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Hvorfor ligger landet som det gør? 

Min forsknings grundlæggende spørgsmål er: hvorfor ligger landet, som det gør?  
Det er en gængs fortælling, at naturen, landskabet eller det, man kan kalde vore omgivelser, 
kontrolleres ud fra menneskelige forestillinger.  

I min forskning viser jeg, hvordan forandringer i landskabet sker som processer, hvor både 
matrikelkort, mennesker, jord, fugle og vand bidrager til, at landet ligger, som det gør.  
Her peger jeg på, at anvendelsen af vore omgivelser handler om, hvad der er ønsket, muligt og 
tilladt på samme tid, og at disse forestillinger ændrer sig i takt med den fysiske verden. 

Det er altså ikke udelukkende politiske beslutninger eller økonomiske forhold, der skaber 
forandringer, men omgivelserne ændrer sig i takt med de relationer, det indgår i. Det lyder 
højtsvævende, men er egentlig ganske jordnært. Det handler nemlig om ejerskab til jord, om 
forandringer i lovgivning og bureaukrati, om vaner og forestillinger om natur, og hvad jorden og 
stedet har inviteret ejere til at gøre. Det sidste skal forstås sådan, at et sted kan have iboende 
kvaliteter, der ansporer bestemte handlinger – f.eks. giver grusforekomster anledning til 
grusgravning, eller en lavbundet vig op kan opfordre til inddæmning. 

De historiske betingelser, der har skabt nutidens landskab, er vigtige at have med, når man f.eks. 
diskuterer, hvilke mekanismer der skal medvirke til en mere bæredygtig arealanvendelse i 
Danmark, fordi vi står over for en klima- og biodiversitetskrise.  

Grusgrave, lossepladser, tørlægning og beskyttelse. 

For at svare på, hvordan landskabsforandringer finder sted, arbejder jeg ud fra konkrete steder. I 
min afhandling undersøger jeg to steder lidt uden for Kalundborg på Vestsjælland. Her ser jeg på 
henholdsvis forandring af bakkedragene omkring Tømmerup og bevaring af det inddæmmede 
område, Saltbæk Vig, gennem en periode på 150 år.  

Både bakkedraget ved Tømmerup og Saltbæk Vig falder under kategorien natur, hvis man finder 
dem på et kort. De er markerede med grønt og afgrænsede mod den hvide flade, der indikerer 
landbrugsjord på et gængs topografisk kort. Begge steder er dog modificerede og forandrede 
efter menneskelige og ikke-menneskelige indgreb. Stederne er produkter af, hvad ejerne fandt 
ønskeligt på et givent tidspunkt. De er produkter af, hvad der var fysisk muligt, og til sidst er de 
produkter af, hvad der var lovligt på det specifikke tidspunkt. Det er altså en trekant, der består 
af, det ønskede¸ det mulige og det tilladte. Spændt ud mellem disse tre begreber findes landskabet, 
som noget, der virker tilbage på begreberne og forandrer dem over tid. Samlet vidner de to cases 
om, at både forandring og bevaring var betingede af, hvad der var ønsket, muligt og tilladt på 
samme tid. 

Forandring 
Min første case undersøger forandringer ved at følge et sammenhængende bakkedrag mellem 
landsbyerne Tømmerup og Ubberup over en periode på 150 år. Bakkernes størrelse ses tydeligst 
fra landevejen, hvor bakkedraget rager op. Det er ikke til at se, at begge bakker har været hullede 
af grusgravning og siden hen fyldt med affald efter lang tids brug som losseplads. I dag ligger 
området hen som græsareal og er langsomt ved at gro til i hvidtjørn, og på den måde er de 
egentlig vendt tilbage til deres tidligere anvendelse som græsning.  
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Bakkerne ved Tømmerup og Ubberup fungerede indtil 1800-tallet som fællesgræsning mellem de 
to landsbyer. Man skal altså forestille sig et åbent græsningsområde, hvor landsbyens bønder 
havde deres kreaturer gående i fælleskab. Med udskiftningen af landsbyerne i 1807 blev 
græsningen delt op i lodder til hver enkelt bonde i ejerlavet. Nu underlagt privat ejendomsret, 
kunne ejerne anvende overdrevsbakkerne, som de ønskede. 
Skiftet gjorde, at der dele af bakkerne blev udvundet grus til lokal anvendelse fra midt-1800tallet. 
Grusgravningen efterlod to store grusgrave: Tømmerup Banke og Keldberg.  
Grusgraven i Tømmerup Banke blev fra 1961 udnyttet som losseplads. Al affald fra 
lokalområdet blev smidt i grusgraven. Lossepladsen var en såkaldt ukontrolleret losseplads. Det 
var inden, der var miljølovgivning og regler på området. Udlejningen af grusgraven til 
lossepladsen skete da også bare med en godkendelse fra sognerådet. Det var altså grusgraven 
som hul i jorden, der inviterede til at anvende den som losseplads, og det var i overensstemmelse 
med samtidens syn på miljøet. 
Da miljøet for alvor blev en del af den offentlige debat i 1960erne, voksede bekymringen over 
affaldshåndteringen også, og i 1973 blev Danmarks første miljølov indført. Den krævede, at 
affaldshåndtering skulle foregå miljømæssigt forsvarligt. Affaldshåndtering krævede nu 
planlægning, godkendelser fra flere instanser og miljøundersøgelser.  
I Kalundborg kommune begyndte planlægningen af en ny losseplads i 1975. Den skulle ligge i 
den anden grusgrav i bakkerne, Keldberg. Modsat den første losseplads skulle den nye losseplads 
planlægges af miljøingeniører. Grus- og lerlag blev undersøgt for deres tykkelse, sådan at 
grundvandet ikke ville blive forurenet, og der var nabohøringer, landskabsarkitekter og adskillige 
myndigheder indover. Denne nye, kontrollerede losseplads var et designet sted, som blev bevidst 
forandret af hensyn til den kommunale forvaltning og miljøkrav. Dermed viser jegudviklingen af 
en videnskabeligt baseret offentlig forvaltning, hvor vidensdeling og dataindsamling kom til at 
udgøre fundamentet for i det hele taget at foretage ændringer i landskabet. 
Samlet vidner casen om, hvor hurtigt det ønskede, mulige og tilladte kunne skifte – fra at huller i 
landskabet blev set som mulige løsninger på affaldsproblemer, til at man skulle måle, designe og 
ansøge om at åbne en losseplads gik der kun 15 år. Abrupte fysiske forandringer hænger således 
også sammen med abrupte forandringer i moral, natursyn og miljøforståelse. 

Bevaring 
Min anden case undersøger, hvordan et sted bevares og sikres for fremtiden. Dette sted ligger 
lidt nord for bakkerne og er det store fredede område, Saltbæk Vig, der er lukket for 
offentligheden. Midt i området ligger en brakvandssø, hvor vandet er grønligt af alger. Her raster 
årligt flere tusinde grågæs, ligesom kronvildt og oddere trives. Området er et resultat af en 
mislykket tørlægning, som blev påbegyndt i 1866. I 1943 ansøgte ejerne om støtte til 
grundforbedring gennem Loven om Grundforbedring. Det vil sige, at de søgte støtte til at dræne 
og tørlægge yderligere, sådan at de kunne skaffe mere landbrugsjord. Siden hen fulgte 
opdyrkning, selvom det aldrig blev god landbrugsjord.  

I 1960erne fik Saltbæk Vig ry for at være et fugleparadis. Derfor blev det i midten af 1970erne 
udpeget som et af de første danske områder, der skulle beskyttes under den dengang nye 
Ramsar-konvention, der sigtede på at beskytte vådområder og vadefugle. Derudover forhandlede 
og diskuterede ejerkredsen med miljøministeriet mellem 1975 og 1992 om fredning af området.  
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I forbindelse med fredningssagen blev et definitionen af strandenge et stridspunkt. 
Fredningsmyndighederne udarbejdede et kort, hvorpå visse områder var markeret med 
strandengssignatur. De samme områder anså ejerne for at være velegnede til opdyrkning. 
Definitionen af strandengen blev afgjort af en lokal biolog, der fandt en botanisk 
artssammensætning, som levede op til kriterierne for strandeng. Samtidig skrev han, at det var 
svært helt at afgrænse plantesamfund, fordi de hele tiden forandrede sig. Det var altså en 
foranderlig fysisk tilstand og et plantesamfund, man gerne ville bevare I sidste ende kan man 
sige, at fredningssagen handlede om at identificere en tilstand og en status, som var den ”rigtige” 
for de forskellige aktører såsom Danmarks Naturfredningsforening, Fredningsstyrelsen, 
Kalundborg Kommune og ejerne selv. I dag er det fredet, lukket for offentligheden og beskyttet 
under EU-lovgivningen Natura-2000, som skal sikre biodiversiteten.  

På Saltbæk Vig er det muligt at se, hvordan tidligere beslutninger former senere beslutninger. Da 
man traf beslutningen om dræne vigen yderligere i 1943, gjorde man det ud fra en forståelse af, at 
de tidligere beslutninger var rigtige og væsentlige at følge op på. Senere blev fredningssagen 
igangsat ud fra, at stedet tidligere var blevet forstået som en naturperle, og det var denne 
forståelse, der forsat gælder i dag. Dermed blev Saltbæk Vig kodet til at være noget særligt, som 
skulle beskyttes, ligesom Tømmerup og Keldberg var blevet kodet til at kunne forandres. Sådan 
viser min afhandling også, hvordan kodninger af steder er væsentlige for deres bevaring eller 
forandring.  

Fortidens indvirkning på fremtidige beslutninger 

Jeg har fulgt forandringer og bevaring fra midt i 1800-tallet til 1990erne. Det lange tidsrum gør 
det muligt at vise, hvordan tidligere beslutninger og anvendelser påvirker senere beslutninger. 
Det lange perspektiv viser, hvordan bureaukratiet udviklede sig i det 20. århundrede og blev 
afhængigt af nye måder at kommunikere på. Fra sognekommunens tid, hvor alle kendte alle, og 
aftaler kunne klares med et håndtryk, til den moderne kommune, hvor registerdata, kortbilag og 
opmålinger fungerer som selvstændige aktører i sagsbehandlingen.  
Derfor viser min forskning også den udvikling frem til i dag, hvor en væsentlig del af det at 
træffe beslutninger i det moderne Danmark handler om oversættelse af den fysiske virkelighed til 
enheder, der kan aflæses langt væk fra den specifikke lokalitet. Det er en udvikling, der begyndte 
med udskiftningen i begyndelsen af 1800-tallet, hvor al landets jord blev inddelt i matrikler. I dag 
er de samme matrikler grundlaget for al forvaltning af jord. På den måde viser jeg, hvordan 
tidligere udpegninger kan sætte retningen for, hvordan landskabet forandrer sig.  

Beslutninger i fortiden former handlinger i fremtiden, og dermed hvorfor landet ligger som det 
gør. Det er vigtig viden, fordi det viser, at beslutninger ikke bliver truffet i et vakuum, men at det 
altid er præget af den gængse forestilling om ”korrekt” eller ”forkert” anvendelse og den 
materielle, fysiske virkelighed. ”Korrekt” eller ”forkert” handler derfor i høj grad om samtidens 
syn på, hvad der er produktivt, hvem det er produktivt for, og hvilke fysiske muligheder, der er.  

 

 


