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»Et træ er en sjældenhed og findes kun i bØndernes haver«.
Træer i landskabet omkring 1800
Bo Fritzbøger
Institut for Økonomi, Skov og Landskab. KYL,
Rolighedsvej 23, L958 Frederiksberg C, E-mail:bfr@kvl.dk
l et bjergløst og derfor i stor skala temmelig ensartet landskil b !lom det danske er det træer
1
og buske, der gør forskel. Sammen med stille og rindende vande danner de landskabets
mønstre. Det er ligefrem ofte vedplanteme. der gør om et landskab er smukt: og om der er
tale om natur eller blot om endnu et eksempel på den ensanede kultursleue, der er re:;ultatet
af generationers s tadig intensivere landbrugsproduktion.
De mest iøjnefaldende forskelle g:\r, lielv inden for korte afstunde, mellem det ~kovrige
og skovfattigc, det hegnsrige og hegn~fauigc, detlukkede og det åbne. Så det er selvsugt
forenklet at tale om ' det danske landskab'. Der er og har altid været ganske betyde lige
geografiske vari<ltioner, som især tidligere ikke mindst bestod i en vekslende trærigdom. Vi
skal i det følgende betragte træerne~ lundskabelige funktioner gennem en af de mest skelsættende perioder i kulturlandskabets nyere historie: llrtieme omkri ng 1800.
Niir vi i dag Stimmenstitler begreberne 'landskab' og 'træer'. re11es vor tanker uvilk1irligl
mod skoven. Skoven er den landskabstype, der mest entydigt er domineret - ja ligefrem
defineret - uf træer. Men det er almindelig kendt, at skovens vilkår og karakter ændredes
radikall som fø lge uf Landboreformerne og jordbrugets inte nsivering gennem godt et hal vt
hundrede år [ra 1760'cmc. Og inden skovsepurationen, indfredningen og vell ykkede kun~tige foryngelser af store nader var skovens landskabelige fremtrædelse og fu nklioner meget anderledes end nu.
Strengt taget giver det rakti1;k ikke megen me-ning at tale om 'skoven' som en særlig.
landskabstype før l ROO. Den norsk-dan~ke topograf Arent Berntsen definerede i J 650'eme
skov som >>alle de pladser eller stykker jord, som er med træer begrnet<•.2 Altså en noget
mere inklusiv defini tion end vore dages eksklusive torudsætninger om særlig træhøjde,
slutningsgrad o~v. Træer betragtedes som s.kov. uan.~et hvor mange de var. hvor små de var,
og hvor de groede. Og det var virkelig den definition, der blev brugt i praksis. Når kongeli·
ge skovfogder skulle besigtige deres skovpaner, mAlle de både begive sig ud til småholmes
og lavningers tjørne- og ellekrat og til markhjørnernes solitære ege- og bøgetræer. Da Rasmus Hemming i I 731 skulle besigtige sin skovpan på Falster, kom han således eksempelvis
Lil Listrup Holl. der var en ~>tynd og smed strimmel skov-,. på bøndernes agre og enge, og
som bestod af »noglt:fl~ midddmtidiJ:C oldenbøge, wulersknven ufno,r:et.muit rin~:c e/,..3
Men skov var det lige godt.
Før 1800 var alle landsk!Lbets 1ræer aJtså definitorisk a l betragte som skov. Og dem1ed
var disse skove uundgåeligt meget forskellige- i funktion s~ vel som i udseende - uh efter
hvad det areal, som træerne stod pl\, i øvrigt blev benyHct til. Bonset fra enkeile vidtstrakte
storskove med slutlede bevoksninger, som også fandtes i 1700-årene . indgik de Ocste skove
i ganske hetcro~ene landskaber (fig. l ).4 Om mosaiklandskaber i moderne forstand var der
dog næppe tale.
O. Rackh am 1976: Trees & Wood l~nd in the British Landseape, London.
A. Berntsen 1656: Danmarckis oc Norgis fructbar Herli ghed, 2. Bog. s. 36.
J Rigsarkivet, Rentekammeret 3323.1 18.
• O. Hjorth Caspersen & B. Prit2.bøger 20(}1: Long term landscape dynamics- a 300 years
case swdy from Denmark, Danish Journal of Geography (under udgivelse).
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Figur l . Udsnit uf udskiftningskort over Andkær 1780. Mod nord ses en del af Strandskoven, der 11u indgår i Munkebjerg Skovene. Den var i 1700-ta//et en typisk overdre1•sskov,
som var afwndrel fra de dyrkede marker med hegn, og hvis væsemligstefunktion 1·ar at
henligge somfælles græsningsareal for byens gårde. Mod syd ses FOT·skoven, der blev
rydder efter udskiftningen, og som i dag er landbrugsjord (og golfbane). Den repræsemerede i fællesskabstiden den skovrype, markskoven, som i samtidige kilder omtales som .oskov i
ager- og englodder«: det vil sige .rkovhnlme og spredte træer mellem agerstriber og engdrag. Det er bemærkelsesværdigt, ar de to skove- trodsforskellige funkrimter- strukwrelr
fremstår meget ens: nemlig som stærkt fragmenterede bevoksninger. For datidens bet/·agte·
re, har der altså næppe været den store forskel på overdrevsskoven og markskoven, i den
halvdel af omdriftsritfl!l!, hvor ag<'ljorden var fælled. ©Kort- og Marrikelsryrdsen.
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Nok prægedes land~;kabet nemlig. rumligt uf hyppige grænser og gradienter i veget;llion og
Men ogs~ tidsligt var der tale om en betydelig variation. Langt de Heste arealer
havde s~lcdcs mere end en anvendelse; en ager var en skov var en eng var et overdrev.
Landskabet var med et moderne begreb 'multif1Jnktione.lt', og en opdeling i entydigt defi nerede og indbyrdes udelukkende kategorier - som forudsat i moderne landskabsøkologi - var
ikke mulig.s
Skoven havde alts~ lige så mange funktioner som de arealer, den stod pli. Og selv om
der kan spore~ nogen funktionsdifferenliering. 6 benytledes s~ godt som alle skove fra tid til
Rnden til husdyrgræsning. At betegne 'græsningsskoven' som en særlig historisk skovtype
giver altså heller ikke megen mening. 7 For uanset om skovens træer voksede pil. fugtige
engdrag, p11 lilelleprægede overdrev, i bøndernes indelukker (kohaver, hestehaver, lammehaver osv.) eller på agerjorden, anvendtes arealet- varigt eller lejlighedsvis- til græsning.
Og i Østdanmark prægedes mange marker i tiden før l !!00 af en bctydeligttrærigdom,
som blandt andet har sat sig spor i dere~ navngivning.8 Fra 1680'eme kendes tusindvis af
marknav ne knynet til de åse (skifter elle fald), der som 'dyrkningsøer' var underinddelt i
g1\rdvise agcrstriber. Og mange af dem indeholder referencer til del omgivende landskab.
hvor netop træerne ofte skilte sig ud, så det gav mening at navngive efter dem. 9 l den ene af
landsbyen Sørups i alt tre vange (Frændehavevang) fandtes således i 1682 blandt i alt 27
marknavne Poer Riis Agre, Eghøjs Ås. Stakket Viemose, Nafverstob Ås. Nestcholt, Reigelsholt Holm. Ravnshah Holm med henvisninger til purrer, eg. navr. stub og hol! (lille
skov)_ En række af dem genfindes på udskiflningskonet over byen fra 1792 (fig. 2).
Ogsll omkring bebyggelsen, som i støn>tedelen af landet klumpede sig sarrunen i landsbyer og købstæder. var der ofte stor trærigdom. Men traditionerne for at plante og ved ligeholde træer nær gårde og hu.se kan have vekslet geografisk. ligesom den kan have udviklet
sig gennem tide.n. Der kun milske spores en tendens til, at de havebrugsorienterede sydlige
landsdele lagde større vægt på trædyrkningen end del øvrige land. Hl Men der var nu nok
kendetegnende for store dele af landet, at bebyggelsens beplantning dannede komrast til
omgivelsernes relative tr.cfalligdom (fig. 3}. Som en pudsig pendant var det næppe tilfældigt. at lin~ke landsbyer i samme periode sa godt som altid var uden træer. Bebyggelsen
skulle jo gerne fremtræde som kullurens faste og let genkendelige bastion mod naturens
uorden. 11
;m vendel se.

Som f. ek.~. R. T. T. Forman. 1997. Land Mosaics, The ecology of landscape and regions.
Cambridge.
6
B. Fritzbøger 1992: Danske skove 1500-1800. En landskabshistorisk undersøgelse. Odense, s. 232 ff.
7
Strategi for de danske naturskove og andre bevaringsværdige sko vtyper, Skov- og N:.norstyrelsen 1992.
R C. Rise Hansen & A. Steensberg 195 l: Jordfordeling og udskiftning. Undersøgelser i tre
sjæ lland~ke landsbyer, Det Kongelige Danske Videnskabernes Sel1;kab, HistoriskFilologiske Skrifter Il: l , København.
9
C. Lisse 1960: Tradition og fornyelse i marknavne, Ti alllandlinger. NavneslUdler udgivet
uf Stednavneudvalget 2. København s. 96- J 24.
1
°C. Dalgas 1992: Svendborg amt beskrevet 1837 udgivet med indledning og kommentarer
af Finn Stendal Pedersen, Odense, s. 34 1 f!'.
rJ M. Linkola 19X7: On the Histot y o f the Rural Lmdscapc o f Finland, Ethnologia Scand inavica 1987, s. 110-127 (s. 125), jvf. også E. Johansson 1994: Skagarnas fria soner. Maskulinitet oeh modernitet i norrlllndskt skogsarbetc, Nordisk a museets Handling:tr l R. s. 2R
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fligur 1. Udsnit af udskiftningskort over Sørup pti Falster 1792. Den twrdve.wliJ:.Wf! af hyens da fire vange lied Frændehavevangen (af /undimpektør SIOckf/et/J, der regnede kortet.
upfauet som Tremwhave) , n g Frændehave kendes som skovnavn ri lbage fra 1500-årene.
Endml 1•ed 1700-ra/IC'Is slutning vm· især dens Lavtliggende strøg ll!mmelig trærige. ©Kortog Matrikel.~ryrelsen
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Selv i en træløs egn som de nordlige udløbere af Heden mellem Roskilde og. København, satte træer således præg på landsbyerne. l l H13 skrev vandringsmanden den senere
historiker Christian Molbech eksempel vi.~. at »vejen til Roskilde lan.~s Isefjorden er ikke
interessant at rejse,j'ør mod slutn in~en. Den Kår.fiJr det meste overOR imellem skovlpse
!Jakker/ ... / det UW/Ilte Øje srpdes ved at se alt londettl(/gøre ligesom en fie/led. tiden hegn
OK ji·edning. Et tru: er en sjældenhed i dcllllc•llele landstrækning . og findes kun i i>øndem es
haver«. 12

Figur 3. Det ltmdli!-le præg af 1700-ta//etsfu og .~rnå danske byer wtder.wre,(!edes afstore
haver. vidtstrakte købstadsmarker med grws.ve11de lutsdyr og mange træer. Udsnit af prCJ·
spekt over /.:q)h.waden Påborg 1762 efter det aldrig færdiggjorte andet bind af Johan Jacob
Bruuns NOllUS ATLAS DAN/Æ. Stikket er f<ell}(iV<'t i den reprografiske udgave af fJind l
fra 1970.

Meget tyder imidlerrid på, ar 1700-;1renes reformrilhængere fra førsrc færd herragrede
dyrkning af træer omkring bøndergårdene .som et ideal. Og del nelop i en rid. da trævækst
andre sreder end i vel arronderede skove og lige hegnsskel blev anset for en af de væsentligste hindringer for fremtidens rationelle jordbrug. Deuc dobbeltsyn pA land~kabets træer
kommer meget godt til udtryk i den programerklæring som den fremmes te hl and t reformfædrene. Christian Di rlev Reventlow, fonnulerede i en tale i 1788. Her sagde han blandt
andet, ut >>jeg Jer den tid i møde, da udmarkerne ville ligne de velRødede wfwr. de .mre
en1-1e og moser ville være forvandlede til fede lu)rdbwulsenw. u nytligt krar være bom:vddet,
n_wri~ skovoN 1111der.vkov .omhyf.melig rfreder, alt skt.Jdeligt vmul afsmver, alle kampesren
bntf!ll! til velrig indhegning med .wengærder; den tid, i hvilken de udskiftede bØndergårde
alle omgi1•es med srore, veldyrkede kål-. ur((]-, Itu mle- og frug thaver med pile og andre

nyuige træer<<.

13

Og Landboreformerne førte jo virkelig i løbet af nogle ånier - Rcvcntlows visioner
ufonall ·til en fuldslændig forandring aflandskabet. De uordentlige !ræer Gernedes og blev
ersraner af forskellige former fo r geometrisk anlagte plantninger. Træprodukrion og mark-

12

C. Molbech 1815: Pragmenter af en Dagbog skreven paa en Reise i Danmark l R13, København, s. 44.
13
Cireret efter H. Marthiessen 1942: Det gamle Land. Billede fra Tiden før Udskiftningen,
København, s. 163.
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drift blev skilt. Og det s amme blev Nkovdyrkning og husdyrbrug. Detlangsigtede resultal er
vore dages monofunktionelle skilsmisselandt;kaber.

A

SaYJJER

J(JE .

Figur 4. Dc11 indhegnede og indfredede ktmgeligr skovJonstrup Vang mellem Ballerup og
Fa mm vest fur København, sum den [r·emtrætlel' på Gt•neralkvurrermesterstulJL•us lråndtegJledc! kort fru 1827 (rem egnet 1832 ). Inden skuwmt urh·k((lning f 17tJ3 strakte den sig mod
nord 111<1 OVI!t' dt>lnyop[ørre, reuc dig c Ilt!l l indfil Sømicr Sø. Mlmefler al denne dc-l af det
hidtidi~l.' skeJliareal var mllagr .vm11 vederlag til de græsn/ng.I·!Jt•relligede bønder. hlev d t•n
som manKe andre s1eder arealer af samme karukter med llård hund ryddel for al trævæk.~/. Da Chrislian Molbeclllwvde vcere1 [!Jrbi i 1811 , beskrev hw1 senere paretisk i sin
dagbog, hvordan :udød og. fordærvelse var det billede, der så nær trddte frem for mi t øje.

so

Der stod nu de nøgne, sørgelige stubbe og vanhelligede den eng. som fordum en stolt bøgeskov prydede [ ... ) alt var for et par 5.r siden segnet under øksen, selv de unge træer, der så
skønt overskyggede højen, og kun en lille lund havde man levnet midt i blandt litubbcnc,
for al gøre ødelæggelsen end mere synlig. Denne scene va r ikke af dem, jeg ynder; og jeg
llkyndtc mig bort fra det sted, hvor jeg stod som midt på en valplads«. N

•~ C. Molbech 1811: Ungdom:;vandringer i mi t Fødeland. Købe nhavn. s. 14!! .
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l de gamle skove blev fællesskabet mellem grundens og træernes ejere ophævet, og de
silledes udskiftede skove blev fredet for hu!ldyrgræsning bag jord- og stendiger aniugl efter
rette linier. Lovgrundlaget for denne dobbelte proces fandte!; dels i Den Store Udskiftningsforordning fra 1781 og dels i Fredskovsforordningen fra 1805. Og udenfor fredskovsdiget
blev al trævækst i vid udsrrækning fjernet. Så selv om udskiftning og fredning mange 'lteder
lod vente pa sig, blev resultatet med tiden overalt skovens karakteristiske insulære fremtræden (fig. 4). Træbevoksede øer i landbrugslandeLs hav.
Bønderg5rdenes udskiftning bestod i en ophævelse af det gamle markfællcsskab, som
fysisk havde manifesteret sig i hundredvis af gi\rdvise marklodder, som lå spredt mellem
hinanden. Alene den før omtalte Sørup på Falster havde således 972 uindhegnede marklodder (agre), hvis dyrkning blev varetagel af byens syv gårde; hver gård havde altsfi sin jord
spredt på knapt 140 agre. 15 Udskiftningen medførte en arrendering af dette ekstremt fmgmemerede tilliggende, så gårdene i Sørup i begyndelsen af 1800-tallet eksempelvis typisk
havde en hovedlod af ager- og engjord, en græsningslod ved ~kovbrynet ~:yd for byen samt
en lod i tørvemosen i randen af Sørup Sø mod nord. 16
Ved denne koncentration af den enkelte gårds jord - samt ved den gradvise opgivelse uf
fæl les græsning17 - blev en indhegning praktisk mulig og ved nye driftsfonner og afgrøder
tillige hensigtsmæssig. Her fik træer en ny funktion. J begyndelsen anvendte man oftest
spredtstående pile- eller poppeltræer, hvis skud med 6-7 o1rs mellemrum kunne skæ.res ned
og anvendes til nellegærder (fig. 5). Denne hegnstype var kendt fra gammel tid og fandtes
antagelig ofte i de vang~kel, der i fællesskabstiden skilte besåede fr.t græssede dele af
bymarken. 1H Men med den nye markstruktur mangedobledes hegningsbehovet Det er beregnet, at mens landsbyen Sønder Tåstrup på Falster under den gamle agrarforfatning havde
ca. 5 km hegnede vangeskcl, havde en enkelt af dens udskiftede og udflyttede g;kdc omkring 1900 ikke mindre end 22 km poppelhegn. 19 Og det var øjensynlig ikke mindst i den
sydlige del af Danmark, at der gennem tiet sene 1700-tal og det tidlige 1800-tal opl'ønes
tusindkilomtervis af sManne hegn.
l nogle landsdele anvendte man tidligt sAkaldt 'levende hegn'. altså tætte rækker af
træerog-ofte tomede- buske. Det var især tilfældel i Sønderjylland, hvor individuel opdeling og indhegning af marker vandt frem allerede fra 1500-tallct?' I størstedelen af Danmark blev denne fom1 for hegnsplamning dog almindelig efter vedtugel!;en af statslige
tilskud til læplantning i 1880eme. Ikke mindst takket være Hedeselskabet blev levende
hegn fra du af- i begyndelsen med kun en plamerække, senere typisk med tre- til Cl fremtrædende element i det Midt- og Vestjyske landskab.
De udsklftede og med tiden tillige ofte udilytlede og selvejede gårde blev gennem l ROOudlet i stigende grad omgivet med træer (fig. 6)? 1 Fra Landhusholdningssclskabct, rationalistiske præster og undre refonncentre udgik en lind strøm af plantemateriale og håndbøger
i træplantning. For eksempel udsendte præsLen Hans Bjerregaard i Hjennind. der
15

Rigsarkivet, Christian Vs Matrikel, Eskilstrup sogns m:1rkbog,
Kort- og Matrikelstyre Isen, MatrikJen l ~44, Sogneprotokol: Eskilstrup sogn.
17
B. Fritzbøger 2001: Fortidens grænseløse landskaber. K. Nilsson m. tl. (red.): Grænser 1
landskaber, Odense, s. 135-156, (s. 152).
1
~ V. Petersen 1967: Stengærder og grøfter og gærd~elshugstens lermindskelse i det 18.
lirhundredes første halvdel, Dansk Skovforenings Tidsskrift 52. s. 311 -320.
19
S. ll10rsen J 988: Pilehegn og risgærder, Amtscentralen Maribo.
10
T. Fink 1941: Udskiftningen i Sønderjylland indtil 1770, København: E. Oksbjerg 19!!5:
Hasselhegn og agern haver, Flora og fauna 9 L, s. 3-1 O; K.-E. Frandsen l 995: Løjt Land - er
løkkelandskab, V. Etting (red.); P§ opdagelse i kulturlandskabet, København, s. 167-173.
~• H. Ravn 2000: Havetid. Den al mindelige danske have - kulturhistorisk set, Langelands
Museum. s. 21 ff.
16
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Figur S. Gærdesætning ved Horselundgård ved Maribo den 15. maj /941. Gårdejer Chrisriall Rusmus.{enfowgraferet af museumsinspektør Kai U/dall. Nationalmuseer.

som barn havde oplevet refonneme på Bernstorff, flere praktiske anvisninger under devisen
»hvor ploven ej kan gå, og leen j uhel få , der bør er træ ar sui«. 22 Og eftersom skovudskiftningen i visse dele af landet havde resulteret i dannelsen af gårdvise skovhaver, blev disses
fredning og dyrkning et væsentligt anliggende. Fra Fyn skriver Molbech således begejstret,
at »dellforrrilllige kultur, den gode indhegning, de hyppig omsrrøede småskove, og trælraver ved bøndergårdene -alt deue gør, at man synes hele vejen at rejse ge11nem en stor, vel
anlagt og dyrket naturhave«. 23

Haveanlæg, skovdyrkning og poppelhegn var udtryk for den samme fundamentale fornyelse i landskabsudnyttelsen. 'Naturtvangen ' var så at sige brudt. Kunstige foryngelsesmetoder gjorde. det muligt - med behørig hensyntagen til naturgivne forhold - at s11 eller plante
de træarter man lystede, hvor man lystede. Årtierne omkring 1800 er sAledes også kendetegnet ved en eksplosiv stigning i antallet af træarter, der blev dyrket i Danmark? 4

22

På titelbladet til H. Bjerregaard 1840: Endnu et Opraab tiltræplantning, Randers. Devisen er senere anvendt i hegnsplantningssammenhæng, se f. eks. T. Lier Hansen 1987: Hvor
ploven ej kan gå. Hammerum Herreds Plantningsforcnjngs 100 års jubilæum, Hammerum.
23
C. Molbech 1815: Fragmenter af en Dagbog skreven paa en Re ise i Danmark 1813, København, s. 65.
24
J. Lange 1994: Kul rurplanternes indførselshistorie i Danmark, København.
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Figur 6. Rekon.1·tmkticmer af haven ri/ Kra~sl~iergf.(t1rd ved Havrebjerg i Vesrsjælla!ld Ju·nlwldsvi.v 18/0 og /833. Den Ramle have vor nmkru11set af en jordvold med 'rækkevider',
dvs. pil. Gårdensjiesic•r. Søren Pedersen , stifrede stiftet bekendtsk((f> med illfen.~i vt llavebru.~ 1111der sin .wldmertid på Arnuger under E11Ria11dskriJ;ene, »Og tænkte jeg d;~, om jeg
engang får nog.cn (lwvi') skal jeg vist ogs11 bcnylle mig af denne ~yssel«. Til det nye Ulllu·g
købte hun blandt a11der fruguræa i Sorø Akudemis ha\·'1'. 15
De eksotiske arter vandt gennem 1700-årene indpas i større haver og parker, hvis ejere
ninede med tidens engelske modestrØmninger (lig. 7). l modsætning til de ofte træfatl ige
barokhaver. sJ...ulle træer og buske i den ny tids landskabshaver bidrage til illusionen om
natur - eller med billedhuggeren Johannes Wiedewelts ord renere deres »imiwtitm af Ilaturen uden noge11 pretemion af arden eller regularite«.16
l landskabshaven gjaldt del øjensynlig, at jo større artsrigdom desto bedre, og kun fanta sien !;alle gra:r1~cr. Over alt forssogte man at få fremmede træer til at gro. På den kongelige
for!ltphlnteskole i Hørsholm, som M. G. Srhæff'er var leder af, rAdede man al lerede i 1790
over 121 for~kcllige træarter. 21 Men det var kun et absolut fåtal af dem, der senere li knogen som helst praktisk betydning for dansk skovbrug. Den alt dominerende nyhed Vllr såle -

25

K. Schousboc (udg.) 1983: En fæstebondes liv. Erindringer og optegnelser af gårdfæster
og sognefoged Søren Pedersen, Havrebjerg ( 1776-1839), Odense.
26
Citeret efter T. Holck Coldings afsnit om Wiedewelt i Dansk Kunsthistorie. Billedkunst
og :;kulptur 3. København 1972. s. 90.
27
B. Pritzbøgcr 1995: Nordameribnske træfrøleverancer til Danmark o. l HOO. Dansk
Dendrolog isk Årsskrift 1995, s. 7-43.

JQ ______________________»~E~t~tr~æ~·~e~r~cn~~~jæ~·l~d~c~nh~c~d~o~~~li~n~d~e~s~k~u~n~i~b~ø~n~d~em
~e=s~h~a~
ve~r~
«
des indførslen og udbredelsen af en række europæiske - og med tiden tillige nordøstamerikanske - nåletræsarter. 28

Figur 7. De kendteste eksempler på tullige lancl.l·kabslwver var med få tmdragelser koncenrrerer på nordsjællandske landejendomme/9 hvis økonomiske Jundamelif ofte var bragttil
veje ved indbringende trekamhandel med .~laver og råsukker, men modm bredte sig geo·
grafisk. Også haven på Moesgård ved Århus omlagdes efter den nye sril, som der irer ses på
en reprodukrion efter en akvarel af O. J. Rower·r. Chrisrian Molbech var her i 1813, og han
beskrev hvordan »haven er anlagt for en stor del i skoven i en meget simpel smag. Naturen
har gjort såre meget; kunsten har hjulpet til at kun ne nyde denne natur på en behagelig
made. Den tætte skov er gennemskåren med gange; en overordentl ig mænge forskellige
træer er plantet alle vegne på passende stedcr«.10
De udgjorde et fast indslag i landskabshave n, hvor deres stedsegrønne søj ler ofte blev
anvendt som et markant formelement (fig. 7). De var naturli gvis især >>/lir Winrergiirren
sehr geschiclu«,31 men benyttedes øjensynlig overalt. Ja, det virker undertiden som om
nilletræer som en art ik o n blev anvendt til at sammenfatte landskabshavens og he le reformbevægelsens uerklærede mål: menneskets endelige bemægtigelse af nat.uren. Det var således næppe noget tilfælde, at E rik Pauelsen. da han fem-seks år e fter dens opstilling forevi~ B. Fritzbøger 1997: Nåletræ i Danmark. Et bidrag ti l skov- og havebrugets historie ea.

2

1700· 1K30, Historisk Tidsskri ft 1997:2, s. 252-274.

Se f. eks. E. Ny~;trøm 1930: Drevans Beskrivelsen af Dronninggaard
af Eri k Pauelsen, København.
29

30

1768 med tegni nger

Reproduktion og citat gengivet efter J_B. Skriver 200 J: Moesgård. H istorien om en herregård, Århus.
31
C. C. L. Hirschfeld 1780: Theorie der Gartenkunst 2, Leipzig, s. 20.
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gede WicdeweiL-; mindestøtte for J. H. E. Bernstorff ved Lyngbyvejen nod for København.
lod den omkranse af nogle grantræer, som umuligt kan have nået en sådan højde på så kort
tid (fig. R). Træerne var selv symboler på den g<•m le refonnators fonjenester- på den nye
tid.

Figur 8. J.H.E. Bernstorffs mindestØtte blev opstillet i 1783 og er her amaxt•lig J.II'IIJ.Ii''et
ved årtil'ls slutning, idet maleren døde i 1790. Obelisken er flankeret af nogle pdfaldende
høje graner, der clltsu ikke kan være mere end fem-seks år gamle. Maleri af Erik Paue/sen,
Statens Museum}(>r Kt.msr.
Men nåletræernes himmelstræbende gotik begrænsede sig ikke til landskabshavens tæmmede natur. Fra an læggelsen af Stendal Plantage syd for Viborg i 178!! dukkede små og
store plantager op over hele landet. Som økonomisk optimering af lavproduktiv hedejord,
som værn mod sand- og muldflugt eller simpelthen som led i arrendering ar eksisterende
skove. Og i såvel disse nye skove som i de 'gamle' nu forstligt drevne bevoksninger. tog
dyrkningen af nåletræer fart. Omkring l !!!!O belltOd ca. en fjerdedel af det danske skovareal
således af nåletræ. Blot ti år senere var andelen nænnere en tredjedel. 32
Når noget bliver så almindeligt, hører det selvsagt op med at være smugfuld t. Og reaktionerne. udeblev da heller ikke. Allerede da Joh;m Thomas Lundbyc gennem 1830erne og
'40erne gengav nordsjællandske skovlandskaber på talrige af sine malerier, lykkedes det
ham altid p~ forunderlig vis at vende ryggen til områdets ganske mange nlllelræspurcellcr. 33
Og da Molbech ankom til sit livs første nåletræsplanlage mellem Holstenshus og Brahetrolleborg. blev det ham for meget. »Over bestandige bakker nærmede vi os e11 .\'((Ir ung fyrreskov, d t• r hører til Brahefru/leborg, o~ er vel en uf de største i landet. De1111e måtte vi k(~re
hel igennem .for at komme til Holstemhu.,·: og det varfør.\·re gw1g, jeg i Danmark prøvede
at rejse ~.:ennem en nåleskov. Vejen, der i mange bugter slynger sig m·er og imellem de høje
32

C . M. Møller 1938: Skovdyrkningens Udvikling, Danmarks Skove, København, s. 102-

200 (s. 103).
33
J. Baagøe 199R: Den ægte danske skov, M. Saubye (red.): Tegninger og Hulctanker,
Udstil lingskatalog, Den Hirschsprungske Samling. s . 28-39.

l2 ______________________»_E~t~tr~æ~e_r~en~s~jæ~l~d~e~nh~e~d~o~g~·-f1_n~d~es~k~un~i~b~ø~n~de~m~e~s~h~a_ve~r__
«
sandbanker, udg pr mere end en fjerdingmil, og det forekom mig til sidst, som jeg var ny/let
ud af mit fædreland. Jeg begyndte at mærke den samme kedende, ensformige følelse, :;om
jeg i fjor sti ofte havde prøvet ved at rejse igennem de lange, stive barskove, der som stejle
vægge rejse six på begge sider af vejen. -Endelig sluttedes fyrreskoven ..«. 34
Da vi endelig var blevet i stand til at tøjle naturen og bestemme hvilke træer, der skulle
gro hvor, blev vi ligesom flove over vores egen unatur. De menneskeskabte produktionslandskabers stor~kala manglede simpelthen den variationsrigdom. der var mulig i landskabshaven, og som fortsat var idealet. Som en anden vandringsmand (Lauritz Engelstofi)
udtrykte det allerede et årti før Molbech: »jeg ved ej, hvorledes det kommer sig, at det er
græsselig nmuyam (kedeligt) at fare af en sådan snor-ret vej. Øjet trættes og finder ingen
afvekslinf!.. Selv a/JcLplantninger aj71jælper ikke denile mangel. Nailiren hører op at være
skøn, når man giver den en sciv påklædning«. 3~

Figllr 9. G/udsted Plantage fotograferet omkring 1900, da ung, busket bjerlifyr endnu dominPrt•de. n ansk Jagt- og Skovbrugsmuseum

De store omvæltninger omkring skiftet mellem det attende og nittende århundrede førte
til et langt mere trærigt landskab end tidligere. Ikke mindst gjorde træerne nu deres indtog i
landsdele, hvor de tidligere havde været så god t som fraværende. Men de flJlgte både her og
i de gamle skovegne markskellenes og landevejenes rette linier e ller gru pperede sig i skoves og plan tagers afgrænsede polygoner. Og som tiden gik, blev træplantningens stille

"" C. Molbech J815: Fragmenter af en Dagbog skreven paa en Reise i Danmark 18 J3, København, s. 258.
35
L. Engelstoft 1961: Mine Vandringer i Sjælland i Juni 1797, udgivet ved Povl Eller,
Frederiksborg Aml<; historiske Samfunds Årbog 1961. s. 69.
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grønne revolution mennesket for unaturlig. For rigtignarurer afvekslende. broget, uforudsigelig- og en lille smule farlig.
Vi efterspørger også i dag den afvekslende mangfoldighed. man kunne finde i fællesskabstidens altid foranderlige landskabsmo~aik eller (måske snarere) i den romantiske haves kunstige natur. Men hvad der for Christian Molbech var >)l! /l gun.vke ny !W fil l'/ ...f dtmnet under ktmstnerens hund<<er i dag blevet til »genskabelse af manpfoldi~heden«.'6 Næsten 200 års ualbrudt intensivering af l andskabsudnyllcl~en har gjort ordvalget ydmygL Ntir
vi bare gcnopre11er, beskytter, freder og sll i øvrigt ' lader være', skal naruren nok komme.
Men når det tidlige 1800-tals gartnere byggede ny natur var del kunst, menneskeværk.
Spørgsmillet er, om ikke Molbechs beskrivelse er mest ærlig og dækkende - ogs11 i forhold
til vore duges natur- og landskabsforv:lltning.

3

" C. Molbech l!! IS citeret efter O. Bernhard, C. Poghmoe!. og B. Gjeddebæk 1974: Sanderumgaard Have. Fra kvangård til humlekulc. Meddelelser fra Havebrugshistori~k Selskab 4.
s. 7-30 (s. 15); WilhjelmudvaiBel: En rig natur i et rigt samfund, Københ;wn 200 l, s. 28.

Unwanted trees and shrubs in the landscape
Johannes Kollmann
Department of Ecology. The Royal Veterimu·y and Agricultural University,
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Intro due tion
lt has been popular to plant individual Lrees and shrub)> in theopen landscape since the early
1
days of ''nature conservation'' in the beginning o f the 20 h cenrury (e.g. Evan~ 1997). 1l1e
rett~ons forthis tradition arc djverse. Cert:linly, woody species add to the character of a
landseapc, but they also improve the microc limilte. reduce soil erosion and support a rich
biodivcrsity. for cxamplc by offering breeding pluces For birds (Dowdeswell 1987). Plant·
ing single trees or hedgerows js also relative! y inexpensive compared witll more sophisticuted measures of nature conservation, as for ex <~mplc rcstor:.ttion of alpine grusstands or
restomtion of s;dt marshes (U rbanska et al. 1997). Furthermorc, many planting schemes
have bccn motivated by the serious losses in structural divcrsity o f man y European landscapes, especially after World War JJ (EIIenbcrg 1996). On average 4 7 ± 7% (mean i SE)
o f the original hcdgerow density wa$ lost by 1970-19!10 in 17 study areas in we.~tem and
central Europe (Reif & Aulig 1990). albeit comparing different time periods.
However, planting trees and shrubs is more complicated than initially bclicvcd. First.
there arc many l:mdscapes where planting o f trees and hedgerows is not considered desirable, as for cxample in dunes, marshes, heat h lands or bogs. These eecsystems have never
contained u s izeablc number of woody plants (Eilcnberg 1996). Planting shrubs and trees
would changc thc character of the respect ivc systems, anditis thercfore detrimental to
organisms. which rely on open habilats, such as skylarks (Mason & Macdonald 2000).
Even in cases when planting schemes may be suitable improvements of a ccrtain lilndscape,
most trees and shrubs which are av:Jilable from nurseries may be "unwanted", because they
arc exotic species, species associated with non-local plant communities, or cvcn i f the species is suitablc, the ecotype or provenances o f nursery plan!l; may bc incompatible with the
Jocal plant community. Some o f thesc issues have been rccognised decades a go, but othcrs
are still poorly understood and far from bcing upplicd rigorously. Here. I summarizc the
different types o f undc~irable woody plants for hcdgerows and woodlands and discuss pructical ways to implement existing knowledge.

The main c3tegories ofunwantcd trees and shrubs
Exotic .~pecie.1·
Planting exoric trees :md shrubs i~ thc greatest danger. These species come from othcr regions in Europe or fromother contincnts. Some werc introduced as ornamentais centuries
ago. whereas others areralher recent inrroductions. 111ese species tcnd to be altacked by
fewer herbivores and pathogens. and they attract a reduced diversity o f pollinarors and seed
dispersers (Table 1). After a period o f some dec..\des to a few centuries, around l % o f the
exotic species show a sudden outburst in population growth (Kowarik 1995; Richardson
1999). The l~lctors determjning this dcvelopment arc species-specific and inel ude incrc:lsed
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planting frequency, ~tablishment o f a criticaJ population size. genetic adaptation o f the
introduced population. and changes in habitat m;magement (see Crooks & Soule 1999).

Tab/e/. lnsect Jpedes e.lploiting 11U1ive and imroduced pi11es in Nort/r Americu ( fifter de
Grom & Tur~:eon 1998).
lnsect group

No. insect species
Native pines

lntroduced pines

Lepidoptera

470

112

Coleoptera

396

42

Homoptera

95

30

Hymenoptcra

95

22

Diptera

32

3

Onhoptera

9

Hcmiptera

7

2

TI1ysanoptera

7

o

IIII

212

·------------------Total

The classical example ofan exotic invasive plant in Denmark is Rosa rugosa, which
was introduccd from Japan inthe 19'h century to stabilise dune systems and as an omamenl:ll plant, for examplc around weekend houses ( Baagøe & Weidema 200 l ). Nmuralisation
of the plant was first observed 1875. Due to its effective vegetative and generative propagation the species covers today man y squarc kilometres o f white and grey dunes in Denmark.
and a single clone can cover about l 00 m1 • TI1is has led to considerable los.~es in biodiversity o f coaslal landscapes and dcgrades many reercation al areas. h is cxtremely difliculr to
control the species, and its range is s1ill expandjog.
l nvasjve woody exotics are a major problem for habitat management, because o f the
associa1ed economic costs and because of concems about losses in biodiversity (Hamann
200 l). They reduce the value o f agricultural land, inierfere with fo rest mitnagemen t, increasc costs for maintenance o f road margins, railways and waterways, and can eau se extinction of native species in nature reserves. Control of invasivc aliens is diflicult and expensivc (Sandlund e.t al. 1~99; Mack et al. 2000), and suitublc management si rategies a re
still Jacking for most species ;md habitat types (Hobbs & Humphries 1995; (Luken and
Thicret 1997). Due to increasing mobility between continents and within Europe. new alien
species are li kel y 10 be introduced to and to sprcad within Den mark, 01nd wc can expect th<tt
some introduccd plants will become invasive.
By delinition, exo tic plants are young noristic elements. so thcy have had no time to
cvolvc to the local abiotic and biotic conditions compared with ol d inhabitant~ o f thc respectivc communities (c.g. Keller etui. 2000). However, local adaptation may facilitate the
colonisation o f new habitats (Ricc and Mack 1991 ), and thus the s p read o f the invasive
species. For examples, the Himalayan provcnance of lmpatiens glandulifera is frosttolerant wherea~ European plants arenot (Beerling and Perrins 1993). The need for local
adaplations may at least parti y explain the "lag" phasc o f man y biological invasions (Hobbs
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and Humpbries 1995: Kowarik 1995), and understanding such lag ph:1scs is of imponance
for prcdiction of new invasions. The necd for local adaptation depends on thc mutching of
cl imatic und edaphic conditions in the nat ive l'S. the newrange of the respcc tivc spec ies.
and on thc history o f immigrati on.
l n rcsponse to the problemswith exotic invasivc spec ie~. strategies for hand li ng biological invasions have gained a prominent placc within the Biodiversiry Action P lam' o f the
European Community. Key aetions largeting alien species inelude management o r miture
conservat ion areus, CITES regulation, agricultural management, cooperation with developing countries and activities o f botanical gardens. However, most management plans lreat
the individual species a.~ homogenous groups and thus ignore potential differences bctween
local populations. Local differentiation has been found in populations o f invasivc species in
N-1\merica. and Joeally adapted genotypes may be dispersed due to human transpon and
elimate change. Spread of sucb genotypes co uld result in the formation of newhybrids with
unexpcctcd traits and increa~ed invasivencss (Nagy 1997:Vila and D' Antonio 199!l).
The problems associated with planting cxotic trccs and shrubs have been rccogni~ed for
at Ieas! 30 years. However, exotic species arc slill offcred by nurseries, even tholie which
have been proven to become in vasive (e.g. Rosu rugosu , Mullonia aquifolium ; cf. Auge &
Brand l 1997). Sametimes exotic species are ac-eidentally used for plantut ion~ o f nearnarural hcdgcrows as observcd with Lonicl'ra wrurica in norrhem Bavaria (Rc if & Aulig
1990). Risk nssessment of currently non-invasive cxotics should take into account that at
Iea~ t somc o f these species will have a population outbreak in future if planting is frcquent
and practised over a large area. Unfortunately, il is sti U mther difficult to predict which
species might become invasive. although species with cffec1ive vegetative and generative
propugation, broad niche characteristics, and those with invasive congeners are the strongest eandidates (Rejm:\nck 1999).
Nutil•e S{l('cie.v

Plantingofnat ive species can he unwantcd if they come from a different habitat or lead to
undesirable c hanges in the large! system. The planted species may Outcompele l o~: al plan Is
and thus disturb the food web. Such change~ are exemplified by woody !ipccies taking up
more groundwater than ihe previous communily (e.g. Salix c:inerea in a fen meo1dow), or by
tho~e. which fix a1mospheric nitrogen (Hippophae r/w mnoides in a nulricnt-poor du ne
system). The re.~ulting drier or more nutrient-rich habitat conditions lead to changes in
community structure and losses in biodivcrsity.
Selecting suitable nat ive trees and shru bs b more subtle than exelucting exotics, because
iL rcquircs " thorough knowledge o f the regional Il om inelucting information on thc species
pool of the rcspective plant communities (cf. Rcif & /\ulig 1990). In this rcspcct, thcre ure
considerable gaps in our information in Dcnmark, because the national classilication of
vegetation types is Jess advanced th11n in Brita in and German y ( Kodwell 1991-2000; Dicrsc-hke 1996-2000). Developing the optimal species compositjon tor restoralion measures is
a long process, as has been shown for 100 planting schemcs for hedgerows in northcrn
S avaria betwecn ubout 1950 and 1990 (Table 2; Reif & /\ulig 1990). In thc period 1950 10
1970, both species composition and community stru cture were far from natura!. Planting
<;chemes included exotics (Cumus mas, Pmnus serolina, Ro.ru rugosa), tmd often tæes (e.g.
Populu.t alba) were piamed in regular lines wi th fe w nat ive shrubs. Several species were
not plant ed becau~c they arehost s for crop pathogens. for cxample BalJeris l'ttfguris (host
o f Puccinia graminis agg.) and Euonymu~ eumpaeus (Aphis fahae Scopoli). Prunus
spinosa was unpopular becau~e it produecs adventitious shoots from the root system, which
spread in to adjacent farm land. Moreover, some tree species, which are not common ly found

Unwantcd trees and shrubs

18

in hedgcs, wcrc often planted (Accr ploumoides. Ti/io p/atyphyllos. U/mus mi nor). Since
1980 the proportion o f typical hedgerow ~-pecies has incrcased, including Cnrylus aveflana

Tab/e 2. Clwnge.~ in .species composition ofplunted lwdgerows in ll(ll'them Bovaria betwet'll abow /950 and 1990. Data in %obased on1he /00 plaming schemes (after Reif &
Aulig 1990). On/y the 12 mosl abundam :,pecie:r ure slrmvn: tIIl' origina/llst comains 68
woody species.
Plant species

<1960

196070

197179

19XO83

198390

Species frequemly planted before

1960
Vibumum Iantana

7X

67

37

<l

3

Ligustrtmr vulgare

!lO

61

40

33

6

!960-70
Acer plalanoide.~

33

74

7

<l

o

Alllus incana

21

27

o

o

Carpinus bendus

41

39

38

20

4

Sarbus auc:uparia

29

59

33

6

4

COJylt1s avellt:.ma

83

37

98

172

194

Cru1aegus mmwgyna

82

45

27

116

124

o
o

o

101

114

o

o
o

8

20

Species freq uemly p iamed

o

Species frequently piamed <1980

Species frcqucntly planled > 19!!0

Species only planled >1980

Prum1s spinosa
Mulus sylvestris
Species with no clear tendency

Corm1s .sunguinea

41

73

69

11 7

60

Lonicera xylrmeum

67

45

68

60

41

and Rosa canina, and the landscape architects re.~punsiblc fo r pl:1nning o f new hedgerows
try to design near-natural communities, inch1ding ty pic:al species as Malus sylvesiris and
Rhanmus carlwrticus. The history of planting sche mes h as been sirnit ar in western German y (Starkmann & Tenbergen 1994) and Denmark (Koch 200 l ). although thc set o f species ht~s differed.
However, the planning o f newhedges and single trees could be further improved, because some important species are still rarely planted, especially the various "microspecics"
o f Craraegus, Rosa and Ru huJ. These members of thc Rosuccac have a particular high
divcrsity o f subspecies and provenances in man y European regions (Sebald e t at. 1992).
There is a lae k o f speciali7.ed nurseries, which are able to propagate thesc species. and thcre
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are finuncial lirnitalions as well, bccause such plant material can bc more cxpensive. Planningo r hcdgerows in the future has to take successional proces~es more into itccoum, because succession transforms thc planled scrubland after 20-50 ycars (Runge 1973: Pfadenhaucr & Wirth 1988; Reif & Aulig 1990; Kollmann 1994). Cover and hcight of the piamed
species change and some l-'Jlecies with efrective djspersal in vade (Ruhusfmricosuy agg.,
Sumlmc:u.1' nigra).
Regionally different prrJI'enances
In forestry, provenance-specific effects for planting woody species wcre rccognised man y
years ago (Kriissmann 1997), whereas in nature conscrvation the themc is o f rather recent
origin (Schmidt & Krause 1997). The signilicancc of provenance h<L~ increased, because
nat ive plant species now are widely plantcd in restoralion projects and conscrvation management. Both the numbcr and the extent of such app lications arc incrcasing. Therefore,
large quaolitics of seeds or plmlis are needed which eannot be simply collcctecl in nature
and which lend to bc fair! y expensive. Most nurseries arc not concerned about p lan l provenanees, becau~e provenance-specific effects are o f mi nor importan ce in common gardens
whcre habitat conditions are improvcd and competition wilh w ild plants is reduced or cxcluded.
In the l:lSt decade a newmarkel for native plant species with de li ned provenances has
emcrgcd whcre spccialised nurseries colleet and propagatc locul provenanccs (e.g.
hup://www.rieger-hofmann.de/). Collecting natura! muterial i~ often difficu lt and may need
special pennits. Propagation o f most species has to b~ !'rom seed to maimain the full genetic
divcrsity o f w ild populations and to avoid selection o f a fe w particu larly succe.~sfu l genotypes. Arter somegenerations wild plant gencs should be ;~dded to avoid negntive effects of
gardening. In natura) populations, poor-seeding or late-gemlinating individual~ play a key
rolc, becau~e they might be more successful than an "average" genotype under unusual
we:llhcr conditions or high pest incidence (Begon et al. 1999). Thercforc, it is nol recommended to usc "specially selected swck obta.inable from a tree nursery or commercial suppliers" (Bcckett & Beckeli 1979). although such plants may have optimal growth rates. a
unifonn shape and hiW! djscase resistancc. Due to these constraints propagation o f wild
sceds is expensive, and practitioners may prcfer to buy cheap mutcrial from a diffcrent
region (e. g. Hungary) or seeds with reduced genetic diversity due to culti vation effects
(Keller & Kollmann 1998).
Howevcr, there is clear evidence that provenancc of origin is irnportant for plant ing.
w ild trees and shrubs. Establishment of plants from foreign prOVCJlances might bc poor (o r
100 good!), thc phcnology of nowering and fru i ting can chungc. and in teraetions wi th key
;mimal species may bc aftC.cte.d (Keller & Kollmann 1998: KelJef et al. 1999). Jones et ;tl.
(200 l ) deseribed an experiment with nine p ravenances o f Cruweg us monogy1w bol h in an
exposcd up land sit e and in a silellered lowland lii te in mi d- Wules. At bo th si tes, thc individtrals from local provenance was most thorny, had the liltest bud-burst, and the least severe infection by mildew (Fig.. 1). Also, in species with strong differentiation between
provcnunccs, introgression o f foreign genotypes might lcad to losses in ge netic adaptation
of Joeally adapted types ( Keller et al. 2000). Howcvcr, thc importance of these factors depends on the area ol' d istribution. the breeding ;Ind dispersal type, and the history of thc
plant specie.~. Future research sl10uld t ry to de line accepted areas o f o ri gin for piamed trees
and shrubs. as do ne by Schmidt & Krau~e ( 1997) and Kollmann & Keller (200 l ).

Unwanted trees and shrubs

20
(11)

1.51\p<

~
~

8Apr

.<::.

"'
.c
...:
...
e;
;:l

o

l/lp<
~Mar

18M"'
JJt.w

(b)

...

41

ov

"'

~

c

.E
..s
a...
i;
Q

Il

....,......
..

o-6

c

!:

:!2

·ec
,.

c~

s

~

:;
"'
CH

~

!!

l

.e

"'

~

'o

:..:

e

~

.5

!

...

~
3 1
~ o
:l!

ui

1i

x!i

l"'rovennnr.e

Pigure J. Variation in clwracrerisrics ol om! local and ninedistal/f provenances of
C ral:lcgus monogyna in a piamed lwdgcrow in mid Wul<!s (aftcr Jones er al. 2001 ). (a)

phenology ofleafing, (b) thominess oftlte branches. and (C) mildew infectinn by Podo~
phucra clandestina Lev. White bar, local Welsh provenance; liglu-grl'y bars, orher UK
provenancc:s; dark-grey bars, other European proverumces (mea11.V ±SE). In allnon-/()Cal
provenances r/w three characreristics were signlficantly dlfferent from tile Welsh provenance (P< 0.01, Dunnell t-teSt).
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Huhitut spedfic: ec:otypes
Plant matcrial from tl1c same species and the same region, but from different habitats is the
fourth category o f unwanted trees and shrubs. Man y woody species are found in a rather
high diversity of habitats. Fruxinus e.rc:elsior, for example, is common and grows ve ry well
in moisl t"oresl communities but the species is also found in rather d ry habil:~ts on
calcareous cliffs. Plams from the two habit!ll types differ in rnorphology (Sovet 195&). and
it seems li kel y that differenl genotypes (so-callcd •·ccotypc~") are responsible for the success o f thc species in lhe comrasting habitats. However, littie is known aboul ecotypcs in
mosttall-shrubs or non-commercial trecs, as for example Corylu.~ uvel/a nu and Sor/Jus

aucupariu.

Condusions
The standard for plant material used in nature conscrvation has been improved du ring Lhe
last 30 yeurs. However. lhcre are still gaps in knowledge about the effects of cxotic species
or unsuiwble provenances and there is ample opportunity for improving practical solutions.
The guidelines for selecting pll1nt material should be more conservation, especially in species with small populations. considerable inbrecding and ineffet:tive dispcrsa l, whcre the
danger o f importing loreig11 genotypes might bc particularly high (K e ller et al. 2000).
Cen:tinly, there will be some integration or exolic species and forcign genotypes in
local eco~ystems, although susceptjbility of exotics to herbivores and pathagens is low as ill
adaptation lo local pollina!Ors and seed dispersers. The acceptance rates may change with
time since introduetjon but lhis subjcct is just beginning to be investigated. Studying the
integration of unwanted trecs and shrubs indifferent landscapes and thc consequences for
ecosystcm function are a promising tield for research und application.
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Tusindårshaverne
Jene Hansen-Møller, Institut for Økonomi, Skov og Landskab, KYL,
Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. E-mail: jhm@kvl.dk.

Baggrund
J del 20. århundrede er del danske landskab blevel ændrel J·adikalt. "Byer. veje. jembaner og
sommerhusområder har bredt sig. Der dyrkede areal er blevet mindre, og dog producerer
landbruget mere end nogensinde. Sam1idig er mange levesteder for vilde planter og dyr
forsvondel lig~som de markveje. vi før kunne gå og cykle på. Som en konsekvens er vi nu
begyndt ar lægge marker brak, planac mere skov, 1;ætte søer under vand igen og lade udretlede lier rlllov at gå over deres bredder. Alle disse akliviteter viser, ar samspiller mellem
kuflur og namr har ændret sig radikalt i vor tid, men om blol få lirtier vil kun ril mennesker
kunne huske, endsige forlitit, hvilke ansirengeJser og intensioner, der Il\ bag. Derfor har
undertegne<.l e i sumarbejde med arkiLekl Erik Skoven foreslået, at der rundt omkring i landel. hvor der er noget særligt at fonniclle om de landskubelige forandringer rra det 20. lir·
hundrede. etableres Tusindårshaver, som pli en smuk og blivende m;kle kan vidne om, hv:ld
mange fand l vigligt i vor tid. Som tre eksempler på indholdet i Tusindfu-shaverne kan nævnes genoprenede nalurtyper som søer eller åer, som i vore efterkommeres øjne vil synes
autentiske. men som vi har brugt megen teknisk snilde og mange penge på al give ril bage til
na1uren: skovrejsning med det fonndl at reducere rorureningen af grundvandet og give
befolkningen bedre friluftsmuligheder eller kollektiv energiforsyning og 1runspor1 udtrykt
ved tran~porlko rridorer, hvor motorveje, jernbaner og el- og naturgasledninger er anlagl
parallelt bl.a. ud fra landskabelige hensyn.

Hvad er en Tusindårshave'!
Form
En Tusindårshave beslår af egetræer plan le l med en indbyrdes afstand på 50 m i kanten af
et kvadrat omkring et sted. hvor derernogel særligt al formidle om forholdel mellem kultur
og na1ur i det 20. århundrede.
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K vadrate t er :tf en størrelsesorden på 1-2 km i sidelængde og orienteres nord-syd. øst-vest i
relation til det fælles, men usynlige geografiske netværk (UTM-nettet), som anvendes til aL
omsætte relationer på jorden til flade kort Tusindårskvadrateme går derfor på tværs af
eksisterende ejendoms- og markskel og veje. Samtidig viltrærækkerne hverken ligne eksisterende levende hegn eller alleer. Oe vil derimod fremtræde som et helt ny1 element i landskabet, en ramme der understreger vor epokes forhold til landskabet som billede. Desuden
viltræer plantet med 50 m's afstand ikke være til va::;entlig gene for almindelig landbrugsdrift.

Figur 2. UTM-nl!ffet

Hl'mjor egetræer?
Egen er det længstlevende træ i vor klimazone. Desuden kan egen trives savet pli runge
lerjorder som på sandjorder og vandlidende arealer. Ved at benyue eg til marke.ring af Tusind11rshaveme viser vi desuden. at der i vor tid er fokus på værdien af nedbrydelige materialer.
Figur 3. BregneeJ:en. Rundt om i

Dunmark srdr ege. som er omkrin~

1500 &r gum/(1. Tænk hvad de kunne
jiJrtælle, hvis de fik mæle.
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Indhold og form& l
Tusind~rshaverne

skal især fremhæve, hvilke forandringer der er skel pg-.t. byudviklingen,
indenfor lnndbruget. mht. energi forsyning og transport og frilufts liv. Men derudover har de
tre formål: at fungere som landskabsmuseer, at tjene som referenceomrilder for forskning
og al bringe kunsten ud i landskabet.

/
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_ .... ;i'

F igur 4. Besøg ved Tu.timltirsege11e i tlr 2()05, 20050 og år 2 150

28-------------------------------------------------T~u~s~·in~d~å~r~sh~a~v~er~n~e

Museet kommer tillandskabet
Antropologiske og arkæologiske fund, malerier og bøger opbevares og udstilles som garant
for menneskets udviklingshistorie og identitet oftest på museer i byerne. Men da man ikke
kunne bringe landskabet ind på museum, måtte museet komme ti l landskabet. Derfor begyndte man mange steder i den vestlige verden i det 20. århundrede at frede de landskaber,
videnskabsmænd og kunstnere fandt truede og beskyllelsesværdige.
Det viste sig imidlerti d, at det ikke var en tilstrækkeligt god strategi, fordi naturtyper og
-elementer ikke - som bøger på en hylde- bliver ved med at være, hvad de er, bare de lades
i fred . Natur er dynamisk. Derfor må landskabet plejes, hvis vi ønsker at fastholde det i en
bestemt tilstand. Det svarer stort set til, at museerne konserverer de opbevarede kulturgenstande, og det er der for så vidt ikke noget mærkværdigt ved. Men hvor det en tid har været
almindeligt al argumentere for naturbevaring for naturens skyld, er der nu en vågnende
bevidsthed om, at det snarere er for kulturens (Hansen-Møller 1990, Larsen 1996). Det
symboliserer Tusindårs haverne. Her afmærkes, bevares og formidles det, vi nu mener, er
særligt betydningsfuldt at give videre til vore børnebørn og deres børnebørn i kommende
slægtled.
Runesten og tidskapsel
På et lettilgængeligt sted i hver Tusindårshave rejses desuden en slags runesten som fortæller om ideen med projektet. Indlagt i stenen placeres en tidskapsel, som indeholder den
viden, vi har om området i dag: lister over indbyggere og plante- og dyrearter på stedet,
gældende planlægning mm.

Figur S. Runestenen i Tusindårshaven på Sletten ved Holstebro
Laboratorier kommer tillandskabet
Da det ikke lader sig gøre at eksperimentere med landskaber i et laboratorium. må laboratoriet komme til landskabet. Det symboliserer Tusindårshaverne også.
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Ved etablering af dem tilvejebringes der referenceområder eller lundskubslaboratoricr,
indenfor hvilke der kan igangsætles en videnskabelig overvågning ar udviklingen ikke blot
af naturvidenskabelig og miljømæssig interesse, men også af samfund~videnskabelig og
kullurhistorisk interesse. Som ek:;empler kan nævnes overvågning af ændringer i nora og
fauna, af landbrugets struk'lurudvilding. af forholdet mellem offentlig og privat skovrejsning. M ændringer i den friluftsmæ.c;sige anvendelse af del nboc land og sammenlignede
undcrspgelser af, om landbokulluren i Tusindårshaverne måske udvikler sig anderl edes end
udenfor, fordi der er sat fokus på den. Den tilgængelige viden om forholdene i en bestemt
Tusindårshave pli indviclsestidspunktel opbevares i Tidskapslen !;livel som på et lokalhisto·
Jisk museum i nærheden, og KI:\Tl efterfølgende suppleres med hundrede års mellemrum.

kommer tillandska/lel
J begyndelsen af 1960'erne gjorde en række kunstnere som fx Robert Smithson og David
Chrisloop med kunstens grænser og: musealisering ved al arbejde med konceptkunst i lan~
skabet. Rclningen tik bctegnelse.n Lan dart, og del er karakteristisk for den, at dens instaHationer fortrinsvis blev place.ret i udgravede grusgrav- eller rnineomri\de eller i ubeboede
egne uden produktions- eller naturbeskyllelsesm æssige interesser. Som eksempler kan
nævnes Spiral Jetty, Lightening Pield og Running Fence.
T il trods for værkernes geografiske utilgængelighed og det forhold , at kun ganske fA
mennesker rent fakti sk har oplevet dem, har de gennem koncepternes klarhed haft en stor
indnydelse på vor tids kunst- og natursyn.
Også i Danmark lindes der eksempler p1i Landart som fx i Tørskind Grusgrav ved Vejle.
Krakamarken ved Randers, Triconcenteret på Langeland. Værkerne disse steder virker
imidlertid overvejende som skulpturer i haverum eller skove. Under indtryk af den voksende miljøbevidsthed er det endvidere karakteristisk for disse værker, al flere og nere er blevel fremslillct af naturl igt nedbrydelige materialer fundet pli og inspirere! af den udvalgte
lokalitel. En del af projekterne kan derfor i dag kun studeres på fotos og video!>. hvorved
!>'Cl ve koncepte t og begivenheden har fået større betydning end selve værket.
Vi op faner Tu:;indllrshaveme. som det hidtil størs! c Landartprojekt i et kulturlandskabi
som det danske. Haverne er rumdannende i sig selv og har en skala, som overstiger barokkens største anlæg samtidig med. al de tillader en fort~at udvikling på lang1 størstedelen af
de indrammede arealer. De.~uden er de blivende, samtidig mctl at de og.~å pAmegetlang sigt
er naturligt nedbrydelige.
K1111Stl'll

Formidling i ØVJi~t
Ud over ovennævme formidlingl{mæssigc aspekter vil der for hver Tusindårshave blive
udarbejdet en folder, som fortæller om indholdet i et specifik område.
Inspirere! uf ideen om Regnskovsbeviser og for at gøre ct:lblcringcn af TusindArshaverne Iil et folkeligt ;m ligge nde har det ogsll været tanken, al enkeltpersoner, ramilier eller
lirmaer skulle kunne købe et såkaldt Stamtræ bevis. Stamtræbeviset er cl dokument, som
vi1;er , hvem der har sponsorere! et bestemt træ i TusindArsila ven. Pd dokumentet vil der pli
el kort præcis! være indtegnet, hvilkeltræ i hvilken Tusindarshuve beviset angllr, Stamtræbevise! kan naturligvis gå i arv fra. generalion til generation.
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Realisering
J forbindelse med realiseringen har der været forhandlet med kommuner og Jodsejere fjorten steder i landet. J dagene kort før jul 2000 blev de første træer plantet på Sletten i Holstebro, og den 18. maj 200 l blev projektet indviet ved afsløring af en runesten.

Figur 6. Afsløring af runesren på Sletten ved Holstebro
Som sikkerhed for, at ideen føres videre, også når initiativtagerne ikke er mere, er der
udarbejdet en vedtægt og udpeget en bestyrelsen til varetagelse af projektets interesser. J
øjeblikket er Friluftsrådets direktør, Jan Eriksen, formand. Næstformand er Torben KJestrup Hansen, der repræsenterer De danske Landboforeninger. Desuden er forhenværende
boligminister, Ole Løvig Simonsen, og sekretariatsleder Lise Bendix Madsen, der repræsenterer Danske Landskabsarkitekter, medlemmer.
Projektet har hidtil modtaget støtte fra regeringens År 2000 Fond, Friluftsrådet og Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond.

Tusindårshaven på Sletten i Holstebro
Tusindårshaven ved Holstebro er på l x l km og egetræerne er af en oprindelig jysk art,
Quereus Robur fra Langå.

Tre ~runde til, at Sletten er blevet markeret som Tusindårshave.
Sletten er på en lang række punkter et af de mest fremsynede byudviklingsprojekter i Danmark i mange år. Bebyggelsen er udformet som klynger af skovlandsbyer med boliger af en
standard og kara.kter, som er karakteristisk for vor tid. l midten af klyngerne er der grønninger til leg og ophold. Der er både ejer-, andels- og lejeboliger i området såvel som børneinstitution og ældrecenter. og umiddelbart nord for Hgger et erhvervsområde. Området er
indstillet tilårets Byplanpris.
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Figur 6. P/all over Slt!llen
Sletten indeholder desuden en eksperimentel kombination ar skovplantninger og græsningslandskab til friluftsformå.l. Skovplantningerne er udformet af professor Roland
Gustavsson. SLU, Alnarp, og indeholder tre typer af plantinger: en gmdientmodel. der
illustrerer den gradvise overgang fra tæt skov til græsningsslene; en frøspredningsmodel,
hvor det vil blive undersøgt hvilke arter. der indvandrer af sig selv i en åben birkefyrreskov, der afgræsses; og endelig en habitatmodel bestående af36 delområder hver på
2500 m2 • hvor indholdel varierer fra blot en enke lttræart til blandi nger med op til 10- 15
forskellige træ- og buskarler. Hele delte omrAde er udpeget som Landskabslaboratorium
under EUFORJCii. Det indebærer, al der vil blive udført forskning i området. Træernes
trivsel på Sletten vil således blive sammenlignet med tilsvarende plantninger i Alnarp og
Snogeholm i Skåne.
Endelig omfatter Tusindårshaven ved Sletten en del af Vandkraftsøen. Ved en opstemning af Storåen forsøgte man i 1942 at bidrage til den kollektive energifor:;yning i Holstebro. Del sker ~tadig, om end i beskedent omfang, og samlidig har søen fncl betydelig rekreativ værdi. Dvs. at denne Tusindårshave også viser noget om energiforsyningen i det 20.
århundrede.
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Filosofiske overvejelser
Fra en filosofisk synsvinkel illustrerer Tusindårshaverne noget om ligheder og forskelle
mellem begreberne territorium, kort, landskab og plan.

Terriw rium
l et erkendelsesmæssig! perspektiv kan et territorium opfattes som det, man tager !;Om så
selvfølgeligt, at man sædvanligvis !ilet ikke skænker det en tanke. Oplevet inde fra et territorium vil verden således blive opfatlet som Verden med stort V, dvs. begrebet dækker over
individernes fælles kulturelle forståelser. At forlade et sådant genuint fællesskab er som at
skifte ham. Man bliver aldrig mere helt den samme. Derfor er det også umuligt e fterfølgende reelt m vende tilbage andet end som en fremmed el ler en gæst. Det fo rlad re terri torium
kan man s~ se tilbage på, som nllr man ser pli et kort over et område, man engang har beboet. Derfor burde jeg reuelig. med inspiration fra den franske filosof kan Jacques Derrid a
( 1976) skrive ordet territorium som følger: ~ - altså overstreger for dermed at
henlede opmærksomhed på, at omtalen af, hvad der er kernen i og grænserne for e t territorium. er et bevis på, at man faktisk er trådt udenfor og betragter det pA distance som e thvert
andet landskab. Ud fra en sådan synsvinkel kan man også $ige, at der altid ligger et kort bag
iagnagelsen af et territorium, som den amerikanske landskabsarkitekt James Comer (1999)
rettelig har bemærket.
Men når territorier kortlægges. opstårder ofte en diskrepans med hensyn til form og
indho ld. Det selvfølgelige bliver udstiUet og kan derfor gøres til genstand for kritik af 'beboerne •. Formodentlig derfor har Tusindårshavernes geometriske form delt verden i to:
tilhængcme, der opfatter formen som 'naturlig' og modstanderne, der anser den for at være
for kunstig en form at lægge ind over et dansk kuhurlandskab.

En kunstig furm
Siden de gamle Faraoners tid har geomct.rien været et vigtigt red~kab tillandskabsforvahning, når agrene om foråret sk.ulle retableres efter Nilens oversvømmelser. Og i Europa
under barokken blev geometriske former anset for særligt udfordrende for fantasien, når de
kongelige haver skulle formgives (Solomon 1988), indtil de blev udfordret af romantikken
og den engelske havestils såkaldt naturlige fom1er.
Forkærligheden for det ene frem for det andet er kommettil udtryk i nere kommentarer
til Tusindårshaveme. Fx skrev Skov- og Naturstyrelsen (2000) efter at de, pA opfordring af
År 2000 Fonden var blevet anmodet om at være behjælpelige med at finde et egnet sted til
etablering af en Tusindårshave følgende:
"Skov- og Natu rstyrelsen skal i denne anledning og på baggrund af et tidligere møde med
Dem meddele, tll styrelsen ikke kan :iløllc, at der ctilblcrcs en :d1dan tusindArshave pli styrclSeJl S arealer. Styrelsen finder, at der vil være tale om et kunstigt anlæg. som vil bryde med
de e.ksisterende strukturer i landskabet, ...". Indrømmet: det e r en kunstig form, men den er
netop valg for at synliggøre ideen.
Fra en tand inspektør (Nielsen 2000), et sted hvor projektet va r Ilet på at blive realiseret.
modtog Tusindårshavernes bestyrelse desuden følgende:
" At plante træer indenfor søbeskyttelseslinien eller detåbne land i øvrigt ville for mig ikke
være ødelæggende for søen og dens nærmeste omgivelser, men al plante træer i lange rette
linier i kvadratiske systemer opfatter jeg som en meget unaturlig måde ar vedligeholde
kulturlandskabet p/1. et landskab vi har arvet fra nere hundrede år lilbage i perioden, hvor
man foretog de såkaldte udskiftninger. Mange af de levende hegn, skel og stendiger. vi ser i
dag, er oven i købet grundlagt længe før denne periode- sågar helt tilbage i oldtiden. Træ-
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beplantning alene i disse skel ville jeg anse for langt mere naturligt. l dctl\bne lundskab
mener jeg man bør værne om de "linier'' i landskabet, der er naturlige og som har ~1\ meget
kulturh istorie i sig. Man skal derfor ikke- set med mine øjne - begynde at skabe kunstige
linier pli tværs af disse. Et projekt som det foresUlede er for mig et yderst sø&tt og unaturligt
projekt, '>Om ikke vil være ril gavn for eftertiden, dn kulturhistoriske vidnesbyrd dem1ed
bliver s løret. ... "
Her bl iver Tusindårshavens rette linier opfatlet som 'unaturlige' i modsætning til udskiftningens linier, der åbenban har fungeret så længe, at de nu opfaltes som naturlige. Eller
med andre ord, det selvfølgelige, territoriet-i-hoveder, terroriscrc•1iii muligheden for at
forholde sig 1\bent ti l noget andet og nyt. Hem1cd retles opmærksomheden mod det territori um, der e r blevet forlad t til fordel ror det kon, eller den fores tilling vi har om det.
Korr

Kort er repræsentationer, der gør ge nkendelse af lok:di tetcr mulig. De viser. hvad vi allerede vcc.l, og hvad man kan forvente at opleve. Men elementerne på e t ko rt og deres indbyrdes
relationer spejkr ikke c lemente rne i virkeligheden og deres relation. Hvad de viser. er !;narere vore begreber om d isse elementer og deres relationer. Med andre o rd kan man sige, al
der altid er et kort bag ethvert territorium.

Lundskab

ar

På grundlug heraf, og med en Let omskrivning et af Jacquc Lacans ( 1991) udtryk kan man
sige, at ethvert landskab er strukrureret som et kort. Eller: kon og landskab er to s ider af
samme møn t. Vi ville ikke vise de ting vi afbilleder på et kort, hvis det ikke V!lf fordi de
havde betydning for os i virkeligheden, og vi ville ikke se det, vi får øje på i et landskab.
hvis det ikke var fordi vi allerede havde en kategori for det, et begreb og en konsignatur. Fx
vil den skovfoged, der plantede tusindlirsegene i Holstebro ha:vde. at han ikke har gjon
andet end at plante S egetræer langs en lige linie med SO m's mellem rum. Samtidig vil dem
der bor eller går tu r i området hævde, at de er i en Tusindårshave. Disse forskelle illustrerer
diskrepansen mellem , hvad vi op faller med vore fem sanser, og hvad vi forstår med den
sjette.

Figur 7. Trærække
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At Tosind~rshaven p~ delle niveau kun forstå:; .som et landskub og ikke et territorium,
handler om, at et landskab kan betragtes blide som et objekt blandt andre og som et rum,
man kan besøge og forlade efter forgodtbefindende. Som begreb er et landskab 'the
apotheosis of thc outsiders view' (Cosgrove 1984), et kort implementeret på virkeligheden.
Og spændingen mellem oplevelsen heraf og oplevelsen af :u leve i et territorium vil indbyggerne på Sletlen opleve hver gang de krydser rækken af egetræer. Set ude fra, på vej
hjem f"X, vil de opleve den som andre, en genstand i terrænet. Set indefra deres egne vinduer
vil der dannes en grænse mod omverdenen. Tusindlirshaven opleves som et tilhørs~ted , et
Hjem, med heil andre kval iteter end tilsvarende rum.
Plan
Plar1er et intentionelle. Det er ideen om Tusindårsh;wtrne også. Planer indeholder retningsl in er for implementering af nogle hensigter og begrænser andre. De er eksempler på eksperimenter i skala l: l på løs ninger af proble mer her og nu i et fremtid igt Utopia. Derfor er tid
og intentionen om at forhinde fortid, nutid og fremtid central! i den fysiske planlægning.
Også i Tusindårshaverne er tid centralt begreb. Her eksemplificeres både en lineær og en
cyklisk som tidsopfatrelse.
Tidslommer
/\t en lineær tidsopfattelse er blevet en del af lerritariet- i-hovedet ligger alene i navnet,
Tusind~shaveme. Med det indskrives værket i den kristne kultur og den kronologi, der har
fastsat Jesu fødselsflT som år nul. Men overhovedet at have en sådan fælles tidsorientering
er et fænomen, som kun har halvandetårhundrede på bagen (Kem 19R3). At det blev en
nødvendighed skyldes i høj grad opdagclsc.~rejscrnc og den efterfølgende koloni1.-ering
herunder ikke mindst udviklingen af jernbanedriften. For at kunne lave køreplaner måtte
tidsangivelsen i hver enkelt by forholde sig til tiden på et be:stemt sted. Det blev Greenwich
i England.
Før denne konvention blev international, var tiden fastsat Jokalt i forhold til solens sttlling på himlen, og dagens og årets gang såvel som individernes følgen efter hinanden fra
fØdseltil dØd blev opfattet som cyklisk gentagende processer.
Samlet set tilbyder Tusindårshaverne sig som tidslommer, der gør det muligt at gøre sig
fore~tillinger om, hvordan der så ud på dette sted for et Anusind siden, eller bare på indvielsesdagen såvel som tusind år frem i tiden. Samtidig illustreres den cykliske tidsopfallelse
også, idet v:1lget af egetræer tilbyder en oplevelse :1f gentagelsen i årstiderne såvel som af
en meget lang liv~cyklus.
Alt i al t kan man sige, at der gennem plantingen af en Tusindårshave sælles en re lation i
spil mellem l ) det selvfølgelige, territoriet-i-hovedet, som man ikke kan forlade uden at
måtte opgive hidtidige fordomme, og 2) landskabet som rum og objekt bhlndt andre struktu reret t~ f de begreber og den naturforstilelse, der udgør del kort 3 ), der fil r os til at op fane
verden som Verden, og endelig den intentionalitet 4), der ligger i at skabe noget hidtil uset,
en plan, ~om kan forbinde det, vi ved med vore forestillinger om noget kommende.
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Det $kal dog bemærkes, :H d.; i IYY7 blev indviet en jord- og lysskulptur pil 30 m's højde
og med en diameter på 2RO m ved Esbjerg. legnet af landskabsarkitekt Steen Høyer og
kunstner Eva Koch. Se Høyer 2000. Desuden er der i Frankrig, netop i ;m ledning af årtusindskiftet. plamet en lige række af træer langs en meridian fra Barcelona til Nordfrankring,
se www.2000cnfrancc.com/sites/meridienne.
1 EUFORJC stllr for European Urban Forestry Research and In formalion Centre. Dette
center har til form~ l at koordinere og SLØile forskning l bynær .~kov. Dethuri (11jcblikket
sckrewriut pd Center for Skov& Landskab, FSL, i Hørsholm.
1 "'Territory' and ' terror' aresametimes held to simre the s;~me latin root of ll'ITere. which
means 'to frigbten''. s. 1 Ols!ion. G .. 1996. Bla.~tings. Contemporary Music Review.

Nutidens skovrejsere- tilskudsordningen for privat skovrejsning
Lene Møller Madsen

Forskningcentret for Skov- og Landskab (FSL),
Hørsholm Kongevej l l. 2979 Hørsholm, E-mail: lnun@fsl.dk
Nutidens skovrejserc. hvem er de? Og hvordan integrerer de skov pa deres ejendom? Dette er
centrale spørgsm~l at have viden om, hvis de nationale skovrejsningspolitiske m~ Isætninger
om at beskytte grundvandet, ~kabc bynære rekreative skove og udbygge det økologiske netværk i landskabet skal sikres, n1ir der planlægges for ny skov i landskabet.
l slutningen af 2000 udkom Skov- og Nai'Urstyrelsens l O års evaluering af den gennemføne
skovrejsning (Skov og Naturstyrelsen 2000). Her er der for første gang forsøgt at skabe et
overblik over hvor meget skov der er rejst i Danmark som følge af regeringens beslutning om
at tordoble det danske skovareal.
Som det vil være bekendt for de neste, er der langtfra rejst sfi meget skov i de første l Oår,
som er nødvendigt, hvis det danske skovareal skal tordobles indenfor en trægenerarion. Pfi
baggrund ar tallene i tabel l er den samlede m~lopfyldelse udregnet til at være 39%, henholdsvis 59% for den private skovrejsning og 20% for den offentlige skovrejsning. Med andre ord
har skovrejsningsraten i de første lOfir været for liIle til, at der sker en fordobling af skovTabel J. EvaluerinK of skovrejsningen /989-/998
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arealet inden for en skovgeneration.
Samtidig kan det ses, at den private skovrejsning udgør ca. 75% af den samlede skovrejsning i perioden. Skovrejsning på privat jord er denned en væsentlig faktor i udviklingen af det
åbne land mod et mere skovletædt landskab. Her skal det bemærkes, at !13% af den private
skovrejsning foretages af private lodsejere uden nogen form for offentligt tilskud. Lige netop
den private skovrejsning uden støue mangler der imidlertid viden om og de angivne tal er da
også blot udtryk for et skøn og ikke baseret på reelle tællinger. Her eksisterer der et ston vidensbchov specielt set i lyset af de mange myter, der ek.~isterer omkring den private skovrejsning uden støue. Disse kunne det være fonnålstjenligt at f1i bekræftet eller afkræftet. Dette er
dog ikke emnet for dette indlæg, det er derimod den private skovrejsning støttet gennem tilskudsordningen til skovrejsning.
Som en del af Skov- ogNaturstyrc.lsens evaluering blev det undersøgt hvordan tilskudsordningen for privat skovrejsning blev anvendt i Ribe og Vejle amtet i perioden 1994 ri l 1997
(Jensen 1999). Det er den undersøgelse, der ligger til grund for det følgende.
l Ribe og Vejle amter udgjorde tilplantningen med tilskud i l Oårs perioden tilsammen 24%
uf det samlede areal, der er tilplantet under tilskudsordningen. De to amter er denned blandt de
4 amter, derarealmæssigt har rej~t mest ~kov med tilskud.
H

+

•

Appllcenl• ror 11\e elforesloion «hllme 1994-1997

r-J County

Pigur J. Ansøgere i Ribe og \lej/e amrer 1994-1997.
l de to amter var der i alt 94 ansøgere, der søgte om tilskud li l skovrejsning i perioden
1994- 1997. Lokaliseringen af ansøgerne er angivet i figur l. Det ly'kkede~ at foretage telefon interviews, ~å vi kunne anvende oplysningerne fra 71 af dem. Del er disse intcrvicw-dala sammen med kortbladsanalyser og et kig 1 ~agsmappcme, der ligger til grund for de følgende betragtninger om nutidens skovrejsere.
Det vi var interesserede i var at finde ud af hvor på ejendommen de nye skove blev lokaliseret. Det var vi fordi lokaliseringen af skov i landskabet er betydende for om de nye skove
opfylder den målsætning vi har med dem, eksempelvis at sikre de biologiske interesser i land-
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skabet. Vil man skabe og udbygge det økologiske ocrværk i landskabet er det ikke ligegyldigt
om den nye skov kommer til at ligge i forbindelse med allerede eksisterende skov eller som cu
isoleret ø langt fra andre naturarealer.
Vi havde en forestilli ng om, atti lskud sordnin~en var en måde for lundmanden at sikre en
produktion pil ;u·ealer som ellers var dyrkningsmæssige uinteressante. Derfor tolkede vi. at
pl:tceringen af skoven m~tte være afhængig uf jordens bonitet, af.~t<md fra selve ejendommen,
f)'si~ke faktorer såsom for eksempelvis hældning og besværlig at dyrke. Med andre ord: vi
anså ar overvejelser bag ønsket om at rejse skov var baseret p11 driftsøkonomiske overvejelser
hos den enkelte :<kovrejser. Sådan var den virkelighed vi fandt ikke.
Det første der slog os var, at det slet ikke var landmænd, der rejste skov. Nu kan man definere lundmænd p!i mange forskellige mllder. eksempelvis afhængig af hvor stor en del af deres
indkomst de henter fra landbrugserhvervet, eller hvor megettid de anvender pli driften. Den
definition vi anvendte. var en kombination af indkorru;t og landmændenes egne opfallelse af
deres tilknytning til landbruget.
Pil baggrund af denne definition fandt vi, at 4% af an~øgeme tik dere~ væsent ligste indkom.~t fra landbrugserhvervet, i.l<ke havde andet erhverv og betegnede sig selv som fuldticlslandmænd, mens hele RO% af ansøgerne li k deres væsentligste indkomst udenfor landbrugserhvervet og betegnede sig selv som deltids- eller fritidslandmand. Det vil sige at kun 4% af de
ansøgere vi talte med kunne kategoriseres som fuldtidslandmænd.
Samtidig fandt vi, at ansøgernes bedriftsstørrelser var forholdsvis små snmmenlignet med
den generelle fordeling af bedriftsstørreIse, blide hvad angår Danmark som helhed og indenfor
de to amter. Se figur 2.
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Figur l. Rt•tlrifr.twørrPI.w•rfor tmsøgere ril .1kovrejsning i Ribe og Vejle umu.'r 1994-/997.

'Det vil sige at den typiske skovrej~er ffir sin væsentligste indkomst udenfor landbrugserhvervet, definerer ~i g selv som deltid~- eller fritidslandmand og har et lille jordtilliggende.
Mon hv:td sil med vores forestillinger om placeringen af nye skove p11 den individuelle
ejendom? Var den som vi forventede afhængig afjordens bonitet, afst;md fra selve ejendommen og fYsiske faktorer såsom hældning og bc~værlig <ti dyrke. Nej og den væsentligste årsag
til dene nej var. at lokali~eringen af skov ikke for alle skovrejsereer et rcsuhat af driftsøkonomiske overvejelser. Derimod fandt vi. at lokaliseringen er afhængig af hvilken type af skovrejser man er.
Uden at komme nærmere ind på de metodiske a~'Pekter (disse er der redegjort for i Madsen
2001) var det muligl. ved at kombinere de svur vi havde ffiel omhandlende den enkeile ansø-
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gcrs overvejelser omt..ting placering af skoven og kortbladsanalyser af skovens faktiske placering i forhold til ~1mkturen af de enkelte jordtilliggender, at opstille fem forskellige typer af
skovrejsere. Disse fem valgte vi at benævne henholds vi~ landbrug.,mæssige producenter, ikkelandbrugsmæssige producenter, bløde landmænd. landboere og landskabsbeboere.
De fem typer af skovrejsere skal betragtes som et spektrum dækkende de typer af skovrejserc. der rejser skov og deres lokalisering af skov pA ejendommen.
De to faktorer. der viste sig at være vigtige for at kunne forklare lokaliseringen af skov var
skovrejsernes produktions- versus naturorientering samt deres faktiske tilknytning tillandbrug.<>erhvervct. 1 figur 3 er de fem typer af skovrejsere opstillet, så de, fra øverst til nederst, g~r
fra den udelukkende produktionsorienteret til den naturorienteret og fra ar have en høj Lillmytning til at have en lille tilknyLning til landbrugserh vervet.
Fem typer af skovrejsere:
Landbrugsmæssige producenter
er produktionsorientede og deres tilknytning til landbrugsproduktion er stor
lkke-landbrugsmæssige producenter
er produktionsorientede, men har ikke en stor tilknytning tillandbrug,~produktion
Bløde landmænd
har en stor tilknytning tillandbruget og samtidig er deres moLiv for skovrejsning naturorienteret
Landboere
er natur-orienterede og har kun en lille tilknytning til landbrugsproduktion
Landskabsbcbocfe
er natur-orienterede og har ingen tilknyLning Lill:lndbrugsproduktion

Figur 3. Fem ryper af skovrejsere.
Disse fem ryper af skovrejsere har forskellig måde, at lokalisere deres skov på deres ejendom. Fra at tilplante et lille areal langt væk fra ejendommen til at tilplante hele ejendommen.
og fra at det er et lille firkantet stykke, til at det er en skov med bugtede skovbryn indpasset i
landskabeL
l det følgende er givet et ek.~empel på hver type af skovrejser og deres lokalisering af skov
pi deres ejendom. Eksemplerne er type-cksc.mpler og dækker over en mangfoldighed af forskellige skovrejserc og lokalisering indenfor den enkelte type af skovrejsar. Pli. de følgende
tegninger over de 5 typer af ejendomme angiver den mellemgrå farve nye skovrejsn.ingsarealer,
den mørkegrå eksisterende skov.
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Arne er landbrugsmæssig producent og hans tilknytning til
landbrugsproduktionen er stor.
Lokaliseringen af skoven er
langt væk fra hans øvrige driftsarealer og arealet beskrives som
besværlig at dyrke pga. afstanden og dets dårlige jordkvalitet
Arealet fik ikke tilskud og er i
dag ikke tilplantet. Arne får sin
hovedindkomst fra landbrugserhvervet og definerer sig selv
som fuldtidslandmand.

Figur 4a. Landbru~sproducent - ehemplet Ame.

Birgit er en ikkelandbrugsmæssig producent,
tilknytningen til landbrugserhvervel er lille men hun har en
produktions-orienteret tilgang til
sit jordtilliggende. Hele jordtilliggende er forpagtet ud. Det
areal der ønskes tilplantet ligger
som det fjerneste hjørne væk fra
ejendommen, er af dårlig jordkvalitet og er til tider vandlidende. Tilskuddet til skov betragtes
som en god forretning og da det
ikke gives bliver arealet stadig i
dag forpagtet ud. Hovedindkomsten hentes udenfor landbruget og
Birgit betegner sig selv som
hobby-landmand.

Figur Sb. Den ikke-landbrugsmæssige producenteksemplet Birgit.
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Figur Sc. Den bløde landmand - eksemplet Bo.

Den bløde landmand er tilknyttet landbrugserhvervet, men e r
i sin tilgang til skovrejsning
natur-orienteret. Bo har allerede en del skov på sit jordtillligende. Han er tilknyttet landbrugserhvervet gennem jordbærprodukt ion, men er i sin
holdning til skovrejsning naturorienteret. Arealet som ønskes
tilplantet består af tre markfelter og ligger op ad den eksisterende skov. Bo betragter skov
som godt for miljøet og har
interesse for natur og jagt. Der
blev ikke givet tilskud til arealet, men dele af det er i dag
tilplantet gennem egen finan-

siering. Hovedindkomsten kommer udenfor landbruget og Bo betegner sig selv som deltidslandmand.

Karen er landboer med en lille
tilknytning tillandbrugserhvervet og er samtidig naturorienteret og ønsker med
skovrejsningen at skabe en
naturejendom, hvor familien
kan blive i deres pensionsalder. Arealet der ønskes tilplantet udgør en væsentlig del af
jordtilliggendet og har tidligere været forpagtet ud. Skoven
Jigger tæt på ejendommen og
arealerne til dyr længst fra
ejendommen. På trods af at
hovedindkomsten stadig
kommer fra landbruget betegner Karen sig selv som hobbylandmand.

Figur S d. Landboeren - eks-emplet Karen.

l.ene Møller Madsen
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Landskabsbeboeren har
en lav produktionsorientering og en høj
natur-orientering samtidig
med at tilknytningen til
landbrugscrhvervet er
lille. Gunnar ønsker at
tilplante pil sit jordtilliggende for at skærme op
mod en trafikeret vej. Der
er allerede et betydeligt
areal med skov på hans
jord, som sammentænkes
med den nye skov. Gunnar har selv tegnet skovens bølgede form, da han
Ønsker så meget skovbryn
som muligt. Arealet der
ønskes tilplantet har en
god jordkvalitet. Arealet
fik tilskud og er i dag
tilplantet. Hovedindkomsten hentes udenfor jordbrugserhvervet og Gunnar
betegner sig selv som
hobby-landm!md.

Figur Se. Landskabsbeboeren - eksemp/el Gunnar.
Som opsamling på de viste eksempler kan det konstateres, al placeringen af skov på den
enkelte ejendom ikke alene kan tolkes ud fra driftsøkonomiske betragtninger vedrørende beliggenhed, jordbundstype, bedriftstype osv., også de motiver og værdisæt, der ligger bag den
enkelte ansøgers overvejelser for skovrejsning må inddrages. På den måde kan vi få et større
indblik i hvordan støtteordningerne integreres på den enkelte ejendom og bruge denne viden til
at målretle støtleordningeme.
Som et eksempel på målretning af støtteordningerne kan det nævnes, at de fem rorskellige
typer af skovrejsere kan være med til at belyse, hvordan folk anvender tilskudsordningen til
skovrejsning. Tallene tyder nemlig på, at der er en sammenhæng mellem hvilken rype af skovrejser du er og hvordan du integrerer tilskuddet i din forvaltning af ejendommen. Den produktionsorientede ansøgere har tendens til at tilplante hvis de tar tilskud, mens de ikke tilplanter
hvis de f1\r afslag. Modsat er der mindre sammenhæng mellem tilskud og tilplanting hvis vi
kigger på de ansøgere, der ikke har produktionsorientede motiver for skovrejsningen. Disse
skovejere tilplanter ofte selvom de ikke får tilskud. En del af forklaringen hænger sammen
med, al for de produktionsorienterede skovrejsereer det målet at få tilskud til skovrejsningen,
så hvis det ikke opnås tilplanter de ikke, mens for de naturorienterede skovrejsereer skovrejsning ofte en del af en samlet plan for ejendommen, her er det skoven der er målet, hvilket kan
være med til al forklare hvorfor de tilplanter uden tilskud.
l undersøgelsen fandt vi de~uden, at der var langt flere naturorientede skovrejsere end produklionsorienterede (55 mod 16), hvilket betyder at langt den overvejende del af de folk der

44

Nutidens skovreisere- tilskudsordnin)!en for privat skovrejsning

--------------------~~--------~--~------~~

rejser skov i Ribe og Vejle amter, sandsynligvis ikke handler som man vil forvente med en
tilskudsordn mg. Nemlig at man tilplanter hvis man f1\r tildelt tilskud og ikke tilplanrer. hvis
rpan ikke BT Iildeii et tilskud.
Sammenfattende kan det på baggrund af undersøgelsen konstateres dels at der ikke alene
kan anvendes drifL<;økonomiske beregninger til at forudse hvor skovene bliver placeret i landskabet dels at et kendskab til ansøgernes motiver bag skovrejsningen er vigtig i forståelsen af
placeringen af skov på den enkelte ejendom samt integrationen af tilskud på den enkelte ejendom.
Skovrejsning blev i sin tid introduceret som et tilbud til landmænd, da man forudså at store
arealer ville udgå af landbrugsproduktionen- pga. faldende priser på de traditionelle landbrugsprodukter. l dag ønsker man politisk med skovrejsningen at sikre lre ting nemlig drikkevandsrcssourceme, bynære skove og de økologiske forbi ndelseslinier i landskabet. Som nævnt
i indledningen betyder dette at lokaliseringen af de nye skove er vigtig for målopfyldelsen og
dermed ogsll forståelsen af den enkelte landmands motiver og ønsker for sin skov.
Målsætningerne gælder både for den statslige skovrejilning og for den pri vate skovrejsning.
Man kunne overveje om det skal blive ved med at være sådan. Der kunne argumenteres for, at
den statslige skovrejsning ville egne sig bedst til at sikre drikkevand og de bynære, rekreative
skove, mens tilskudsordningen for privat skovrejsning blev målrettet de økologiske forbindelseslinier i landskabet. En sådan målretning af tilskudsordningen vil dog kræve en mere målrettet planlægningsindsats end den eksisterende, herunderen tættere kobling mellem plangrundlaget og tordelingen af tilskud på detlokale niveau for at sikre den bedst mulige lokalisering af
de nye skove i land~kabet.
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"Den lille natur'
Kristian Raunkjær,
Danmarks Jægerforbund,
Højnæsvej 56,2610 Rødovre, E-mai!: kr@jacrgeme.dk

En række undersøgelser viser. at lysten til at plante for vildtet, såvel de jagtbare som de ikke
jagtbare aner, er meget stor. En undersøgelse af vildtplanteordningen gennemføn af Forskning~centret for Skov- og Lindskab viser, at der plantes ca. 1 million planter om mt med
støtte fni denne ordning, og at der samtidig plantes et tilsvarende an tul i tilknytning hen il uden
st~tte, svarende til. at der anlægges 400-600 ha vildtplantninger om liret. Hen il kommer vildtagre. :;prøjtefrie randzoner, vandhuller og læhegn. Det anslå!>, ilt der i de sene.~te 20 år i gennemsnit er anlagt 1000 km læhegn om året i Danmark.
Der er også fra pol ili~k side- fokus p~ naturen i del ~bne land i disse il r. l fcbmar 1998 neds:llte Miljø- og Energiminister Svend Auken et Nltturråd, der skal fungere som en rådgivende
in~tans og tale naturens sag i aktuelle sager. RMetudgav i :;eptembcr 1999 som sin første publikation temnrapporten Natur og Landbrug som opfølgning på en konference med deltagere fra
både forskning. interesseorgm1isationer, myndigheder og dan~k politik.
Som en af de mere markante udmeldinger fra konferencen var anbefalingen fra Naturrådet.
at det bør tilbydes landmænd at få udarbejdet en naturkvalitetsplan for deres ejendom. Tanken
er ikkeny-den har ved llere lejlighede.r været luftet, bl.a. som grundlag for at fastlægge en
given ejendoms jagtmæssige værdi. Det nye vil imidlenid være, hvi!\ der, som det ogsll blev
foreslået, fremover bliver et kmv om en vis mængde ''basisnatur" pil en ejendom for at mdel i
forskellige støtteordninger. Der vil i så fald givet blive fokuseret pfi en række andre hensyn end
de tmditioneh anførte, når der har værettale om at pleje naturindholdet for at få det jagtmæssigt
mest interes-;ante indhold.
Der er dog ogsl\ sket meget indenfor vildtplejc- r!ldgivnmg~:n, og den tid hvor vildtplanminger bestod af tre rækker rynket rose udenom en kerne af sitb-, rød- eller hvidgr.m er for længst
overstået. l det følgende vil der blive givet en række anbefalinger til, hvordan en vildtplantning
kan anlægges, sa den blide tjener som grundlag for et større jagtligt udbyile og samtidig tilgodeser en række tmdre hensyn. Den rMgivning vi i dag tilbyder Danmarks jægere i forbindelse
med plantninger er kon beskrevet i det efterfølgende.

Hvor skal man placere sin vildtplantning'!
SpørgsmAict mfi naturligvis besvares ud fra tre synsvinkler, ncmli$! landmandens, vildtets og ud
fra øvrige nnturhensyn. Placerer man eksempelvis sin vildtplantning, sil den gør dyrkningen af
marken mere besværlig kan det have den konsekvens, at plun tningen udsænes for alt for kraftig
p~ virkning fra markdriften i form af afdrift af sprøjtemidler, uønsket gødningstilførsel, kørsel
med ma~kiner O.l;.v. Samtidig k!m det føre til at vildtpleje bliver opfattet som noget besværligt
"bøvl". og andre fremtidige tiltag vil ikke blive gennemført. Vildtplantninger placeres derfor
mest hen~ig~~mæ~~igt, ~å de er tilpas:;et den stedlige markdrift, enten i skæve hjørner uf marker
eller med en bredde og længde, der er tilpasset de stedlige maskiner og med mulighed for at
lægge brak i forlængelse af dem, så dyrkningen af de lilstødende marker bliver slt regulær som
mulig.
Set ud fra vildtel~ synspunkt skal plantningerne gerne være med til at bryde store en~ ede
Oaclcr, samtidig med at der gerne skal være naturlig forbindelse til andre naturområder i form
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af læhegn, markskel, vandløb og lignende. Samtidig er det væsentligt at plantningerne yder så
meget læ som muligt. Det kan derfor være en god ide. at~ sig en tur på sit terræn en råkold
blæsende vinterdag- gerne mens der ligger sne - så man dels kan fornemme, hvor der i forve·
jen er lidt naturligt læ i terrænet dels ud fm sporene i sneen kan fornemme, hvor dyrene naturligt færdes.
Hensynet til øvrige naturområder ligger i at placere vildtplantningen, så den eventuelt supplerer og beskytter andre natunyper. Nye plantninger kan s111edes være med til at danne en
beskyttelseszone ind mod f.eks. overdrev, mo:;er og andre vådområder, så påvirkninger fra
markdriften i form af drift af sprøjtevæske og gødning undgås. De kan med det rigtige artsvalg
og.'!A supplere og øge variation og oplevelsesværd i. Derimod er der ogsn visse områder, såsom
overdrev, enge og heder, hvor en vildtplantning kun være med til at mindske et værdifuldt
nuturindhold i form af en sjælden flora og fauna. Sidstnævnte typer af naturområder vil dog
som regel altid være beskyttet af reglerne i naturbeskyuelsesloven.

Udformning
Nfu- man har be.~temt sig for, hvor man l~nsker at placere sin vildtplantning, skal man have
planlagt dens udseende. Nøgleordene i denne forbindelse er læ. skjul, rededækning, føde og
vand. og det gælder om at tilbyde vildtet så mungc som muligt af disse elementer. Et gammelt
mundheld !liger luk vinden ud og solen ind.
Uanset om man skal lave en stor eller lille plantning, gælder det således om, at få etab.l eret
en god randbcplamning, der dels sørger for at vinden ikke trækker ind igennem bunden. dels
kan give skjul. rededækning og eventuelt føde til vildtet. Ved at anlægge randen så varieret
som muligt, med små udposninger eller i et snoet forløb skabes smAlunelommer til gavn for
mange insekter og fugle, og plantningen lår et mere natUrligt udseende, hvilket kan medvirkende til at rorbedre andre befolkningsgruppers syn på landmænd og jægere.
Samtidig bør man dog bestemme sig for, hvordan plantningen skal renholdes. Vil man
f.eks. renholde ved hjælp af en harvning eller anden mckanilSk jordbehandling skal planteafstund og rækkeforløb ikke være s~ små og l.noede, at man ikke kan komme til med det forMndenværende redskab. Se endvidere det senere afsnit om plantning og renholdelse.
Jnden for randen bør der være et åbent areal med en blanding af græs/flerårigt ukrudt og
områder med enårige aner. der plejes med jordbehandling en eller flere gange om året. l en del
af detl\bne areal kun der endvidere anlægges vildtager (rekvirer eventuelt Danmarks Jægerforbunds folder om vildtagre til inspimtion). Andre dele bør ligge urørte hen, så der med tiden kan
indfinde sig en blanding af græs og vilde urter. Det er samtidig i det!lbne areal, man vil placere
et vandhul, hvis der er plads og penge til at etablere et sildun t. For at undg~ at vandet bliver for
stillest!lcnde og mørkt, tilråder man, at buske og træer ikke plantes nærmere vandhullet end 2
gange uen rnaksirnak h11jue af dt: påga:lucuue tnc- ug buskarter. Før mau graver t:l vandhul ,

skal man have tilladelse fra amtet, der ofte også gerne giver rAd og vejledning om udformning
og placering, et emne der umiddelbart er for stort til al blive beskrevet her.
Nord eller vest fo r det åbne areal kan man så med fordel anlægge en lidt højere og tættere
beplantning i det omfang, der er plads til det. Er der tale om en stor vildtplantnin1; pd en halv
hektar eller mere, vil den ofte kunne tjene som fast skjul gennem vinteren for større urter som
f.eks. råvildt, hvis der er de fornødne tætte beplantninger indenfor randen. og der i øvrigt er
tilstrækkeligt med ro. Smli tykninger til dette formål kun ofte med fordel etableres med nåletræ
eller blandinger mellem nAJe- og løvtræer/-buske. lsær for nilletræernes vedkommende bør man
plante på relativt stor af.~tand, f.eks. 2 x 2 meter, da træerne herved Jeuere holder sig grønne til
jorden og derved yder den bedste dækning. Dette kan yderligere forstærkes ved jævnligt at
topkuppe træerne i ca. 2 meters højde og ved altynde i dem inden de nederste grene skygges

Kri~tian

Ruunkj a:r

47

ihjel. Eventuelle nåletræ!;holme bør dog ikke virke dominerende og placeres bedst inde i plantningen.
Som yderligere beplantning indenfor randen kan man vælge enkelte frugttræer. enkelte
større træer som eg, ask og lind pli stor afstand og mindre grupper af buske. Fruguræeme er
med til al skabe ekstra insektliv gennem dere.~ blomstring og mange vildtarter holder af æbler.
kaswnier m.m. som kosnitskud om efteråret. Ønsker man større træer. bør man overveje fordele og ulemper. De kan være med til at skabe ekstra liv, være nanesæde for fasaner og få vildtplantningen til at lage sig godl ud. men de er samtidig gode udsiglsposter for rovfugle. l sm~
vildlplantninger i markhjørner m.m. bør der ikke være høje træer. Buske plantet i små )ielvstændige grupper er til gengæld en god ide i små som store vildtplantninger. Vod at plante i
små grupper øger man længden af bevohningsrand væsenlligt, og giver herved ofte flere levesteder for en lang række insektarter. der er væsentlige som føde for mange fugles unger i perioden lige efter. de er klækkeL Herudover skaber man som regel ogsll flere muligheder for
redeskj uL

Hvilke buske og træer, skal man vælge'!
Som udgangspunkt bør man vælge arter. der er naturligt hjemmehørende i Danmark, men også
gemc arter, der er naturligt hjemmehørende lokah. Jo mere til passet en given træ- eller buskart
er, desto bedre vil den ofte klare sig, og desto større mængde uf insekter vil kunne t rive~ sammen med den og dem1cd danne grundlag for et rigere fugle og dyreliv. En engelsk undersøgelse hur silledes visL at der til eg var tilknyttet 423 inscktarter. til pil 450 arter og liltjørn 209
arter, medens der Iil rødgran kun var tilknyttet 70 arter.
Hernæst bør man se pit de lokale forhold, s11som blæst, jordbund, forekom~! af forårsnallefrost og tilgængeligt lys. Det vil være all for omfanende al beskrive disse forhold for ulle de
aner. det kan være relevant at anvende. her bør man søge hjælp i diverse håndbøger, hvor bl.a.
hæfte nr. l 3 i Skovinfo-serien: "Træer og bu~ke til skovbryn, læhegn og vildtplantninger", der
udgives af Skov- og Naturstyrelsen kan anbefales. Man kan og.sll søge hjælp hos vildtkonsulenten på det lokale slatsskovdistrikt Afhængigt af om man gør brug af en eller flere støueordningcr. kan der ogs:l i reglerne for disse være gi vel en række begrænsninger for, hvilke arter der
kan anvendes.

PlanCning og renholdelse
Der er mange mitder at gribe en plantning an på. alt all1ængig af størrelse, terræn og form51.
Ønsker man f.eks. en plantning. som man meget hurtigt vil kunne se en effekt af, kan der være
en ide al lave noget. der etablerer sig hurtigt og hilligl, s~som pil og poppeJog sil siden hen
supplere med andre arter, for at skabe større variation. Forskellige soner af pil kan f.eks. i løbet
af 3-4 ;~r have dannet en bevoksning, deryder blide læ og skjul for de fleste arter. Samtidig v11
de være med til at danne el lokalt klima, som kan g,·>re det lettere for andre træer og buske at
Cl<~blcrc sig. Arter som pil og poppel sælles lettest som stiklinger i marts ml\ned. Stiklingerne
kan 1t1ge~ fra egen pil ved at klippe 15-20 cm lange stykker af sidste års iirssk11d, hvorefter de
sæues så dybt, al kun cu. 2 cm stikker op. Den efterfølgende marts måned (eller i løbet af vinieren} skæres det første års skud ned, hvorved planterne busker sig meget mere og derved danner
en tællere bevoksning. Det afklippede materiale kan si\ bruges til nye vildtplnntninger.
AndreNteder kan man f.eks. vælge at udså en vildtager som læ og skjul de første 1\r. Iler
kun man bruge arter som fodermarvkål. hamp (husk dog de fornødne tilladelser) eller jord-
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skokker som midlertidige læbælter. Deciderede dækafgrøder kan være rug, stauderug eller
havre.
Ønsker man at plante sine træer og buske med det samme. men søger støtte til dem fra
vildtplanteordningen. hvor man normall kun tildeles et begrænset antal planter per gang, vil det
være en fordel at søge om planter til at etablere de yderste 3-4 rækker først, altså små lave og
forholdsvis hårdføre arter som f.ek.<;. roser, sl~en m.m. Herefter søger man så de lidt større
buske og eventuelt nåletræer til at udvide kanten indad og til at lave tykninger indenfor mndbe·
plantningen.
Inden plantningen bør man have fastlagt en strategi for renholdelsen. Som tidligere nævnt
er det ved mekanisk renholdelse væsentligt, at plante- og rækkeafstand er tilpasset det redskab,
der skal benyttes. Metoden stiller samtidig ret strenge krav til hyppigheden af renholdelse. idet
ukrudtet ikke må nå at vokse sig for stort, hvis et godt resultat skal opn!l~. Som tommeltingerregel bør man undgå, at ukrudter bliver mere end 5 cm højt.
Ønsker man at renholde med ryg~-prøjte eller km trydder, er det af stor betydning, at der er
en nogenlunde ensartet planteafstand-det gør det nemmere at undgå at ramme planterne med
enten sprøjtemiddel eller klinge, når ukrudtet er blevetlidt højt, hvilket ofte sker på trods ar de
bedste intentioner om det modsane. Fælles for begge disse metoder er ogs<'l. at de kan gennemføres som rækkevise behandlinger, hvor der mellem plantenckkeme efterlades en bræmme af
ukrudt, der kan tjene som skjul og fødeki lde for vildt i modsætning til helt re.nholdtc plantninger, der i etableringsfasen ikke har den store værdi for vildtet, ud over at k"Unne tjene som tørresteder i fugtige perioder eller til støvbadning.
Endelig er der den mulighed, at man holder ukrudtet nede ved brug af plantedug. enten som
separate plader omkring hver plante eller som ruller af dug, der lægses ud på arealet, og hvor
der efterfølgende plantes gennem dugen. Der findes nye produkter af denne type på markedet,
hvor dugen nedbrydes langsomt af sollyset. men der er endnu ikke længere tids erfaringer med
disse.

Figur J. Plamedug som separat plade omkring en piailte

Kristian Rnunkjlrr
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Levende hegn og begrebet ''vildthegn"
Formålet med de levende hegn er ofte, at skabe læ på markerne. Det er især på de lellc jorder.
at læeiTekten har betydning da den nedsæller risikoen for sandflugt, og samtidigt forbedre<;
mikroklimaet i og omkring afgrøderne og giver dermed bedre vækstbetingeber. Udbyttet på
marken øges. Andre steder er begrundelsen for at etablere levende hegn natur-, vildt- eller
æstetiske hensyn. Uanset hvilket formål, der danner grund for eutbleringen af detlevende hegn
fungerer det J>om ledelinie og spredningskorridor for markens vildt. En række dyr li'\r gode
muligheder for at veksle mellem de forskellige biotoper i det llbnc land. Det er mere sikkert at
bevæge sig her end over åben mark. Med andre ord, er det i kraft af de levende hegn, at en
række vildtarter findes i det åbne land. Vildtet Lrives godt pli grænsen mellem hegnenes træer
og buske og den åbne mark. De levende hegn hryder monotonien i det åbne land og er med til
at danne helhed og variation i landskabet.
De traditionelle tre og seksrækkede hegn tilgodeser dog først og fremmest vildtarter som
sangfugle og råvildt, mens de vildtarterder reelt trænger til plejeforanstaltninger kunne have
glæde af <mdrc typer af levende hegn end de t111ditione1Je. Som eksempler på vildtaner der
trænger til plcjcforanstaltninger, kan nævnes de jordrugende llfter som lærke, vibe, agerhøns,
men og~>A markvildt som harer. Disse arterergaet kraftigt tilbage igennem de seneste år.
Mange af de tre til seksrækkede levende hegn etubleres hurtigt og yderst effektivt, hvilket
har stor betydning. når form:'ilet med hegnet er al ~k abe læ, og denne funkt ion dem1ed hurtigt
skabes. Ønsket om en effektiv etablering resulterer i al buskene og træerne plante,~ tæl, så renholdelsen hurtigt kan undvære$, da beplantningen l1u11igt skygger ukrudtet væk. Der vælges
ofte aner, som er robuste, hurtigvoksende og som ikke bides ar vildtet Desværre sker dette
valg ofte p~ bekostning af hensyn til vildt og natur. men da formålet er at skabe læ, kan disse
prioriteringer til en vis grad forsvares. Men reelt naturindhold og bensyn til del markvildt, der
for alvor trænger til pleje, tilsidesæltes for en teknisk planteavlsforJnstaltning. Når delle er sag1,
er der naturligvis undtagelser af omtuhe hegn. som samtidig med at fungere som lægiver opfylder hensyn til natur og vildt.

>

)>
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Ifølge engelsk forskning fr3vælger agerhøns levende hegn som rede~ted, hvis der er
mere end 12 træer pr. løbende ki lometer hegn. Undersøgelser i Danmark viser tendenser til at agerhøns ligeledes fravælger levende hegn, og forelrækker markskel og
andre lodne kanter uden høje træer, som rcdested.
Ifølge førende engelske forskere, er såkaldte "beetle banks'', insektvolde (en lille jordvold med græ~'Ve.getation) den bedste plejeforanstaltning for de jordrugende fugle.
Det er tvivlsomt om de levende hegn, der traditionelt etableres i Danmark, har nogen
særlig gavnlig effekt på eksempelvis lærker, viber og agerhøns.

Ønsker man at etablere ellevende hegn, der primært sk<11 tage hensyn det markvildt, der for
alvm trænger til pleje, kan hegnet etableres efter følgende model: Der udtages cl areal. svarende til at der skulle plantes et trerækket hegn- dvs. en bredde pli ca. 6 meter. Hegnet skal best~
uf en enkelt række træer og buske, eksempelvis stilkeg, sl~en. tjørn, ask og hunderose som
plantes p~ relativ stor afstand ( 1,75 m) efter følgende system: Slåen - slåen - siften - røde! tjørn- tjøm- hunderose-hunderose - Eg- sl11en - slåen - slåen - etc.
Afstanden mellem bestandstræerne bliver sålede,~ stor og måske ~<tøn·e hvis et eller flere af
de plantede bestandstræer går ud. Ønsker man udelukkende at tilgodesc smilvildt som harer og
agerhøns med sit vildthegn. kan træer helt udelades eller sættes som en holm for enden af hegnet.
Ideen er, at vildthegnet skal brede sig, som havde det været et trerækket, sllledes at træeme
og buskene rnr mulighed for at udvikle sig solitært og brede :sig naturligt. Herved vil naturincJ-
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holdet i hegnet øges. Der vil samtidig opstå åbne områder med une-og græsvegetati on, som
tilgodeser de jordrugende fugle, da disse områder fungerer som redesteder. Samtidig er de
vigtige leve- og overvintringssteder for mange insektarter der er fødegrundlag for mange fuglearter. Endvidere kan uneroe og græsserne være et godt tilskud til både fugle og pattedyrs
kost, når markerne ikke har så meget at byde på.
Ønsker man et trerækketlevende hegn, og hensynet til vildt og natur er vigtigt, kan følgende være en model: Slåen - Slåen- grå pil- gråpil- tjørn- tjørn- tjørn- tjørn- slåen - grå pil
- grå pil- etc. Slåen - slåen - eg- grå pil - Røde! -tjØrn- tjørn- Røde!- slåen- slåen- ask
- grå pil - etc. Slåen -slåen - slåen - slåen - hunde rose- hunde rose- slåen - slåen - tjørn tjørn -etc.
Sæt buskene i grupper med 5-l O planter af sanlJlle art og gerne med forholdsvis stor planteafstand. Den gruppevise plantning giver den enkelte art bedre mulighed for at klare sig i konkurrence med naboplanter vil medvirke til at danne små buskadser, frem for at mindre konkurrencedygtige aner bliver undertrykt af hunigere og kraftigere voksende naboplanter. Hvor der
er en forholdsvis god naturlig fremspiring af enkelte arter, kan man nøjes med at plante grupper
af andre arter, man vil supplere med. Ved at sætte grupperne på stor afstand, så de f.eks. kun
dækker mellem en tredjedel og halvdelen af arealet skabes der plads til naturlig opvækst.

Figur 2. Et levende hegn med træer og buske i en række

Vedligeholdelse
Har man først fået etableret sin vildtplantning eller sit hegn, og alt går tint, det virker efter
hensigten, kan det være nemt at glemme alt om pleje, indtil det egentlig er for sent. Planterne
vokser helt sammen og tv inger hinanden i vejret, hvorved lave buske skygges ihjel, og de nederste grene dør. Buskene i de yderste rækker vokser sig så store, al grenene vælter ud til siden,
hvorved der kommer lys til bunden under busken, så græsset kan komme li l og efterhånden
udkonkurrerer busken.

Kri~liun
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For at undgll dene, er det en god ide at tynde ud, beskære og topkappe dele af beplantningen 19)bende efter ca. 5-R år. Ved at tage sm11 stykker af kanten hven lir forskudt for hinanden
kan man bevare lævirkningen og samtidig løbende forynge planterne. Større buske og træer
skal tyndes ~li hårdt, at de ikke skygger de lavere buske ihjel, eventuelt kan man stamme nogle
af træerne op i en periode. Gran og fyrrearter i tykninger skal topkappes jævnligt- ved fyrrene
kan man også ''nippe lys··, d. v.s. klemme de friske nye skud over i maj måned. kort efter de er
brudt, del llr planterne til at bu~ke sig mere.
Pil og poppel kan skæres næsten helt over i 0,5-1 meters højde over jorden, sll der bevares
en forbindelse mellem rod og top. Toppen væltes ned på langs af rækken, hvor den den fortsal
vil skyde fra og derved være med til at danne et tæt bundskjuL Lad dog enkelte buske og træer
st~ til at vokse sig store og forfalde naturligt, det øger naturindholdet.
Med til vedligeholdelse hører også hyppig slllning af striber i de åbne partier af plantningen
samt harvning eller fræsning af mindre omrllder. En anden form for vedligeholdelse og pleje,
som kan være lige så væsentlig og som er med til at gavne vilde planter og insekter er opretholdelse af sprøjtefrie eller dyrkningsfrie randzoner omkring plantningerne, så de påvirkes
mindst muligt af gødning og sprøjtemidler fra markdriften. Få eventuelt jægerne til at vedligeholde en bar jordstribe på en meters bredde mellem afgrøden og et dyrkningsfrit felt/hegnet, så
bl.a. kvik og bun·esnerre ikke se\ let spreder sig til marken.

Figur .1. En barjordstribe mellem afgrøden og hegner

Støtteordninger
Vildtplanteordningen, der administreres af vildtkonsulentemc på de stedlige statsskovdistrikter
er allerede omtalt Oere steder. Der er to årlige ansøgningsrunder med frist den 30. april og 31.
oktober. De tildelte planter leveres den efterfølgende plantningssæson. Der gives en støtte på
75% af plantemcs pris, og tildeles 400-600 planter per ansøger per gang.
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Nonfood-ordningcn er en del afhektarstøLLeordningeme. hvor det er muligt at tilplante
udtagne arealer med specielle træer og buske. ~~af de anvendte planter skal kunne tåle at blive
sk:\retncd med jævne mellemrum (eks. pil og poppel). Der ydes sammestØlle som til braklagte
jorde, d. v.s. 2290 kr./ha i Ar 2000 og derctler ca. 2445 kr./ha. PAnonfood-arcaler må der gødskes, sprøjtes og vandes.
Læplantningsordningeo. Der findes nu kun en såkaldt kollektiv ordning og nærmere rådgivning kan fAs ved henvendelse til en lokal læplantningskonsulent fra Iledeselskabet eller til
Landsforeningen de danske plantningsforeninger.
J SFL-omr11der kan der gives støtte til sprøjtefrie randzoner, 20-årig udtagning og skovrejsning efter de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Disse ordninger administreres af det lokale amt. Amtet administrerer også lovgivning med relevans for området såsom naturbe.~kynel
sesloven og planloven og det er anbefalelsesværdigt at kontakte amtet, inden man går i gang
med en masse plantningsprojel.1:er, som eft·erfølgende viser sig at være an lagt i et omrllde, hvor
der ikke må plantes.

Ønsker til fremtidens landskabsplantninger
Peder Agger,

NatunAdet og Institut for Miljø. Teknologi og Samfund, RUC,
Bygning 11.2, Postboks 260,4000 Roskilde, E-mail: pa@ruc.dk.

Hvilken fremtid?
Ønsker til fremtidens landskabsplantninger kan ikke meningsfuldt diskuteres uden en refleksion over, hv:~d det er for en fremtid. vi forestiller o~. Vi kan ikke længere blot køre efter bakspejlet og stadig tro, at det blot drejer sig om at ti l fred~stille kendte behov og genoprette sk;tder
efter de problemer vi allerede kender. Både behovsstmkturen og problemerne ændr~ enerhanden som globaliseringen skrider frem, kompleksiteten i samfundet vokser og ikke mindst urbaniseringen breder sig i det fibne land.
Der er flere forhold, der kræver opmærksomhed i den Rammen hæng. Et af de vigtigste er
balancenmellem segregering og integrering af funktioner. Det er et forhold som er stærkt afha;ngigt af, hvilket skala-niveau man ser på. Pfi det nationale og amtslige niveau kan vi forven,
te en segregaling i retning ar. at der i nogle landskaber vil ske en yderligere intensivering af
landbrugsproduktionen. Dvs. områder hvor den fortsatte landbrugsudvikling vil have første
prioritet. Medens der i andre omrlider vil ske en ekstensivering M landbntgsproduktionen.
samtidigt med at og:~!\ andre funk-tioner vinder indpas.
Men arbejdsdelingen i det danske sllvcl som det globale samfund uddybes fonsm. u mdbokulturens sammenbrud i sidste halvdel af det 20. firhundrede er i Danmark blevetled~aget af
en kraftig forskydning af erhvervsmønstret på Jandet og dermed ændret funktion først af bygningsmasscn. men nu også af arealet i det åbne land. Dermed bl iver det ogsll nogle andre menne.~kcr. der bor på landeL Allerede nu er landmændene i mindretal i mange landområder. og
konventionelle produktionshensyn er vigende. Det giver nogle andre vilkår for landskabsplantningeme.
En begyndende multifunklionalitet i det land~kab, der af samme grund kan benævnes det
posrproduktivistiske landskab. er allerede godt på vej. Det har betydet et øget eller i hven fald
ændret 'inflow' af eks01er i bygge- og beplantningsstil i detlidiigere rent agrare landskab.
Som ek~empler p1\ nye funktioner kan nævnes sikring af særlige drikkevandsområder,
skovrejsning især omkring byerne og den øgede mobilitet og dermed pres for bedre adgang til
.~kov, udyrkede arealer og naturomrilder samt mere generelt indretningen af de omfattende
'road-scapes' dc-r breder sig uhæmmet. H vi~ det sti\r til den nuværende såvel som til den eventuelt kommende anden regering. vil det lonsætte, uden småligt hensyn til hvordan klimaet aner
sig. Og klimafor.mdringen stiller ændrede betingelser, Jor hvad og hvordan der plantes. Med
udsigt ri l et mere <~t lantisk klima er nedtællingen for de ellers domi nerende plantQger uf Rødgnm for alvor gnet i gang. Men også munge am.lre ~pørgsm:U Qm valg af arter, provenienser og
plantningsmønster rejser sig. F.eks. med hensyn til stom1fasthcd, frostfø lsomhed og ændret
nedbørsmønster.
Det er i delle forandringens lys, at jeg i det følgende vil prøve at give en systemati~k frem~tilling af, hvad det er for ønsker, vi kan have til ITemtidens landskabsplantninger.
Set ud fra en synsvinkel, som den Naturrådet er sut til at anlægge, er sikringen nf den biologiske mangfoldighed og landskabets økologiske funktioner i fokus. Men da dette ikke kan ses
uden hensyntagen til den kulturhistoriske dimension, og til ~umspillet med hvud der i øvrigt
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foreg11r i det poslproduktivistiske multifunktionelle landskab, vil disse lire vinkler være strukturerende for der følgende.

Den biologiske ma ngfoldighed
Sikring af den biologiske mangfoldighed er heil central for naturforvaltningen. Den biologiske
m:ingfoldighcd bliver af praktiske og pædagogiske grunde ofte reduceret til mangfoldigheden
af hjemmehørende danske arter. Me.n det er vigtigt al understrege, at be-grebet dækker meget
merc. Det omfatter al variation i det levende både dyrkede og vilde former, både variation i
genorype og i fremtrædelsesform indenfor den enkelte rut, artsvariationen indenfor økosy~te
meme, og økosystemvariationen indenfor landskabet og landskabernes variation indenfor
større geografiske områder (Agger 2000).
Med denne brede fortolkning kan fremtidens landskabsplantninger bidrage til at sikre den
biologiske mangfoldighed pli flere forskellige mader. Først skul nævnes sikringen af den lokalt·
bundne genpulje af hjemmehørende træ- og buskarler. Til den ende kunne man ønske, at der
effektuet'Cdcs en 'hjemstavns--binding'. som foreslået bl.a. af Det Grønne Kontaktudvalg
(2000).

Deue udtrykker ikke kun ønsket om at foretrække udplantning af arter, som naturligt fore·
kommer i Danmark, men indebærerogså en skærpelse i retning af, at der så vidt muligt skal
være tale om afkom af de på egnen naturligt forekommende bestande af de pågældende arter.
Endvidere betyder det, at hvor det af forskellige grunde alligevel er nødvendigt, at vælge ikke.
hjemmehørende eksoter, skal plantematerialet også her så vidt muligt slamme fra i forvejen på
egnen eksisterende afkom af pågældende arter. Dvs. frøkilder som har haft nogen tid til at
tilpasse sig de lokale vilkår.
Det er endvidere ønskeligt, at der, ligesom det i hvert fald diskuteres i skov-sammenhæng,
sker et lokalitetstilpasset valg af træaner og provenienser. Dvs. der skal ikke kun tages hensyn
til, hvad der plantes. men også hvor der plantes. når der skal stræbes efter den størst mulige
biologisk-historiske autenticitet.
Et andet hensyn at tage i forhold til den biologiske mangfoldighed er at sikre en variation i
vegetationens horisontale, vertikale og aldersmæssige spredning. Dette vil kunne konnil.."le med
udplantningens primære hensyn f.eks. rationaliteten i produktion af skovproduk'ler eller æstetiske hensyn ved plantning af all~er. Men hvor sådant ikke er tilfælde!. kan mangfoldigheden
udtrykkes ved, at der gives plads til alle stadier fra begyndende succession frem til en vegetation med senile og døde træer og buske.

Tabel J. Ti kvalirerer ved hegn
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Garnle hegn er bedre end nye hegn, fordi
naturligt koloniserede hegn har større mangfoldighed end plantede.
Generelt er hegn med mange arter bedre end hegn med fA.
Hegn med hjemmeh~lrendc arter er bedre end hegn med eksoter.
Brede hegn er bedre, fordi de bl.a. pga. mikro-klimaet
indeholder flere arter (bl.a. skovarter).
Hegn der fungerer som spredningskorridorer er godt
Strukturdiverse hegn giver flere nicher end ensformige hegn.
9. Skelhegn er bedre end indre hegn fordi de bliver ældre, og
l O. det sidste hegn er bedre end de foregående. fordi det kan være den sidsle redeplads i
pågældende landskab.
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Den horisomule og vertikale variation kan derudover tilgodeses ved variation i plantevalg og i
udplantnings- eller ud~åning.smønstret. F.eks. foreslår Bo L.'trsen i forbindelse med naturnær
skovdrifi, at der etableres træartsblandinger, samt at der gives plads til ledsageaner si~m Birk.
Rpn og Ær) (Larsen 1997). Dcuc kan også ske ved at give rum for selvforyngelse. Det fore·
kommer f.eks. p5 mange selvgroede skeJ og diger, eller i det hele taget i gttmlc hegn. hvor tiden
og manglende pleje har givet plads for en naturlig indvandring. Her er det især vind- og fuglespredte aner, som dominerer såsom Sll\en, Almindelig hyld. Sildig hunderose, Gråpil, Engriflet- og Almindelig tjørn samt Mirabel og Æble. (Agger & Jensen \982). Sådanne hensyn kan
f.eks. udtrykke.~. som de l Okvaliteter ved naturvenlige hegn, der er vist i tabel l .

Landskabets økologiske funktioner
Udover som ovenfor beskrevet at bidrage til den biologiske m<tngfoldighed af træer og buske.
er det ønskeligt, at fremtiden~ landskabsplantninger også bidrager til sikring af landskilbets
økologiske funktioner. Den vigtigste funktion er her, at phullningernc i et i øvrigt opdyrket
landskab kun være levested for ~tørre eller mindre dele af don øvrige vildt! vegeunion og fauna.
De vedvegetationsbærende smilbiotoper kan ftiilgere som skjul og overvintrings-. føde- og
redchubitat samt have betydning for fuglenes territoriemarkering og rekognoscering. Disse
funktioner an1ænger naturligvis af arten af plantningen, og <trten af de øvrige organismer der
knn nyde godt af denne.
En meget stor del af det i agerlandet forekommende plante- og dyreliv er alllængig <tf de
nævnte forho ld. Eksempelvis bar en undersøgelse fra to jævnstore henholdsvis et hegnsrigt og
et hegnsfattigtjy!)ke landbrugsområder vist, at der i del hegnsrige landskab randre.~ 25 ynglefuglearter. medens der i det hegnsløse omrlide kun f.111dtes to: Sanglærke og Bomlærke (}ør·
gensen 1971 ).
Ikke kun fuglene men også en stor del af den øvrige faunas tilstedeværelse aThænger af
planmingens karakter (jf. tabel l). F.eks. spiller træarten en rolle for om den øvrige potentielle
noru og fauna så at sige har haft tid til at tilpasse sig, eller om der er tale om nyligt indføne
eksotiske arter. To eksempler pli dette forholds betydning er vist i hhv. tabel 2. og 3.

Tabel 2. A mal u11er af vis!>e biller o~ .wmunerfugfe Sllllll)•pisk forekommer på jin·skelfige n·æarra ('{ter Sowhwood JCJ70).

Eg
237

Pil
224

Birk
213

T] ørn
131

Skovfyr
73

Birk

Avnbøg

57

27

Uden megen tanke på de.n biologiske mMgfoldighcd er Danmark gennem generationer
blevet plasteret til med ek~oter og bliver det stadigt, om end der gennem de ~;enere år har rejst
sig en betydelig opmærksomhed omkring problemet.
Ekseterne udgør mindst to tredjedele af vores skove. Først for nyligt ( 1994) forsvand t en
række arter som RØdgr:m, Hvidgran, Sitkagran. Bjergfyr. Glansbladet Hæg. Japansk Klatrerose, Rynket Rose og Hvid Snebær fra listen over pl<tnler med tilskud fra Vildtplantningsordningen (Norrie m.n.).
Det er dog libenban ar ansøgerne til Vildtplantningsordningen selv supplerer med indkøbte
planter, af de arter som er uden tilskud. Statsskovenes Planteavlsstation angiver, ar de mest
solgte vildtplanter i perioden 1994-96 var Virginia rose. Æblerose, Sargems Æble og Fjeldribs
samt Vinter-eg, Rød-el og Skov-fyr. 40% ar vedplanterne udgøre.~ så lede.-. af indførte arter især
indenfor grupperne buske og nåletræer (Dalgas 1999}.
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Udover som beskrevet at fungere som levested har landskabsplantningerne betydning for
de øvrige arters spredning i landskabet. Hegn kan fungere som ledelinier for faunaens bevægelser indenfor reviret. F.eks. kan fasan, ræv og rådyr bevæge sig j eller langs levende hegn,
når de bevæger sig fra det ene skovområde til det andel
Tabel 3. A mal afarter af sommeJfugle som typiskforekommer på e11 række træ011er i D an·
mark. Årstallene angiver skønner indførelse:,:år (efter S.Kaaber pers.komm.).

Art

Birk
E.!!
Asp

Elm
Bøg,
Lind
Ask
Ahorn
Hæn_gepil
Heste kastanie
Platan

Antal sommerfugle
180
160
80

40
40
40

25
20
20

5
l

Indført ca. år

-

1690
1870
1720
171!0

Almindelig udbredt

-

1765

1880
1750
1~50

Hegn kan fungere som egentlig spredningskorridor eller trædesten, hvor de fungerer som
levested for enkelte individer af en given art. og dermed bidrager til dennes videre spredning i
landskabet. D.t spredningskorridorer selvsagt også kan fungere som ledelinier og i mange tilfælde ogsfi kan lede menneskelig færdsel, har delle bidraget til at denne funktion har vundet
indpas i naturlorvallningen og den fysiske planlægning.
Det er sket på trods af at den biologiske spredningsfunktion kun i meget begrænset omfang
er dokumenteret. Men i betmglning af hvor længe og hvor vedvarende, at det danske kulturlandskab udsættes for allehånde menneskelige indgreb, der kan for~Hyrrc en spredni ng~biolo
gisk lovmæsc;ighed, har dokumentationens ~-parsomhed ikke kunnet hindre, at biologiske
spredningskorridorer og faunapa~'Sager har vundet indpas. Det er sket i planlægningen på mange skala niveauer lige fm designet af enkelt-ejendomme op til det pan-europæiske niveau
(Council of Europc 1996; Agger & Bmndt 1999).

Den kulturhistoriske dimension

Da de danske landskaber er og bliver l>ulturlandskaber, er det klart. at fremtidens landskabsplantninger ogsll m~ tænkes ind i forhold tillandskabets kulturaspekt, sclvom udgangspunktet
ar sikring af biologisk mangfoldighed og økologiske funktioner. Kunsten be~tår i at afveje
natUrttspektet i forhold til landskabe.ts historiske bt:tydningsindhold og de nutidige (herunder
æstetiske) runktioner.
Ofte vil hensynene til natur og kultur kunne understølle hinanden, som f.eks. i ønsket om
en vedvegetation pli gnwhøje skal bestc1 af hjemmehørende ~trter. Andre gange vil de kontlikte.
som f.eks ved valget af arter i beplantningerITanyere historisk tid. Som f.eks. valg af Storbladet Lind eller Parklind ved genplantning af alleer fra 1700-tallet. Men konnikten behøver ikke
at være total. Selvom lindealleen op til Ledrebarg Gods mAske er suboptimal, hvad angår alle-
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træers mulighed for ledsagenor-t og -f:Juna, er den dog ikke hel! uden sll.d;m, ligesom den formodes at have en ledeliniefunktion ikke kun tor mennesker men også for dyr.
l det hele taget er beplantninger langs veje og andre samfundsaffødte strukturer i landskabet
interessunte, ikke alene pga. den betydning de k;tn have for biologisk mangfoldighed og økologiske funktioner, men og~å for den kulturhistoriske betydning de har ved at markere kul turhistoriske grænser i landsk:Jbet og dermed fremhæve dettes betydningsindhold-gøre det "læ.~c
ligt" og dcm1ed mere oplevelsesrigt
Valget af beplantninger langs veje bør s1\lcdcs ske i en afvejning mellem mange forskellige
hensyn. Ikke kun de kørselstekninske aspekter men også æstetiske, økolo:;iske og kullurhistorif>ke forhold bør inddmges i overvejelserne. Enkelt-træer og mere sammenhængende vegetalion
kan endvidere udgøre levende kullurmindcr. som stiller deres særlige krav med hensyn til drift
og vedligeholdelse.

Betydningen af andre funktioner i det multifunktionelle Jandskab
l det postproduktivistiskc landskab er produktion af ltmdbrugsafgrøder og mcprodukter fra
skoven ikke længere enerådende. l delte mullifunktionelle land~kab kan træ· og buskvegetationen både spille gammelkendte eller nye roller.
Plantning af hegn er ikke længere kun motiveret i ønsket om al hegne for eller mod
kreaturerne, dæmpe fygning og skaffe læ for hus og have. Nutidens læplantninger er også
motiveret af hensynet til vildtet og æstetiske hen~yn enten som afdækning af skæmmende
konstruktioner eller som et fo~kønnende element i sig selv. En anden funktion er
buffereiTekten, f.eks. den betydning som hegn og skovbryn kan have som gyllefang i det med
svinefarme belagte danske landbrugslandskab. Her kan væksthastighed og tæthed være mere
afgørende end plantematerialets herkomst.
Træer og bu~ke har stor betydning for nylledyrene i agerlandet f.eks. kan bier samle pollen
i pilebevoksninger i det tidlige forår, hvor det er :-;parsomt med nektar. Hegn og vildtremiser
har som allerede omt<ill stor betydning for vildtet som skjul, overvimrings- og rcdehabitat, samt
betydning for fourageringen, ikke mindst pil. de tider af året. hvor markerne er fattige på føde.
Her kan der i flere sammenhænge med fordel vælges eksotiske arter f.eks. af bærbuske, hvis
ikke det er uønsket af hensyn til den biologiske mangfoldighed ar hjemmehørende organismer.
En ny betydning, som landskabsplantningerne kan tillægges, er deres betydning for binding
af kuldioxJd. Der plantes :lrligt af størrelsesordenen 1.000 km Ocrrækkede løvtræhcgn. Sælles
bredden til IO meter er der tale om et samlet areal p~ 1.000 ha pr. år. Lægges hertil en måske
tilsvarende plantningsaktivitet for vildtremiser og lignende smi\plantninger. inklusiv juletræsplantninger, der ikke når at blive høstet i tide, n~ vi op på måske 2.000 ha pr. år.
Selvom der lw1gt fra i alle tilfælde er tale om etablering af noget. der ender med at blive Lil
hØjstammede træer. er denne landskabsplantning alligevel af en størrelsesorden, der tiller s:tmmenligning med den samtidigt foregående skovrejsning. Denne har en om end beskeden s~ dog
synlig post i det danske C02-regnskab. Skal denne effekt øges yderligere, knever det bl.a. at
der tages hen~yn Lil den ved valget af udpi;Jntningsmateriale.
l samme forbindelse kan nævnes den funktion , som landskabsplantninger kan have ved al
levereegentlige produkter såsom pymegrønt, blomster, bær og træ. BorL~et fra sidstnævnte er
såd;Jn produktion i dag fom1entlig meget beskeden. Biotopgruppen registrerede således. at der
foregår en udnyuelse af ca. S % af de trædækkede ~;måbiotoptypers indhold af pyntegrønt og
brænde. Ud fra feltiaguagelser skønnes det dog. at produktionen af brændsel er mere omfauende. end de interviewede ejere oplyste (Biotopgruppen 1986). Og det kan ikke udelukkes, at
denne funktion vil øges i fremtiden.
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Ønsker Iil fremlideM landskabsplantninger

Med tanke på den stigende ikke traditionelt jordbrugsmæ.<!sige brug af landskaberne er det
nemlig ønskeligt, at fremtidens landskabsplantninger i højere grad tager hensyn til slldanne
nyllefunktioner. Hvorfor er det f.eks. kun i forbindelse med &>årdrydningcr i de ældre bykvarterer, at der plantes frugttræer? Det er ønskeligt af hensyn til frilullslivet at dette i højere gmd
og.'>ll vil ske i det åbne land.
Vejbeplantninger har allerede været nævnt i kraft af deres økologiske funktion. Men den
a.t:~kærmcnde funktion af hegn og bryn i 'vej-skabet' er også viglig for den rckremive funktion .
Her kan afbalanceringen være mellem på den ene side al give de vejfarende fornemmelse af al
køre gennem en skov frem for et industriområde. og på den anden side al undg<'! den 'fommning'. den anonymitet og det 1ab af orientering, der kan opst~. hvis man har været for ivrig
med, al pakke vejene ind i beplanminger. især hvis disse ikke afpasses nænsaml cficr de lokale
forhold.

Afslutning
l skovbruget tale~ der meget om bæredygtig udvikling og naturnær skovdrift Noget tilsvarende

kan gøres gældende også udenfor skovgmrdet. For fremtidens landskabsplantninger bør det
resultere i en skærpet opmærksomhed i de situationer, hvor der er plads til at vælge. Tommellingerreglen må være, at med mindre andre og stærkere hensyn explicil kan gøres gældende,
skal man vælge den biologisk set mest autentiske løsning.
Jeg begyndte med den globale forandring, lad mig slune med den lokale. Her tænker jeg
ikke kun på lodsejere, men nok sll meget pii alle de undre der bor eller virker indenfor et givet
omrlide af det danske lund. Den lokllle accept og lilpasning er ofie helt afgørende for, om selv
nok sll ·kønne mål bliver indfriet. Derfor mA man høre godt eller. Soci:de prioriteter og lokale
potentialer kan være modvægt mod det ekspert-teknokrati, som vi fagfolk ellers let henfalder
til.
Der lindes som regel flere veje frem til det fa.~Lsallc mlll, og indfrielsen vil ofte afhænge af
den lokale opbakning. Der mll give:; plads til variation og lokal tilpasning. - 'One size eannoL
fil all' siger Fischer og Hajer i dcrc.~ argumentation for et mere demokmtisk land~kab (Fischer
& H:tjcr 1999).
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Træer i landskabet - indtryk fra et årsseminar
Hanne Stensen Christensen,
Tidligere Naturr~dcts sekretariat, nu Frederiksborg Amt, Aiaeling for MiljØ.
Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød, E-mail: hanne@uveJse.dk.

Ønskede og uønskede træer
Nogle træer er velkomne i landskabet, andre er uønskede. og vi bruger mange kr.:efter på at
styre. hvilke træerder skal være hvor. Sildan indledte Henrik Vejre formanden for Dansk
Landskabsøkologisk Forening, foreningen!'; IO. :lrsseminar. Herefter fortsatte han med en sammenligning mellem træerne i landskabet og rnenneskeUg hårvækst. Her gælder det også m
noget vil vi gerne have men~ andet er uønsket, aOHtmgig. af alder, køn og personlig smag men
vi vil selv bestemme hvor og hvordan.
Dagen igennem var hovedindtrykkel at de Ocste træer er velkomne, og trrocmc blev lovprist
som vigtige clementer i landskabet. Bfide blandt praktikere og. torskere var der bred konsensus
om at hjemmehørende arter ah andetlige giver de bedste livsbetingelser for dyre- og planteliv,
og at der derfor må ~atses på at p lame hjemmehørende arter. Undersøgelser fra Forslming.~cen
ter for Skov og Landskab viste at der ogsli blandt dem der udfører plantningen er et stigende
ønske om at anvende hjemmehørende arter. selv om de eksotiske arter ikke helt er slået af
banen. Men hvem skal bestemme hvilke arter af tr.cer O!; buske der er uønskede og hvilke der
kan tillades plantet? Nogle af eksoteme er blevet plantet gennem s.~ mange lir, f.eks. er der lang
tradition for at plante syrener i de levende hegn på Fyn, at de er gået hen og. blevel egnskar.tkteristiske. Der blev og.~å på seminaret introduceret et begreb som hjemstavnsbinding for plantninger - hvor det mJaver det nationale hjemmehørende og.~ll tæller hvad der er lokalt hjemmehørende (hjemstavnen). Der er så ~Iore for~kelle mellem de forskellige e.gne af Danmark at det
er vigtigt og:;fi altage lokale hensyn når der plante.-;.
En række arter optræder som ' 'slemme arter" eller inva~ivc aner. Jovasive arter opf:tlles
normalt som eksotiske arter der breder sig uønsket og fortrænger den lokale biodiversitet. Disse
arter er ikke velkomne, men det kan i praksi~ være svært at kontrollere. En række karakteristika
kan give :tdvarsler om hvilke arter der er potentielt invasive. Det har i praksis vist sig at der er
en vis tidsforskydning - på måske op til l 00 år- fm en art introduceres til det viser sig om den
er inv;t~iv. Der må derfor opfordres til forsigtighed når nye arter introduceres. Men nogle
hjemmehørende arter kan og.~li Optræde invlL~ivt - og næsten kættersk blev den tanke introduceret, at disse arter, som har et stort sprednings- og vækstpotentiale måske kan anvendes ved
);lv-budget skovrej~ning, hvor kun en mindre del af arealet cilphmtes.

Træer som natur- og kulturelementer i landskabet
Alllængig af konteksten k~u1 det, at plante et træ både blive betragtet som tilføjelse ;1f et naturelement og et kulturelement. Det gav foredragsholderne flere overrc1.~kende bud pft. Bo Fritzbøger fremdrog histori~;ke ck.~empler, der fortalte at i skovrige egne holdes (kultur}områdemc
omkring bebyggelsen fri for træer. Her er træerne et naturelement og fraværet af træer viser at
der er tale om et kultiveret område. Mens man i skovfattige egne plantede træer omkring husene, dels for den nytteværdi som frugttræerne kunne have. men også som et kultu relement og
som tegn pli 3t her hersker civiliserede forhold . Synet pfi Jæplantning som kultur eller natur har
ogsil ændret sig gennem tiden. S filede~ startede lreplantningen i det l R. 11Thundrede som et
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overvejende kulturteknisk indgreb, mens det i dag overvejende opfulles som et tiltag, der tiltØrer et naturelement til det ellers forarmede danske landbrugslandskab,
Når der skelnes mellem hjemmehørende og ikke hjemmehørende arter er det og.~å et udtryk
for at det første herragtes som natur mens det sidste betragtes som (uønsket) kultu r. Kulrur/naturelementet var også tydeligt i Jette Hansen-Møllers indlæg om projektet "Tusindllrshnver". Projektet består af et antal udvalgte tidstypiske kvadmier pli l x l km, som er defineret i
forhold til UTM-nettet. Kvadnueme markeres af egetræer, som plantes med en fast.. men rimelig stor afstand. Egetræet er et naturelcmcnt, og endda et af de store, som symboliserer vedvarighed. Ved at egetræerne plantes omkring et kvadrat i en lige linie er de abenlyst ikke tilfældigt placerede og de kommer til at danne et kulturelement i landskabet.
Se~ lægtet med diskussionen om natur/kultur er ogs1\ CJl di~kussion om gf'ænser og om
styring. Før landboreformerne havde man savanneagtige landskaber uden tydelige grænser
mellem skov, ager og græsningsland. Med landborclbrmeme og fredskovsforordningen lik
man etableret grænser med hegn og der blev plantet plantager i ~tedet for de mere selvgroede
markskove og overdrevsskove1 som havde en mere flydende og samrnensm arealanvendelse.
Helt i overensstemmelse med modernismens ideal sæncs der grænser. de forskellige arealanvendelser adskilles, der sker en speCialisering mellem skov, ager og græsningsland og også
træerne sættes under kontrol.

Bæredygtige plantninger der varetager mange heusyn
Der er mange interessenter på banen, når der skal plantes, hvad enten det drejer sig om skove,
læplantningen eller vildtplantningen, som er de tre områder hvor der mest massivt bliver plantet i disse M. Blandt interessenterne er skovbruget, parkbruget og økologerne blandt de vigtigste. Skovbruget er repræsentant for erhvervet, de ved noget om produktion af rræ og de økonomiske interesser heri. Parkbruget skal varetage hensynene til menneskelig brug af områderne, træerne se.-; som en form for arkitektur, og der tages vare på æsteti kken og det visuelle
udtryk. Økologerne for deres del bidmger med viden om hvordan dyr og planter iodgår i et
netværk. Roland Gustanvsson beskrev hvordan man i disse tre interessenter kan genkende
bæredygtighedens tredimensioner med den økonomiske, den sociale og den miljømæ.~sige
dimension. Skal fremtidens plantninger være bæredygtige skal de kunne tage vare på alle lre
dimensioner, og de skal indeholde denne kompleksitet (ra stanen. Alle erfaringer skal bruges ikke mindst de historiske erfaringer.
Men hvad så med de plantninger, som fra. starten har været monotone? Er det muligt at
tilføre dem den diversitet de ikke har haft fra starten"] Der har været megen kritik af de "standard-læhegn'' som er blevet plantet ud over landet, med den s<tmme kombination af arter. Her
var budskabet imidlertid at selv om udgang.~punktet har været ens, s~ udvikles læhegnene
forskelligt blundtundet ufotengig uf de loktue jorbund~forhold og det lokale klima. Også plejen
kan være meget forskellig. og det kan være med til at give dem noget af den diversitet som de
hu manglet fra starten.
Netop læhegnenes historie viser hvordan samfundets behov har rendret sig. Her kan man
med rette sige: nye tider- nye plantninger. Læhegnene har s1\Jedes været plamet som hegn for
græssende dyr, som læ for afgrøder, for at dæmpe sandtlugten. som beskæfUgelsesforanstaltning. for at beskytte bygningerne, som brændsel, tor at forbedre levemulighederne for dyr og
planter, herunder det jagtbare vildt og de har været plantet for at lorøge den rekreative værdi.
Det bliver spændende at se om fremtidens læplamninger vil bygge videre på nogle af de gamle
traditioner, og om der kommer nye funktioner til. F.eks. kan man forc.~tille sig hegn af energiafgrøder, som høstes med jævne mellemrum.

Htmne Sten~en Chrisrensen
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Og-;å skovene har ændret sig gennem tiden. Skovarealet var for 200 år siden nede pli kun 2

%ar det danske land areal, men siden gennemførelsen af fred<;kovsforordningcn. som skulle
beskylle træressourcen er skovarealet steget. Dog er lilvæksten i ">kovarcalet væ~entligst sket
fordi der er plt1ntet plantager med eksotiske arter af nåletræ, mens den oprinde! ige skov i Danmark er en blandet løvskov. Sålede.., er arealet med oprindelig løvskov faldet gennem de sidste
200 år. til trods for at det samlede skovareal er steget. Gennem de sidste ca. 15 år er der mere
målreuet blevet givet støue til privat skovrejsning. Formålet med støncn til skovrejsning har
imidlertid og.~l\ ændret sig gennem tiden. Hvor det oprindelige formål var at få tilplantet de
marginale landbrugshjorde, og dermed f:\ nedsat landbrugsproduktionen så er hovedformålene
i dag rekreation, grundvandsbeskyttelse og skabelse af grønne netværk. Dermed er der ogsll
kommet et stigende fokus på at plante løvtræer. Det viser sig at de private lodsejere der i dag
planter skov er naturinteresserede jordejere p11 små landbrugsejendomme. Men~ fuldtidslandmænd og deltidslandmænd der har en væsentlig indtægt fra landbruget ikke planter nær si
meget. En del private lodflejere planter dog skov uanset om de !M tilskud eller ej.

Træerne i fremtidens landskab
Der plantes meget, hvert år plante!; ca. 9 mi llioner træer og buske i læhegn, småskove og vildtplantninger henil kommer planteforbrug til skovplantningen. Mange aktiviteter er i gang, både
private lodl'ejcre, lital~skovdistrikter og i mindre grad kommunerne planter skov, læplantning.~laugene er stadigt aktive og interessegrupper som jægerne er aktive omkring Ollturforbedringer-herunder plantning af træer og buske.
Men hvordan rrcmtidens landskab bliver- kan være !JVa:rt at forudsige. Den stigende globalisering gør at de ting der sker i det dunske landskub og denned og.~~ plantningerne bliver bestemt af forhold !>om ikke længere er hverken lokale, regionale eller nationale men som er
internationalt bestemL Eeks. E U's landbrug,~støucordninger, verdcnsmarkedeL~ pris på træprodukter og forhandlingem i WTO. Der er en urbanisering af land~kubet pA vej og der sketeet
sammenbrud af tidligere tiders landbrugskultur. Således er kun et mindretal af dem der bor i
landdistrikerne er landmænd. Vi ser alle sammen de samme tv-programmer og læser de samme
aviser, og dermed udvi!;ke.'> også forskellene mellem en bykultur og en landbokultur. Desuden
er der klimafomndringer pli vej, sandsynligvis med øgede tempemturcr, et ændret nedbøn;møn:~ter og Oere storme. Det vil afgørende ændre på livsbetingelserne tor dyr og planter. Sllledes
kan et w.e som rødgranen, som allerede nu har sin naturlige udbredelsesgrænse nord for Danmark r1l svæn ved at overleve i her. l fremtidens landskab vil ogsn plantningerne få nye funktioner det kan f.eks. være som gyllefang, for at begrænse skadevirkningerne af det industrialiserede landbrugs affuldsprodukter. Vigtigt er det imidlertid at fremtidens landskabsplantninger
ses i et langtidspen;pektiv og i et landsk:1bspcrspektiv.
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