud mod at ændre tilstanden på halvnaturare-

alerne, men ikke et konsekvent forbud mod at

gødske. Det betyder at eksisterende gødsknings-

praksis kan fortsætte.15

Blandt de truede plantearter er der en klar over-

vægt af arter med tilknytning til næringsfattige

og stabile miljøer. At det netop er disse miljøer

der er mest trængt skal ses i sammenhæng med,

at størstedelen af det danske areal er næringsrigt

eller forstyrret eller begge dele. Landbruget har

gennem tiden omdannet størstedelen af landare-

alet til en dyrkningsflade med et næringsrigt og

forstyrret miljø. En stor del af de udyrkede area-

ler, som fx vedvarende græsarealer og kantbioto-

per, er blevet omdannet til et næringsrigt og sta-

bilt miljø.3

På halvnaturarealerne udkonkurreres de 
lavtvoksende arter5

Næringstilførslen til vedvarende græsarealer som

enge og overdrev medfører at de lavtvoksende

biotoptypiske arter udkonkurreres af de mere

almindelige kraftigt voksende næringskrævende

arter. På 2-3 årtier halveres artstallet. Generelt sti-

ger andelen af græsser, mens andelen af bredbla-

dede urter falder, og mosserne forsvinder stort

set helt. Gødskningens effekt på planterne ram-

mer indirekte også dyrene. Mange planteædende

arter forsvinder, i takt med at de biotopstypiske

plantearter forsvinder. De kraftigt voksende arter

ændrer også mikroklimaet ved jordoverfladen,

hvor temperaturen falder til skade for varmekræ-

vende arter, som for eksempel mange insekter.

Virkningen af gødskning er stærkest på de mest

næringsfattige enge og overdrev. På strandenge,

hvor næringstilstanden er god pga. naturlig gøds-

kning med bl.a. tang, er påvirkningen af vegeta-

tionen betydelig mindre. På hederne betyder

gødskning en ændring i vegetationen fra dværg-

buske til græs, mens der på højmoserne sker en

indvandring af vedplanter. Et særligt problem

udgør den stigende tilførsel af kvælstof gennem

deposition af ammoniak. 

Gammelskovsarter kan ikke gro på 
næringsrig jord9

Ved etablering af ny skov på landbrugsarealer

har det vist sig at nogle plantearter har svært ved

at etablere sig pga. det højere fosforindhold i jor-

den her. Særligt følsomme er gammelskovsarter-

ne, som er planter der er karakteristiske for gam-

le skove og kun gror her. Da fosfor kun langsomt

udvaskes, kan den tidligere gødskning af det nye

skovareal have stor betydning for hvilke naturty-

per der kan etablere sig, endog mange år frem i

tiden. Skovrejsningsmidlerne anvendes fortrins-

vis til at rejse en unaturlig produktionsskov på

agerjord. Da agerjord ofte har et højt fosforind-

hold vil den nye skov således ikke få særlig stor

betydning for gammelskovsarterne. Det er på

nuværende tidspunkt ikke muligt at få støtte til

naturnær skovrejsning ved tilgroning. 

Masseopblomstring af alger i søerne, som får uklart
vand, bundvegetationen forsvinder og evt. iltsvind7

I søerne og dammene har eutrofieringen betydet

at søer, som tidligere havde en rig undervandsve-

getation, har oplevet en opblomstring af plante-

plankton, med deraf følgende reduktion af under-

vandsplanternes udbredelse og et skift til nærings-

elskende arter. For eksempel er rosetplanter som

Brasenføde, Lobelie og Strandbo forsvundet fra

en lang række søer. Kun omkring 1/3 af de 700

danske søer som har en specifik kvalitetsmålsæt-

ning opfylder denne målsætning. Den samlede

variation af søtyper er i løbet af 100 år blevet

indsnævret, således at der er blevet flere middel-

næringsrige søer og færre af de ekstremt

næringsfattige søer. 

Masseopblomstring af alger og iltsvind 
i havområderne10

I havområderne betyder eutrofieringen en stig-

ning i mængden af planteplankton. Antallet af

masseopblomstringer af alger stiger, de store fast-

siddende alger og Ålegræsset bortskygges og der

kommer iltsvind. Desuden er flere algearter gifti-

ge. I bl.a. Kattegat, Lillebælt, Storebælt, det Syd-

fynske Øhav samt Smålandsfarvandet er der kon-

stateret ændringer i sammensætningen af vegeta-

tionen. Det kan fx være en tilbagegang i udbre-

delsen af rødalger, brunalger og Ålegræs, mens

næringstolerante grønalger og trådalger vinder

frem. I områder hvor der har været iltsvind for-

bliver biomassen af bunddyrene lavere i en pe-

riode efter iltsvindet. Flere arter af slangestjerner

lader også til at blive mindre hyppige i områder

hvor der jævnligt er iltsvind. Denne forskydning

i sammensætningen af bunddyr kan også have

indflydelse på de fisk som lever af bunddyrene.
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Tilførsel af miljøfremmede stoffer
En del miljøfremmede stoffer, som landbrugets og skovbrugets pesticider,

spredes med et bestemt formål. Andre miljøfremmede stoffer, som udled-

ningerne fra renseanlæg, er utilsigtet "affald". Pesticiderne har stor betydning

for dyre- og plantelivet på selve dyrkningsfladen og på naboarealerne. Såle-

des viser nye undersøgelser at regnormene flygter fra de sprøjtede arealer

og at pesticiderne ændrer markens stofkredsløb.16

Dårligere levevilkår på produktionsarealerne og i småbiotoperne
Anvendelsen af pesticider giver dårligere levevilkår for det vilde dyre- og

planteliv på produktionsarealerne. Dels pga. den direkte giftvirkning og

opkoncentrering i fødekæden, dels fordi sprøjtningen medfører fødeknap-

hed for arter der lever af de bortsprøjtede planter og insekter.3 Også naboa-

realer til de sprøjtede områder som skove, vandområder eller småbiotoper

bliver påvirket af sprøjtningen med de forskellige pesticider. Særligt kant-

biotoper som hegn og grøftekanter med en stor kontaktflade mod marker-

ne bliver stærkt påvirket af landbrugsdriften. Både gødningsstoffer og sprøj-

temidler fanges i kanten af områderne, hvilket fører til et ensformigt tæt
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dække af konkurrenceplanter og et tilsvarende

ensformigt insektliv.3 Der er i forslaget til pesti-

cidhandlingsplanen kun lagt op til en meget lang-

som nedgang i behandlingshyppigheden, hvorfor

pesticidernes påvirkning af dyre- og planteliv

også fremover vil være betydelig.17

Mange pesticider er giftige for insekter som 
er talrige i ferskvandsmiljøet7

Man ved ikke med sikkerhed, om pesticiderne

påvirker plante- og dyrelivet i vandløb, søer og

fjorde, men en stor gruppe pesticider er netop

syntetiserede med det formål at være maksimalt

giftige for insekter, som er en meget artsrig grup-

pe i ferskvand. I de senere år er man også blevet

mere opmærksomme på forekomst af tjærestof-

fer (PAH’er), vaskeaktive stoffer, nonylphenoler

og plastblødgøreren DEHP i spildevand og slam.

Også medicinrester fra dyrehold og dambrug,

samt rester af P-piller har været studeret. I nogle

tilfælde har man fundet effekter som menes at

stamme fra disse stoffer. 

Mange effekter af miljøfremmede stoffer 
på individniveau i havmiljøet10

I havmiljøet er miljøfremmede stoffer fundet i

mange planter og dyr, og der er for mange af

stoffernes vedkommende påvist effekter på in-

dividniveau, mens der ikke med sikkerhed er på-

vist effekter på populationsniveau. Tributyltin

(TBT) er det stof som har vist sig at have de stør-

ste effekter. TBT er blevet anvendt som antifou-

ling i bundmalingen på skibe, men er fremover

kun tilladt på større skibe. TBT har vist sig at

medføre et kønsskifte hos bl.a. Purpursnegl. Olie-

forurening udgør til stadighed en trussel hvis et

større olieudslip indtræffer på et uheldigt tids-

punkt og sted. Forhøjede koncentrationer af mil-

jøfremmede stoffer kan også udgøre et sund-

hedsmæssigt problem. 

Færre pesticider i byerne
I bynaturen sprøjtes der generelt mindre med

pesticider end tidligere. En række kommuner har

således indført drift af de grønne arealer uden

brug af sprøjtemidler.1 Der er indgået en aftale

med amter og kommuner om udfasning af sprøj-

temidler på amtslige og kommunale arealer in-

den 2003. Tilførsel af andre miljøfremmede stof-

fer og salt vil imidlertid stadig være et problem.

Dansk natur i internationalt 
perspektiv 

Den store variation af naturtyper inden for korte

afstande gør, at Danmark trods sin ringe udstræk-

ning rummer et stort antal dyre- og plantearter.

Beliggenheden i grænseområdet mellem den

tempererede nåleskovsregion mod nord og den

tempererede løvskovsregion mod syd, den vin-

termilde atlantiske region mod vest og den konti-

nentalt prægede region mod øst giver et islæt af

arter fra alle regioner.4

I et internationalt perspektiv er de vigtigste natur-

områder i Danmark havet og de kystnære natur-

områder. Danmark udgør set i international sam-

menhæng et vigtigt område for trækkende og

rastende vandfugle, som trækker igennem Dan-

mark eller overvintrer her. Således er 14% af de

danske fuglearter internationale ansvarsarter.

Blandt ynglefuglene er Skarven en af de interna-

tionalt mest betydningsfulde arter, hvor Danmark

huser omkring 50% af den europæiske bestand.18

Vadehavområdet med strandengene, marskom-

råderne, vaderne og de lavvandede marine områ-

der har en ganske speciel betydning.5 Området er

karakteriseret ved en meget høj biologisk pro-

duktion og har bl.a. stor betydning som opvæk-

stområde for flere fiskearter i Nordsøen. Endvi-

dere har det stor betydning som spisekammer og

rasteplads for en lang række vadefugle og ænder.
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Gullisten
Gullisten omfatter en række opmærksomheds-

krævende arter. Gullistens kategori A omfatter

de nationale ansvarsarter. Det er arter, hvor

Danmark (på et eller andet tidspunkt i artens

livscyklus) huser mindst 20% af artens totale

bestand. Der er 96 ansvarsarter på Gulliste

1997. Heraf er de 61 knyttet til halvnaturty-

perne og langt de fleste også indskrænket til

disse. Strandengene er topscorer med 24 arter.

Skovene huser 17 ansvarsarter. 

Kilde: Stoltze, M. & Pihl, S. (red.) (1998) Gulliste
1997 over planter og dyr i Danmark. Miljø- og Energi-
ministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser & Skov- og
Naturstyrelsen.
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Vadehavet som helhed er således opholdssted for

ikke mindre end 6-12 millioner fugle.10

Af andre internationalt vigtige naturtyper kan

især nævnes resterne af gammel løvskov samt

klithedeområderne.4 De danske klitheder udgør

således mere end 50% af det samlede klithede-

areal omkring Nordsøen.5

For ferskvandsområdernes vedkommende er an-

tallet og den store variation af søer og vandløb i

det midtjyske søhøjland enestående efter interna-

tional målestok. Både de kalkfattige og de kalk-

rige danske søer med næringsfattigt, klart vand

er sjældne og værdifulde naturtyper i europæisk

perspektiv, og det samme gælder de få tilbagevæ-

rende uforurenede, uregulerede vandløb. Kilder-

ne i Himmerland og andre egne i Jylland har og-

så stor international betydning. Kilderne anses at

rumme en rest både af det dyreliv som fandtes i

de første kolde perioder efter istiden og i de se-

nere varmeperioder. Endvidere betragtes de him-

merlandske kilder, de jyske hedesøer, samt Esrum

Sø og Furesø på hver deres områder som både

nationale og internationale referenceområder.7
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Klimaforandringerne ventes at medføre at tem-

peraturmønstret (isotermerne) i løbet af hundre-

de år forskydes 160-640 km mod nord i Europa.

Det betyder at Danmark får et klima der svarer til

det nuværende klima i Nordfrankrig eller det

sydøstlige England. Samtidig vil nedbørsmønstret

ændres. Ændringerne vil formodentlig betyde at

sydlige arter vil klare sig bedre mens nordlige

arter vil forsvinde. Mest synlige vil effekterne

sandsynligvis blive i skovene, idet en stor del af

de danske skove består af Rød-Gran som befinder

sig på sydkanten af sit udbredelsesområde. Dan-

mark har på nuværende tidspunkt hverken en

overvågning, der kan registrere ændringerne

eller et beredskab, der kan afhjælpe konsekven-

serne af ændringerne.

Er det godt nok ?

Ud over en beskrivelse af naturens tilstand inde-

holder temarapportens artikler også en vurdering

af den hidtidige indsats på området, og forfatter-

ne har en række konkrete forslag til forbedring-

er. I temarapporten er der mest fokuseret på bio-

diversiteten. Ikke desto mindre kan der ved alle

naturtyper også identificeres andre aspekter af

naturkvalitet, som fx billedlige kvaliteter eller op-

levelsesværdi. 

Inden for andre områder af natur- og miljøfor-

valtningen er det almindeligt at opsætte mål2 og

at definere hvad der er god kvalitet, som fx når

der fastlægges en grænseværdi for udledningen

af kvælstof. Grænseværdier opfattes ofte som

objektivt definerbare, men de indeholder i virke-

ligheden en afvejning af mange forskellige hen-

syn og er i sidste ende politisk fastsat. Således og-

så med naturkvalitet. Naturkvalitet har en række

elementer som kan beskrives nøgternt og objek-

tivt, men den endelige fastsættelse af hvad der er

god og dårlig naturkvalitet er en værdimæssig og

en politisk afgørelse.2

Skal naturkvalitet nærmere indkredses er det vig-

tigt at diskussionen kommer til at omhandle alle

arealer, både naturarealerne, produktionsarealer-

ne og byerne. Hvilke mål der skal opstilles og

hvilken naturkvalitet der skal satses på er et af

emnerne i vismandsrapporten.

Referencer
1    Delling, D.: Bynatur. I denne temarapport.
2    Holten-Andersen, J., Pedersen, T.N. & Christensen,

H.S.: Den moderne naturpolitik. I denne temarap-
port.

3    Ejrnæs, R.: Agerlandets natur. I denne temarapport.
4    Miljø- og Energiministeriet (1999) Natur- og miljøpo-

litisk redegørelse 1999.
5    Hartvig, P.: Ekstensivt drevne naturtyper. I denne

temarapport.
6    Knudsen, H. & Vestergaard, G. (1993) Levende

hegn. Landbrugets informationskontor.
7    Jensen, K. S.: Søer og vandløb. I denne temarapport.
8    Hald-Mortensen, P.: Naturens historie. I denne tema-

rapport.
9    Graae, B.J.: Skovenes natur. I denne temarapport.
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285. Danmarks Miljøundersøgelser.

13   Madsen, B.L. (1995) Vandløbene – ti år med den
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