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Vandreblokke fra Norge, Sverige og Østersøen

IndLednIng
Landskabet bliver ofte anvendt som baggrund og 
stemningsskabende for fortællinger, romaner og film. I 
denne artikel har landskabet hovedrollen, ”jeg-fortæl-
leren” der gives mæle for at hjælpe læseren på vej til 
selv at opleve og læse videre i landskabets indlejrede 
fortællinger.

En mangeårig interesse for landskabet, landbrugs-
landskabet og kulturhistorie er baggrund for teksten, 
der er en genskrivning i fortællingens rum af dele fra 
en række forelæsninger og tekster om emnet, samt 
resultater af min deltagelse i forskningsprojektet 
”Landbrugsbygninger & -landskab” indenfor program-
met ”Det Agrare Landskab i Danmark”.

Litteraturlisten er medtaget for at interesserede læsere 
selv kan søge videre i mangfoldigheden af fortællinger 
om landskabet.

den stOre fOrtæLLIng
Landskabets form med bakker og dale, dets bestand-
dele af sten og jordarter og deres rumlige fordeling 
på og under overfladen ligger indlejret som den store 
fortælling om landskabets dannelseshistorie i vores 
hverdagslandskab. I vores daglige færden op og ned 
ad  bakkerne eller når vi bearbejder jorden, tænkes der 
ikke på denne forhistorie.

For de fleste er landskabet i denne forstand blot noget 
der er, og gammel undervisning om hedelandskabets 
og Mols Bjerges dannelse er for længst glemt. Vi færdes 
der for at plukke blomstrende lyng eller samle svampe 
uden tanke for, at det var istidsgletscheres bevægelser, 
stilstand og bortsmeltning, der dannede landskabets 
former for små 20.000 år siden. Der er spor fra tidli-
gere istider, men stort set er det sådan.

Stenene, vi finder på markerne og langs strandene, 
er formidlere af fortællingen om gletschernes bevæ-
gelse. Fra Oslofjorden kom Rombeporfyr og fra Sverige 
Dalarporfyr og Skånsk Basalt og fra Østersøens bund 
kom Østersøkvartsporfyr. Flintestenene er måske fra 
Møns Klint, hvor flinten dannedes i revner og sprækker 
i kalken.
 
Det skrivekridt, der i generationer har formidlet denne 
viden på lærdommens tavler, blev dannet for mange 
millioner år siden, hvor Danmark lå på bunden af et 
varmt hav mellem Norge og Hannover. Små skaller fra 
døde plankton og krebsdyr dryssede ned på havbun-
den og over tid blev det til et flere hundrede meter tykt 
kalklag, der overlejredes af ler mm. bragt af floderne. 
Store kræfter i jordskorpen har ødelagt den sirligt dan-
nede lagkage med foldninger og forskydninger, hvis re-
sultater vi blandt andet kan opleve på Furs klinter eller 
Møns Klints forunderlige landskab.

Fur klint med foldninger af oprindelig vandrette lag af vulkansk aske

Møns Klint med kridtlaget presset op af forskydninger i undergrunden 
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Børglum Kloster på Ishavets kystskrænt

Læhegn på jordføget dige

Landskabets formgivning er en pågående proces, også i 
den store fortælling. Vendsyssel hæver sig stadig et par 
millimeter om året, og Børglum Kloster ligger markant 
i landskabet på ishavets kystskrænt med den hævede 
havbund mod syd og vest som en helt plan dyrknings-
flade ca. 30 meter over nutidens daglige vande. 

Danmark vipper omkring en linie fra Nissum Fjord til 
Møns Klint. Stenalderens kystnære bopladser skal i 
Vendsyssel søges langs gamle kystlinier bag det flade 
forland med strandenge. I det Sydfynske Øhav kræver 
det dykkerudstyr at undersøge stenalderbopladserne. 
Fra Storebælts bund fremdrog tunnelbyggerne rødder 
fra gamle fyrreskove fra en tid, hvor Storebælt blot var 
en flod mellem det sjællandske og det fynske landskab 
og hvor Jylland var landfast med England.

sMå dAnneLsesfOrtæLLInger I den stOre
Vores kystlinier ændres vedvarende, der skrælles af og 
lægges til afhængig af havstrømme, vindretninger og 
årstider. Mårup kirke siges at have ligget nogenlunde 
midt i sit sogn, som skik var, med en god kilometer til 

stranden. Nu er den meget tæt på at falde i havet og 
står til nedrivning inden da. Forskellen på den flade 
nordkyst og eroderede sydkyst af Mariager fjord ved 
overgangen til Kattegat skyldes havstrømmen.

Let vind får sandkornene på stranden til at danse og 
danne vaskebrætmønstre, mens vinden langs vestky-
sten over tid danner et vaskebrætformet klitlandskab 
i større skala parallelt med vestenvinden. I hård storm 
kan kysten ændres radikalt, især hvis den beskyttende 
hjelmebeplantning rives i stykker. 
Inde i landet ses gamle læhegn, der efterhånden er 
kommet til at gro på ”jordføgne” diger dannet af blæ-
sten, når jorden bearbejdes i forbindelse med sånin-
gen.

Regnvand, tøbrud og vandløb flytter landskabets mate-
riale fra det højere til lavere terræn. Frostsprængninger 
nedbryder, og sammen med mange andre synlige og 
usynlige processer ændres den af isen ”naturgivne” 
landskabsform eller topografi sig fortsat ved naturlige 
processer.
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Et billede på urskoven. Fotograf ukendt.

P. Eriksen mfl: ”Fortiden set fra himlen”. ”stolpehuller” fra jernalderlandsby. 

den dAnske urskOv, en tAbt OpLeveLse 
Set fra naturens side burde det danske landskab være 
tilgroet med skov, bortset fra våde engdrag og moser. Vi 
lever stadigvæk i ”ege- og bøgetiden”, en tid hvor  4-500 
-årige bøgetræer ville falde om af ælde i stormene og 
give plads for de mere lyskrævende egetræer og op-
vækst af lind, ask, hasselbuske mm., der igen ville blive 
skygget bort af nye bøge og visne. Vildsvin, bjørne og 
strejfende ulveflokke ville være nogle af de naturlige be-
boere sammen med kronhjorte og europæisk bison, hvis 
afgræsning af bundvegetationen ville have holdt dele af 
skovene lysåbne.

Der findes få og små arealer med gammel selvgroet eller 
ukultiveret skov rundt i landet, men den oprindelige ur-
skov er der intet tilbage af. En del af dens fortælling lig-
ger indlejret i landskabet, arkiveret som pollen i jorden 
og benrester i køkkenmøddinger. Oplevelsen af den kan 
vi ikke få, så det kræver lærde hoveder med mikroskop 
og kulstof -14 metoder for at formidle nøgterne facts 
om, hvordan urskoven kunne have været. Draved skov 
i Sønderjylland, der vokser på en banke af flyvesand i et 
moseområde er eksemplarisk til forståelse af urskovens 

karakter. Skovene nord og syd for Lille Vildmose giver et 
godt indtryk af den lysåbne græsningsskov.

kuLturLAndskAbets dAnneLse
Tidlige spor af menneskelig aktivitet eller kulturpåvirk-
ning af landskabet ligger gemt eller indlejret i landska-
bet. Spor der kan tydes af lærde og stykkes sammen 
som dele af et puslespil, uden at hele billedet nogen-
sinde kan synliggøres. Potteskår mm. formidler viden 
om indvandring fra syd i takt med et mildere klima efter 
isens bortsmeltning.

Spor af stolpehuller i Vestjysk sandjord er bidrag til for-
tællingen om jernalderbøndernes bygninger og bosæt-
ning i landsbyer. Når vi ved, at de var bønder og bofaste 
i længere perioder, så må det også være dem, der ryd-
dede skoven til tømmer, brænde og marker. Den lette 
sandjord var nem at bearbejde, men lidet frugtbar. Der 
måtte hele tiden brændes af og ryddes ny skov som lys-
ninger i urskoven. Det skete hurtigere end skoven kunne 
reetablere sig, og urskoven forvandledes til en græs-
ningsslette svarende til et savannelandskab med spredte 
træer og småskove. 

Fyrkat - Vikingehus rekonstrueret
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Højagre i Moesgaardskoven

Hedens al-lag dannedes via kemiske processer i sandjor-
den, og lynghederne udvikledes som kulturlandskab, hvis 
forudsætning er vedvarende afgræsning af naturlig op-
vækst af græsser, planter og træer.  
Formodentlig er det kun rigeligheden af regn, der hin-
drede en egentlig ørkendannelse på heden, som den til-
svarende skovrydning har givet anledning til andre steder 
i verden. De store ”indsander”, som er indlandsklitterne 
langs kysterne, vidner om 15-1600-årernes sandflugt 
med egentlig ørkendannelse på grund af rovdrift på kyst-
nær bevoksning.

En lignende rydning af skoven foregik i det øvrige land i 
takt med befolkningstilvækst og landbrugsudviklingen 
med bosættelser i skovbygder og landsbyer. Stednavne 
med endelser på -rud, -slet og -rød refererer tilbage til 
rydning af skoven som forudsætning for bosættelse. 
Denne udvikling kan ikke umiddelbart aflæses i landska-
bet, og skovbygderne fremtræder i dag som almindelige 
landsbyer, hvis der stadig findes bosætning på stedet. 
Gamle dyrkningsformer som for eksempel højagre kan 
findes som vanskeligt aflæselige vaskebrætformer i skov-
bunden, bevaret som spor på grund af overgroning.
Gravhøjene og enkelte forsvarsanlæg er i dag de umid-
delbart lettest forståelige rumlige spor i landskabet, der 

formidler oplevelsen af denne kultivering af det oprinde-
lige naturlandskab, men kun som fragmenter. Fraværet af 
urskov har det særdeles svært med at sætte sig igennem 
i landbrugs- og marklandskabets allesteds nærværende 
fortælling.

LAndbrugsLAndskAbet, et kuLturLAndskAb
I dansk sprogbrug skelnes ikke blot mellem by og land, 
men også mellem byen og landskabet. Landskabets for-
tælling om byernes placering og udvikling er nøje forbun-
det med landskabets topografi, for eksempel ligger alle 
de østjyske fjordbyer ved vadesteder og deres betydning 
og vækst var afhængig af frugtbarheden i det omgivende 
landbrugslandskab. Alligevel vil jeg ikke inddrage byerne 
i denne femstilling af landskabets kulturhistoriske fortæl-
ling.

I det følgende vil begreberne kulturlandskab og land-
brugslandskab derfor stort set kunne erstatte hinanden, 
mens marklandskabet vil udgøre en præcisering af det 
dyrkede areal med dertilhørende skel, markveje, læhegn 
og variationen i afgrøder. Landbrugslandskabet medtæn-
ker landsbyer, gårde, husmandssteder, herregårde og me-
jerier samt læhegn og dræningsgrøfter mm. som hører 
landbokulturen til, hvad enten de i dag er aktive eller ej.

Lyngheden, et kulturlandskab. Kongenshus
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Enkeltgårde i kuperet terræn

Stjernelandsbyen på dyrkningsfladen

Rækkelandsbyen på urhavets kystlinie

Kort med stednavne, ca. år 1900

Vore dages landbrugslandskab rummer stadig spor af 
en tusindårig fortælling, der kommer til udtryk i lands-
byernes og enkeltgårdenes rumlige og regionale forde-
ling i landskabet. Fordelingen og bosætningstætheden 
var tilpasset jordens naturlige frugtbarhed, som istiden 
overlod den til landskabet. Den lerede jord på øerne og 
i Østjylland var mest frugtbar og blev især steder for 
den økonomiske og politiske magts jordiske rum med 
kongens, kirkens og herremændenes besiddelser som 
hovedgårde med underlagte landsbyer. Den økologiske 
katastrofe på hedesletten blev overladt som livsgrund-
lag for familiebrug på spredtliggende enkeltgårde, som 
det stadig kan ses i det Vestjyske landskab. Der er langt 
mellem herregårdene i Vestjylland, mens man på øerne 
og i Østjylland møder herregårdslandskaber overalt.

En særlig landsbytype, rækkelandsbyen fandt sin form 
i tilpasningen til overgangen mellem to landskabstyper 
på stenalderhavets kystlinie med agerjord i de stort-
svungne bakker i baglandet og engdrag på det flade 
forland. Med gårdene som på en perlerække materi-
aliseres ”eng er agers moder”. Udtrykket kommer af, 
at de våde enge på grund af de årlige oversvømmel-
ser var ekstremt frugtbare for græsning og høslæt til 
vinterfoder, og om foråret blev staldens møg bragt ud 

og frugtbargjorde agerene på højjorden. Landsbytypen 
findes f.eks. langs Randers fjords eller Store Vildmoses 
”nordlige bred”.
De ældst kendte stednavne, der kun kan kendes fra 
skriftlige kilder, hører til omkring vikingetiden med 
endelser som -by, for bygd og bosted og –lev, for 
jordejendom i arv m.fl. Aarhus ådalen, eller fjorden 
som stenalderfolkene og vikingerne oplevede den, idet 
landhævningen har været på ca. 1 meter siden da, blev 
koloniseret med vikingebygder. Hvad vikingerne kaldte 
Aarhus vides ikke. Der er spor efter bosætning i 800-
tallet, inden den blev til en befæstet vikingeby, hvor 
Domkirken nu ligger, men kun det latinske stednavn 
Aros for åmunding, der blev til Aarhus, er overleveret 
i klerikale skrifter. Ellers er der Åby, Viby, Skibby langs 
åen, og lidt oppe i land Årslev og Harlev, som stednav-
ne der vidner om vikingebosættelser.

På overgangen mellem Vikingetiden og Middelalderen 
var klimaet varmere, og der optoges nye dyrkningsme-
toder i landbruget med større produktion og befolk-
ningsvækst til følge. Landsbyerne overbefolkedes, og 
nyt land og skov koloniseredes ved oprettelse af ”ud-
flytterlandsbyer”, der ofte fik stednavne med endelser 
på -rup og -strup.
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Det var i de tider, de katolske munke drog rundt i landet 
og fik bønderne med på at sætte varige monumenter 
for landskabets uigenkaldelige kultivering. Gudernes 
naturtilknytning til årstiderne, solen, tordenvejret og 
frugtbarheden hørte op til fordel for én Gud, der også 
skulle have en ceremoniel bygning, helst af sten og med 
en symbolladet og magtfuld placering i landskabet på 
bakketoppe eller på det centrale fællesareal i landsby-
en. Landsbykirkerne byggedes i et tusindtal af mange 
af de granitsten, den store is havde bragt fra Norge og 
Sverige og efterladt på markerne. Selv for bønder med 
skjult forkærlighed for Odin og Thor må det have givet 
en vis fornuft at deltage, når det samtidig  var en op-
rydning på markerne.

kuLturLAndskAbets trængseLsperIOde
Befolkningstallet skønnes at være kommet op på ca. 
1 mio. omkring år 1300 på det nuværende danske 
landområde. Tallet var ca. det samme i år 1800. En 
femhundredårig periode, hvor bønderne overlevede 
på sultegrænsen, mens børnene døde i hobetal. Pest 
og krige hærgede befolkningen. Stavnsbånd og her-

remændenes tugt med træhesten formåede ikke at 
hindre at marker groede til. Det medførte stadig flere 
ødegårde og da de var bygget i træ, ler og med stråtag 
faldt de sammen og ind i naturens kredsløb med en 
lille hævning i terrænet som spor. Bindingsværk med 
lerklinede tavl som byggeskik tilskrives manglen på 
tømmer til de sædvanlige træbygninger i bulkonstruk-
tion op igennem 16-1700-tallet på grund af den omfat-
tende fældning af skovene.

Soldater til krigene måtte købes, da bønderne ikke kun-
ne undværes i tilstrækkeligt antal. Oven i det miserable 
bondeliv slog isen til igen med den lille istid i midten af 
1600-tallet, hvor meget skov blev fældet for at holde 
varmen. Mod al forventning til hovedstadens forsvar 
kunne svenskerne gå over Storebælt, uden at ane at de 
gik oven på en gammel fyrreskov. Det kostede Skåne til 
svenskerne med den tabte krig.

Det ekstensive landbrug med studeopdræt og fårehold 
på hederne krævede få bønder, så på trods af kultur-
landskabets trængselsperiode for de dyrkede marker, 

Bindingsværksgård bygget af lokale naturmaterialer. Fotograf ukendtLandsbykirke i granitkvadre
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Kort over Hærvejen. Fra: Historisk Atlas Danmark

De mange kraftige stribede agre hører alle til én gård. Viggo Hansen: ”Befolkning og bebyggelse”, Danmarks Natur bind 9.

Svin på olden. Foto fra Bo Fritzbøger: Det åbne lands kulturhistorie

overlevede lyngheden, overdrevene og engene og blev 
til relativt permanente kulturformer. Studedrifternes 
hovedvej, Hærvejen, blev trådt på den jyske højderyg, 
på isens hovedstilstandslinie, hvor vandløbenes ud-
spring fordeles til øst og vest, og hvor færdsel på tør 
bund er bedst mulig året rundt.

kuLturLAndskAbet refOrMeres
De store landboreformer i slutningen af 1700-tallet har 
en kompleks baggrund, som ikke skal udfoldes her, men 
det kom til at stå klart for magtens mænd, at landsby-
fællesskabet og hoveri stod som hæmsko for landbru-
gets udvikling og vækst i produktionen ved anvendelse 
af nye afgrøder, dyrkningsteknik og redskaber af jern 
som afgørende forudsætninger.

I mange områder efterlod isen en rodet mosaik af 
dyrkbar jord, hvor indholdet i jorden af for meget sand 
afveksler med for meget ler og ind i mellem med et 
optimalt blandingsforhold og herudover var de natur-
lige dræningsforhold vigtige for høstudbyttet. Der er 
eksempler på, at hver gård i en landsby kunne være 

tillagt over 100 små markfelter bl.a. af hensyn til den 
gode og dårlige og den tørre eller fugtige jords fordeling 
i trevangsbruget.
Landsbyfællesskabets regler, rettigheder, pligter og 
ejerforhold var nøje tilpasset naturens udnyttelse og 
kultiverbarhed. Der var for eksempel regler for høst, 
for græsning på høstet kornmark og andre for udmar-
ker og overdrev, der også kunne være fælles for flere 
landsbyer. Der var særlige regler for, hvor mange svin 
og hvor længe den enkelte gård måtte sætte sine svin i 
skoven for at spise de næringsrige olden fra egetræer-
ne. Bønderne  måtte fælde til brænde i lavskoven, mens 
fældning af gamle træer i højskoven til bygningstømmer 
var herremandens ret. Heri blandes herremandens ret-
tigheder over fæstejorden og dens beboere med hove-
riarbejde og afgifter for benyttelse af herremandsretten 
til skov og mark. Landbrugslandskabet havde alminde-
ligvis ingen hegn og diger til markering af ejerforhold el-
ler brugsret. Grænserne mellem mark og skov var deri-
mod flydende og hævd kunne vindes ved brug. Der var 
rigeligt at mødes om på landsbytinget både for at aftale 
det fælles arbejde og løse tvistigheder.

Øster Stillinge efter 
udskiftningen

Øster Stillinge før 
udskiftningen
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Drængrøfter på hævet havbund.Skovbryn med stendige

Jens HAnsens bOndegårdsLAndskAb fOrMes
Landboreformerne gennemførtes hurtigt omkring år 
1800 og ophøret af det nærmest tvungne landbyfælles-
skab betød ikke blot en social omvæltning, men også 
store forandringer af landbrugslandskabet.
I landsby efter landsby blev bønderne fri for hoveri, 
fri af herremandsretten og stavnsbånd, fri for fælles-
skabets regler og aftaler og frie til at hegne egen jord. 
Friheden til at flytte ud midt på egen mark blev dog ikke 
umiddelbart udnyttet i særligt omfang, hvorfor stjerne-
udstykningen blev det pragmatiske svar på friheden til 
at blive i landsbyen med jorden samlet, dog med andel 
i eng og skov andetsteds. Bønderne blev også frie til at 
låne penge af herremanden og at svare renter.

Alt imens englænderne stjal krigsflåden og landet gik 
bankerot, tog bønderne fat på at omforme landbrugs-
landskabet inden for de nye rammer. Nødvendigheden 
af at genopbygge krigsflåden med de store træsejlskibe 
åbenbarede at skoven også var væk. Kun få procent var 
tilbage og næsten intet, der kunne opfylde behovet for 
svært egetømmer til nye skibe. Allerede i 1805 kom 
”skovforordningen” som udlagde ”Fredskov”. Skoven 
blev fredet for svin og kvægs adgang og den skulle ind-

hegnes med jord- eller stendiger. De skarpskårne skov-
bryn mellem mark og skov, som præger landskabet i 
dag, har sin baggrund heri.

De selvstændige bønder gik i gang med at forbedre dyrk-
ningsforholdene på egne  marker, hvor der blev gravet 
grøfter til afdræning og mange småsøer forsvandt fra 
landskabet. Mergel blev gravet op og spredt på den for-
surede tidligere vandlidende jord og nye markredska-
ber blev taget i anvendelse og heste kom til som træk-
dyr. Derudover blev sten samlet af markerne, der blev 
omgivet af diger og hegn så egne kreaturer kunne blive 
på egen mark. Roer blev mere almindelige til vinterfo-
der og hvidkløver såedes i græsmarkerne. Det betød 
et langt bedre sædskifte, der reducerede behovet for 
braklægning af markerne. Marklandskabet gennem-
kultiveredes og småskove og spredte træer anvendtes 
til gavntræ og brænde så marklandskabet blev mindre 
loddent og mindre vådt og med et langt mere velordnet 
udtryk med de nye ejendomsskel markeret som rette 
linier og med markante skel mellem skov og mark. På 
hedesletterne og i de meget kuperede enkeltgårdsland-
skaber skete der ikke umiddelbart større ændringer af 
landskabet.

”Jens Hansens bondegård”. Fotograf ukendt
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Læhegn af hvidgran. Et meget karakterfuldt kulturlandskab, der på grund af 
ælde er under forvandling gennem udskiftning til løvfældende hegn, som 
det ses i baggrunden på luftfotoet. 

”Landbohistoriske billeder”. Andelsbevægelsens første mejeri i Hjedding.  Husmandsudstykning fra ”Dansk landbrug set fra luften”  

De dårligere jorder, udmarkerne, overdrevene kom under 
plov, ofte som udstykninger  til de meget små husmands-
steder, hvilket var med til at sikre, at der var landarbej-
dere nok til det arbejdskraftkrævende landbrug.
Resultatet af bøndernes indsats viste sig hurtigt med 
en større landbrugsproduktion, mere mad og en kraftig 
befolkningstilvækst. Stadig flere overlevede, men sulten 
fortsatte blandt daglejere og jordløse. Heden blev op-
dyrket  i 1800-tallets sidste halvdel, som et stort lands-
dækkende projekt med husmandsudstykninger og med 
Hedeselskabets dannelse blev ønsket om plantning af 
mere skov sat i effektive rammer med etablering af sto-
re nåletræsplantager, og mange kilometer læhegn blev 
plantet på den sandede hedejord. Læhegnene af hvid-
gran ændrede totalt hedelandskabets store vidder, men 
såsæden forblev på egen mark til gengæld.

Befolkningstallet voksede mere end der kunne brødfødes 
på landet og mange tog til de stærkt voksende byer og vi-
dere til Amerika for at få noget at spise. De landbosønner, 
der stak af til USA, kunne producere uanede mængder 
af billigt korn, som fragtedes hertil af dampskibe og -tog. 
Venstrebønderne kom på rigsdagen, Grundtvig og højsko-
lerne fik landboungdommen på skolebænken. Kornkrisen 

blev overvundet, ved at landbruget blev omlagt til at have 
vægten på animalsk produktion. Andelsbevægelsen orga-
niserede brugser, mejerier og forsamlingshuse i mange 
landsbyer. Jernbanerne satte epokegørende nye spor i 
landskabet for at bringe landbrugets overskudsproduk-
tion ud i verden via de stærkt voksende købstæder.
 
Meget af herregårdsjorden blev udstykket til småbrug, 
efter at magten i 1901 skiftede i folketinget  og husmæn-
dene gennem Det radikale venstre og landarbejderne 
med Socialdemokratiet fik stigende politisk indflydelse. 
Bønderne havde stadig brug for daglejere og mælke-
kuske mm., hvorfor der oprettedes mange lidt for små 
husmandssteder til at en familie kunne overleve. Bedre 
Byggeskik sendte tegninger til mange familier med de 
gedigne og velindrettede rødstensbygninger, der findes 
over alt i landet. 

Som efterkrigsdønninger sluttede denne proces med at 
skaffe arbejde og mad med nye husmandsudstykninger 
i begyndelsen af 1950´erne. Der var godt 200.000 land-
brugsejendomme, da der var flest. Som på Jens Hansens 
bondegård var der heste, grise, køer, høns og måske får 
på næsten alle.
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tørLægnIngen Af MArkLAndskAbet
Rørlægning af drænene påbegyndtes og fik via store 
statstilskud, som beskæftigelsesarbejde i 30’ernes 
krise, stor betydning for en yderligere tørlægning af 
marklandskabet og effektivisering af produktionen 
ved sløjfningen af de mange grøfter. Hedeselskabet 
var den betydende entrepenør i dette arbejde. Den 
afsluttende epoke i landvindingens historie tager sit 
udgangspunkt i at øge beskæftigelsen under 2. ver-
denskrig med meget favorable statstilskud og un-
derskudsdækning. Det betød at spekulativ kapital 
initierede tidligere mislykkede og nye drænprojekter 
i stor skala som Skjern åens regulering, udtørringen 
af Fiilsø, inddæmningen af Lammefjorden og mange 
flere realiseredes. Storken måtte forlade det danske 
marklandskab.

LAndbrugsLAndskAbet, en drøM?
Når der i dag diskuteres landbrug i offentligheden, 
tager vores bevidsthed stadig sit væsentlige afsæt i 
”Jens Hansens landskab”, og dets måde at drive land-
brug på. Børnebøgerne, legetøjet og fortællinger om 
sommerferier på bedstefars gård giver fortsat næring 
til drømmen.

Køreturen til familiens udflugtsmål gennem land-
brugslandskabet til vandlande, sommerlande, regn-
skove, grønne koncerter og kræmmermarkeder eller 
til familiefesterne i andre landsdele ad motorvejen, 
fortæller heller ikke om de store forandringer, der har 
fundet sted i landbruget i de forgangne 50 år. Endog 
på bondegårdsferie vil oplevelsen være som hos Jens 
Hansen. Herregårdsweekenden griber tilbage over 
århundreders kultur.

Det er ganske få af de 200.000 landbrugsbygninger, 
der er forsvundet. Det sker kun ved, at motorveje el-
ler byudvikling nedlægger dem. Landsbyerne er der, 
nogle af dem som for 100 år siden, andre med en par-
celhusforstad i det ene hjørne. Husmandsstederne 
ligger der sirligt på række. Den 200-årige stjerneud-
stykning genfindes nemt med om ikke alle, så nogle 
gamle læhegn, jorddiger eller pløjeskæl, der trækker 
linierne ud i landskabet. Den flerhundredårige land-
brugskultur ligger foran os, stadig aflæselig og næ-
sten svarende til erindringen, men i stærk kontrast til 
mediebilledet af det højeffektive, forurenende og dy-
remishandlende moderne storlandbrug. Bekymring 
og forvirring er en forståelige konsekvens heraf.

de tusInd søers LAnd
Tages der tid til ophold og iagttagelse med eller uden 
madkurv i landbrugslandet, er der mange tegn på sto-
re forandringer. Mange småvandhuller, hegn, skel og 
markveje er forsvundet, markerne er blevet større og 
afgrøderne mere ensartede. Ved siden af nogle af de 
firlængede gårde, et af husmandsstederne i rækken 
eller i landsbyens udkant ligger der tilsyneladende 
store industrihaller. Det kan være en vinduesfabrik, 
men det kan også meget vel være en stald for 100-
200 malkekøer. Er der flere lavere lange haller ved 
siden af hinanden og ventilationshætter på taget, er 
det givet en stor svineproduktion.

Hvor store svineproduktionernes ejendomme er kan 
ikke aflæses, da landbrugsloven og hygiejnekrav lægger 
op til opdeling af produktionen på ofte 3 ejendomme. 
En til søerne og pattegrisene med størst pasningskrav, 
en til smågrise og endelig den gennemrationaliserede 
slagtesvineproduktion på en tredje ejendom – ”multi-
sajd” hedder det på jysk. Enheden mellem bygnings-
anlæg og jordtilliggende er fuldstændig fraværende 
som landskabelig oplevelse. Der kan være tilkøbt, 
sammenlagt og forpagtet jord rundt i flere sogne. 

I øjeblikket tyder udviklingen på, at svinebrug med 
ca. tusind søer og dertil hørende slagtesvineproduk-
tion på ca. 25.000 stk pr. år betragtes som en optimal 
størrelse. Blot tusinde svinebrug af den størrelse vil 
svare til den årlige danske produktion på ca. 25 mio. 
slagtesvin. Der er i dag små 7.000 svineejendomme 
om at producerer det antal, det er en halvering af 
ejendomme på mindre end 10 år. Om ca. 5 år formo-
des der at være 5000 svinelandbrug tilbage. Aktuelt 
findes der enkelte slagtesvineproduktioner på over 
100.000 svin pr. år.

Marklandskabet er enkelte steder præget af sirligt 
opstillede rækker af sølvskinnende hytter til fri-
landssøerne, (en étværelse for enlig mor på landet). 
Hytterne fylder meget i landskabet, men det er kun 
få procent af søerne, der får lov til at opfostre deres 
afkom i munter leg med mudderpøl og dyrevelfærd 
på marken, og kun i 6-7 uger, hvorefter de små grise 
må stå på egne ben lige til slagteriet. Denne produk-
tionsform er under afvikling , fordi omkostningerne 
er for store. Frilandsslagtesvin har blot muligheden 
for at gå udendørs i en ”veranda-sti”.

Skjern å 2000. Naturgenopretningsprojekt med delvist genetablerede våde enge og delta

Skjern å 1981. Skjern å lagt i kanal med pumpestation og opdyrket dalbund

Skjern å 1911. Den oprindelige deltadannelse
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Svinestalde

tørLægnIngen Af MArkLAndskAbet
Rørlægning af drænene påbegyndtes og fik via store 
statstilskud, som beskæftigelsesarbejde i 30’ernes 
krise, stor betydning for en yderligere tørlægning af 
marklandskabet og effektivisering af produktionen 
ved sløjfningen af de mange grøfter. Hedeselskabet 
var den betydende entrepenør i dette arbejde. Den 
afsluttende epoke i landvindingens historie tager sit 
udgangspunkt i at øge beskæftigelsen under 2. ver-
denskrig med meget favorable statstilskud og un-
derskudsdækning. Det betød at spekulativ kapital 
initierede tidligere mislykkede og nye drænprojekter 
i stor skala som Skjern åens regulering, udtørringen 
af Fiilsø, inddæmningen af Lammefjorden og mange 
flere realiseredes. Storken måtte forlade det danske 
marklandskab.

LAndbrugsLAndskAbet, en drøM?
Når der i dag diskuteres landbrug i offentligheden, 
tager vores bevidsthed stadig sit væsentlige afsæt i 
”Jens Hansens landskab”, og dets måde at drive land-
brug på. Børnebøgerne, legetøjet og fortællinger om 
sommerferier på bedstefars gård giver fortsat næring 
til drømmen.

Køreturen til familiens udflugtsmål gennem land-
brugslandskabet til vandlande, sommerlande, regn-
skove, grønne koncerter og kræmmermarkeder eller 
til familiefesterne i andre landsdele ad motorvejen, 
fortæller heller ikke om de store forandringer, der har 
fundet sted i landbruget i de forgangne 50 år. Endog 
på bondegårdsferie vil oplevelsen være som hos Jens 
Hansen. Herregårdsweekenden griber tilbage over 
århundreders kultur.

Det er ganske få af de 200.000 landbrugsbygninger, 
der er forsvundet. Det sker kun ved, at motorveje el-
ler byudvikling nedlægger dem. Landsbyerne er der, 
nogle af dem som for 100 år siden, andre med en par-
celhusforstad i det ene hjørne. Husmandsstederne 
ligger der sirligt på række. Den 200-årige stjerneud-
stykning genfindes nemt med om ikke alle, så nogle 
gamle læhegn, jorddiger eller pløjeskæl, der trækker 
linierne ud i landskabet. Den flerhundredårige land-
brugskultur ligger foran os, stadig aflæselig og næ-
sten svarende til erindringen, men i stærk kontrast til 
mediebilledet af det højeffektive, forurenende og dy-
remishandlende moderne storlandbrug. Bekymring 
og forvirring er en forståelige konsekvens heraf.

de tusInd søers LAnd
Tages der tid til ophold og iagttagelse med eller uden 
madkurv i landbrugslandet, er der mange tegn på sto-
re forandringer. Mange småvandhuller, hegn, skel og 
markveje er forsvundet, markerne er blevet større og 
afgrøderne mere ensartede. Ved siden af nogle af de 
firlængede gårde, et af husmandsstederne i rækken 
eller i landsbyens udkant ligger der tilsyneladende 
store industrihaller. Det kan være en vinduesfabrik, 
men det kan også meget vel være en stald for 100-
200 malkekøer. Er der flere lavere lange haller ved 
siden af hinanden og ventilationshætter på taget, er 
det givet en stor svineproduktion.

Hvor store svineproduktionernes ejendomme er kan 
ikke aflæses, da landbrugsloven og hygiejnekrav lægger 
op til opdeling af produktionen på ofte 3 ejendomme. 
En til søerne og pattegrisene med størst pasningskrav, 
en til smågrise og endelig den gennemrationaliserede 
slagtesvineproduktion på en tredje ejendom – ”multi-
sajd” hedder det på jysk. Enheden mellem bygnings-
anlæg og jordtilliggende er fuldstændig fraværende 
som landskabelig oplevelse. Der kan være tilkøbt, 
sammenlagt og forpagtet jord rundt i flere sogne. 

I øjeblikket tyder udviklingen på, at svinebrug med 
ca. tusind søer og dertil hørende slagtesvineproduk-
tion på ca. 25.000 stk pr. år betragtes som en optimal 
størrelse. Blot tusinde svinebrug af den størrelse vil 
svare til den årlige danske produktion på ca. 25 mio. 
slagtesvin. Der er i dag små 7.000 svineejendomme 
om at producerer det antal, det er en halvering af 
ejendomme på mindre end 10 år. Om ca. 5 år formo-
des der at være 5000 svinelandbrug tilbage. Aktuelt 
findes der enkelte slagtesvineproduktioner på over 
100.000 svin pr. år.

Marklandskabet er enkelte steder præget af sirligt 
opstillede rækker af sølvskinnende hytter til fri-
landssøerne, (en étværelse for enlig mor på landet). 
Hytterne fylder meget i landskabet, men det er kun 
få procent af søerne, der får lov til at opfostre deres 
afkom i munter leg med mudderpøl og dyrevelfærd 
på marken, og kun i 6-7 uger, hvorefter de små grise 
må stå på egne ben lige til slagteriet. Denne produk-
tionsform er under afvikling , fordi omkostningerne 
er for store. Frilandsslagtesvin har blot muligheden 
for at gå udendørs i en ”veranda-sti”.

Hytter til frilandsgrise

Eksempel på et stort svinebrugs jordtilliggende på 
ca. 400 ha fordelt på 40 markstykker i 6 landsbyer.
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Eksempel på et stort kvægbrugs jordtilliggende, 2001 Antal kvæg pr 100 Ha landbrugsjord

Malkekvægbrug med oprindeligt husmandssted til venstreMalkekvægstald 

For kvægbruget er situationen noget anderledes, idet 
sammenhængen mellem det store bygningsanlæg og 
vidtstrakte græsmarker kan opleves i et vist omfang, 
hvis ellers køerne kommer på græs. De skal jo selv 
kunne gå ud og ind fra marken, mens ungkreaturerne 
kan græsse på fjerntliggende enge, og grovfoder som 
for eksempel majs dyrkes et tredje eller fjerde sted. Der 
var små 10.000 malkekvægbrug omkring år 2000, i dag 
er der ca. 4.500 brug med et par hundrede køer på hver 
som dominerende driftsform. Enkelte kvægbrug har nu 
op til 1000 malkekøer. Det er praktisk eller økonomisk 
umuligt på de store besætninger at have køerne på 
græs.

Der er ca. 40.000 ejendomme tilbage med dyrknings-
pligt ud af de 200.000 landbrugsejendomme i 1950. På 
de ovennævnte storejendomme samt de store plante-
avlsbrug, produktionslandbrugene er ejerne fuldtidsbe-
skæftiget, mens de ca. 25.000 resterende ejendomme 
er deltidslandbrug, hobbybrug eller landbosteder un-
dertiden svarende til de 150.000 helt nedlagte brug, 
idet meget af det tilhørende jordareal er bortforpagtet 
til de fulsdtidsaktive landmænd.

LAndbrugsLAndskAbets IdentItetstAb
Som det fremgår, er det ikke nogen nyhed, at landskabets 
identitet og indlejrede fortælling ændres eller erstattes 
af nye kultiveringsformer. Urskoven fældedes, heden ud-
vikledes og blev pløjet væk igen. Landsbyfællesskabernes 
flydende grænser og naturafhængige alsidige landskabsan-
vendelse blev kultiveret bort med et politisk og beslutsomt 
mål. I dag er det anderledes, ingen tager rigtigt ansvar, det 
er ”udviklingens krav og nødvendighed”, der i flæng gøres til 
tjener eller syndebuk, hvis problemer i udviklingens konse-
kvenser skal forklares eller bortforklares.

Under overfladen, og skjult af en overflod af mere eller min-
dre jordløse husmandssteder og firlængede gårde med ca. 
60 millioner kvadratmeter tomme staldbygninger, er et stor-
landbrugslandskab under udvikling. Det ligger i svøb som 
et nyt herregårdslandskab, men som økonomiske og ejen-
domsretlige aktiviteter uden landskabelig og bygningsmæs-
sig identitet og fortællekraft. Den politiske og økonomiske 
undertrykkelse, som herregårdene også repræsenterede, 
kan vi sagtens undvære. Herregårdslandskaber opfattes i 
dag som bevaringsværdige kulturmiljøer, fordi de udtryk-
ker en helhed eller sammenhængende identitet mellem 
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Lysning, skov og mark på Frijsenborg Herregårdsallé

Rosenholm slot. ”Danske slotte og herregårde set fra kuften”

de store marker, alléerne og bygninger fra slottet til land-
arbejderboliger og skovfogedbolig. Herregårdene opleves i 
dag som positive elementer i landbrugslandskabet, der også 
uden nødvendigvis at leve op til Egeskovs eventyrstemning 
forbindes med spøgelser og prinsesser. Det er svært at fore-
stille sig at dagens storlandbrug vil få et tilsvarende efter-
mæle.

Der er nu eksempler på store svineproducenter, der har 
ønsket at fortælle alverden, at de er ejere på en slags her-
regård og i fravær af moderne forbilleder griber tilbage til 
en middelalderlig bygningsarkitektur med kobberspir og 
kamtakkede gavle. De mere beskedne landmænd planter 
nye store alléer op til gården. Bondesønnerne kommer ikke 
på dannelsesrejse ud i verden som herregårdenes sønner 
gjorde før i tiden, hvorfra de hjembragte nye arkitekturidéer 
og dyrkningsskikke til inspiration i det danske landbrugs-
landskab, men måske sønnerne i dag har været en tur i 
Australien eller Canada for at øve sig i stordrift.

På landbostederne, hvor byfolk er flyttet ind, bygges til, rives 
ned og ryddes op. Firelængede gårde med al for meget ud-
husplads fordrer store unyttige vedligeholdelsesomkostnin-

ger, hvorfor de ender som tolængede husmandssteder med 
et alt for stort stuehus. Skagensgult på facaderne breder sig 
som ”den gule fare” ned gennem Jylland med hvidmalede 
”dallas-hegn” omkring hestene. Haciendastil fra Spanien 
med søjler og rundbuer træffes på Karup Hede. Skal det ligne 
den rigtige vare i røde mursten med gesimser bliver det som 
regel ikke til ”Bedre Byggeskik”, men noget frisisk-lignende 
med stort tagudhæng og svulstige kviste. Bygningskulturen 
på landet er ikke mere præget af lokale traditioner, men af 
ferieoplevelser mere end af dannelse. Den allestedsnærvæ-
rende zapperkultur legitimerer nuets inspirationer uden for-
midlende mellemregninger til lokal tradition.

Vi trænger til en grundig afklaring af, om vi ønsker, at det 
moderne landbrug skal være en identificerbar kulturform i 
marklandskabet, for i øjeblikket er det ude af den umiddel-
bart aflæselige fortælling. Der må søges til pollenanalyser 
i ejendomsregistre og matrikelbøger for igen at beskrive 
landskabets udviklingsformer i helheden af bygninger og 
marklandskab. Landbruget selv anvender udtrykket bedrift 
for et kompleks af ejendomme. Det er vores samtidsland-
skabs væren, der ikke udfolder sig eller kan udfolde sig som 
positive tilføjelser til landskabets lange kultiveringsproces.
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kuLturLAndskAb sOM nAturbetIngeLse
Landskabets store fortælling handler om dannelsen af 
dets krop og dens formgivning med isen og vandet som 
skulptør. Kulturlandskabets fortælling om den men-
neskelige aktivitet er ændringer og bearbejdninger af 
overfladen, det øvre hudlag og dets bevoksning eller 
plantedække. Der er få varige landskabspræg som en-
kelte sår efter grus- og lergravning og ar efter jernbane- 
og vejanlæg i bakkerne, men ellers ville blot en enkelt 
generations pause i landbrugets markarbejde betyde, 
at naturen som skov ville tilbageerobre landskabet. Den 
gamle urskov vil først efter århundreder finde sin lige.
I dag er den oprindelige natur i Danmark landskabets 
former. Dyre- og plantearterne er stort set oprindelige, 
nogle er helt forsvundet, og enkelte nye arter er kom-
met til, men deres territoriale fordeling, deres antal eller 
tæthed og mangfoldighed, biodiversiteten, er bestemt 
af landskabets kultivering. De få tilbageværende højmo-
ser og lobeliesøer er undtagelserne, der bekræfter den 
almene tilstand af landskabets gennemkultivering.
De få tilbageværende gamle overdrev og engene har i 

Stuehus fra 1997 til stor svineproduktion

Landbosted med ”dallashegn”

Landbosted på Karupshede i ”hacienda-stil”

Stuehus fra 2000 til stor svineproduktion

”Den gule fare”
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de senere år været det varme emne i kampen for natur-
beskyttelse, som de mest truede naturtyper. Det gamle 
ord om at ”eng er agers moder” er for længst erstattet 
af kunstgødning, og kvæget er flyttet og dermed græs-
ningslandskabet, fra øerne til storbrug i det jyske land-
skab. Som for hedens vedkommende har også græssets 
kulturlandskab det med at overgå til nye kultiveringsfor-
mer, når deres nyttige formål udleves eller ny teknologi 
udvikles. Engene drænes helst til kornmarker, hvis det 
er muligt, ellers får de lov til at ligge hen, og naturen 
tager over. Efter få år vil engblomme og kodriver være 
overgroet af pilekrat.

Uden egentlig at vide det havde H.C. Andersen øje for 
kulturlandskabets skrøbelighed. ”Skynd dig kom om 
føje år, heden som en kornmark står”, skrev han om, 
hvad han opfattede som naturlandskab på sin rejse til 
Tjele i 1859. Nogle få og små stumper af de vidtstrakte 
heder blev efterfølgende fredet, med et naturbeskyt-
telsesmotiv, og vristet ud af hænderne på det konge-
lige opdyrkningsprojekt med kartoffeltyskere og andre 

arbejdsomme folk. Fårene blev også forment adgang 
til den bevaringsværdige ”hedenatur ”, og heden, det 
utaknemmelige skarn, sprang i skov i sin helt egenrådige 
afkultiveringsproces. H.C. Andersen nåede ikke at revi-
dere sangen til ”Skynd dig kom om føje år, heden som 
en højskov står”. De fredede hedearealer måtte udsæt-
tes for ”naturpleje” og ikke kulturpleje ved fældning og 
afbrænding med hårdt arbejde af militærnægtere og 
arbejdsløse. Nu søges kultiveringen opretholdt ved som 
før at overlade arbejdet til kvæg og får som for eksem-
pel på Kongenshus hede. 

Det er årtier siden, at erkendelsen af heden har kulti-
vering og brug som forudsætning, alligevel fortsætter 
begrebsforvirring og uklarhed hos naturfagfolk og na-
turvenner i deres beskyttelsesiver over for overdrevs- 
og englandskaberne, ”halvnaturtyper”  kan de strække 
sig til at kalde dem. Det er naturtyper eller egenartede 
biotoper, men ikke særligt naturlige i det danske land-
skab. Heden og overdrevene skal beskyttes mod inva-
sion af uhensigtsmæssig natur og kultur, i et indhegnet 

”Kvæg drog vest på” - her på vej over Storebælt. Fotograf ukendt 

Overdrev med gøgeurt

kvæg som kulturplejere på strandeng
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Resterne af det ’bortkultiverede’ hegn bag køerne

Ukrudtsspøjtning af kornmark 

for at klare sig i konkurrencen?
En landmand med stor malkekvægbesætning tog mig i 
forbindelse med et gårdbesøg med på markvandring ud 
i et bakket græslandskab. Han stoppede op et særligt 
sted, kunne jeg se på ansigtsudtrykket:
 ”Er her ikke smukt? ” Joh, det var der med 150 sortbro-
gede køer og græsset der bølgede for vinden hen over 
bakkerne under drivende skyer. Men mente han noget 
bestemt? ”Ja, hvis du ser derovre fra, ved gården - der 
var et levnede hegn på dige og en markvej helt over til, 
hvor græsmarken ender. Jeg fik en rendegraver på til at 
jævne det hele fint. Nu er bakkerne igen, som da isen 
forlod dem. Det er smukt ikke?” 
Selvfølgelig var det nyttig for græsmarksdriften, men 
nødvendigt var det ikke, at bekoste det ekstra med 
rendegraveren. Om det kan kaldes nyttig romantik, el-
ler det blot er god fornemmelse for landskabets store 
former hos en bondesøn, det får stå hen. For mig en 
markant oplevelse til eftertanke, hvor det måske natur-
fredede hegn, der er kulturskabt som skel i stjerneud-
stykningen, blev bortkultiveret til fordel for isens ren-
sede naturform, for at genindtræde ind i græsmarkens 
kultivering. Kultur er menneskeligt nærvær, mens natu-
ren klarer sig bedst, overladt til sig selv.

kulturhistorisk museumslandskab, hvor de plejes med 
kultur. Naturforurening får et nyt og faktisk modsat be-
tydningsindhold, som ødelæggende for kulturhistorisk 
værdifulde landskaber. Bygningsbevaringsinteresserede 
kender problemet med planter og træer, som spirer i 
gammelt murværk med større ødelæggelser til følge.
Kulturmiljøet er sat på dagsordenen i offentlig forvalt-
ning og afdrænede enge skal igen sættes under vand 
for at optage nitratoverskud fra landbruget, det hedder 
også naturgenopretning, overdrevs-beskytterne burde 
hægte sig på denne proces. Det hjælper ikke at skælde 
ud på eller appellere til et landbrug, hvor der ikke er 
økonomi i at opfede tyrekalve på overdrevene. 

et nyttIgt nAtursyn
Det har altid været bønderne, der i teorierne om natur, 
landskab og æstetik, har været tillagt det nyttige natur-
syn, mens bybefolkningen og godtfolk i øvrigt har været 
tillagt det romantiske natursyn. Men er det egentlig ikke 
byfolkene på evig jagt efter de billigste svinekoteletter 
og mælk på tilbud, som opnår nytten og gevinsten, mens 
landmændene, der vil overleve på markedet, må presse 
sig selv og stresse husdyrene og markerne endnu mere 
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markkort

Isen sLår tIL Igen
Istidens formgivning af landskabet og fordeling af jord-
overfladens materialer og sammensætningen af sand, 
ler og sten har som nævnt haft stor betydning for jord-
bundens naturlige frugtbarhed og dermed den land-
brugsmæssige udnyttelse. Landmændene har til alle ti-
der kæmpet mod og med et lunefuldt klima, men også 
med jordbundens beskaffenhed og terrænformerne. Der 
er blevet drænet og grøftet på den lave og for våde jord-
bund, der er etableret markvanding på den gamle hedes 
sandede og tørre jorde. Kunstgødningen muliggjorde 
næringstilførsel i ubegrænsede mængder til både den 
for magre og den frugtbare jord og afhængigheden af 
husdyrhold hørte op. Perioden fra 1960’erne til 1980’er-
ne var præget af en tro på, at det endelig var lykkedes 
at frigøre landbruget fra naturgrundlaget. I dag ved vi, 
at der blev overgødet og at vandløbene og grundvandet 
forurenet i større eller mindre omfang afhængigt af jord-
bundsforholdene.
Begrænsningerne på gødningsforbruget på grund af 
udvaskningen til vandmiljøet  har medført en stor op-
mærksomhed på gødningens optimale anvendelse. 
Teknologiudviklingen har givet mulighed for positions-
bestemtdyrkning. Det fungerer ved at mejetærskeren lø-

bende vejer den høstede mænge korn og samler resulta-
terne til landmandens computer, der kan sammenholde 
høstudbyttet pr. arealenhed med data om jordbundsfor-
holdene. Næste gang der skal gødes, får gødningsspre-
deren besked via sattelit om at graduere gødningsmæng-
den i overensstemmelse med jordens frugtbarhed. 

Med en meget detaljeret undersøgelse af jordbundsfor-
holdene og deres betydning for udvaskningen af gød-
ningsstoffer til vandmiljøet har et aktuelt forskningspro-
jekt  afdækket, at der i marker præget af lerbund kan være 
små og større områder med sandbund, hvor gødnings-
udvaskningen ud af rodzonen er meget voldsom, hvad 
enten der anvendes naturgødning / gylle eller kunstgød-
ning. Projekt har også vist, at sædskifteprocessen, det 
gode landmandsskab med valg af afgrødearter og som-
mer- eller vinterafgrøder betyder mere for udvaskningen 
end mængden af gylle, der køres ud på marken.
Afhængigheden af isens landskab er således igen aktuel. 
I dag søges denne viden via forskning og teknologiudvik-
ling, men undersøgelser har vist, at de gamle bønders 
erfaringsopsamling på slægtsgården betød, at de stort 
set fordelte den sparsomme naturgødning med samme 
indsigt, som forskningen nu peger på og ikke blot spredte 

Grundvandskort, byudviklingen tilpasses de af iden givne grund-
vandsforhold for at beskytte drikkevandet.
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leres mere natur og øgede oplevelsesmuligheder i 
marklandskabet. Landbrugets plan er et funktionsdelt 
landskab med højeffektiv produktion på de ’robuste 
jorde’, hvor kvælstofferne ikke fosser ned. En mulig 
mellemzone med bioenergiproduktion på de ’følsom-
me jorde’ og som overgange til de beskyttede natur-
områder. Et nyt landbrugslandskab tegner sig, måske 
også med opdeling af produktionen i meget få store 
husdyrproduktioner med biogasanlæg, men uden til-
hørende jordarealer.

Det økologisk drevne landbrug er fortsat beskedent i 
omfang og opfattes af storlandbrugerne som en legiti-
merende nicheproduktion, selv om det kun er godt 50 
år siden at hele landbruget var økologisk drevet uden 
kunstgødning og sprøjtegifte og med energiproduk-
tion, foder til hestene fra egen mark.

Det må samtidig forventes at en mangfoldighed af 
småbrug og landbosteder vil eksistere videre i landska-
bet med gårdbutikker med salg af højkvalitetsfødeva-
rer, oplevelser og naturpleje. Regionale netværk som 
”Vestjyske Smagsoplevelser” er under opbygning.

den jævnt ud, som den mere simple kunstgødnings-
teknik har foranlediget siden 1960’erne.

Naturlige processer sættes i øjeblikket på dagsordnen 
i landbrugslandskabet med en nytolkning af ”eng er 
agers moder”. Store projekter som genslyngning af 
Skjern åen med vidstrakte våde enge, reetableringen 
af tørlagte søer og en række større og mindre vådområ-
deprojekter, også på initiativ af de enkelte landmænd 
ses nu som vigtige biologiske rensningsanlæg, der skal 
opfange den udvaskede gødning fra agerjorden. Ideelt 
ses muligheden for, at der kommer ’mere natur’ i det 
vådere marklandskab og at udvaskningen til vandlø-
bene reduceres, samtidigt med at den våde engs store 
produktivitet kan udnyttes til bioenergi med græs eller 
pileproduktion. Landmændene forventer til gengæld 
for at sløjfe drænene og ophøre med kornafgrøder, at 
de kan få tilladelse til at gøde mere på agerjorden.
”Grøn vækst” er det sammenfattende begreb for de 
forandringsvinde, der aktuelt præger debatten om 
dansk landbrugs fremtid. Der tales om et multifunk-
tionelt landbrug, der både vil producere flere føde-
varer og meget bioenergi, samtidig med at der etab-

Storebæltsbro - byggerne blev ”snydt” af istidens rodede undergrund og vandet fossede ned i tunnellen

Våde enge
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