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Nye helhedsplaner

Storlandbrug i Danmark
- Landskab og beplantning
Nee Rentz-Petersen
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Indledning

Landbrugets nye produktionsanlæg
er de seneste år vokset til anseelige
størrelser, grundet erhvervets fortsatte
strukturudvikling.
Flere og flere bedrifter vælger i dag at
opføre deres nye produktionsanlæg på
bar mark, væk fra den gamle udflyttergård
med mange årtiers knopskydninger.
Landskabs- og helhedsplanlægningen er
derfor et særdeles væsentligt emne at
prioritere, hvis de nye anlæg skal indpasses
i balance med landskab og øvrig
bebyggelse i det åbne land.
Udfordringerne ved at placere et
storlandbrug i et landskab er forskellige, alt
efter hvilken landskabstype man befinder
sig i. Denne pjece giver en kort introduktion
til de mest karakteristiske landskabstyper i
Danmark, og udpeger typiske udfordringer
ved de forskellige landskabstyper.

Storlandbrug i Danmark

Inspireret af danske herregårdes fine
evne til at koble bygning, landskab
og beplantning til smukke helheder,
introduceres et nyt princip til landskabsplanlægning for nye storlandbrug:
driftsbygningerne kombineres med
skovrejsningsområder, hurtigvoksende
beplantning og et gridnet af kirsebærtræer.
Idéen med denne øgede brug af
beplantning, er at knytte bygninger og
landskab visuelt sammen, så det nye anlæg
indgår i balance med sine omgivelser.
Princippet afprøves i 4 forskellige landskabstyper, der hver især giver forskellige
billeder på landskabelig indpasning af nye
storlandbrug i det danske landskab - til
inspiration for rådgivere i landbrugets
byggebranche, planlæggere i kommuner,
landmænd med byggeplaner eller andre
med interesse for kulturlandskabets
udvikling.

- Landskab og beplantning
Nee Rentz-Petersen
Udgivet af
Kunstakademiets Arkitektskole
Philip de Langes Allé 10
1435 København K
ISBN 978-87-7830-257-1
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© Nee Rentz-Petersen og Kunstakademiets Arkitektskole

Et storlandbrug udgør et stort skalaspring i forhold til
eksisterende bebyggelse i det åbne land.
Her en skalasammenligning mellem Rådhuspladsen i
København og et storlandbrug (grundplan 20.000 m2).

3

Landskabstyper

Det danske landskab kan ved første
øjekast synes fladt og relativt ensformigt.
Kigger man nøjere efter, vil man hurtigt
registrere mange nuancer, der skaber
helt forskellige rumlige oplevelser fra sted
til sted: fra hedeslettens små, lukkede
landskabsrum med de mange læhegn,
over marskens vidtstrakte og åbne
landskaber, til de småbakkede og mere
intime morænelandskaber. Variationerne
skabes primært af forskelle i terræn og
beplantning.
Der kan ikke opstilles entydige retningslinjer for hvor og hvordan man skal placere
et storlandbrug i landskabet.

Principsnit gennem 10 karakteristiske landskabstyper
i Danmark.

marsk

bakkeø

tunneldal

storbakket moræne

Et stort bygningsanlæg vil påvirke den
enkelte landskabstype på forskellig vis, og
en landskabsanalyse af det enkelte sted,
må derfor altid være udgangspunktet.
Der er dog en række generelle forhold man
kan være opmærksom på:
• Synlighed over afstand skal man være
særligt opmærksom på i de mest åbne
landskabstyper som marsk, bakkeø marint
forland og storbakket moræne.
Her vil et nyt storlandbrug ofte være synligt
over endda meget store afstande. Det kan
derfor være direkte uønsket nogle steder,
mens det andre steder kan indgå som et
nyt og karaktergivende landmark.

hedeslette

marint forland

randmoræne

• Regulering af terræn i større stil bør
altid undgås - både af økonomiske og af
landskabsæstetiske årsager. Der vil derfor
typisk være færre velegnede byggefelter
i de mest kuperede landskabstyper som
tunneldal, randmoræne, dødislandskab og
storbakket moræne.
• Landskabets skala har betydning for hvor
meget et nyt storlandbrug vil påvirke det
enkelte sted.
I landskabstyper som dødislandskab,
småbakket moræne, hedeslette samt
svagt bølget moræne afgrænses
landskabsrummene ofte af tætliggende
beplantning eller et småbakket terræn.
Her er landskabsrummene altså små, og
en stor bygning vil derfor typisk virke
ganske dominerende.
I marint forland, storbakket moræne,
randmoræne, marsk og tunneldal er
landskabsrummene større, hvilket gør at
der her kan skabes en naturlig balance
mellem bygning og landskab.
• Placering i terræn har ligeledes betydning
for hvor dominerende en bygning vil virke.
Placerer man bygningen nær landskabets
højeste punkter, vil den typisk virke meget
dominerende og syne endnu større, end
den i virkeligheden er.
En placering nær terrænets laveste punkter
vil derimod nedtone bygningens dominans.
Uanset landskabstype, bør det derfor
tilstræbes at placere bygningen lavest
muligt i terræn.

Marsklandskab i Sønderjylland. Landskabsrummet er stort og horisonten ubrudt.

Hedeslette i Midtjylland. De taktfaste læhegn plantet for at undgå sandflugt, skaber mange små, lukkede og
adskilte landskabsrum.
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5
dødislandskab

svagt bølget moræneflade

småbakket moræne

Dødislandskab på Fyn, karakteriseret af de mange små bakkedrag, med pludselige huller, lavninger og søer.

Herregårde

Danske herregårde er fine eksempler på
anlæg der kobler bygning, terræn og
beplantning til smukke helheder. Der er
derfor god grund til at lade sig inspirere af
herregårdene, når nye storlandbrug skal
finde deres plads i det danske landskab.
Karakteristisk for herregårdsanlægget som
type, er at bygning og beplantning er to
uadskillelige elementer.
Beplantning er en central del af anlæggets
samlede struktur, som herregårdens
forskellige bygninger underordner sig.
Balanceforholdet mellem bygning og
beplantning domineres af beplantning,
mens bygningerne kun er punktvise
nedslag. Oplevet fra afstand ‘forankrer’

beplantningen de store bygningsanlæg til
landskabet.
Herregårdene bruger desuden det enkelte
landskabs karakteristika, til at tilføre hvert
anlæg et særkende: anlæggene er altid
placeret signifikant i forhold til landskabets
topografi, og typisk kan deres placering
beskrives med ganske få ord:
Ved foden af tunneldalens side (Clausholm)
Ved kanten af fjorden (Vitskøl Kloster) eller
Inde i lunden (Nørre Vosborg).

Herregården Clausholm er et fint eksempel på
hvordan de naturgivne forudsætninger ved foden af
en tunneldal, bruges til at give anlægget karakter:
staldgård, hovedbygning og voldgrav er placeret i
tunneldalens bund grundet nærheden til vand og
græsningsarelaer til kreaturer. På den skrånende
dalside er der anlagt en terrasseret park, mens
ladeanlægget er placeret på toppen af dalsiden
nærmest dyrkningslandskabet.

Skal herregårdens anlægsprincipper
overføres til nye storlandbrug, bør det
naturligvis ikke føre til direkte kopier af
hverken struktur eller formsprog.
De aksefaste barokanlæg var en klar
manifestation af godsejerens magtfulde
position i samfundet, og det vil derfor virke
en smule pudsigt at anlægge alléer foran
den nye svineproduktion, da man herved
ubevidst kommer til at referere til tidligere
tiders samfundsstrukturer og idealer.
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Hvis herregårdenes anlægsprincipper
derimod bearbejdes både formmæssigt og
strukturelt, så de afspejler vort samfund
og de formmæssige idealer vi har i dag, vil
de mere klart udtrykke den tid vi nu er i nøjagtigt som herregårdene gjorde det på
deres tid.

Principdiagram af Clausholm. Hovedbygningen er
placeret i midt i den karakteristiske midterakse.
Aksen opløses i en række tværakser i den terasserede
park, før ladeanlægget på parkens øverste niveau.
Et kaskadeanlæg markerer midteraksens centerlinie i
parken.
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Nye helhedsplaner

Inspireret af herregårdens evne til at koble
bygning og beplantning til en helhed,
introduceres et forslag til helhedsplaner for
nye storlandbrug.
Udgangspunktet er de miljømæssige
udfordringer vores samfund står overfor:
kravene om reduceret CO2 udslip, øget
produktionen af biomasse samt behov for
bedre forhold for natur, vandmiljø og dyr.
Som led i dette er det besluttet at fordoble
skovarealet fra 12,4 % af landets samlede
areal til ca. 25 %. Arealmæssigt svarer
dette til en forøgelse på mellem 3273 km2
og 5428 km2 (til sammenligning udgør Fyn
knapt 3000 km2). Det er således et særdeles
stort areal der skal udlægges til kommende
skovrejsning.
Det foreslås derfor at lade skovrejsning
indgå som et aktivt element i forbindelse
med nye større anlægsarbejder i det åbne
land, herunder de nye storlandbrug.

Trin 1 - Skovrejsningsområde

Trin 2 - Gridnet

Første trin i helhedsplanen er at udlægge et
skovrejsningsområde omkring byggefeltet.
En af de mest enkle måder at rejse ny skov
på er permanent braklægning. De såkaldte
pionertræer vil være de første til at indtage
området. Typiske pionertræer er birk,
pil, skovfyr, hyld, røn og eg. Jordbunden
indeholder desuden en ’frøbank’, med frø
fra den vegetation der tidligere har vokset
på stedet, ligesom tilstødende beplantning
vil have betydning for hvilke træer der
vokser op på det braklagte areal.
Permanent braklægning vil således skabe
et skovområde med en artsdiversitet og
sammensætning der vil variere fra sted til
sted, alt efter jordens frøbank, omgivelser,
klima, jordbunds- og næringsforhold.

Permanent braklægning er ikke en hurtig
måde at rejse skov på, og der vil gå en
årrække før det braklagte areal rumligt set
vil få karakter af skov.
For at sikre skovrejsningsområdet en rumlig
gennemslagskraft fra start, markeres
skovrejsningsområdet af et gridnet med en
punktafstand på 25 x 25 meter. Griddets
akser placeres nord-syd / øst-vest. I alle
punkter plantes et kirsebærtræ.
Gridnettet vil afgrænse og definere
skovrejsningsområdet fra start. I takt
med at det braglagte areal springer i
skov, nedtones gridnettets betydning og
synlighed. Det præcise grid med ens træer
vil stå i kontrast til skovrejsningsområdets
uforudsigelighed i artssammensætning og
træernes tilfældige indbyrdes placering.

Trin 1 Et skovrejsningsområde udlægges omkring byggefeltet. Et par kiler friholdes for bevoksning, for ikke at lukke
byggefeltet inde. Kilerne friholdes for bevoksning, enten ved afgræsning eller slåning 1-2 gange årligt.
De permanent braklagte arealer udgør i ovenstående diagram 50 hektar, mens byggefeltet udgør 3 hektar.

Byggefelt

Åbne kiler

Skovrejsningsområder
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Hyld, eg og birk er blandt de mest typiske danske pionertræer. Øvrige pinoertræer er skovfyr og pil.

Kirsebærtræ. Plantes i alle griddets punkter.

Trin 2 Et gridnet af kirsebær vil tegne konturerne af den fremtidige skov, indtil det braklagte areal springer i skov.

Trin 3 - Hurtigvoksende beplantning

Trin 3 Det braklagte areal og gridnettet vil næppe alene kunne yde produktionsbygningen den rumlige støtte der
skal til, for at forankre bygningen til landskabet. Beplantningsforslagets trin 3, er derfor at etablere et antal lunde
eller læhegn helt nær byggefeltet: hurtigvoksende træarter som poppel, pil, bævreasp, el, birk eller kastanje.
Beplantningen tager form efter eksisterende beplantning på stedet, og vil derfor variere alt efter landsdel og
landskabstype.

Det braklagte areal og gridnettet kan ikke
alene yde produktionsbygningen den
rumlige støtte der skal til, for at forankre
bygningen til landskabet. Derfor etableres
et antal lunde eller læhegn helt nær
byggefeltet af hurtigvoksende træarter.
Lunde og læhegn optræder i forskellig
form, intensitet og karakter i forskellige
landskabstyper; fra de flade landskabers
taktfaste læhegn og regulære plantager,
til de bakkede landskabers lunde og skove
formet efter landskabets konturer.
Trin 3, den hurtigtvoksende beplantning,
tager således form efter den lokale
beplantnings karakter, for ikke at blive
fremmede landskabelementer det enkelte
sted.

Trin 5 Tidshorisont: 20-30 år. Det braklagte areal springer i skov, og gridnettes betydning nedtones. Hurtigtvoksende
træer har typisk en kortere levetid end træerne i det øvrige skovrejsningsområde, og de to beplantningstyper vil
derfor supplere hinanden over tid.

Trin 4 - Produktionsbygning og tanke
Produktionsbygning og tilhørende tekniske
anlæg placeres nu på byggefeltet. Den
kørefaste belægning omkring bygningen
holdes på et minimum, så al beplantning
- skovrejsning, kiler, gridnet og lunde vokser helt tæt på denne grænse. Tanke,
beholdere og siloer placeres markante og
synlige steder, og optræder som markører
af storlandbruget set over afstand i
landskabet.
Den hurtigvoksende beplantning tæt
på byggefeltet bryder bygningen ned i
mindre dele, så ingen facader ses i deres
fulde længde i ét blik. Skalaen i anlægget
nedbrydes, og produktionsbygningen vil
optræde i fragmenter.
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Eksempler på hurtigvoksende træer: gråpoppel, el og
bævreasp.

Trin 4 Produktionsbygning, tekniske anlæg og bassin til lagring af opsamlet regnvand placeres på byggefeltet.
Lunde eller læhegn plantes helt tæt på produktionsbygningen, og nedbryder dermed bygningen i mindre dele.
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Trin 6 Tidshorisont: 50 år. Produktionsbygning og tekniske anlæg er væk, og skoven er vokset til. Byggefeltet er en
lysning i skovområdet, der kan danne udgangspunkt for nye anlæg eller aktiviteter.

Storbakket moræne
Eksempel på et storlandbrug placeret
i umiddelbar tilknytning til Nordjyske
motorvej ved Hadsten.
Landskabet er et stærkt kuperet
morænelandskab, hvor de store
bakkeprofiler spænder ud mellem områdets
mange tunneldale. Beplantningen i
området karakteriseres primært af en del
midre lunde og enkelte større skovpartier,
mens der kun er ganske få spredtliggende
læhegn. Landskabet er åbent, hvilket
tillader mange lange kig, over store
afstande.
Anlægget er placeret nær terrænnets
laveste punkt.
Skovrejsningsområdet er delt i tre
klumper, og der skabes åbne kiler ind mod
produktionsbygningen.
Tanke og siloer er anbragt i en lille
klynge tæt på motorvejen, og markerer
storlandbruget som det første set fra
afstand.

Anlægget er placeret nær terrænets nedre koter, hvilket bevirker at bygningen trykker sig i landskabet og ikke fremtræder unødigt dominerende. Tagfladen vil typisk være den
mest fremtrædende bygningsdel i et storbakket morænelandskab.

Skovrejsningsområdet udgør i dette eksempel 60 hektar, byggefeltet 3 hektar.
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Landskabet er relativt åbent, og især fra de højest beliggende punkter kan man se langt i denne landskabstype.

Anlægget set fra motorvejen, hvor tankene som det første markerer anlægget. Kilen i skovrejsningsområdet sikrer at produktionsbygningens facade forbliver delvist synlig.

Marint forland
I dette eksempel er storlandbruget placeret
ved Åbybro nord for Limfjorden, hvor
landskabet er meget fladt og åbent.
Området præges af at være delvist
indvundet land, med mange afvandingskanaler, lange lige veje og taktfaste
læhegn.
Det marine forland ud mod Limfjorden er
stort set friholdt for både bebyggelse og
beplantning.
Byggefelt og skovrejsningsområde er
placeret så det danner en præcis grænse
mod den åbne og ubebyggede flade
mod Limfjorden. Beplantning omkring
produktionsbygningen er en blanding af
læhegn og mindre plantager, karakteriseret
af præcise og lige former, med reference til
øvrig beplantning i området.
Kilen i skovrejsningsområdet sikrer at
anlægget også på sigt vil være synligt fra
områdets primære veje.

Karakteristisk for det marine forland er det flade terræn, og en vekslen mellem åbne og lukkede rum. Storlandbruget er placeret i den bebyggede del af landskabet, der allerede
rummer mange læhegn og plantager.

Skovrejsningsområdet udgør i dette eksempel 42 hektar. Eksisterende beplantning er markeret med mørk grå.
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Landskabstypen marint forland karakteriseres af store åbne flader, med tætliggende læhegn og plantager omkring al bebyggelse.

Anlægget set fra den åbne flade mod limfjorden. Overgangen mellem bygning og landskab formidles af beplantning.

Bakkeø
Holsted bakkeø er en del af et større
bakkeø-område, der dækker hele den sydvestlige del af Jylland. Bakkeøerne adskilles
med jævne mellemrum af lavtliggende
ådale med vådområder.
Mange større skovpartier, lunde og hegn er
sammen med det bølgede terræn med til at
gøre landskabet varieret, men også relativt
lukket. Kun fra bakkeøernes toppunkter er
der udsigt over større afstande i landskabet.
Skovrejsningsområdet strækker sig
fra landskabets laveste koter op ad
bakkeøens sider, hvor det forbindes
med et eksisterende industrikvarter ved
motorvejens frakørsel.
Flere byggefelter til agro-industrielle
formål kunne tænkes udlagt i dette
skovrejsningsområde (f.eks. korn- og
foderstof, maskinstationer eller andre
produktionsanlæg).
Skovrejsningsområdet og de hurtigtvoksende lunde omkring produktionsbygningen karakteriseres lige som øvrig
beplantning i området af lunde med bløde
konturer.

Storlandbruget ligger ved foden af bakkeøen, og dominerer ikke unødigt i landskabet. Skovrejsningsområdet forbinder storlandbruget med et eksisterende industriområde. Andre
større landbrugsvirksomheder kunne tænkes placeret i denne skovbyggezone - et agro-industrikvarter.

Skovrejsningsområdet udgør 100 hektar.
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Anlægget set fra motorvejen. Oplevet i fart, vil kun små glimt af produktionsbygningen være synlig.

Hedeslette
Landskabet på Karup hedeslette består af
ganske få elementer: tæt plantede læhegn
omkring områdets jævne og regulære
dyrkningsflader. Mønsteret afbrydes
jævnligt af regulære plantager i varierende
størrelser.
Vejene er lange og lige, og tillader mange
steder kig igennem flere af de afgrænsede
rum mellem læhegene. Byggefelt og
skovrejsningsområder er placeret imellem
eksisterende læhegn.
Den hurtigvoksende beplantning omkring
det nye storlandbrug, er her en fortætning
af områdets tætliggende læhegn.
Siloer og tanke er anbragt helt ud mod
landevejen, og vil som den eneste del af
produktionsanlægget være synligt fra større
afstand på landevejen.

Skovrejsningsområde og produktionsbygning er placeret parallelt med eksisterende hegnstruktur. Den hurtigvokende beplantning omkring storlandbruget er en fortætning af
læhegnene, der er områdets mest dominerende beplantningstype.

Skovrejsningsområdet udgør i dette eksempel 16 hektar, byggefeltet 3 hektar.
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Karakteristisk hedeslettelandskab med lange lige veje og tætliggende læhegn.

Fodersiloer og tanke markerer storlandbruget set fra landevejen. På grund af områdets mange læhegn bliver anlægget først synligt i det øjeblik man er ganske tæt på.

Traditionen
Herregården og det industrialiserede
storlandbrug

De nye helhedsplaner for storlandbrug
bygger på herregårdsanlæggets
grundlæggende principper om at koble
bygning og beplantning til en helhed, for
at skabe sammenhæng mellem bygning
og landskab. Strukturelt og formmæssigt
er der dog store forskelle på de to
anlægstyper:
Herregårdens struktur er en større
geometrisk komposition, anlagt i samspil
med terræn, beplantning og landskab.
Strukturen styres af akser, sigtelinjer eller
markante punkter.
Særligt i barokanlæggene indgår
uendeligheden i anlæggets hovedakse,
hvormed anlægget knyttes til et større rum
end anlæggets egen fysiske afgrænsning.
Et storlandbrug fremtræder i modsætning
hertil som én storskalaenhed. Som
karakterskabende element indgår
skovrejsningsområder og beplantninger
med friholdte kiler, der tilfører anlægget en
ny rumlighed.
Anlæggets store skala brydes ned med
lunde, der indgår som del af et større
skovrejsningsprojekt.
Den hurtigvoksende beplantning tæt på
byggefeltet bryder bygningen ned i mindre
dele, så ingen facader ses i deres fulde
længde i ét blik.
Produktionsbygningen optræder som
fragmenter - en ny anlægstype i det danske
kulturlandskab, der forhåbentligt kan være
med til at genetablere sammenhængen
mellem bygning og landskab i store
landbrugsanlæg.
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Skal helhedsplaner som disse realiseres,
er det største spørgsmål naturligvis
hvordan man rent praktisk får koblet
skovrejsningsområder med storlandbrugets
nye byggefelter. Her kunne en mulig
strategi være, at kommunerne
sammentænker udpegningen af nye
skovrejsningsområder med udpegningen af
velegnede byggefelter for storlandbruget
i kommuneplanerne. Da også staten har
store interesser i at øge skovrejsningen
i Danmark, kunne tidligere ordninger
med fuld indkomstkompensation ved
skovrejsning, tænkes attraktive at
genindføre.
De lavtliggende landbrugsjorder der på
sigt vil udgå af landbrugets markdrift,
kunne være mulige områder til disse
nye formål. Naturligvis vil ikke alle nye
skovrejsningsområder være velegnede til
at rumme byggefelter til nye storlandbrug,
da mange andre interesser også skal
tilgodeses.
Selvom landbruget i dag står overfor
enorme økonomiske udfordringer der
aktuelt begrænser nybyggeriet i sektoren,
er det måske netop nu at muligheden for
at nytænke erhvervet både miljømæssigt,
dyrevelfærdsmæssigt, energimæssigt og
arkitektonisk skal gribes.
Forslaget skal derfor ses som et bud
på en aktuel udviklingsstrategi for det
industrialiserede storlandbrug, med
intentionen om at skabe en naturlig plads
og eksistensberettigelse for landbruget i det
postindustrielle samfund.
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