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Abstract: Soil and landscape.  Relational landscape changes in 20th century 

Denmark.  

 

At the beginning of the 20th century, most rural land in Denmark was agricultural. 

By the 1970s, many other usages had found their way. Recreational sites, gravel pits, 

landfills and nature parks to mention some. These changes are at center in this thesis, 

in which I examine how landscapes changed in 20th century Denmark. It opens with a 

simple question: How do landscapes change? 

Through two empirical studies, I map the process of landscape change through the 

relations between the human and non-human actors. Thus, this is a study of land, soil, 

farmers’ decision-making, planners, administrators, environmental laws, and 

administrative changes. All factors that influence how the landscape changed.  

The first study investigates changes to the land in a small area in Western Zealand, 

Denmark. I follow the use and changes of two hills over a period of approx. 150 years. 

This analysis shows the role cadasters, gravel extractions, waste management and 

planning policies played in altering the site. By bringing together a wide range of 

sources from aerial photographs to planning documents, I show how otherwise non-

documented land uses, such as minor gravel extraction, created the possibility of other 

land uses later.   

The second study focuses on attempts to preserve an area of reclaimed land between 

1920 and 1990. It examines the roles of ownership and public interests in maintaining 

a drained land. The analysis shows how the arguments for maintaining the land change, 

while the area stays the same. In the beginning, the owners, backed by public funding, 

attempted to make the area agriculturally productive by draining the area. Later, 

owners, ornithologists, biologists and international conventions all flocked to preserve 

the same area as a site of natural interests.   

Both analyses map the driving agents engaged in either transforming or preserving 

the landscape. Overall, the thesis shows the interdependent relations between landscape 

changes and environmental laws, public administration as well as scientific advisors. 

Thus, a central purpose of the thesis is to connect the story of the physical landscape to 

a wider history of planning as well as the development of the modern, Danish welfare 

state.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resume: Jord og landskab. Relationelle landskabsforandringer i det 

20.århundrede 

Afhandlingen undersøger forandring og bevaring af landskaber i det 20. århundrede 

gennem en undersøgelse af to lokaliteter ved Kalundborg på Vestsjælland. Jeg 

undersøger de to steder ved at spørge, hvad der er ønsket, muligt og tilladt på et givent 

tidspunkt, og hvordan disse hensyn former og formes af det, man kan kalde stedernes 

iboende kvaliteter. Det vil sige, hvad stederne fysisk og materielt lægger op til kan ske.  

Dermed afdækker afhandlingen relationerne mellem jord, forvaltning og 

ejerskabsforhold, og jeg fokuserer særligt på, hvordan planlægning, kortlægning og 

andre former for vidensformidling og indsamling påvirkede, hvordan det forvaltede 

sted blev forstået og fremstillet. 

Den første analyse fokuserer på forandringer og følger bakkedragene Tømmerup 

Banke og Keldberg mellem 1860 og 1980. Begge bakker har været anvendt som 

græsning, til grusgrav og siden til losseplads. Både grusgravning og tidlige lossepladser 

er stort set forsvundet fra landskabet i dag, mens de engang var ganske udbredte. 

Dermed giver denne del også indblik i praksisser, der i dag er usynlige, men tidligere 

var tydelige. Jeg afdækker i analysen, hvordan de forskellige anvendelser af bakkerne 

er sammenfaldende med en række administrative, juridiske og forvaltningsmæssige 

forandringer, og hvad, der var tilladt, ønsket og muligt, formede derfor brugen af 

stederne. Samlet viser denne del af afhandlingen, hvordan der skete en stigende 

regulering af, hvad der var muligt, ønsket og tilladt på lokalt plan i perioden.  

Den anden analyse følger området Saltbæk Vig i samme periode. I denne analyse 

ligger fokus på bevaring af lokaliteten. Bevaring betyder her både vedligehold af diger, 

og beskyttelse af flora og faun. Analysen består af en række nedslag i 

bevaringsbestræbelserne, og jeg viser gennem disse nedslag, hvordan det ønskede, det 

mulige og det tilladte former, hvad man ønsker at bevare. 

Denne analyse følger først det fortsatte arbejde med at vedligeholde det tørlagte område 

op gennem 1920ern og 1940erne gennem grundforbedring og dræning. Fra at have 

været forsøgt anvendt som landbrugsområde, blev området i løbet af 1960erne i højere 

grad forstået som et rekreativt og beskyttelsesværdigt sted. Denne omkodning viser jeg 

i analysens anden halvdel, hvor jeg med udgangspunkt i den langstrakte fredningssag, 

der forløb mellem 1974 og 1990, viser, hvordan stedet indgik i nationale og 

internationale relationer gennem natur- og miljøbeskyttelse.  

Det er en væsentlig pointe i afhandlingen, at forvaltning og administration af et sted 

forudsætter et sprog om lokaliteten. Dermed skal der ske en oversættelse af viden om 

det konkrete sted. I takt med at forvaltningen af lokaliteterne flyttede sig fra den enkelte 

ejer over til offentlige instanser blev forvaltningen i stigende grad afhængig af kort, 

data og andre former for fastlagte oversættelser, der kunne flyttes fra sted til sted. 

Således er afhandlingen en afdækning af, hvad der skete på to konkrete steder, og 

hvordan disse relaterer sig til planlægning, fredningsinteresser, miljøpolitik og 

internationale relationer på tværs af tid og rum. Ved at følge de to lokaliteter over en 

længere årrække – ca. 150 år – bliver relationerne mellem forandringer i den fysiske 

verden, forvaltning og administration tydelige. Således er afhandlingen grundlæggende 

en undersøgelse af velfærdsstatens fysiske udvikling.  
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DEL I: INDLEDNING 

”Dr. Ejegod er ikke den eneste københavner, der bor herude året rundt. Alle de 

små bondehuse i bakkerne ejes af københavnere. Det er kultiverede og kendte folk: Det 

er æstetikere, der forstår at vurdere naturen og passer på, at der ikke kommer 

almindelige mennesker ind i panoramaet. Nogle af dem er kunstnere, der maler evige 

billeder af bakkerne og træerne og sommernatten og mosekonen. Husene er meget mere 

bondeagtige end bøndernes. Stråtag er direkte påbudt af det konsortium, der sælger 

grundene. Det er ikke vandaler og barbarer mod naturen, der bor her. Grundejerne har 

forpligtet sig til at bevare bakkerne uberørte i den oprindelige tilstand. Der må ikke 

graves haver og sættes hegn op. Lyngen og græsset og marehalmen får lov til at gro 

naturligt. Danmarks ur-natur ligger berørt med skønsom bevoksning af østrigsk bjerg-

fyr og tysk rødgran og sibirisk fyr. Her blev frivilligt naturfredet, endnu før 

naturfredningsforeningen blev til. Men uberørtheden er kun for ejerne. Det er kun for 

sig selv, at de har fredet bakkerne og bjerg-fyrren. Privat. Privat. PRIVAT! står der.”1  

 

Sådan beskrev forfatteren Hans Scherfig i den satiriske roman Den forsvundne 

fuldmægtig den lidt grå fuldmægtig Theodor Amsteds møde med lyngklædte klitter og 

sommerhuse i 1938. Amsted er på flugt fra sin hverdag som fuldmægtig i 

Krigsministeriet og er endt på landet, hvor han har lejet et værelse hos en husmand. Her 

opdager han for første gang sine omgivelser, men mødes af både regler, restriktioner 

og den private ejendomsret.  

Scherfigs roman gengiver en kritik af en romantisk naturforståelse, hvor det 

uberørte hæves over alt andet, selvom det i realiteten hverken er uberørt eller 

oprindeligt. Læst i 2021 viser romanen også benævnelsernes og udpegningernes magt, 

og hvordan at magten til at navngive også former omgivelserne.  

 

Denne afhandling handler om, hvad vi gør ved vore omgivelser, hvordan vi er 

placeret i dem, og hvordan de påvirker os. Min afhandling er en undersøgelse af 

landskabsforandringer og landsskabsformning i det 20. århundrede. Arbejdet har taget 

form ud fra en forundring over, hvordan forandringer i vore fysiske omgivelserne nogle 

gange sker ubemærket og andre gange under stor bevågenhed, og det oftest 

normaliseres ganske hurtigt. Anlæggelsen af en motorvej er voldsom, mens arbejdet 

foregår, men så snart den åbner, er det kun i lokalområdet, at man husker, hvordan der 

var før. Der er nogle forandringer i landskabet, som bliver opfattet som blivende og 

varige, mens andre kun gælder i en årrække for siden at vige for omkalfatringer og 

ombygninger selvsamme sted.  

Med dette udgangspunkt undersøger jeg to bakkedrag og en inddæmmet vig ud fra 

hovedspørgsmålet: Hvordan gøres landskabsforandringer?  

Spørgsmålet er med vilje formuleret uden et aktivt subjekt, da et sigte med min 

undersøgelse er at give plads en række forskellige aktører, herunder også non-humane. 

Afhandlingen er derfor også et forsøg på at forstå landskabsforandringer som 

                                                 
1 Scherfig, Den forsvundne fuldmægtig, 92–93. 
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relationelle processer, hvor omformninger og forandringer gøres på forskellig vis til 

forskellig tid af forskellige aktører med forskellige hensigter.  

Disse to spørgsmål er udgangspunktet for undersøgelsen af to afgrænsede områder 

nær Kalundborg på Vestsjælland, fig.1. De to områder, jeg undersøger, er i nogen grad 

fritaget fra landbrugsformål modsat langt størstedelen af det danske areal. Det gør, at 

de i sig selv er blevet forstået og anvendt markant anderledes end landbrugslandet. 
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I første analyse undersøger jeg to sammenhængende bakkedrag, Tømmerup Banke 

og Keldberg. Jeg undersøger bakkedragenes forandring og anvendelse gennem en 

periode på ca. 150 år fra begyndelsen af 1800-tallet og frem. I den periode har beboere 

og ejere i området anvendt bakkerne som græsning, udnyttet gruset til grusgravning og 

anvendt det hul, grusgraven efterlod, som losseplads. I dag er området dækket af grønt 

græs og anvendes igen til græsning. Fokus i denne første analyse ligger således på den 

fortsatte ombygning af landskabet, der finder sted, og som påvirkes af menneskelige, 

økonomiske og forvaltningsmæssige interesser. 

Mens placeringen af alle aktiviteter har været den samme, har bakkerne ikke været 

de samme. Som sted har bakkerne forandret sig med de skiftende anvendelser. For 

naboer, myndigheder og ejere adskiller en grusgrav sig betragteligt fra en græsmark, 

som igen er forskellig fra en losseplads. Stedet udgør ikke blot en geografisk lokalitet, 

men er også et fysisk punkt og skaber relationer til andre steder og aktører.2  

Afhandlingens anden analyse undersøger området Saltbæk Vig. Det er et område, 

der domineres af en lavvandet, salt brakvandssø, græsningsarealer og strandenge. 

Området er resultatet af en inddæmning påbegyndt i 1866, hvor et selskab forsøgte at 

skabe rentabel landbrugsjord ud af havbunden i vigen. Siden begyndelsen af 1900-tallet 

har området været ejet af en snæver ejerkreds og har hovedsageligt været anvendt til 

græsning.  Her følger jeg området fra inddæmningen i 1866 og frem til afslutningen af 

den fredningssag, der verserede i 1980erne.  

I denne analyse er det bevaringen af stedet, der er i hovedfokus, da det her er 

forståelsen af og tilgangen til området, som har forandret sig over tid. Vigen er i dag 

fredet, og dens tilstand skal fastholdes og bevares i henhold til EU's habitatdirektiv og 

fredningsformålet, ligesom ejerne er interesserede i at holde adgangen til området på et 

minimum. Der er således ikke sket den store omkalfatring eller ombygning af 

landskabet, siden inddæmningen blev gennemført. Derimod har ejerne og en række 

offentlige instanser i samarbejde forsøgt at fastholde stedet i en bestemt form. Her er 

det i høj grad forandrede forståelser af natur og miljø, der fastholder og former stedet.  

Min teoretiske orientering mod aktør-netværk-teori (ANT) har formet mine 

analyser og min tilgang. Særligt gennem aktør-netværk-teoriens fokus på beskrivelse 

undersøger jeg, hvordan landskabet gøres ved Tømmerup Banke og Saltbæk Vig. Jeg 

fokuserer i beskrivelserne på, hvad der er tilladt, ønsket og fysisk muligt. Således viser 

jeg hvordan de fysiske omgivelser udgøres af relationelle netværk, der indebærer 

muligheder for forandringer – både af omgivelserne og af aktørerne.  

Tidsligt er afhandlingen afgrænset af det, man kan kalde to fikspunkter. Begge 

begynder og slutter, hvor der sker en ændring i anvendelsen og brugen af stederne. Da 

ANT er beskrivende, og der ikke er klar forskel på kontekst og analyse, kan 

beskrivelsen i princippet fortsætte så længe, der er aktører, der skaber nye relationer.3 

Begge mine analyser kunne derfor snildt have været længere, hvis jeg havde inddraget 

flere relationer. Jeg har valgt at stoppe ved de to tidspunkter, idet begge angiver punkter 

                                                 
2 Gieryn, “A Space for Place in Sociology”, 465. 
3 Fritzbøger, “Mikrohistorie og Aktør-Netværks-Teorier”, 119. 
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i forandringen og bevaringen af stederne, hvor der indtræffer en træghed, og hvor 

stederne, i fald for en tid, var fastlagte og vedvarende.  

Min interesse ligger i at undersøge, hvad der konkret er sket og var fysisk muligt, 

hvad der var ønskeligt, og hvad der var tilladt. Derfor forholder de to analyser sig 

særligt til stedernes forvaltning og deres brug. Af hensyn til undersøgelsens omfang og 

det omfattende kildemateriale, har jeg hovedsageligt fokuseret på forvaltningsniveau 

og ikke inddraget partipolitiske diskussioner og udviklinger, da min interesse 

hovedsageligt har ligget inden for, hvad der konkret skete og forandrede sig på de to 

steder, og det lader sig netop undersøge gennem forvaltningen.   

Samlet viser de to analyser de sammenfiltringer, vore omgivelser udgør. De to 

steders kodning er i den forstand forskellige alt efter anvendelse og udseende og 

fungerer dermed relationelt. Ved at udpakke relationerne får man derfor indblik i, 

hvordan fysiske og forvaltningsmæssige forandringer har været gensidigt afhængige i 

det 20. århundredes Danmark.   

 

Afhandlingens opbygning 

Afhandlingens første del består af en gennemgang af de forskningsfelter, 

afhandlingen falder inden for. Det drejer sig om kulturgeografi, landskabsforvaltning, 

og landbrugshistorie. Alle sammen forskningsfelter, der på forskellig vis arbejder med 

vore omgivelser og anvendelsen af disse. I disse afsnit redegør jeg også for landskabs-

og stedsbegreberne. Disse er ikke analytiske begreber, jeg anvender aktivt i 

afhandlingen, men de kræver en vis afklaring, da det er begreber, der i høj grad ligger 

til grund for forståelsen af kildematerialet.  

 Efter denne forskningsdiskussion følger en metodisk teoretisk del, hvor mit 

begrebsapparat præsenteres og udfoldes. Som nævnt, er afhandlingen metodisk og 

teoretisk funderet i aktør-netværk-teori, og har særligt fokus på sammenfiltringerne 

mellem det materielle og det semiotiske.  Disse dele og nærværende indledning udgør 

afhandlingens del I. 

Mine to analyser i del II og III er stedsbundne og eksplorativt opbygget, og derfor 

er det gennem beskrivelser af steder, processer, handlinger og aktører, at stederne 

træder frem. Igennem disse beskrivelser bliver det tydeligt, hvordan de forandrer sig alt 

efter, hvilke netværk de indgår i, og hvilke aktører, der er tilstede. Af den årsag 

begynder begge undersøgelser også på lokal skala, på stederne, for derigennem at 

trække tråde til kommuner, amter, stat og internationale forbindelser. Valget af skala 

muliggør en tæt beskrivelse af stederne og deres iboende egenskaber og synliggør 

dermed sammenhængene 

Del II rummer den første analyse. Denne analyse undersøger Tømmerup 

Banke/Keldberg-bakkedragene gennem 150 år. Analysen er delt i en række 

underkapitler, hvor fokus ligger på den fortsatte omkalfatring af bakkedragene. Denne 

undersøges gennem kortlægning, grusgravning, lossepladspraksisser og til sidst 

bakkedragene som reetableret, grønt område.  

I del III, som er den anden analyse undersøger jeg Saltbæk Vig gennem ca. 100 år. 

Denne analyse er ligeledes opdelt i en række underkapitler, der på hver sin måde 
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gennemgår og undersøger, hvad vigen er og gør til forskellig tid. Her analyserer jeg 

gennem nedslag, hvordan bevaringen af stedet er sket som led i landvindings-, 

frednings- og miljøpolitik.  

Del IV samler op på analyserne og trækker tråde mellem de to ellers afgrænsede 

analyser. Ligeledes afrunder jeg i del IV hele afhandlingen. 

Valg af analyseeksempler og kilder 

Mine analyseeksempler er udvalgt på baggrund af indgående kendskab til 

lokalområdet. Den ene matrikel i Keldberg har tilhørt min egen farfar, hvorfor jeg har 

haft adgang til håndskrevne noter og kontrakter i forbindelse med planlægningen af den 

losseplads, der kom til at dække hans jord. De to lokale lossepladser er som sådan ikke 

enestående i en national kontekst, men er udtryk for generelle aktiviteter og 

forandringer i perioden. I den henseende var det oplagt at vælge to lokaliteter, jeg 

allerede var bekendt med.  

Da jeg planlagde afhandlingen var det vigtigt for mig at finde den umiddelbart 

diametrale modsætning til grusgrave og lossepladser, og dermed kom Saltbæk Vig som 

fredet og beskyttet område ind i billedet. Der er ca. fem kilometer i lige linje fra 

lokaliteterne i Tømmerup og Ubberup til grænsen af det fredede område ved Saltbæk 

Vig, men synet på stederne, handlingerne og reglerne er milevidt fra hinanden.  

Som det vil fremgå i afhandlingen udgøres mit kildemateriale af en broget samling 

af dokumenter, kort, billeder og erindringer. Dette materiale anvender jeg til at skabe 

en beskrivelse snarere end til at finde frem til et ‘hvorfor’. Fordi processerne er i 

højsædet, er det vigtigt at følge disse gennem en tæt beskrivelse. For at kunne undersøge 

de to steder over de ca. 150 år, som undersøgelsen dækker, har jeg anvendt et 

kildemateriale, der blandt andet består af: 

 Landkort, flyfotos, matrikelkort.  

 Fredningsdokumenter, herunder korrespondance mellem myndigheder og ejere. 

 Materiale fra Fredningsstyrelsens og Naturrådets arkiv. 

 Kalundborg Kommunes arkivmateriale over affaldsplanlægning fra 1960erne og 

frem. 

 Dokumenter og sognerådsprotokoller fra Tømmerup Sognekommune.  

Det anvendte kildemateriale er skriftligt materiale samt fotos og kort.  

Arbejdet med afhandlingen begyndte i efteråret 2017 og blev sat på pause af en 

barselsorlov mellem januar og oktober 2020. Pausen skulle vise sig at være belejlig, 

idet jeg nåede tilbage til arbejdet, inden universitetet igen blev underlagt en nedlukning 

i forbindelse med COVID-19-pandemien. Projektet er dog ikke gået helt fri af 

forhindringer forårsaget af COVID-19-nedlukning, og derfor er der dele af 

afhandlingen, hvor jeg ikke har haft mulighed for at indhente yderligere materiale i 

projektets slutfase. Det drejer sig f.eks. om materiale fra Hedeselskabets arkiv, som jeg 

pga. nedlukningen ikke har kunnet tilgå. Dermed har jeg ikke kunne efterprøve og 

udvide de dele af del III, der omhandler Hedeselskabets aktiviteter.  
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FORSKNINGSFELTET 

Afhandlingens faglige inspiration stammer fra et forgreninger inden for historie 

såsom historisk landskabsgeografi, planlægnings- og forvaltningshistorie og 

miljøhistorie. Denne blandede litteratur har hjulpet mig til at indse, at historiefagets 

bredde er dets største styrke, men også at de enkelte mærkater ikke nødvendigvis er 

dækkende. Jeg har læst faggrenene med henblik på at forstå, hvordan de fysiske 

omgivelser er blevet behandlet i det 20.århundrede i både historisk landskabsgeografi, 

forvaltning- og planlægningshistorie og miljøhistorie. Sidst i kapitlet redegør jeg for og 

diskuterer landskabsbegreber og viser, hvordan landskabsforandringer bør forstås som 

processer skabt i konstant vekselvirkning mellem menneske og miljø, men at al magt 

til omformning samtidig ikke bør tilskrives mennesket.  

Historisk landskabsgeografi 

Landskabets historie har beskæftiget både historikere og geografer, hvor et 

gennemgående fokus har været på landbrug som landskabsanvendelse. Faggrenen 

historisk geografi havde sin storhedstid i 1970erne, hvor historiker og geograf Karl-

Erik Frandsen betegnede den historiske geografi som studiet af "menneskers 

geografiske adfærd i fortiden og med det fysiske milieu, som omgav dem."4 Frandsen 

selv har gennem flere årtier været en af drivkræfterne bag historisk geografi i Danmark. 

Siden har den nyere forskning inden for feltet især er varetaget af Peder Dam og Johnny 

Gøgsig, der senest i 2008 udgav et omfattende historisk-geografisk atlas.5 Både 

Frandsen, Dam og Gøgsig bedriver historisk geografi, hvor hovedformålet synes at 

være et forsøg på at genskabe fortidig geografi i forståelsen af, at geografi betegner det 

fysiske miljø. Forskningen beskæftiger sig altså med den rent fysiske konstruktion af 

landskabet, men forholder sig i mindre grad til, hvordan viden om landskabet 

konstrueres.  

Især to typer analyser skal fremhæves som de gængse i dansk historisk geografi. 

Først den retrogressive, hvor man søger at skabe en forståelse af fortidens landskab på 

et bestemt tidspunkt, hvor det lader sig gøre rent kildemæssigt. Det handler derfor ofte 

om at rekonstruere mark- og ejendomsforhold på en bestemt tidspunkt. Denne form for 

studier anvender markbøger, matrikelkort og boniteringer til at fastslå antallet af marker 

i omdrift eller sammenhængene mellem dyrkningsgrader og foldudbytte på et givent 

tidspunkt. Det retrogressive, altså en tilbagevenden, ligger derfor i genskabelsen af 

fortiden. Derfor indeholder analyser af denne art heller ikke nogle perspektiver på 

fortidens forståelse af fremtidige landskaber, men laver en tværsnit på et bestemt 

tidspunkt og genskaber det. Snittet bliver dermed et øjebliksbillede af en lokalitet på et 

givent tidspunkt, og kan bruges til at vise især landbrugets tilstand. 

Tilgangen er stærkt præget af det kildemateriale, der er tilstede. Som alle historiske 

undersøgelser kan historikeren ikke sige meget, hvis der ikke er belæg for det i kilderne, 

og ligeledes skriver geografisk interesserede historikere ofte deres pointer som et 

øjebliksbillede, hvorfra man ikke kan drage perspektiver til tidligere eller senere. Som 

                                                 
4 Frandsen, “Historisk geografi”, 461. 
5 Dam og Gøgsig Jakobsen, Historisk-geografisk atlas; Dam, “Danske kommuner 1838-2012”. 
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en konsekvens af dette har studierne fokuseret på 1688-matriklen – såsom store dele af 

Karl-Erik Frandsens arbejde, ligesom 1844-matriklen og udskiftningskortene fra 

slutningen af 1700tallet og begyndelsen af 1800-tallet har dannet baggrund for 

undersøgelser.6  

Den anden tilgang, der har været gennemgående i historisk orienteret geografi, er 

den retrospektive analyse, hvor nutidens landskab forklares ud fra fortidens handlinger 

og forandringer. Denne metode handler derfor ikke om at finde tilbage til et nul-punkt 

eller en baseline, men om at forstå, hvordan forvaltningen af fortiden kan ses i nutidens 

– eller det valgte tidspunkts – landskab.7  Metodisk går den retrospektive analyse 

‘tilbage i tiden’ idet den med udgangspunkt i alle de nutidige elementer i landskabet – 

en landsby f.eks. – ‘skræller‘ lagene af og elementerne væk. Sportshallen og tanken kan 

være de senest tilføjede elementer, mens stenaldergravhøjen må formodes at være et af 

de ældste. På den måde skabes et billede af forandringer over tid.8 Analysen kan 

naturligvis tage udgangspunkt i et hvilket som helst tidspunkt – blot bliver 

udgangspunktet baseline og analysen fokuserer derfor på, hvordan man nåede til det 

punkt.  

Forskellen i de nye analyseformer ligger i virkeligheden i formålet med analysen. 

Mens den retrogressive analyse kan forstås som en måde at genskabe en fortidigt 

landskab for genskabelsens egen skyld, en måde at hive tæppet væk og afsløre noget 

om fortiden, fokuserer den retrospektive analyse på det valgte udgangspunkts landskab. 

Den retrospektive analyse er derfor oftere blevet anvendt som udgangspunkt for 

planlægning, fordi den fokuserer på det udgangspunktet og ikke på genskabelsen af det 

fortidige.9  

Denne afhandling bekender sig hverken til den ene eller anden analyse, men 

fokuserer i stedet på processen i forandringerne. Jeg har været interesseret i at genskabe 

enkelte øjebliksbilleder gennem brug af flyfotos– f.eks. i forbindelse med grusgravning 

– da det har givet indblik i praksisser, der ellers ikke er ikke er tilgængeligt materiale 

på. Øjebliksbillederne anvender jeg som nedslag i den videre historie om landskabets 

forandring, ligesom det tydeliggør forandringer som processuelle.  

 

I forbindelse med nyere landskabshistorisk forskning er det værd at nævne Stig 

Roar Svenningsens Ph.D-afhandling ‘Spatial Sources to the Landscape’ fra april 2015, 

der  beskæftiger sig med anvendelse af kortmateriale og luftfotos som historiske kilder. 

Med et overordnet fokus på at forstå dansk kartografisk udvikling siden sidst i 1700-

tallet, er Svenningsens afhandling derfor et vigtigt bidrag til kortlægningens historie i 

Danmark.10  Svenningsens afhandling er ikke i sig selv et landskabshistorisk arbejde, 

men snarere kartografihistorisk, hvor han sammenholder matrikelkort og jordbrugskort 

for at argumentere for, at matrikelinddelingerne fra landboreformerne har haft en 

                                                 
6 Stahschmidt, m.fl., Landscape analysis, 67; Dam og Gøgsig Jakobsen, Historisk-geografisk atlas, 30. 
7 Frandsen, “Historisk geografi”, 464. 
8 Stahschmidt, m.fl., Landscape analysis, 65. 
9 Ibid., 64ff. 
10 Svenningsen, “Economic structuring of land and the environmental legacy of the cadastral 

cartography. (Upubliceret artikel)”, 168. 
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afgørende indflydelse på, hvordan jorden og dermed landskabet er blevet forvaltet.11 

Denne tolkning lægger jeg mig op ad, om end jeg udvider Svenningsens analyse til også 

at omhandle de faktiske beslutninger på specifikke steder. Hvor Svenningsens analyse 

forbliver på repræsentationernes plan – hvor man må stole på, at det repræsenterede 

afspejler reelle forandringer på stedet – er jeg også interesseret i processen bag. 

Hvordan er forandringerne på stedet sket og hvilke aktører har været involverede i 

processen? Det er netop samspillet mellem repræsentationerne og praksisserne, jeg 

interesserer mig for, og hvor denne afhandling adskiller sig fra andre historisk-

geografiske værker såvel som landbrugshistorie og kulturgeografiske interesser.  

 

Mens historisk geografi har været koncentreret om retrogressive undersøgelser 

over, hvordan strukturer og inddelinger var på et givent tidspunkt, har 

forskningsinteresserne inden for dansk kulturgeografi fokuseret på 

landskabsanvendelse, hvor netop nutidens tilstand forklares med tidligere beslutninger 

– herunder især med fokus på landmænds holdninger og problemstillinger.12 

Interesserne fra forskningen i historisk geografi og den nyere tværfaglige forskning i 

landskaber og landskabsanvendelse har fælles fæste i det faktum, at størstedelen af de 

danske landområder bliver eller er blevet drevet som landbrug. 

Udenfor historikerkredse er det naturligvis særligt geografer, der beskæftiger sig 

med landskabsbegreber og landskabsanvendelse. I en dansk kontekst var der i 1990erne 

adskillige forskningsgrupper, der beskæftigede sig med landskabsbegrebet og 

landskabsudvikling.13 Især det 3-årige tværfaglige forskningsprojekt, Foranderlige 

Landskaber, der kørte fra 1997-2000 afdækkede i bred forstand sammenhængene 

mellem forestillinger om bæredygtighed, kulturlandskabsforståelser, fredninger og 

forvaltning i praksis.14 Fagligt var det tilknyttet både naturvidenskabelige og 

humanistiske forskere fra alle universiteter i Danmark.15 Fælles for publikationerne fra 

forskningsgruppen er fokusset på kulturlandskabet og fremtidig forvaltning.16 På den 

måde var der et instrumentelt sigte med projektet, som skulle bevidstgøre forvaltere og 

beslutningstagere om de mange forskelligartede interessesfærer, der krydses i 

landskabsanvendelsen. I og med fokus især lå på menneskers anvendelse og holdning 

til deres omgivelser, var steders materialitet kun en mindre del af undersøgelserne.  

Et lignende projekt var det store tværfaglige og tværinstitutionelle projekt, 

Fremtidens Landskaber, der mellem 2013 og 2017 havde hjemme på Københavns 

Universitets Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Opbygget som et 

forsknings- og planlægningsnetværk var hensigten med projektet at understøtte 

helhedsorienteret arealplanlægning i de tolv, primært landkommuner, der indgik i 

                                                 
11 Svenningsen, “The Emergence of an Environmental Cartography in Denmark”, 183. 
12 Hansen, “Om landskab. Fra traditionel landskabsgeografi til socialgeografi”, 127. 
13 Höll og Nilsson, “Cultural landscapes as subject to national research programmes in Denmark”, 19–

20. 
14 Møller m.fl., Foranderlige landskaber. 
15 “Foranderlige Landskaber - Deltagere”. 
16 Grau Møller, “Landskab og kulturel bæredygtighed”, 85. 
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projektet. Fokus var dermed konkret planlægningssamarbejde mellem kommuner og 

borgere, og projekterne overordnede praksisnære.17  

En tilgang der er kendetegnende for tilgangene til landskabsforståelse såvel som 

planlægning i begge projekter er er en forståelse af omgivelserne som post-produktive, 

hvor den traditionelle landbrugsproduktion fylder mindre og mindre, og andre typer 

aktiviteter får mere plads. Det post-produktive landskabsbegreb vender jeg tilbage til 

og uddyber senere i næste afsnit.  

 

Da 61 % af den danske jord endnu dyrkes af landmænd, spiller landbruget og 

landmændene en væsentlig rolle i forvaltningen, anvendelsen og forandringer i 

landskabet.18 Dansk geografi kan derfor ikke adskilles fra landbrugshistoriske studier, 

da den gængse udnyttelse af omgivelserne i Danmark har været landbrugsmæssig. Både 

de nyere studier, der peger frem mod policy-spørgsmål og fremtidig anvendelse, samt 

de ældre, historisk-geografiske undersøgelser forholder sig derfor også alle implicit til 

landbrugshistoriske spørgsmål.  

Dansk kulturhistorisk geografi har således interesseret sig for landmandens 

landskaber for at forstå forandringer ud fra et strukturelt og økonomisk sigte. De 

metodiske tilgange blandt geograferne har været interviews kombineret med 

kortlægning og statistik. Metoderne giver naturligvis et indblik i landskabsforståelsen 

på det givne tidspunkt. På den anden side af spektret finder vi den føromtalte historiske 

geografi, hvor fokus har ligget på rekonstruktion af fortidige landskaber i form af 

landsbyer, markinddelinger og boniteringer. Studier som disse giver naturligvis en 

indsigt i fortidige forhold, men svarer sjældent på hvorfor eller hvordan-spørgsmål. 

Mens kulturgeograferne holder sig til at forklare kausaliteter i strukturer, anvender 

historiske geografer sjældent deres data til at undersøge forandringsprocesser. Mit håb 

er i denne afhandling at forsøge at skabe bro mellem de to og undersøge fortidige 

forandringer over tid for dermed at stille nye spørgsmål til strukturerne. 

Forvaltnings- og planlægningshistorie 

Landbrugshistoriske studier inddrager kun i begrænset omfang forholdet mellem 

offentlig forvaltning og landbruget, ligesom historiske analyser af forvaltning og 

planlægning ikke i synderlig grad beskæftiger sig med konsekvenserne af hhv. 

planlægning og forvaltning af vores fysiske omgivelser.  

I de tilfælde, hvor forvaltningen spiller en rolle, er det oftest i form af 

landbrugsstøtteordninger.19 Forvaltningshistorien beskæftiger sig på forskelig skala 

med forholdet mellem stat og borger. Min indgang til forskningsfeltet har været gennem 

trebindsværket Dansk Forvaltningshistorie, der udkom i år 2000 og ridsede 

forvaltningens historie op fra middelalderen til årtusindeskiftet.  

                                                 
17 Møller, “Om Fremtidens Landskaber”. 
18 Danmarks Statistik, “Danmarks landbrugsareal er stort internationalt set”. 
19 Kærgård og Dalgaard, “Dansk landbrugs strukturudvikling siden 2. verdenskrig”; Hansen, “Dansk 

landbrugs strukturudvikling siden 1950–i internationalt perspektiv”. 
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De dele af forvaltningshistorien, der fokuserer på det 20. århundrede lægger fokus 

generelt på administrativ organisation og ressortområder.20 Blikket og perspektivet er 

derfor fra statens og centraladministrationens side, og således er der ikke i bind 3, der 

omhandler tiden mellem 1901 og 1953 blevet plads til et kapitel om kommunernes 

forvaltning og administration.21 Dette er symptomatisk for litteraturen, der enten har 

beskæftiget sig med statens syn på kommunalt styre, eller på lokale case-studier.22 

Det centraladministrative fokus fortsætter i tredje bind af Dansk 

Forvaltningshistorie, hvor forfatter på forordet, Peter Bogason, identificerer fire 

problemkomplekser, der har været gældende i perioden efter 1950: Funktionsudvidelse, 

organisationsformer, beslutningsmåder og autonomi.23 Disse problemkomplekser 

bliver igen analyseret ud fra et statsligt og centraladministrativt fokus. Det kommunale 

islæt er nærmest ikke-eksisterende til trods for kommunernes væsentlige rolle i daglig 

administration og forvaltning.  To undtagelser er dog Niels Clemmensens ”Konflikt og 

konsensus i kommunen”, der omhandler kommunestyret i 1800-tallet, samt Søren 

Kolstrups arbejde om kommunen i velfærddstaten.24  

Kommunernes historie er broget og præget af mange forskellige interesser. 

Væsentlige indgange til kommunalhistorie har været fokuseret på økonomisk udvikling 

eller magtpolitik, og hvilken stilling kommunalpolitik indtog deri. Mens 

kommunalhistorien generelt er en historie om stadig større kommunale enheder og 

administrationer, er statens rolle ofte reduceret til den økonomiske vagthund, og den 

der står for refusionsordninger.25 Det konkrete forhold mellem stat og kommune bliver 

derfor sjældent behandlet og undersøgt. Måske fordi den kommunale historieskrivning 

er præget af en høj grad af generalisering på dette spørgsmål – hvis kommunalpolitik 

skal dækkes bredt, er man nødt til at springe hen over de utallige undtagelser og særsyn, 

der findes, når man ser lokalt på problemstillingerne. Kommunestyrets historie synes 

derfor ofte at være blevet skrevet ud fra et punkt, hvor man har forsøgt at rumme det 

hele – enten alle kommuner, eller al viden om en kommune. 

 

Da min undersøgelsesperiode går ind over kommunalreformen i 1970, er der også 

et før og efter, som kan fungere som adskillelsesmarkør. Særligt er 

planlægningsreformerne og kommunesammenlægningerne en væsentlig forandring, 

som jeg også viser konsekvenserne af i mine analyser. Generelt fylder planlægning ikke 

meget i generel historieskrivning, som f.eks. i seksbindsværket Dansk Velfærdshistorie, 

der udkom 2010-2015. I dette store værk indgår fysisk planlægning ikke som en del af 

undersøgelserne, selvom man kan argumentere for, at de fysiske rammer for 

                                                 
20 Bogason, Stat, forvaltning og samfund efter 1950, 5. 
21 Knudsen, Folkestyrets forvaltning fra 1901 til 1953, 3:xxv. 
22Kanstrup og Ousager, Kommunal opgaveløsning 1842-1970; Rausgaard, “Kommunestyrets indhold 

og funktion - en relevant forskningsopgave?” 
23 Bogason, Stat, forvaltning og samfund efter 1950, 17. 
24 Clemmensen, Konflikt og konsensus i kommunen; Kolstrup, Velfærdsstatens rødder. 
25 Kanstrup og Ousager, Kommunal opgaveløsning 1842-1970; Boje, Folkestyre i by og på land, 

danske kommuner gennem 150 år. 
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menneskelivet i høj hænger sammen med forandringer i velfærd og levestandard.26 Dog 

råder historiker Mikkel Høghøjs Ph.D-afhandling om planlægningen af Gellerup-

bydelen i Aarhus bod på det manglende fokus på sammenhængene mellem byudvikling, 

velfærdsidealer og planlægning.27 Her er fokus dog særligt på bymæssig bebyggelse, 

og den fysiske planlægning af det åbne land er ikke medregnet.  

For at finde udlægninger af omgivelsernes historie må man ty til byplanlæggernes 

beretninger, hvor det især er Byplanhistoriske Skrifter, der dominerer udlægningen af 

planlægningen og forvaltningens historie. Tidsskriftet Byplan udkom første gang i 1948 

som et fagtidsskrift, der samlede planlæggere og forvaltere. Siden kom underudgivelsen 

Byplanhistoriske Skrifter til som et referat af de årlige Byplanhistoriske møder. På den 

måde har fortællingen om planlægningen altså altid været styret og fortalt af fagets egne 

folk. De forklarer hvad der er sket og måske hvorfor, men giver ofte ikke en større 

baggrund til hvordan, det er sket.28  

Generelt i forvaltnings- og planlægningshistorien fylder de fysiske omgivelser 

forbavsende lidt. Deres historicitet indgår ofte ikke aktivt, men fungerer blot som 

baggrund. Forvaltning handler i den henseende meget om papirarbejde og mindre om 

de konkrete fysiske omgivelser. Af den grund er det væsentligt at undersøge, hvordan 

omgivelser og administration er forbundne og præget af samtidens syn på natur og 

landskab. Ligeledes vigtigt er det medregne, hvordan landskabsbegreber former vores 

forståelse af omgivelserne og de repræsentationer, der giver indblik i et sted. Førend 

jeg vender blikket mod landskabsbegrebet vil jeg i det følgende kort opridse 

grundlinjerne i nyere dansk og international miljøhistorie. Det er en kort gennemgang, 

der lægger op til det efterfølgende, hvor jeg først gennemgår landskabsbegrebet, som 

det er blevet udlagt hos især geografer gennem de sidste 50 år. Dernæst vender jeg mig 

mod, hvordan man kan træde væk fra landskabet og stedsbegrebet og nærme sig en 

analyse, hvor processer og praksisser er i fokus.  

Miljøhistoriske træk 

Miljøhistorien har været kendetegnet ved undersøgelser af menneskets forhold til 

sine omgivelser, og faggrenen har siden 1970erne oplevet svingende interesse fra mere 

alment orienterede historikere.29  

Et grundlæggende skisma inden for miljøhistoriske værker er forholdet mellem 

natur og kultur, hvor naturen i tidlige miljøhistoriske værker skulle undersøges i egen 

ret, en forståelse, der arbejdede ud fra, at naturen i sig selv havde en historie, som 

mennesket stod uden for. Her fremstod kulturen som den korrumperende og 

ødelæggende magt.30 Nyere miljøhistorisk forskning forsøger med inspiration i social- 

                                                 
26 Schädler Andersen m.fl., Dansk velfærdshistorie, 2010. 
27 Høghøj, “Planning Aarhus as a Welfare Geography”. 
28 Kjærsdam, “Fysisk planlægning og anvendt videnskab”; Gaardmand, Dansk byplanlægning 1938-

1992; Munk Sørensen, Lokal landbrugsplanlægning. 
29 Asdal, “Miljøhistorie som politikk- og vitenskapshistorie – Franske forbindelseslinjer”; Fritzbøger, 

“Miljøhistorie–er der noget nyt under solen?” 
30 Worster, Nature’s Economy; Asdal, “The Problematic Nature of Nature: The Post-Constructivist 

Challenge to Environmental History”. 



15 

 

og postkonstruktivistiske tanker at gøre op med skellet mellem natur og kultur og i 

stedet undersøge omverdenen som social konstrueret og formet. Dermed er nyere 

miljøhistorie et forsøg på at indskrive den materielle, fysiske virkelighed som en aktiv 

aktør i skabelsen af sociale og politiske relationer.31  

Internationalt er miljøhistoriske undersøgelser ofte optaget af spørgsmål om global 

ulighed og kolonialisme og disse fænomeners miljøaspekter i form af afskovning, 

ressourceudnyttelse, naturbegreber, global opvarmning og det Antropocæne. Ligeledes 

er der indenfor det beslægtede felt Environmental Humanities, som har bred baggrund 

i humaniora, et stærkt fokus på og interesse for samspillet mellem politisk, økonomisk 

og social magt og de fysiske omgivelser af enhver art. Vægten ligger her ofte på 

materialitetens rolle i formgivningen og forandringerne af samfundet, ligesom der 

afvises en dialektisk natur-kultur-forståelse til fordel for en forståelse af verden som 

hybrid, flydende og som proces.32 Således er der en stærk forbindelseslinje mellem 

science and technology studies (STS) og miljøhistorie, som især kommer til udtryk i 

studier af, hvordan viden om blandt andetmiljøforandringer, og dermed muligheden for 

at studere fortidens miljø, er tæt forbundet med udviklingen af naturvidenskabelige 

faggrene, der muliggør studiet.33  

Inden for miljøhistoriske studier af landskaber har vand og floder været 

fremtrædende analyseobjekter. Således floder fyldt meget, idet de på forskellig vis 

griber ind i det menneskelige samfund – enten som skaber af energi, fødevaregrundlag 

eller som stridspunkt mellem lodsejere. To eksempler er de amerikanske historikere 

Mark Fiege og Sara Pritchard, der viser hhv. hvordan drænede landskaber i Idaho 

forandrer en hel region, og hvordan opdæmning og vandkraftværker ved Rhône-floden 

forandrede levevilkår og miljø i efterkrigstids-Frankrig.  Både Pritchard og Fieges 

eksempler viser, hvordan miljøhistorikere med fordel kan tage udgangspunkt i et 

geografisk afgrænset sted for derigennem at belyse både fysiske og kulturelle 

forandringer.34 

 

Samme fokus på vand har der været inden for dansk miljøhistorie, hvor 

miljøhistoriske undersøgelser har bevæget sig væk fra ville undersøge og finde 

strukturerne i det lokale, og fokuserer i stedet for på lokale eksempler, hvorigennem 

forandringer og udviklinger kan forklares. Her er eksempelvis historikerne Morten 

Stenak og Søren Byskovs afhandlinger of arbejder. Stenak og Byskov beskæftiger sig 

                                                 
31 Fritzbøger, “Miljøhistorie–er der noget nyt under solen?”, 27–28. 
32 Whatmore, Hybrid Geographies; Salazar m.fl., Thinking with Soils. 
33 Warde, Robin, og Sörlin, The Environment; Cronon, “The Trouble with Wilderness”; Cronon, 

Nature’s metropolis :  Chicago and the Great West.; Scott, Seeing like a state; Kloppenburg og 

Kenney, “Biotechnology, Seeds and the Restructuring of Agriculture”; Fitzgerald, Every Farm a 

Factory; Uekötter, Die Wahrheit ist auf dem Feld; Hamblin, Arming mother nature; Russell, War and 

Nature; Curry, “From Garden Biotech to Garage Biotech”; Jørgensen, Jørgensen, og Pritchard, New 

natures. 
34 Fiege, Irrigated Eden; Pritchard, Confluence, The Nature of Technology and the Remaking of the 

Rhône. Mere vand findes i: White, The Organic Machine; Swyngedouw, Liquid Power; Matless, In the 

Nature of Landscape; Fritzbøger, Vandets veje; Biggs, Quagmire. 
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med henholdsvis. inddæmmede landskaber og kystkultur. Begges arbejde er eksempler 

på lokalt forankrede studier, der skaber synteser over bredere historier om 

menneskeskabte forandringer i fysiske landskaber. Søren Byskovs afhandling 

beskæftiger sig primært med tre forskellige lokaliteter og forandringer i lokaliteternes 

anvendelse af kysterne til henholdsvis erhvervsfiskeri, rekreation/turisme og som 

pendlersted.35 Vand har dermed ofte spillet en hovedrolle i både danske og 

internationale studier af omgivelserne.36  

Gennem fokusset på samspillet mellem omgivelserne og mennesker er både 

Morten Stenak og Søren Byskov inden for det miljøhistoriske felt, som også historiker 

Bo Fritzbøger ville kunne regnes til. Fritzbøger har i en lang række værker beskæftiget 

sig med forandringer i landskabet. Fokus har ligget på skovdrift, det åbne land og 

afvanding med en tilgang præget af både mikrohistorie og aktør-netværk-teori, hvor 

samspillet mellem det partikulære og det generelle har været omdrejningspunktet for 

analysen.37 Ligeså befinder denne afhandling sig også udspændt mellem de lokalt 

forankrede analyser, og deres relationer til både lokale, regionale, nationale og 

internationale tematikker i form af forurening, natur- og miljøbeskyttelse og  

Miljøhistorien er således grundlæggende forankret i den fysiske verden. I denne 

henseende er det derfor relevant at inddrage udviklingen af landskabsbegreber og disses 

anvendelse inden for både geografien og miljøhistorien.  

 

Landskabsbegreber 

Landskab er et tilbagevendende ord i mit kildemateriale. Ofte er det analysen og 

vurderingen af et givent landskab, der er tale om. Landskabsanalyse er, ifølge 

landskabsarkitekten Per Stahlschmidt, at finde det vigtige i et landskab. Det handler 

derfor om at karakterisere ‘stedets ånd’ og definere, hvilken type landskab, der er tale 

om. Dette gør landskabet til noget, som er ‘derude’. Denne forståelse er udbredt blandt 

landskabsarkitekter og landskabsforvaltere, hvor en del af lærebøgernes grundide netop 

er at kunne ‘læse stedet og landskabet’. 38  

I den danske ordbog defineres et landskab som ‘den del af et landområde med 

træer, marker, søer, bakker, huse m.m. som man kan se fra et bestemt sted, eller som 

man opfatter som typisk for et større område, fx et land eller en landsdel ofte som 

modsætning til bymæssig bebyggelse.’39 Her defineres landskabet som noget visuelt og 

fysisk. Det, der kan ses fra et bestemt sted. I denne definition er det materielle og fysiske 

landskab kun til stede gennem genstande, der udgør visuelle fikspunkter – huse, søer, 

                                                 
35 Byskov, Dansk kystkultur under forandring, kystlandskab, kulturhistorie og naturforvaltning i det 

20. århundrede, 15. 
36 Danmarks geografi gør naturligvis, at vand til alle tider har været en væsentlig del af hverdagslivet 

og økonomien – herunder også fiskeriet som erhverv.  
37 Fritzbøger, Vandets veje; Fritzbøger, Danske skove 1500-1800; Fritzbøger, Det åbne lands 

kulturhistorie, gennem 300 år; Fritzbøger, “Mikrohistorie og Aktør-Netværks-Teorier”. 
38 Stahlschmidt, Metoder til landskabsanalyse, kortlægning af stedets karakter og potentiale, 6. 
39 “Landskab — Den Danske Ordbog”. 
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marker osv. Ordbogsdefinitionen gør desuden landskabet til noget uden for mennesket, 

noget man kan vælge at se, eller overse.   

Opfattelsen af landskabet som noget visuelt er tæt knyttet til kunsthistorien. 

Udviklingen af centralperspektivet i renæssancens Italien gjorde det muligt at skabe en 

dybde i billedet, som i højere grad en tidligere kunne gengive fornemmelsen af at kigge 

ud fra et centralt punkt og overskue hele landskabet.40 I et centralperspektivisk billede 

er beskueren placeret uden for det, der afbilledes. Denne nye måde at se omgivelserne 

på skabte, ifølge geografen Denis Cosgrove, en ny kontrol over landskabet. 

Centralperspektivet ses også i organiseringen af renæssancens haver, der i høj grad var 

anlagt for at skulle ses fra et centralt punkt. Senere, i 17-1800-tallet, var den romantiske 

have også anlagt med udprægede visuelle virkemidler, der skulle få haven til at fremstå 

nærmest som et maleri.41 I denne forståelse af landskabet står beskueren uden for og 

ser på landskabet og deltager i skabelsen af landskabet. 

Således kan landskabet læses som en tekst, hvor der er en afsender, der har et 

budskab. I den forståelse bliver landskabet til en repræsentation af magtforhold, 

ejendomsret og kontrol. En given kultur kommer derfor til udtryk gennem landskabet 

og kan aflæses i landskabet. Landskabet er derfor i denne forståelse altid en afspejling 

af magtforhold og interesser.42 Det, der dog ikke levnes plads til i denne forståelse, er 

de konkrete fysiske steders forhold til f.eks. beboere.  

En tilbagevendende kritik af disse tilgange til analyser af og fortællinger om 

landskaber og steder går på, at synet på landskabet som tekster, der kan læses som 

menneskelig kultur reducerer landskabet en passiv baggrund for menneskelig handling, 

hvor der ikke tages højde for, at landskaber og steder også eksisterer fysisk og 

materielt.43 Denne landskabsforståelse stiller beskueren uden for og afskærer hende 

som deltager eller medskaber af landskabet, ligesom den overser beboerne og brugernes 

rolle i landskabet.  

I den forståelse ses de gængse dagligdags omgivelser ofte ikke som landskaber, 

men tages for givet. ‘Ordinary landscapes’ betegner således de omgivelser, de fleste 

ikke ville regne for noget. Som Raymond Williams skrev i 1973:  ̒a working country is 

hardly ever a landscape. The very idea of landscape implies separation and 

observation.’44  

 Dermed åbnedes for undersøgelser af de daglige, almindelige steder. Ideen 

stammer fra de amerikanske geografer D.W. Meinig, Yi-Fu Tuan og David Lowenthal, 

der samlet i antologien The Interpretation of Ordinary Landscapes fra 1979 

argumenterede for at undersøge og forstå landskabet som et kulturelt skabt fænomen, 

og særligt de almindelige, dagligdags omgivelser, der ikke er spektakulære. I de dagligs 

landskaber kunne man aflæse en den særegne kultur, der var tilstede netop der. I deres 

                                                 
40 Cosgrove, “Prospect, Perspective and the Evolution of the Landscape Idea”, 55; Wylie, Landscape, 

56–70. 
41 Cosgrove og Daniels, Iconography of Landscape, 4–6. 
42 Wylie, Landscape, 68. 
43 Hansen-Møller, “Natursyns model: A conceptual framework and method for analysing and 

comparing views of nature”, 65. 
44 Williams, The country and the city, 20. 
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optik eksisterede der særlige amerikanske (og sydstats- og nordstats-) landskaber, der 

var skabt af stedsspecifikke levemåder og forhold.  

Deres tilgang til at undersøge landskaber som et hele og et udtryk for kulturelle 

forskelle, forandringer og strømninger lægger sig i mine øjne op ad den samtidige 

cultural studies-bølge. I  landskabet kunne man altså aflæse betydninger og det 

almindelige, menneskelige liv.45 Som geografen Donald Meinig skrev i 1979, så 

eksisterer de nuværende beboere kun på baggrund af deres forfædre, ligeledes er de 

nuværende landskaber (især i Danmark) produkter af fortidige handlinger, og disse 

handlinger kan man ikke se bort fra.46 Det er altså underforstået, at mens 

(kultur)landskabet er formet og skabt af menneskers ideer og forestillinger, findes det 

også materielt og fysisk, og ikke kun i billeder, malerier og rejsefortællinger.  

Produktive og post-produktive landskaber 

Et samlende begreb for nutidige landskabsanvendelser er det post-produktive 

landskabsbegreb, som dækker over flere samtidige udviklinger i brugen af landskabet.47 

Et element af det postproduktive landskab er adskillelsen af arbejde og jord. 

Landbrugets generelle økonomiske og strukturelle udvikling siden 1960erne har været 

præget en stigning i gårdenes areal og et fald i antal fuldtidslandmænd.48  

Støtteordninger og lempelser af jordlovgivning har gjort det muligt at skabe bedrifter, 

der består af flere gårde, og hvor de tidligere stuehuse mange steder bliver lejet ud eller 

solgt fra.  

Udviklingen har resulteret i, at tilflyttere og beboere på landet i stadig stigende 

grad blot bor på deres nedlagte landbrug, men uden at være direkte afhængige af, eller 

overhovedet at dyrke hverken jord eller urtehave. Det postproduktive i denne 

sammenhæng dækker derved over disse beboeres tilknytning til deres jord og område 

som et rekreativt sted. At bo på landet bliver for disse mennesker et aktivt valg om fri 

luft, højt til himlen og en forestilling om at bo midt i naturen, selvom den natur de bor 

midt i ret beset kan anses som et produktionslandskab. Blot ikke for disse beboere.  

Det post-produktive landskabsbegreb hænger også tæt sammen med betegnelser 

som det rekreative landskab eller fritidslandskabet. Begge typer landskaber er igen tømt 

for økonomisk produktion i traditionel forstand, og landskaberne er her en scene for 

menneskelig udfoldelse. Der produceres i stigende grad oplevelser, frem for afgrøder. 

Begge mine analyser afdækker områder, der fremstår som umiddelbart post-produktive, 

hvis det produktive er afgrøder.49 

 I en post-produktiv forståelse af landbrug og landskabsanvendelse bliver 

landbruget til skurken i landskabsforvaltningen, og som Wilson argumenterer for, 

                                                 
45 Lewis, “Axioms for Reading the Landscape”, 20 ff. 
46 Meinig, “The beholding eye”, 40. 
47 Ilbery og Bowler, “From Agricultural Productivism to Post-Productivism.”; Evans, Morris, og 

Winter, “Conceptualizing agriculture”, 314–15. 
48 Hansen, “Dansk landbrugs strukturudvikling siden 1950–i internationalt perspektiv”, 6–10; Claus 

Beier ; Ole H. Caspersen ; Patrik Karlsson Nyed, “Udvikling i Agerlandet 1954-2025: Kortlægning af 

Markstørrelse, markveje og småbiotoper”. 
49 Grau Møller, “By og lands møde i landdistrikterne siden 1950”. 
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risikerer fokusset de negative aspekter ved traditionelt, produktionsorienteret landbrug 

at skade forholdet mellem landbrugere og ikke-landbrugere.50 Især tilflyttere til 

områder, der traditionelt har været domineret af landbrug, udviser ofte mindre tolerance 

over for lugt, støj og andre gener, end folk, der har beskæftigelse i eller kendskab til 

landbruget. Omvendt udviser landmænd heller ikke altid stor tolerance over for ikke-

landbrugeres ønsker til deres omgivelser.51   

 

Indlejret i det post-produktive er selve forståelsen af landskabet som noget, der har 

været produktivt i økonomisk forstand og nu ikke længere er det. Begrebet er altså 

præget af en temmelig traditionel økonomisk forståelse af, hvori det produktive består. 

I denne forståelse er jord kun produktivt så længe, der er et økonomisk udbytte i enten 

i form af mælk, opfedede kvæg eller afgrøder. Jeg vil dog gerne undersøge, hvorvidt 

det postproduktive egentlig giver mening i en dansk kontekst, da det begrænsede danske 

areal – selv store inddæmningsprojekter fra anden halvdel af 1800-tallet har ikke gjort 

landet væsentligt større – gør det nødvendigt altid at anvende arealet med et eller andet 

formål. Udlægning af marker til brak er i den henseende stadig en produktion, nu blot 

af støttekroner.  

Ligeledes vil jeg i afhandlingen pege på, at udpegninger af fredede områder i høj 

grad producerer landområder, der lader staten Danmark leve op til sine internationale 

forpligtelser om beskyttelse af sårbare habitater og sjældne dyre-, plante- og insektarter. 

Geografen Geoff A. Wilson foreslår da også at anskue det produktive og post-

produktive som forskellige punkter på et spektrum af produktion.52 Den variable 

forståelse af produktion lægger sig også op ad begrebet ecosystem services, som forstår 

økologiske systemer som grundlæggende for menneskets og samfundets eksistens. I 

den forstand er det nærliggende at sammenstille produktionen af god jord og god 

biodiversitet med en service, som opretholder menneskets levevilkår. Jord skal i 

sådanne sammenhænge f.eks. filtrere forurenet vand og binde CO2. I andre ecosystem 

service-sammenhænge er det ikke jorden i sig selv, men vegetationen der skal bidrage 

som service.53 For både det post-produktive og inden for ecosystem service er der tale 

om, at de samme omgivelser, den samme jord, er multifunktionel. Denne forståelse gør 

også, at den samme lokalitet skal levere forskellige services, som er bestemt udefra. 

 

I forbindelse med den danske landbrugsproduktion, hvor især jordbrugere er 

afhængige af veldrænede jorder, kan man derfor også tale om det post-produktive 

landskab som et ”miljøteknisk” landskab.54 Begrebet dækker over sammenkoblingen 

af de fysiske landskaber og tekniske interventioner, såsom dræning ved hjælp af 

pumper, afvandingskanaler osv. Ligeledes kan lossepladser og grusgrave siges at være 

sådanne miljø-tekniske-landskaber, i det deres funktion, udseende og materialitet i høj 

                                                 
50 Primdahl og Kristensen, “The farmer as a landscape manager”; Wilson, “From productivism to post-

productivism… and back again?” 
51 Wilson, “From productivism to post-productivism… and back again?”, 82. 
52 Ibid. 
53 Bartkowski m.fl., “Institutional economics of agricultural soil ecosystem services”, 2. 
54 Pritchard, Confluence, The Nature of Technology and the Remaking of the Rhône, 12. 
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grad er påvirket af sådanne tekniske indgreb. Envirotechnical landscapes er blevet 

brugt som koncept til at beskrive omdannelsen af f.eks. Rhône fra flod med 

transportmuligheder til en flod, der understøttede en række infrastrukturer, herunder 

vandkraftværker i efterkrigstidens Frankrig. Ligeledes har amerikaneren Mark Fiege 

beskrevet afvandede og overrislede arealer i staten Idaho, samt disse landskabers 

betydning for statens landbrugsudvikling og –afvikling. Ligesom hos Pritchard er det 

hos Fiege sammenkoblingen mellem teknologi, økonomiske interesser og den 

materielle og fysiske virkelighed på stedet, der er omdrejningspunktet for analysen, og 

som viser landskabets hybriditet. 55  

Forandringsmuligheder 

Nogle forandringer i landskabet kommer i ryk. Grusgravningen er særligt voldsom 

og omkalfatrende. Andre forandringer såsom udviklingen af en naturtype, en særlig 

fauna eller et ynglested for fugle er langsomme processer, der foregår over tid og i 

ubemærkethed. Et begreb, der har inspireret mig i min forståelse af, hvordan 

beslutninger i en nutid træffes på baggrund af tidligere beslutninger, er begrebet sti-

afhængighed eller ‘path dependence’.56 Begrebet anvendes i forbindelse med materielle 

aspekter af politiske beslutninger, og det har særligt været anvendt i analyser af 

offentlig transport, hvor f.eks. valget af en transportform resulterer i en bestemt 

indretning af byrummet, som herefter ligger fast og former fremtidige beslutninger om 

transportsystemer.57 Jeg bruger ikke direkte begrebet som analytisk greb, men som en 

indgang til forståelsen af, hvordan landskabsformningen er betinget af det, der var der 

tidligere. Det betegner i min anvendelse både landskabets træghed, men også den 

administrative og forvaltningsmæssige træghed, der indtræffer, gennem lovgivning og 

arbejdsstrukturer. Der er altså forandringer på forskellige niveauer, der er betingede af 

hinaden og af skala.  

 

En særlig sti-afhængighed er ejendomsretten, der er grundlovsfæstet, og som i høj 

grad afgør hvem, der kan foretage forandringer eller bevaring. Grundlæggende giver 

ejendomsretten på papiret ret til at råde over et gode.58  Privat ejendomsret er, som det 

vil fremgå i analyserne, en vægtig faktor, når myndigheder vil foretage forandringer i 

omgivelserne. Både jordejere med mange hektar og de med få opnår gennem deres 

ejendomsret en magt over lige præcis det område og den plet, de ejer. Ejendomsretten 

giver – som jeg viser i analyserne – ret til og mulighed for forskellige former for 

udnyttelse og anvendelse. Samtidig giver ejendomsretten magt over for myndigheder 

og lovgivere. I sidste ende får ejendomsretten dermed et fysisk udtryk, når en ejer 

beslutter sig for at forandre tilstanden på sin jordlod.  

Ejendomsretten udtrykkes gennem matriklerne, som bliver bevis på inddelingerne 

i landskabet. Der er altså en tæt sammenfletning af ejerskab, opmåling og lovgivning. 

Forandringer i ejerforhold muliggør i sidste ende forandringer i de fysiske omgivelser. 

                                                 
55 Fiege, Irrigated Eden, 205–7. 
56 Mahoney, “Path Dependence in Historical Sociology”; Pierson, Politics in Time, 30–48. 
57 Sorensen, “Taking path dependence seriously”, 18. 
58 “ejendomsret | lex.dk”. 
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Forestillinger om hvad man kan og ikke kan, kan være formet af kollektive 

forestillinger om den rette udnyttelse af jorden, men naturligvis også af individers egne 

holdninger, overbevisninger og meninger. En grundlæggende forandring i forståelsen 

af de fysiske omgivelser opstår med ejendomsret og inddelinger efter denne. Ejes 

jorden, ejes som regel også retten til at bestemme over, hvad man vil gøre med den.59 

Som jeg viser i afhandlingen, forandredes synet ejendomsrettens ukrænkelighed dog i 

løbet af den undersøgte periode, ligesom hensynet til almenvældets interesse i jorder 

også ændredes.   

Opsamling 

Da landbruget har været den dominerende landskabsanvendelse gennem 

århundreder, har landbrugshistorien været præget af historisk-geografiske studier. Med 

nyere begreber som det post-produktive landskab eller det multifunktionelle landskab 

er det dog også tydeligt i forskningen, at landbrugshistorie ikke længere kun kan 

fokusere på landbrug, men må forholde sig til forandringer i landskabs- og 

naturforståelser, såvel som forandringer i forvaltning, bosætning og internationale 

forhold.  

Fælles for de landskabsforståelser, jeg har præsenteret er, at landskabet på sin vis 

ikke findes inden det bliver kodet eller tilskrevet bestemte kulturelle koder. Magten til 

transformationer ligger stadig hos mennesket, ligesom omgivelserne kunne modelleres 

efter menneskers ønsker. Landskabsforskning bygger altså på ideen om, at 

omgivelserne er formet af mennesker over tid. Den svenske geograf Torsten 

Hägerstrand forstod landskaber som et samspil mellem de fysiske former og de 

individer – både humane og non-humane – der bebor det.60 Denne forståelse ligger i 

tråd med antropologen Tim Ingolds udlægning af omgivelserne som proces, og også i 

forlængelse af miljøhistoriske tendenser til at se verden som konstrueret.61  

Samlet bør man forstå Hägerstrands landskab som, at der er sket en fysisk 

forandring, hvor landskabet er konstrueret. I den forstand er landskabet helt konkret og 

fysisk konstrueret gennem menneskelige handlinger og aktiviteter over tid. Samtidig er 

der en begrebslig konstruktion til stede. Den opstår i det øjeblik, vi som forskere og 

mennesker begynder at forholde til omgivelserne. Denne dobbelte konstruktion ser jeg 

ikke som noget, der udelukker hinanden, men som en konstruktion, der er værd at være 

bevidst om. At sige at verden er konstrueret af viden, er ikke det samme som at sige, at 

den ikke findes fysisk.62 Det betyder blot, at vor forståelse af omgivelserne altid er 

medieret af tidligere viden og vores herkomst. Dermed forandrer både forståelsen af 

omgivelserne og omgivelserne over tid. Det, der tidligere blev anset som nyttigt, ændrer 

sig, og er enten unyttigt eller direkte ulovligt. Det er disse overgange, som jeg forsøger 

at beskrive i afhandlingen. 

                                                 
59 Fritzbøger, A Windfall for the Magnates., 28ff; Engel-Di Mauro og Van Sant, “Soils and 

Commodification”, 61. 
60 Stenseke, “All Ecology”, 694. 
61 Ingold, “The Temporality of the Landscape”. 
62 Demeritt, “Being Constructive About Nature”, 35–36; Demeritt, “Science, Social Constructivism and 

Nature”, 177–78. 
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De ovennævnte faggrene har det tilfælles, at de forklarer hvad, der er sket og 

hvorfor, men det er meget svært at følge helt konkret, hvordan f.eks. 

kommunalreformen fungerede. Hvilke praksisser og handlinger forandrede sig, og hvor 

foregik det. I afhandlingen forsøger jeg derfor også at kortlægge, hvordan forvaltning 

hænger sammen med vores fysiske omgivelser. Mit fokus er, som nævnt, på det 

relationelle landskab, og på hvordan forandringer sker og gøres.  

Netop fordi landskabsforandringer er bundet af hensyn til lovgivning, ejerforhold, 

ejendomsret, natursyn og den konkrete fysiske virkelighed, har jeg orienteret mig i dette 

brede felt. Det er således også denne afhandlings intention at skabe en forbindelse 

mellem miljøhistoriske og landbrugshistoriske analyser og så den forvaltnings- og 

planlægningshistorie, der ofte overser netop de fysiske omgivelser som en vigtig 

historisk aktør. Min afhandling er derfor et bud på et helhedssyn på landskabsforandring 

som proces, der inddrager disse forskellige faggrene og aspekter, og som forsøger at 

beskrive processerne ud fra to specifikke lokaliteter. 

 

METODER OG TEORI: HVORDAN GØRES LANDSKABER 

At analysere steder som netværk  

Ved at tage udgangspunkt i de to specifikke steder er det muligt at få en forståelse 

for de relationelle processer, landskabsforandringer er. Jeg forstår 

landskabsforandringer og landskabsformning som en relationel proces, der foregår 

mellem en lang række aktører. I bund og grund om noget meget konkret: jord og fysiske 

omgivelser og hvordan de sammen med aktører som forvaltere, grågæs, direktiver, 

forskellige affaldstyper, naboer, ejere og grundvandsberegninger alle er med til at 

påvirke og forme, hvad der kan ske og sker på det pågældende sted.  

En relationel forståelse af, hvad et sted er, og hvordan det skabes, handler ikke om 

at sidestille alle opfattelser og alle forklaringer. Det skal snarere forstås sådan, at stedet 

ses som en indgang til at forstå, hvordan stedet bliver skabt som en proces, hvor 

forskellige styrker strides og afvejes. Der er derfor udlægninger, der vinder mere magt, 

end andre. Grusgravning og affaldsdeponering foregår et sted, og det sted forandres 

over tid gennem sådanne anvendelser. Det er ikke det samme sted, når landmanden 

graver grus, som når fredningsstyrelsen udtaler sig kritisk om det. Ligeledes er 

inddæmningen ét sted, når det er forvalteren, der forholder sig til køerne, der græsser 

på strandengen, og et andet sted, når det vurderes gennem et luftfoto.  

I den forstand er vores omgivelser relationelle og hybride; afhængigt af aktør og 

position, forandrer omverdenen sig. Det gør også, at en opdeling mellem natur eller 

kultur ikke kan lade sig gøre. Normalt forbliver objekter og aktører bliver på hver side 

af en natur-kultur akse uden for alvor at opløse opdelingen, og dermed fastholdes 

forestillingen om, at der er et samfund og en natur, som er grundlæggende adskilte. 

Hvor natur og kultur som regel forstås som binære modsætninger, vil en forståelse af 

verden som hybrid og relationel opløse dette.  Som jeg vil vise i mine analyser, er det 

reelt meget mere komplekst, og måske endda så sammenfiltret, at spørgsmålet om natur 
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eller kultur bliver udvandet og uinteressant. I stedet er stederne hybrider.63 Hybrider 

eller hybriditet gør op med en binær enten-eller-tankegang. I stedet for at se noget, som 

enten natur eller kultur, er der fokus på, hvad det består af. Her er det underforstået, at 

de to kategorier vil vise sig at være umulige af afgrænse gennem en analyse.  

Opløsningen af det dialektiske natur-kulturbegreb bidrager til en mere bevægelig 

og plastisk forståelse af vore omgivelser og åbner op for nye erkendelser, modsat 

trangen til at definere og afgrænse, hvad der er kultur, og hvad der er natur. Som den 

britiske geograf Sarah Whatmore påpeger, er analyser af natur- og kulturbegreber ofte 

negativt defineret – altså, hvad er natur ikke, eller hvad er kultur ikke. Det negative 

fokus resulterer efter hendes mening i statiske diskussioner, der ikke nødvendigvis 

bringer nye tanker i spil. Derfor mener hun, at hvis vi skal kunne forstå omgivelserne 

og miljøet, så bør vi være mindre opmærksomme på at afgrænse, og i stedet forstå 

verden som hybrid.64 I min optik betyder det at undersøge, hvordan landskabes gøres i 

relationerne mellem aktører. Hvad der for nogle er en mark, er for andre natur.65 Det 

peger også på, den fysiske verden gør noget, og at mennesket ikke står uden for og 

uafhængigt kan betragte den. Ligesom alle andre organismer er mennesket situeret og 

forankret i den fysiske verden.  

 

Ved at lægge vægt på de reelle fysiske forandringer og bevaringen af stederne vil 

jeg belyse forandringer med udgangspunkt i den fysiske virkelighed, i stedet for at 

undersøge, hvilke forståelser der førte frem til forandringerne. Jeg håber derved, at 

analysen kan åbne op for en dybere forståelse af det materielles rolle, frem for at de 

eneste aktører, der kan skabe forandringer, er mennesker.  I stedet for, at enten at 

tilskrive mennesker al magt til handling eller forstå omgivelserne som et materielt 

udgangspunkt, der afgør alle muligheder, bør man rettere undersøge, hvordan 

omgivelserne aktivt påvirker hvad folk opfatter som logisk, ønskværdigt og tilladeligt. 

Som et pendul der svinger mellem flere punkter.  

 

Steder udlægges ofte som det lokale, fysiske og mentalt afgrænsede, hvor det 

hverdagsagtige kan udfolde sig. En opfattelse af noget som et sted, kræver tit en 

følelsesmæssig forbindelse til netop den lokalitet. Derfor bliver stedet fysisk og 

konkret. Heroverfor modstilles rummet som abstrakt, teoretisk og ikke-lokalt og 

globalt. Rum er abstrakte, globale og svært håndterlige, mens steder er konkrete, lokale 

og overskuelige. Det er afgrænset følelsesmæssigt idet, det forudsætter en relation til 

netop den lokalitet.66 Begge positioner bliver så at sige fastlåst i et enten-eller: rum kan 

ikke være sted og omvendt. Hvis man derimod anskuer landskabsforandring som en 

proces, kan man forstå rummet som i konstant forandring på tværs af skalaer. Denne 

tilgang opløser derfor det dialektiske rum-sted-begreb. I den forståelse bliver rum både 

produceret lokalt i en lille skala, som også kan påvirkes af det globale og den store 

                                                 
63 Latour, We Have Never Been Modern, 78. 
64 Whatmore, “Heterogenenous Geographies”, 266. 
65 Som også tidligere miljøminister Esben Lunde Larsen udtalte i april 2016.  
66 Merrifield, “Place and Space”, 517. 



24 

 

skala. Geografen Andrew Merrifield opsummerer problemstillingen således: ‘Space 

and place are different aspects of a unity.’67 Det ene kan altså ikke eksistere uden det 

andet og altså er de komplementære.  

Denne sammenblanding af rum og sted behandlede den franske filosof Henri 

Lefebvres i sit arbejde med produktionen af rum. Lefebvre forstod rum som socialt 

skabte, foranderlige og påvirkelige af mennesker, økonomi og den fysiske verden. Fordi 

rum er socialt skabte kan en analyse af et givent rum ikke afgrænses til kun at omhandle 

enten den fysiske sfære, det sociale liv eller det økonomiske rum. Alle elementerne 

indgår i det, han kalder det sociale rum.68 Alt sammen vil være til stede på samme tid 

og sammen skabe det sociale rum. En oplevelse af at bo i en bestemt type lejlighed vil 

til enhver tid være præget af arkitektens plan, sociale normer og regler for 

lejlighedslivet, samt den individuelle (og evt. kollektive?) oplevelse af stedet. Ved at 

fokusere det spændingen mellem de tre begrebspar bliver forståelsen af et bestemt sted 

mindre fastlåst, end en mere dialektisk stedsforståelse ville skabe. I Lefebvres forstand 

bliver rummet hele tiden skabt, samtidig med at det hele tiden skaber nye rum. Styrken 

ved Lefebvres rumlige forståelse er, at det samme rum analytisk kan angribes fra 

forskellige vinkler. Som Lefebvre udtrykker det: ‘Thus space may be said to embrace 

a multitude of intersections, each with its assigned location.’69 

Disse tanker har dannet udgangspunkt for min egen begrebsdannelse om det 

tilladelige, det ønskede og det mulige, som jeg nu vil præsentere.  

For at kunne tilgå landskabsforandringer analytisk har jeg arbejdet med tre 

begreber, jeg kalder det mulige, det tilladelige og det ønskede for at kunne sætte 

forandringer i lovgivning, anvendelse og forståelse af omgivelserne i relation til 

hinanden, og så samtidig kunne koble dem til forandringer i de fysiske omgivelser.  

Det mulige relaterer i denne sammenhæng til det, der praktisk kan lade sig gøre. 

Alt efter hvilket tidspunkt og hvilke professioner, man undersøger, vil det mulige skifte. 

Forandringer i klima, teknologi, idelogi eller politiske interesser er alle faktorer, der 

spiller ind i forhold til forståelsen af det mulige.  

Ud fra begrebet det tilladelige undersøger jeg, hvordan det tilladte kan forstås ud 

fra lovgivningen, og hvordan både national og international lovgivning helt konkret 

påvirker et givent sted. Ligesom det mulige er det tilladelige indlejret i praktiske 

hensyn, ideologiske interesser og juridiske bindinger: Ud over naturlovene er ingen lov 

opstået uden en eller anden form for menneskelig medvirken.  

Mit sidste fikspunkt er begrebet det ønskede, hvilket dækker over, hvad der var 

ønsket for et bestemt sted, på et bestemt tidspunkt, af bestemte aktører. Dette begreb 

bidrager til at skille det tilladelige fra, hvad man ønskede som gruppe eller som 

institution. Det kan derfor bruges til at undersøge, hvordan beslutningsprocesserne 

omkring f.eks. landskabsforandringer ikke kun er bundet af lovgivning, men at denne 

lovgivnings udformning i selve landskabet i høj grad er præget af lokale ønsker. Det 

ønskede hænger tæt sammen med de to andre begreber, men her med forståelser, 

                                                 
67 Ibid., 527. 
68 Lefebvre, The Production of Space, 38–39. 
69 Ibid., 33. 
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opfattelser og de medvirkende aktørers interesser i fokus. Samtidig er det ønskede nært 

beslægtet med utopier, drømme og forestillinger om forandring. Hvad der kan lade sig 

gøre, afgøres ikke kun af de fysiske rammer, men i lige så høj grad af, hvad der kan 

forestilles.70  

De tre indgangsvinkler er dermed indbyrdes afhængige og fungerer samlet som 

fikspunkter analysen af det relationelle landskab. Ligesom Lefebvres begreber kan 

flyde sammen, kan mine begreber kan flyde sammen og overlappe. Da min 

undersøgelse drejer sig om forandringer brugen af omgivelserne/landskabet, er der på 

forhånd forskellige udlægninger af det samme sted, samt forandringer over tid på spil.  

Udgangspunktet for de tre begreber er altså, at vores viden om og omgang med 

verden er konstrueret og foranderlig. For at kunne udforme en analyse kræver det derfor 

et blik på, hvordan viden om verden skabes. I det følgende ekspliciterer jeg, hvordan 

mit begrebsapparat bunder i aktør-netværk-teoretiske positioner, hvor verden forstås 

relationelt som noget, der skabes mellem aktører.  

Historisk forklaring – konstruktivisme, Aktør-Netværk-

Teori og semiotik 

Inden for konstruktivismen forstås virkeligheden som konstrueret gennem 

processer, der involverer mennesker, oversættelse og omverden. Al viden om verden er 

altså konstrueret og medieret af sprog, billeder og tale. Samtidig er sproget påvirket af 

sociale forhold, forhandlinger og processer. Verden bliver omformet og forandret 

gennem sproglige handlinger – og her er sprog forstået i den bredeste forstand – 

inklusiv kropssprog og andre måder at kommunikere på.  

En sådan historisk analyse vil derfor grundlæggende spørge ‘hvad’ og især 

‘hvordan’. I stedet for at acceptere ‘fakta’ som rene, ubesmittede enheder, undersøger 

man, hvordan disse ‘fakta’ er blevet til. Dermed ikke sagt, at der ikke er noget, der er 

mere rigtigt end andet, eller at verden ikke findes, men at vores viden om den altid er 

medieret og formet.71 Af den grund er videnskabshistorikere også i høj grad præget af 

konstruktivismen, fordi den stiller spørgsmål til det, der ellers gælder som objektiv 

viden.72 En historisk analyse med dette udgangspunkt bliver derfor ofte en analyse af, 

hvordan et givent fænomen blev frembragt og udbredt som gængs viden.73 

Konsekvensen er, at det analytiske fokus forskydes fra en lineær kausalitet til 

fortolkning af hændelser.74 

I en videnssociologisk forståelse konstrueres fakta gennem praksisser, sociale 

relationer og aktører (både humane og non-humane). Hvad man generelt forstår ved 

objektiv viden er derfor altid et resultat af en forhandling, der er foregået i et kollektiv. 

Denne kollektive proces udmunder i såkaldte ‘Denkstile’ og ‘Denkkollektiv’, som det 

blev formuleret af medicineren og teoretikeren Ludwik Fleck allerede i 1930erne. 
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Tænkestilene og tankekollektivet er ifølge Fleck grundlaget for at ny viden kan 

accepteres og dannes. Der er skal altså være et fælles tankegods, førend noget kan 

accepteres. Flecks vidensbegreb er ikke lineært fremadskridende – der er altså ikke kun 

én retning mod en endegyldig sandhed – men det er stadig baseret på, at der kommer 

stadig flere nuancer til, som gør, at noget kan være mere rigtigt end andet. Flecks 

hovedpointe er dog, at videnskab er en social proces, hvor man skal lære at ‘se’ for at 

kunne ‘vide’.75  Derfor kan videnskabelige nybrud heller ikke tilskrives enkelte 

individer, fordi deres faglighed altid vil være formet af det tankekollekiv og den 

tænkestil, de er oplært indenfor.76 Tænkestilene er med til at forme de 

vidensfælleskaber, som opstår mellem fagfæller, hvor en bestemt tilgang kan blive 

dominerende.  

 

Aktør-netværk-teorien (ANT) og science-and-technology studies (STS) bygger 

videre på Flecks videnskabsanalyser og særligt, hvordan videnskaben medvirker til en 

forståelse af den moderne verden som lineært opbygget og fremadskridende. Her virker 

naturvidenskaberne ofte som analysegenstand og eksempler. I stedet for at 

naturvidenskabens processer og frembringelser forstås som lineært fremadskridende, 

giver STS og ANT indblik i sammenfiltringerne mellem natur og kultur. Ifølge den 

franske antropolog og filosof Bruno Latour bygger den moderne verden på en 

forestilling om adskillelsen og modstillingen af natur og kultur, som blev skabt med 

udviklingen af naturvidenskaben fra 1600-tallet og frem.77  I denne modernitet er 

naturen uden for samfundet, men denne opdeling giver et forkert billede af en renskuret 

og opdelt verden. Den moderne inddeling modsætningspar som natur-kultur, samfund-

natur fungerer derfor ikke og aldrig har været sand. Samfundet, naturen og kulturen 

findes ikke som adskilte entiteter, men er, samt sammenfiltringerne mellem teknologi, 

videnskab og samfund.  

I STS og ANT analyser af især naturvidenskabelige opdagelser og undersøgelser 

har de netop undersøgt, hvordan fakta skabes og forstås.78 Mens ‘konstruktion af fakta’ 

kan skurre i ørerne, skal det sådan set forstås som en systematisk oversættelse af 

virkeligheden. I stedet for at forstå et givent videnskabeligt resultat som sandt i sig selv, 

handler ANT og STS sådan mere om at følge processen med skabelsen af det resultat, 

som så præsenteres som hårde fakta og endelige svar. Det er i og for sig et forsøg på at 

give et mere realistisk og virkelighedsnært syn på, hvordan viden skabes og 

videnskaben fungerer. ANT forklares bedst med eksempler på analyse. Et klassisk 

eksempel er på er de feltstuder Bruno Latour udførte sammen med den amerikanske 

sociolog Steve Woolgar i 1970erne. Latour og Woolgar fik adgang til et laboratorie i 

Californien og fulgte gennem en periode forskerne på stedet. Frem for kun at undersøge 

de sociale og menneskelige relationer, vendte Latour og Woolgar sig mod alle de 
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dagligdags praksisser i laboratoriet. Herudover inddrog de også genstandene i 

laboratoriet for undersøge, hvordan objekter og genstande medvirkede til at forme den 

viden, forskerne skabte. Fokus lå altså på, hvordan mennesker interagerede med 

hinanden og objekter, og hvordan objekter var med til at forme den viden, der 

præsenteredes.79  

Latour og Woolgar undersøgte altså laboratoriet som et netværk bestående af 

relationer mellem en lang række humane og non-humane aktører for at vise, hvordan 

videnskabelige fakta blev gennem forhandlinger og stridigheder mellem aktører i 

netværket.80 Hvilken rolle spiller f.eks. petriskålen eller bakterierne i frembringelsen af 

et medicinsk studie? Før konklusionerne kan skrives, er der en lang række handlinger 

og aktører, der bidrager: Humane og non-humane aktører, forskernes bevidste eller 

ubevidste praksisser, forskningspuljer og udvælgelsesprocedurer. For at klarlægge 

dette, må man beskrive aktører, handlingsgange og relationer. Hvor et videnskabeligt 

nybrud i sidste ende normalt blev tilskrevet en forskningsgruppe eller en enkeltperson, 

var det ifølge Latour og Woolgar snarere resultatet af en lang række forhandlinger 

mellem mennesker, genstande og praksisser.   

 

Metodisk kan aktør-netværk-teori karakteriseres som en et forsøg på at nærme sig 

sin analyse gennem beskrivelse af aktører og netværk. Aktører kan være både humane 

og non-humane. Det betyder, at der findes både organiske og inorganiske aktører. 

Bakterier, nøgler, biler, mennesker og hunde kan alle være aktører. De kan regnes som 

en aktør i et netværk, så længe, de er kilde til handling.81 Det er i handlingen, at 

netværket opstår, styrkes og svækkes.  

Det vil sige, at relationerne mellem aktørerne udgør netværket, som så kan 

forandres alt efter aktørernes status, fremkomst og forsvinding. Aktørerne er i sig selv 

ikke noget uden for deres position i netværket (eller i så fald, er de ikke det samme som 

når de indgår i det specifikke netværk. Lige som en bold forstås forskelligt for den, der 

skyder på målet, og den, der uforvarende rammes i hovedet.).  

Disse erkendelser har jeg i afhandlingen overført til mine analyser ved at inddrage 

non-humane aktører, samt fokusere på, hvordan aktørerne formes gennem relationer i 

det netværk, de indgår i. Det er altså en materiel semiotik, hvor man inddrager 

materialitet og praksisser i beskrivelsen af en handling. Gennem disse beskrivelser 

træder relationerne mellem aktørerne frem. Denne tilgang viser og afdækker, hvordan 

landskaber formes og gøres gennem forandrings og bevaringsbestræbelser.  

Det relationelle 

En aktør-netværk-teoretisk forståelse af, hvordan virkeligheden fungerer, er stærkt 

inspireret af semiotikken.82 Semiotik som tegnfortolkning har sit ophav i lingvistikken, 

men har siden begyndelsen af 1900-tallet i høj grad også påvirket andre 

humanvidenskaber, herunder historie. Enhver analyse, der beskæftiger sig med 
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tolkning, er i sine rødder en semiotisk analyse, hvis man accepterer semiotikkens 

præmis om, at virkeligheden består af tegn. Semiotikkens grundlægger Charles Sanders 

Peirce definerede et tegn som: ‘Et tegn er noget, som for nogen står for noget i en eller 

anden henseende.’83 Førend noget kan være et tegn kræver det altså en tilstedeværelse 

af et objekt, en fortolker og et såkaldt primært tegn. Et tegn består derfor af en relation 

mellem tre fænomener: 1. Det primære tegn. 2. objektet. 3. fortolkeren.  

Det primære tegn er en fremtrædelsesform uden hensyn til betydningen eller 

fortolkningen. Biosemiotikeren Jesper Hoffmeyer bruger som eksempel på et primært 

tegn de røde knopper, børn får, når de får mæslinger. Objektet bliver i dette eksempel 

sygdommen mæslinger, som de røde knopper henviser til, hvis det er lægen, der er 

fortolkeren. Samme eksempel ser imidlertid anderledes ud, hvis man indsætter moderen 

som fortolker. Her vil objektet blot være sygdom, og derfor ikke nødvendigvis specifikt 

mæslinger. De røde knopper er derfor ikke i sig selv et tegn, men kun et tegn for nogen 

– lægen eller moderen. Samlet skal alle tre fænomener være tilstede, førend det kan 

være et tegn i Peirces forstand.84 

En tegnanalyse giver mulighed for at lave kvalificerede gæt. Man kan altså ikke 

på forhånd fastslå de røde knoppers ophav, men hvis moderen tidligere er stødt på 

mæslinger eller selv er læge, så giver tegnet pludselig en anden mening. At konkludere 

ud fra et kvalificeret gæt kalder Peirce abduktion.85. De grundlæggende tanker i 

semiotikken er således, at fortolkningen aldrig kan være givet og fastlagt på forhånd.  

Tegntolkningen er også materiel, idet den også inkluderer den fysiske verden. Her 

er den estiske biolog Jacob von Uexkülls arbejde værd at nævne. Han beskæftigede sig 

med, hvordan dyr opfatter deres virkelighed (Umwelt). Han argumenterede for, at f.eks. 

søpindsvind tilskriver deres omgivelser visse betydninger alt efter situationen.: en sten 

kan opfattes som et neutralt objekt i menneskets omverden, mens den samme sten tjener 

som skjul for en bille, og dermed er et beskyttelses-objekt i billens forståelse. Ligesom 

hos Peirce kan forskellige aktører derfor tilkende det samme objekt forskellig 

betydning.86  

Med inspiration fra Uexküll udviklede den amerikanske psykolog James Gibson 

begrebet affordance, som man kan oversætte til iboende egenskab.87 Affordance 

betegner muligheden, der er indlejret i et fysisk objekt. Man skal altså forstå de iboende 

egenskaber som værende tilstede som en mulighed. Den sten, et menneske kaster i 

vandet, findes måske kun i det øjeblik som objekt for den person, mens den samme sten 

har været skjulested for tanglopper, der har forstået stenen som et beskyttelses-objekt. 

Stenen har dog alle mulighederne indlejret i sig hele tiden.  

Ved at undersøge den fysiske verden gennem de iboende egenskaber og deres 

relationer, er det ifølge antropologen Tim Ingold muligt at træde væk fra en forestilling 

om at vore omgivelser enten er naturskabte eller kulturskabte, samt den udbredte 

                                                 
83 Hoffmeyer, En snegl på vejen., 35. 
84 Ibid., 36. 
85 Egholm, “Mikrohistorie”, 30. 
86 Von Uexküll, A Foray Into the Worlds of Animals and Humans, 124–26. 
87 Gibson, The ecological approach to visual perception, kap. 8; Ingold, “Materials against 

materiality”, 5. 
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forståelse af, at menneskets forhold til ting og omverden altid er styret og medieret af 

en indlejret kultur. I stedet giver det relationelle aspekt altså plads til at omgivelserne 

skabes og skaber - også uden en kulturel overbygning som nødvendigt udgangspunkt.88  

For at kunne undersøge, hvad det materielle gør i landskabsformningen, må man 

derfor undersøge, hvilke muligheder og evner det materielle har. Hvad gør stenen for 

omgivelserne, og hvad gør vigen for i miljøet? Det er altså nødvendigt at overveje, 

hvilke egenskaber (properties) den fysiske verden har, og hvordan disse egenskaber 

sætter gang i forandringer.89 Jeg kobler mine tre indgange i det mulige, det tilladte og 

det ønskede med en forståelse af omgivelserne som noget, der aktivt påvirker, hvad der 

kan ske og sker, og fokuserer på det relationelle. Derigennem åbner jeg for en analyse, 

hvor det materielle får en stemme.  

Hvor Bruno Latour og andre aktør-netværk-teoretikere vil mene, at aktører først 

får agens – og dermed indvirkning – i relationer og netværk, inddrager jeg de iboende 

egenskaber for at understrege, at ikke alle aktører kan indtage alle roller i netværket. 

Det er ikke muligt for gruset at grave sig selv op. I den forstand har gruset og jorden 

ikke agens ud over, at dets tilstedeværelse giver anledning til bestemte ønsker. Denne 

tilgang er blevet kritiseret af geografen Alf Hornborg og humanøkologen Andreas 

Malm. De to har kritiseret aktør-netværks-teoretikere og den såkaldte new materialism 

for at det materielle skulle kunne påvirke menneskelige beslutninger som f.eks. at 

udvinde grus eller kul. Ifølge de to, er det ikke kullet eller grusets tilstedeværelse – altså 

stedets iboende egenskab – der påvirker ejere til at gøre det, men strukturer og 

kapitallogik, der gør det logisk at udvinde kul.90  Malm og Hornborg er særligt kritiske 

overfor ANT og ny-materialismen, da det at tilskrive non-humane aktører en agens, 

fjerner ansvar fra menneskeheden, og særligt det globale Nords ansvar for 

klimaforandringerne. Dette ansvar bør, efter Malm og Hornborgs mening, udelukkende 

placeres på vestligt funderet kapitalisme og industrialisering.  

Jeg ser ikke det at give det materielle en stemme, som det samme som ukritisk at 

tillægge alle non-humane og umælende væsner samme aktør-status som mennesker, 

derimod bliver den marxistiske forklaringsmodel for ensrettet og deterministisk, når 

man, som jeg, analyserer forandringer og bevaring over tid. 

Som jeg viser i analyserne, er logikkerne bag det ønskede, det mulige og det tilladte 

ikke altid styret af de samme bevæggrunde, ligesom det er tydeligt, at det materielle 

påvirker, hvad der kan og må ske på lokaliteterne. Begrebet stedets iboende egenskaber 

har styret mine beskrivelser, hvordan forandring og bevaring skete. For at kunne vise 

dette, har jeg formuleret mine analyser som tætte beskrivelser af relationer og aktører.   

Beskrivelse 

Da hele tilgangen til virkeligheden inden for ANT – dens ontologi - afviser en 

bagvedliggende sandhed eller kausalitet, kan man ikke nå nogen større sandhed ved at 

spørge ‘hvorfor’. For at kunne udrede sammenhænge i relationer, aktører og netværket 
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bør man derfor i stedet fokusere på en ‘hvordan‘- tilgang. At besvare hvordan-

spørgsmålet gøres ifølge ANT-teoretikere bedst gennem en tæt beskrivelse, meget i stil 

med antropologen Clifford Geertz tanke om ‘thick description‘ som den måde, hvorpå 

man kan forstå det markant anderledes. I stedet for at tolke ligger selve fortolkningen 

altså i beskrivelsen, der skal være detaljeret som muligt. Det er altså gennem denne 

tætte læsning af et fænomen, at man kommer frem til mulige tolkninger ifølge Geertz.91  

Den markante forskel mellem Geertz’ thick description og Latours beskrivelser 

ligger i, at hvor Geertz finder frem til en bagvedliggende kultur, der fungerer som 

forklaringsramme, afviser Latour, at der findes bagvedliggende motiver, der kan 

afsløres. Snarere er det gennem blotlæggelse af kendsgerningerne gennem beskrivelsen 

at relationerne mellem aktører og netværk bliver tydelig, og det er denne blotlæggelse 

der viser, hvordan verden skabes.92  

I en ideel ANT-undersøgelse skulle beskrivelsen være så udførlig, at der ikke 

længere er behov for en forklaring af sammenhængene efterfølgende, ligesom der ikke 

skulle være behov for et afsnit under overskriften, ‘konklusion’.93 Dette vil jeg dog ikke 

garantere, men beskrivelse som metode har formet mine analyseafsnits opbygning, så 

de i består af en lang række nedslag, som er tætte gennemgange af relationer, 

beslutninger og kildemateriale. Det skulle derfor gerne være tydeligt, når læseren når 

til sidste side i denne afhandling, hvordan sammenhængene er.  

Ved at arbejde med kildematerialet gennem beskrivelse har jeg struktureret 

analysen sådan, at afsnit med karakter af historisk baggrund er placeret i forlængelse af 

og sammen med gennemgange og beskrivelse af kildemateriale. Dette er gjort for hele 

tiden at vise relationerne mellem aktører, steder og en tidslig forankring. Mine to 

analyser er derfor blotlægning af de handlinger, aktører og relationer, der har fordret 

landskabsforandring og bevaring gennem det 20. århundrede.  

Igen er forbindelsen til semiotikken, at det er i relationerne mellem fænomenerne, 

at tegnene opstår. Der er ingen bagvedliggende, natur- eller gudsgivet logik, der står 

uden for tegnsystemet, som man kan uddrage af en analyse. Analysen sker derfor 

gennem beskrivelsen og blotlæggelsen af relationerne mellem aktører og netværk. I 

beskrivelsen i sig selv ligger en transformation og oversættelse af det virkelige til noget 

andet, af den grund har oversættelse og inskriptioner været to væsentlige 

udgangspunkter for mine analyser, og deres indflydelse vil jeg uddybe nedenfor. 

Konstruerede aktører – oversættelser og inskriptioner 

Kildematerialet i afhandlingen består i hovedtræk af forvaltningskorrespondance 

kombineret med planlægningsdokumenter, luftfotos, kort, rapporter og andre former 

for vidensformidling mellem forskellige administrationer og i min analyse af 

forvaltningspraksisser har to væsentlige aktører i mit kildemateriale været oversættelser 

og inskriptioner. Oversættelsen skal ses som en handling, der betegner at omforme eller 

stabilisere viden. Det kan være til tal, tabeller eller billeder.  Sociologen John Law 

forklarer oversættelse således: ‘So”translation” is a verb which implies transformation 
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and the possibility of equivalence, the possibility that one thing (for example an actor) 

may stand for another (for instance, a network)’94  

I praksis baserer oversættelser sig på en semiotisk forståelse af verden, hvor noget 

kan stå i stedet for noget andet og er et tegn i Peircesk forstand. Et klassisk eksempel 

på oversættelse er landkortet, der netop repræsenterer noget, der er for stort og 

komplekst til at kunne formidles uden en form for mediering. Gennem en oversættelse 

af den fysiske bakke til højdekurver og jordtyper kan man stabilisere og standardisere 

viden, så den kan transporteres, flyttes og anvendes andetsteds. Den fysiske virkelighed 

er dermed blevet omdannet til det, Bruno Latour kalder en immutable mobile – noget 

uforanderligt, men flytbart.95  

Disse kan indgå i forskellige sammenhænge og får i kraft af deres stabilitet – en 

højde-kote kan f.eks. indgå på både kort og i en byggeproces – tildelt en magt til at 

danne baggrund for andre beslutninger, der foregår langt væk fra stedet. Inspirationen 

fra semiotikken er tydelig, idet oversættelsen er at omdanne noget til et tegn og det 

skaber orden i en ellers uoverskuelig virkelighed. Gennem oversættelsen kan noget stå 

i stedet for noget andet. Et kort kan vise grundvandets afløbsretning, men også indgå i 

forhandlinger på vegne af grundvandet – det er så at sige grundvandets repræsentant. 

Det skal dog tilføjes, at det ikke kun er produktet – f.eks. landkortet – der er 

genstand for analysen, men i lige så høj grad selve praksissen med at indsamle viden, 

måle op og systematisere det, så det kan formidles i et standardiseret format. Deri består 

oversættelsen også.  Oversættelsen bidrager dermed til, at det er muligt at tale sammen 

og agere på afstand, men en vigtig pointe inden for ANT er netop, at oversættelsen kan 

skilles ad og undersøges.96 Det er netop denne tilgang, jeg bruger, når jeg i afhandlingen 

anvender inskriptioner til at undersøge, hvordan oversættelserne påvirker forvaltning 

og dermed forandring og bevaring af steder. 

Inskriptioner kan i forhold til oversættelse forstås som mediet eller redskabet. Det 

være sprog, tal, grafer, kort eller andre former for oversættelse. Inskriptionen er det, der 

fastholder det oversatte i en bestemt (fast) form. Oversættelsen er det, Latour og også 

John Law, betegner som inskriptioner eller immutable mobiles.97  Gennem 

fastlæggelsen bliver inskriptionen stabil og kan bruges som del af et argument. Når jeg 

i analysen arbejder med det ønskelige og det tilladelige er det netop baseret på 

oversættelser til objekter, der kan flyttes og anvendes i forskellige sammenhænge til 

forskellige tider.  

Mange planlægningsdokumenter fra 1970erne indeholder forskellige former for 

repræsentationer, der kan analyseres som immutable mobiles, og hvor netop 

oversættelsesprocessen fra virkelighed til flytbar viden var i højsædet for 

forvaltningerne. En standardiseret viden om omgivelserne var i virkeligheden 

udgangspunkt for, hvordan forandringer i det fysiske landskab og i 
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landskabsopfattelserne kunne forvaltes og administreres. Derfor forstår jeg netop 

inskriptioner, repræsentationer og oversættelserne som aktive aktører i skabelsen af 

forvaltningen. Man kan derfor spørge, hvad der bliver forvaltet – oversættelsen i form 

af f.eks. grænseværdier, eller den fysiske bakke og grundvandsforekomsten på stedet?  

En væsentlig del af mit kildemateriale udgøres af forskellige former for 

repræsentationer. Der er udskiftningskort, matrikelkort, topografiske kort, luftfotos og 

plantegninger, ligesom der er tekst, tabeller, floralister og grafer.  Fælles for materialet 

er, at det på forskellig vis gengiver tilstanden i de områder, jeg analyserer, på et givent 

tidspunkt. Samtidig afspejler kortene, dataindsamlingerne og det også repræsentationer 

af viden og af ideologier. Denne dobbelte forståelse af repræsentationer gør, at de både 

fungerer som kilde til at vise hvordan et sted så ud og var indrettet på et bestemt 

tidspunkt, og fungerer som indgang til beskrivelsen.  

Repræsentationer er således både analyseobjektet og analysens baggrund, netop 

fordi de giver adgang til de landskaber, aktører, rum og steder, som jeg har beskrevet 

oven for. I det følgende uddyber jeg derfor, hvordan jeg anvender og forstår 

repræsentationer, og hvordan disse anvendelser forholder sig til mit øvrige metodiske 

og teoretiske fokus.  

 

Oversatte landskaber 

Da landskaber forandres over tid, har jeg været afhængig af kort, billeder og planer 

for at kunne skabe en ide om, hvordan forskellige praksisser har ændret 

Keldberg/Tømmerup og Saltbæk Vig. Ved at se på disse kort, flyfotos og matrikelkort 

accepterer jeg altså, at kortene og billederne gengiver virkeligheden realistisk som den 

var på det givne tidspunkt. Denne form for regressive analyse har været udbredt inden 

for historisk geografi, og hovedformålet har været at genskabe en fornemmelse af 

fortidige landskaber og landskabsbrug.98 I en klassisk historisk forstand ligger denne 

tilgang tæt på den traditionelle forståelse af en beretning.  

Samtidig anvender jeg det samme materiale som et levn fra fortidige 

landskabsopfattelser og –forståelser. Det vil sige, at repræsentationerne i stedet for at 

kun at skulle give indblik i hvordan der så ud på det givne tidspunkt, også giver indblik 

i den kontekst, repræsentationen opstod i. Det vil sige, at fokus ligger på praksis og 

anvendelsen af repræsentationen. Repræsentationer er altså resultatet af en 

oversættelsesproces fra noget virkeligt til et andet medium. Derfor kan repræsentationer 

også forstås som historiske levn fra en fortidig kontekst, som omtalt i forbindelse med 

den historiske geografi.99  

I de konkrete analyser indgår kort som en væsentlig kilde og som et analytisk 

fikspunkt. Det vil sige, at det den dobbelte anvendelse af repræsentationen igen er på 
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spil i forhold til brugen af kort. Det er både kortet som genstand, og kortlægningen som 

praksis, der er interessant for analysen.  

Som repræsentation giver landkort os tilsyneladende umiddelbar adgang til 

fortidens landskaber, og kort indgår som fast element i de fleste analyser af et 

geografiske lokaliteter. Ligeledes fungerer kort, som tidligere nævnt, som 

oversættelser, idet de definerer kendetegn og særtræk ved et sted, og lader disse særtræk 

blive transporteret og anvendt andetsteds.100 Udviklingen af kartografien har været 

afhængig af standardiserede visuelle virkemidler, hvor genkendelighed har været 

afgørende. Topografiske kort fungerer kun, hvis de rent faktisk afspejler et landskab 

derude, og at de gør det muligt at navigere i forhold til dette. Topografiske kort gør det 

i princippet muligt at forstå et hvilket som helst sted uden at have været der.  

Når forvaltning af et område sker på afstand, er den netop afhængig af 

repræsentationer – både billeder, kort, målinger og beregninger. Derfor er er 

administrationen af landskabet baseret på en oversættelse af den fysiske verden til en 

flad, flytbar verden. Det er en udvikling, der er sket i takt med udbygningen af 

administrationen og forvaltningen, og den kan derfor ikke adskilles fra forvaltningens 

og administrationens historie. Dansk forvaltning er i stigende grad afhængig af 

repræsentationer og oversættelser af den fysiske verden til geografisk data til brug i 

lovgivning og forvaltning.101  

Det drejer sig blandt andet om tematiske kort, der formidler information. Det er 

kort, der er udviklet til at forklare f.eks. jordbundsforhold, fauna eller bebyggelse. Der 

er i Danmark et væld af online-kort, hvor man kan få vist på kort, netop det man søger, 

og ikke andet; f.eks. Kulturstyrelsens fundogfortid.dk, hvor fortidsminder er kortlagt, 

eller miljøgis.dk, hvor man kan søge og få hvis oplysninger om miljøtilstande, 

lovgivning eller regulering, der gælder på netop den afgrænsede lokalitet, man søger 

på. Ved at tilføje eller fjerne kortlag kan man f.eks. få indblik i mængden af reguleringer 

af et bestemt område. Denne slags kort markerer et skifte i korttyper fra repræsentation 

af landskabet til formidler af information, og skal derfor i høj grad forstås som 

oversættelser og samlinger af information.  

Samtidig må man holde sig for øje, at kortlægning også en teknologi under 

forandring. Da Latour og Law beskrev kort som uforanderlige og holdbare enheder, der 

fastlagde omgivelserne var det med udgangspunkt i analog kortlægning. Nu er de gamle 

kort blevet overført som digitale, men forandringer sker på anden vis. Spørgsmålet er 

derfor, om immutable mobiles stadig er uforanderlige, eller om de i høj grad også kan 

ændres – som når man lægger forskellige datalag i et kort. I højere grad end tidligere 

kan kort medieres alt efter brugen. Det gør, at forvaltningen bliver meget mobil, og den 

viden, der tidligere lå fast, i højere grad kan ændres. Hvor det tidligere krævede en lang 

række handlinger at ændre på et matrikelkort – afhentning af kortet, opmåling i felten, 

indtegning på nyt kort, rentegning og så videre, kan forvaltning i dag ske på baggrund 

af satellitbilleder og indtastning af koordinater. Med nutidig GIS-teknologi kan kort og 
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datamateriale hele tiden ændres, hvilket gør en immutable mobile mere skrøbelig og 

kompleks.  

 

Moderne vektor-kort, som GIS-kort er baseret på, skaber en relationel rum-

opfattelse, hvor rummet bliver etableret gennem relationerne mellem objekterne. 

Geografen Michael Curry udtrykker denne opfattelse således. ‘[T]here one sees a 

representation of the world not as a composition of overlays on a pre-existing planar 

surface, but rather as a surface that is itself constructed by the arrangement of 

objects.102
 

Det ændrer derfor også den rumlige dimension af kortet. I en relationel rum-

opfattelse er syd eller nord på kortet mindre vigtige end græsser, træer og veje. I stedet 

skabes der en illusion om, at kortet korresponderer 1:1 med den fysiske verden; og 

signaturen for mose eller ufremkommeligt krat bliver derfor afgørende for anvendelsen 

af kortet, hvis man vil fra A til B. Det er et af Currys argumenter, at udviklingen i 

kortlægningsteknologi og brugen af smartphones til navigation ændrer altså vores måde 

at opfatte omgivelserne på. I sidste ende også vores måde at anvende og administrere 

dem.  

Fysisk kan man kun være et sted af gangen, men i takt med udviklingen af digitale 

repræsentationsformer – herunder f.eks. også VR-billeder – bliver stedsbegrebet mere 

flydende. Det afgrænsede sted forbliver i sådanne tilfælde en visuel repræsentation og 

ikke et materielt, fysisk sted, der kan sanses kropsligt. Samtidig giver teknologien dog 

brugeren mulighed for at være til stede netop på det sted, selvom det måske slet ikke 

findes i fysisk form – f.eks. bruges 3D-modeller af bygninger ofte til at visualisere 

forslag i arkitektkonkurrencer, ligesom 3D-scanninger af eksisterende bygninger kan 

bruges til visualiseringer af vedligeholdelsesprojekter.103  

 

Kort fungerer i afhandlingen som en væsentlig kilde til både information om 

stederne, og som kilde til at analysere, hvordan stederne bliver administreret. Den 

kobling der sker mellem kortlægning og anvendelse giver derfor det mulige, det 

tilladelige og det ønskelige en visuel dimension – noget kan lade sig gøre, fordi det er 

markeret på et kort, som er en visualisering af data.104 Netop til udpegninger og 

registreringer anvendes kort som grundlag for retslige og juridiske afgørelser. Alt efter 

anvendelse kan kort altså indgå med forskellige retlig status, som også juristerne 

Baaner, Hvingel og Tegner diskuterer:  

Der kan med fordel sondres mellem kortlægnings-, udpegnings- og 

planlægningsprocesser. Kortlægning identificerer fysiske objekter, udpegning knytter 

en retlig attribut til de eksisterende fysiske objekter eller områder på baggrund af et 

specifikt regelsæt, mens planlægningen typisk er mere politisk præget ved fastsættelse 

af rammer og områder, der ikke nødvendigvis i samme er grad bundet til virkelighedens 
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103 Quagliarini, Clini, og Ripanti, “Fast, low cost and safe methodology for the assessment of the state 

of conservation of historical buildings from 3D laser scanning”, 175–76. 
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fysiske grænser. Derfor indgår geodatasæt produceret ved de forskellige processer 

også på forskellig vis som en del af enten faktum eller jus i den juridiske 

afgørelsesmodel. Der er dog ikke tale om en entydig begrebsanvendelse og det 

afgørende er, at myndigheden holder sig den bagvedliggende kompetencenorm for 

øje.105 

Inden for f.eks. naturbeskyttelsesloven gælder generelle udpegninger, der f.eks. 

beskytter alle søer over tre hektar. Det vil sige, alle søer over en vis størrelse udløser en 

automatisk beskyttelse. Et vandløb, der løber hen til søen, vil til genælde blive fastlagt 

på kortmateriale først, for derefter at blive bekræftet ude på stedet.106 Mens forfatterne 

her skelner mellem de tre processer, er de dog også så tæt forbundne, at det i praksis 

kan være svært at afkode, hvad der er kortlægning, udpegning og registreringer. Fælles 

er dog, at de tre praksisser omformer den verden, de beskriver og gør den flytbar. 

Samtidig indebærer de også alle tre en tidslighed, idet der sker en fastlæggelse af 

handlerum ud fra en skæringsdato.  

Kort spiller således en rolle i begge analyser, om end på forskellig vis. I del II, 

anvender jeg særligt kort til at beskrive forandringer på stedet, som ellers ikke er 

tilgængelige, mens jeg i del III anvender kildematerialets kort til at beskrive, hvordan 

kort som aktør påvirker processerne omkring bevaring af landskabet.  

OPSAMLING  

I begge analyser er der tale om steder, hvor deres udformning og forandring er 

foregået i et tæt samspil mellem den fysiske verden og de organismer, der bebor eller 

omgås den.  Ikke alt kan lade sig gøre, hvor som helst og til alle tider. Alle aktiviteterne 

i perioden har været knyttet til det, man kan kalde stedernes iboende egenskaber: 

Grusforekomster kan anspore til grusgravning, og det efterladte hul til at blive fyldt op 

igen. En landtange kan give anledning til, at tørlægning virker logisk og muligt. Der er 

derfor tale om fortløbende processer, hvor resultaterne og udfaldene ikke er givet på 

forhånd. Denne forståelse af omverdenen som proces kan med antropologen Tim 

Ingolds ord sammenfattes således: 

 ̒The history of an environment is a history of the activities of all those organisms, 

human and non-human, contemporary and ancestral, that have contributed to its 

                                                 
105 Baaner, Anker, og Hvingel, “Nye perspektiver på dansk areallovgivning. Om geodata og 

digitalisering”, 94. Min undersøgelsesperiode ligger før brugen af moderne geodata, som bruges nu. 

Geodata er data med tre dimensioner: sted, attribut og tid. Attribut er her de regler, der gælder for f.eks. 

en given naturtype såsom et vandløb. Tiden er det tidspunkt, hvor reglen trådte i kraft. Kort der gengiver 

den form for viden – f.eks. kort over vandløb, indeholder derfor både geografisk og retlig information. 

Geodatakort skal i grunden snarere ses som systemer, end kort i traditionel papirforstand, idet 

datamaterialet kan være uendeligt og forandres. I de senere år er disse repræsentationer i stigende grad 

blevet en del af den offentlige forvaltning. Denne udvikling har dog været på vej over en årrække, og er 

altså – vil jeg påstå – ikke udelukkende et resultat af den digitaliseringsstrategi som blev igangsat i 2011, 

men er en konsekvens af forandrede praksisser i indsamlingen af viden, såvel som forandrede kriterier 

for, hvad der gælder som viden, og hvornår man ved nok. 

 

 
106 Baaner, Hvingel, og Anker, “Regulering og kort”, 22–23. 
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formation. We should liken the environment not to a container or backcloth within or 

against which life goes on, but rather to a piece of sculpture, or a monument, except in 

two respects: first, it is shaped not by one hand but by many; and second, the work is 

never complete. No environment is ever fully created, it is always undergoing creation. 

It is, as it were, ̒work in progress.’’107 

I tråd med Ingolds miljøforståelse, anser jeg også stederne som i evig forandring. 

I begge analyser er der tale om steder og landskaber, der forandres over tid. Samtidig 

er der tale om områder, hvor de menneskelige handlinger er afhængige af tidligere 

handlinger. På den måde er omformningen, bevaringen og forståelsen af stederne hele 

tiden relateret til tidligere anvendelser og forståelser. Når først vigen har været drænet 

i 50 år, er det svært at vende tilbage til tilstanden før inddæmningen. Det gør, at stederne 

tilføres en træghed i form af fastlåste anvendelser, relationer og forståelser. Så mens 

Ingold skriver, at vore omgivelser altid er foranderlige og under ombygning, tilføjer jeg 

i denne afhandling, det aspekt, at når først beslutninger er truffet og udført, fører 

forandringer ofte til en stilstand eller status quo. Det, at der på et sted ikke må forandres 

noget, er derfor også en handling. Foranderligheden kan med andre ord sløves og gøres 

langsommere eller hurtigere, alt efter interesse.  

 Ud fra denne landskabsforståelse findes landskabet ikke bare derude, upåvirket, 

men samtidig er det ikke udelukkende et menneskeligt produkt. I stedet forstår jeg 

landskabet som et relationelt og hybridt netværk, hvor forskellige aktører påvirker 

udformningen, sammenhænge og forandringer. I skabelsen af netværket indgår såvel 

grus, vand, drænrør, fugle, så vel som mennesker i form af ejere, forvaltere, 

embedsmænd/kvinder, samt repræsentationer i form af kort, billeder, optællinger og 

udregninger som aktører. Alle disse aktører kan indgå, men ikke alle får samme vægt. 

Netværket ”bakkedrag” forandrer sig, alt efter hvilke aktører, der byder ind. Aktører er 

altså relevante, så længe de påvirker netværket og indgår i relationer. Det vil sige, at 

det er relationerne der definerer aktørerne.108  

Af den grund arbejder jeg i afhandlingen med en forståelse af landskabet som 

relationelt, som formes og forandrer sig alt efter, hvilke relationer der knyttes mellem 

sted og aktører. Bakkedraget, grusgraven og vigen skal således forstås som processer, 

jeg undersøger, snarere end afgrænsede steder eller et kulturlandskab. Ved at undersøge 

stederne som proces, og ved at spørge: Hvad er en grusgrav? Hvad er en vig? prøver 

jeg at udvide, hvad kulturlandskabet kan være. Grundlæggende forsøger jeg at 

undersøge, hvad der gør landskabet, og hvordan det formes, for blandt andet at komme 

ud over modstillingen kultur-natur.109 

 

Begge mine analysesteder kan ved første øjekast falde under kategorien natur, men 

som afhandlingen afdækker, i ligeså høj grad indgå i det intensivt udnyttede land. Det 

                                                 
107 Ingold, “Culture and the Perception of the Environment”, 50–51. 
108 Bruno Latour bruger betegnelsen aktanter for at adskille aktører med indflydelse fra dem uden – idet 

inddragelsen af aktøren i netværket ændrer aktørens status fra aktant til aktør. Dette anser jeg for 

unødig støj og jeg har valgt at bruge aktør-betegnelsen. Latour, Reassembling the Social, 52–53; Bille 

og Sørensen, Materialitet: en indføring i design, identitet og kultur, 51.  
109 Cronon, “The Trouble with Wilderness”; Demeritt, “Being Constructive About Nature”. 
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er dog ikke mit ærinde i afhandlingen at undersøge naturbegrebet eller afgøre, om den 

inddæmmede vig eller tidligere losseplads skal forstås som natur. I stedet indgår 

naturbegrebet som én blandt mange oversættelser af noget materielt til en 

repræsentation. 

Som jeg har beskrevet, er oversættelse et væsentligt begreb i afhandlingen. Når 

først en fysisk virkelighed, som f.eks. en strandeng, er udpeget og indtegnet på et kort, 

fungerer repræsentationen af strandengen som en selvstændig aktør. Dermed kommer 

strandengen på kortet til at indgå i en lang række processer og beslutninger. En beskyttet 

naturtype angiver retningen for anvendelsen af stedet og er derfor i sidste ende også 

med til at fastholde og videreføre naturtypen.  

Natur som oversættelse kan også komme til udtryk gennem udpegninger til såkaldt 

§3 natur, der automatisk er beskyttet mod indgreb. Ligeledes kan natur som 

oversættelse anvendes som argument for at åbne en losseplads, idet det at fastholde 

affald et sted, giver plads til natur et andet sted. Naturbegrebet er derfor i bevægelse og 

er foranderligt.   

 

En lang række aktører indgår med forskellig vægt i mine analyser. Landmænd, 

kommunen og amtets tekniske afdeling, Fredningsstyrelsen, Miljøministeriet, 

forvaltere og almindelige borgere er nogle af de menneskelige aktører, der påvirkede, 

hvordan lokaliteterne forandrede sig. Læseren vil bemærke, Flere aktører - f.eks. 

Fredningstyrelsen -  går igen i begge analyser, men at de indtræder med forskelligt vægt 

og indflydelse. Det er altså de samme myndigheder, der har forskellige roller alt efter 

hvilke regelsæt, de indgår i. 

De forskellige aktører optræder især gennem deres skriftlige aftryk i form af breve, 

love og ansøgninger. Andre non-humane aktører er vandstanden, gruset i grusgraven, 

saltet i havvandet og trækfugle som grågæs. Også de optræder gennem det skriftlige 

materiale, men også som oversættelser til tal, grafer og kort. De er altså også 

medskabere, om end mere indirekte end de humane aktører. 

Alle disse aktører indgår i det relationelle landskab. Det vil sige, at de med 

forskellig vægt og indflydelse påvirker forandringer og fastholdelse i kortere eller 

længere tid. Den svenske geograf Torsten Hägerstrand skrev i 2001, at:”An invisible 

landscape of legal rules, human intentions and plans is hidden in the visible physical 

landscape.”110 Dette udsagn betegner i høj grad det relationelle landskab, som mine 

undersøgelser drejer sig om. Lovgivning og regulering kan ikke nødvendigvis ses med 

det blotte øje i landskabet, men det er stadig tilstede. I anvendelsen af kortmateriale og 

repræsentationer bliver det i citatet usynlige landskab synligt og kodet.  

 

Hovedspørgsmålet ”Hvordan gøres landskabsforandringer? udbygges derfor med 

underspørgsmålene: Hvilken rolle spiller repræsentationer i omformningen af et 

landskab? Hvilke praksisser er med til at forandre landskaber, og hvordan er 

praksisserne formet af de fysiske omgivelser? Og hvordan er praksisserne afhængige af 

repræsentationer? 

                                                 
110 Hägerstrand, “A Look at the Political Geography of Environmental Management’”, 55. 
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DEL II: LANDSKABER UNDER OMBYGNING  

Forandringer over tid 

På motortrafikvej 23 mod Kalundborg passerer man på et tidspunkt landsbyen 

Ubberup samt en række sammenhængende bakkekamme. Bakkerne er overgroede med 

krat, men danner ellers kontrast til det omkringliggende landskab, der er præget af 

lavere, bølgende bakker. Det er et typisk landbrugslandskab, hvor marker udgør den 

største del af, det man umiddelbart registrerer.  Den næste landsby, man passerer videre 

mod Kalundborg, er Tømmerup, hvor den hvidkalkede kirke er det synlige fikspunkt.  

Landsbyen Tømmerup var mellem 1842 og 1966 en selvstændig sognekommune, 

der dækkede over landsbyen af samme navn, samt landsbyerne Andaks, Kåstrup og 

Ubberup. Andelsmejeriet fra 1886 og brugsforeningen fra 1869 blev placeret mellem 

Kåstrup, Andaks og Tømmerup og resulterede i landsbydannelsen Spangsbro, der siden 

da har dannet centrum for området.111  

Bakkedraget mellem Tømmerup og Ubberup består af en række bakker med 

respektive navne. Fra Tømmerup-siden hedder den ene bakke Tømmerup Banke og 

mod Ubberup hedder bakken Keldberg. Selvom bakkerne visuelt fremstår som 

sammenhængende, er de geologisk to afskilte bakker. De er morænebakker af blandet 

beskaffenhed og består af sand, sten og grus.112  

Keldberg-bakken er også kendt som Rakkerbanken, da der tidligere var herredsting 

neden for bakkens sydside, mens der på selve bakken blev foretaget henrettelser, som 

historikeren Tyge Krogh har beskrevet.113 Betegnelsen Keldberg dækker i øvrigt over 

den nordvestsjællandske definition af et bjerg, som en lang, fladstrakt bakke, og et ikke 

et bjerg i almindelige gængs forstand.114 

                                                 
111 G Ellbrecht, Danske Mejerier, 212; Trap, Danmark, 3:499. 
112 Milthers, Nordvestsjællands Geologi. 
113 Krogh, Det store natmandskomplot., 20. Ole Nederland ”Hvor lå Ars Herreds ældste ting?” 
114 Gravlund, Bygd, Tidsskrift for Oplysning om Folket, xx. 

Figur 0.1 Tømmerup Banke og Keldberg. KMS 4 cm.kort, 1995 
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Jeg undersøger bakkerne fra 1860erne og frem til 1980. Denne tidsramme er valgt 

da der i bakkerne i denne periode forandredes ad flere omgange. Analysen er bygget op 

omkring de tidspunkter, hvor der skete fysiske forandringer i bakkerne, og følger 

anvendelsen og omkalfatringen af stederne tæt. Det er således en række nedslag i de 

processer og relationer, der omkalfatrede de to steder gentagne gange.  

Først skitserer jeg anvendelsen og bakkernes status frem til grusgravningen i 

området begyndte. Jeg lægger på de følgende sider særligt vægt på kortlægningen og 

matrikuleringen i forbindelse med udskiftningen af landsbyerne Tømmerup og 

Ubberup, da disse danner baggrund for anvendelsen af omgivelserne, som i høj grad 

beror på ejerskabsforhold og –strukturer. Jeg undersøger hvordan matrikelkort, 

kortlægning og opmålinger fungerer som måder at fiksere et område på og peger på, 

hvordan kortlægningen og matrikuleringen danner baggrund for senere handlinger, og 

samtidig fungerer som indgang til overhovedet at beskæftige sig med fortidige 

landskaber.  

 

Gennem historien om grusgravning som landskabsforandrende aktivitet, 

undersøger jeg, hvordan man kan forstå landskabsudnyttelsen som et nytteforhold 

mellem mennesker og omgivelserne, som kunne foregå inden for de nye, fastlagte 

strukturer. Her diskuterer jeg også, hvordan man kan undersøge historiske 

landskabsforandringer såsom grusgravning.  

Fra grusgravningen som mulighed inden for de forskellige matrikler beskæftiger 

jeg mig dernæst med overgangen fra den ekstraktive anvendelse. Både Tømmerup 

Banke og Keldberg grusgrav blev efter endt grusgravning anvendt som lossepladser. 

Dog med femten års mellemrum. Tømmerup Banke fra 1961, og Keldberg fra 1977. 

Jeg undersøger lossepladserne i Tømmerup og Ubberup hver for sig, da deres 

funktioner, indretning og anvendelse var vidt forskellig. Således er det gennem de to 

lossepladser muligt at følge, hvilke aktører der var medskabere af landskabet, og 

hvordan forandringen var afhængig af de fysiske forhold og stedets iboende 

egenskaber.  

Som det vil fremgå, var forskydningen i tid på mange måder afgørende for 

praksisser omkring affaldshåndtering, samtidig markerer de to perioder i høj grad også 

et skifte i forståelsen af, hvordan en nedlagt grusgrav kunne og skulle anvendes. 

Forskelle i det tilladelige spillede sammen med det ønskede og det mulige og gjorde, at 

de to forskellige lossepladser fysisk blev meget forskellige, ligesom deres indflydelse 

på omgivelserne var vidt forskellig.115  

Samlet viser mine nedslag de tidspunkter, hvor forandring kunne ske og relaterer 

disse til samtidige diskussioner om arealanvendelse og miljøhensyn. Nedslagene viser 

også, hvordan udbygningen af det lokale bureaukrati fra sognekommune til 

landkommune også var en udbygning af et videns- og ekspertregime, der over tid 

involverede flere og flere aktører. På den måde illustrerer nedslagene hvordan en 

                                                 
115 Dele af materialet til denne del af afhandlingen er også anvendt i tidligere arbejde, se Toudal Jessen, 

“„Lossepladsen formodes at være under afvikling.“ Om affaldshåndtering og vidensindsamling i 

1970erne.” 
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stigende regulering forandrede omgivelserne, og hvordan disse forandringer foregik i 

tætte samspil mellem det materielle på helt lokalt og dermed det mulige, det ønskede 

for ejere og myndigheder, og det tilladte, der ændrede sig over tid.  

Bakkerne før forandringerne 

Frem til landboreformerne i sidst i 1700-tallet ejede kronen og adlen størstedelen 

af den dyrkede jord i Danmark. Bønderne var fæstere på et gods, hvis 

hovedgårdsmarker blev dyrket ved hoveri. Både Tømmerup og Ubberup hørte frem til 

udskiftningen i 1806 til Lerchenborg Gods.116 

Landsbyernes gode og dårlige jord var principielt fordelt ligeligt mellem bønderne, 

hvorfor den for hver gård bestod af talrige små lodder. Landsbymarkens drift forudsatte 

en høj grad af samordning mellem bønderne, som altså var underlagt et markfællesskab. 

Fællesskabet bestod i, at afgrøderne på lodderne skulle koordineres bønderne imellem. 

Selvom ansvaret for den enkelte ager hvilede på den enkelte bonde, blev beslutninger 

om såning og høst altså truffet sammen med resten af landsbyens bønder.117 Efter 

høsten græssede kreaturerne på markerne, som derved udgjorde en væsentlig del af 

landsbyens græsning.  

Normalt blev de marker, der lå tættest på landsbyen, udnyttet mest intensivt i 

landsbyens dyrkningsfællesskab, mens de fjernereliggende jorder, som ofte var af en 

ringere bonitet primært blev anvendt til græsning. På disse overdrev, der ofte bestod af 

stejle bakker, græssede landsbyens kreaturer sammen. Her gjaldt fælleseje, hvor 

gårdmændenes ret til afgræsning på de fælles overdrev var afstemt med gårdens 

størrelse.118   

Ejerskabet til jorden fungerede altså på to niveauer: Godsejerne havde den reelle 

ejendomsret og kunne afgøre, hvem der kunne fæstes som fæstebønder, ligesom det var 

dem, der kunne igangsætte større forandringer.  

Retten til den daglige brug af jorden tilfaldt som nævnt landsbyernes bønder, og 

den havde en rumlig dimension, hvor især afstand til marker og jordens bonitet havde 

betydning. De mange små lodder, der udgjorde landsbymarkerne, kunne gøre afstanden 

til de enkelte lodder meget stor.  

 

Udskiftning og nyinddeling af jorden 

Tømmerup og Ubberup blev udskiftet i 1806. Her blev markfællesskabet i de to 

landsbyer ophævet, og jorden fordelt på ny mellem gårdene. Udskiftningen foregik som 

regel enten som en stjerneudskiftning, hvor landsbyens huse og gårde forblev i 

landsbyen, eller som en blokudskiftning, hvor gårdene flyttede ud på de nye matrikler. 

Ofte opstod dog også en blanding af stjerne- og blokudskiftning, især hvis bønderne i 

tilfælde af en stjerneudskiftning ellers ville få meget langt til de yderste marker. 

                                                 
116 Tømmerup Sogn, udskiftningsprotokol. 
117 Frandsen og Dombernowsky, Det danske landbrugs historie. 1536-1810, 2:29; Fritzbøger, Det åbne 

lands kulturhistorie, gennem 300 år, 65. 
118 Frandsen og Dombernowsky, Det danske landbrugs historie. 1536-1810, 2:229ff; Jørgensen m.fl., 

Jordlovgivning, 41. 
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Omvendt var det dyrt at flytte huse og gårde, og af den grund ville man ikke flytte flere 

gårde end nødvendigt.119  

I Tømmerup blev jorden udskiftet i en stjerneudstykning, mens Ubberup, der ved 

udskiftningen var en større landsby end Tømmerup, blev udskiftet som en kombineret 

stjerne- og blokudskiftning – hvorved en del gårde flyttede ud af landsbyfællesskabet 

og ud i det åbne land. Udskiftningen og inddelingen med nye markskel, nye veje og 

udflyttede huse forandrede dermed brugen af jorden og omgivelserne over tid. De 

markstrukturer, der blev skabt i den proces, gælder i store træk stadig den dag i dag.  

Bøndernes fællesskab er tidligere blevet tolket som det, der holdt den danske 

landbrugsproduktion nede, og først med fællesskabets ophævelse blev bonden fri til at 

skabe et produktionsoverskud og fremgang for landbruget. Opløsningen af fællesskabet 

tvang den enkelte bonde til at tage stilling til gårdens drift, og dermed også gårdens 

forbedring. Indtil arvefæstet blev indført var der i og for sig intet udbytte for bonden 

ved at forbedre gården eller jorden. Men selvom jorden nu blev fordelt på ny, blev ikke 

alle fæstebønder selvejere i samme omgang, og der er derfor ikke nødvendigvis direkte 

sammenhæng mellem udskiftning og selveje. Selvom markstrukturerne ændrede sig, 

fulgte ejendomsretten altså ikke automatisk med.120 Både dengang og siden hen, som 

vil vise senere i kapitlet og afhandlingen anden analyse, spiller ejerforhold en stor rolle 

i forhold til det mulige og det tilladte.  

Generelt foregik udskiftningen i faser – først blev jorden mellem landsbyer opdelt 

og indtegnet på kort. Senere kom udskiftningerne mand og mand imellem, som var den 

egentlige ophævelse af jordfællesskabet.121 Et led i denne ophævelse var opmålinger og 

nyinddelinger af jorden.  

Opmålingerne var et vigtigt led i fordelingen af jord, da det skulle sikres, at ingen 

blev snydt eller forbigået. Inddelingen af jorden afhang af boniteten, der allerede var 

blevet optegnet i 1688-matriklen, men som blev underlagt en ny bonitering i 

begyndelsen af 1800-tallet. Fastlæggelsen af jordens kvalitet foregik ud fra en skala fra 

nul til 24, hvor nul var den dårligste jord (sand) til 24, der var den højeste kvalitet.122 

Mens opmålingerne fastlagde grænser og udbredelse i rum, var boniteringen med til at 

fastlægge værdien af jorden. På den måde blev den konkrete lokalitet omsat til et tal, 

hvor der kunne sammenlignes på tværs af marker, landsbyer og landsdele. Den 

inddeling af landskabet, der foregik i begyndelsen af 1800-tallet, har dannet grundlag 

for både markstrukturer i dag, og for de matrikelskel vi opererer med nu. De mange 

udskiftnings- og matrikelkort udgør en væsentlig arv fra udskiftningstiden. 

 

Et andet aspekt af udskiftningen er den adskillelse af forskellige landskabstyper og 

anvendelser, der skete i samme omgang. Overlandmåleren Thomas Bugge, der fik til 

ansvar at skrive instruktionen til inddelingerne, påpegede, at ager skulle magelægges 

med ager, og eng med eng. Den kratvegetation eller underskov, der måtte findes på 

                                                 
119 Frandsen og Dombernowsky, Det danske landbrugs historie. 1536-1810, 2:323. 
120 Fritzbøger, Det åbne lands kulturhistorie, gennem 300 år, 131. 
121 Korsgaard, Kort som kilde, 71. 
122 Knudsen, “De danske Matrikler og deres Benyttelse ved historiske Undersøgelser”, 31ff. 
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marker gjaldt ikke som skov og skulle derfor udlægges som mark. Sådan blev de spredte 

skove og træsamlinger, som prægede landskabet udgrænsede og afgrænsede som 

konsekvens af nyinddelingen af markjorderne.123 Dermed blev mark og skov skarpt 

adskilte i både det fysiske rum, men også i anvendelsen, idet græsning ophørte i 

skovene med fredskovsforordningen af 1805. Nyinddelingen fastlagde altså ikke kun 

grænser for marker, men medvirkede også til fysisk at adskille anvendelser og bidrog 

dermed til skabelsen af det mosaik-landskab, hvor marker, skove og søer er skarpt 

adskilte og inddelte.  

Samme inddeling og adskillelse skete i Tømmerup og Ubberup. Jeg viser i næste 

afsnit, hvordan kortlægningen af Ubberup og Tømmerup har dannet baggrund for den 

struktur, der er den dag i dag. På den måde har kortlægningen været med til at forme 

landskabet over tid og dannet baggrund for senere beslutninger og forandringer i 

landskabet. 124   

Kortlægningens virkning 

Som kilde giver udskiftningskortene og matrikelkortene indblik i, hvad der 

udgjorde vigtig og afgørende information i begyndelsen af 1800-tallet.125 

Matrikelkortene blev lavet i målestok 1:4000, hvilket giver mulighed for en høj 

detaljegrad. Da deres funktion var at skabe et gyldigt skattegrundlag og et overblik over 

landets nyinddeling, indeholder kortene også en lang række lokale oplysninger, og 

udskiftningskortene og de efterfølgende matrikelkort afspejler et ønske om detaljeret 

viden om beskatningsgrundlaget, og dermed således ejendomsforholdene i 

landsbyerne.126  

 Igennem kortene er det muligt at udlede en række oplysninger om tilstanden på 

det givne tidspunkt.127 Udskiftningskortene fra Tømmerup og Ubberup viser både 

boniteringen, agrenes navne, landsskabstyper, samt de nye matrikelnumre. Kortene 

afspejler derfor flere lag af viden, og er derigennem med til at begrebsliggøre og 

konstruere virkeligheden. I kortenes egen samtid fungerede de som en nøgle for 

ejerlavet og myndighederne.  

I nutiden kan datidens omgivelser kun tilgås gennem disse kort, og hvordan 

markstrukturerne forandrede oplevelsen af de fysiske lokaliteter, kan man kun gisne 

om. Dog er matrikelsystemet forblevet grundlæggende det samme, og matrikelnumrene 

og matriklerne har været fastlagt siden begyndelsen af 1800-tallet. 

 Det er således forholdsvist nemt at følge en enkelt mark over tid, da dens nummer 

og afgrænsning er forblevet den samme. Matrikel nummer 38 i Ubberup ejerlav er 

stadig matrikel nr. 38. Matrikuleringen er et eksempel på en særdeles robust 

oversættelse af omgivelserne til et tal og dermed en immutable mobile.  Matrikelkortene 

indebar en oversættelse af de faktiske, fysiske forhold til tal og en inskription – i dette 

                                                 
123 Fritzbøger, Det åbne lands kulturhistorie, gennem 300 år, 126. 
124Bjørn m.fl., Det danske landbrugs historie, 1810-1914, 3:9 ff. 
125 Møller, “Udskiftningskort og Original I-kort”, 14–15. 
126 Harley, “Maps, Knowledge, and Power”, 49; Dam og Gøgsig Jakobsen, Historisk-geografisk atlas, 

44ff; Korsgaard, Kort som kilde, 72–76. 
127 Dalsgaard, “Matrikelkortet fra 1844 anvendt til rekonstruktion af det udrænede landskab”, 288–89. 
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tilfælde i form af matrikelkort. Som nævnt blev ikke kun arealet blev afgrænset; den 

gode eller dårlige jord blev omsat til et let afkodeligt og forståeligt tal, der kunne flyttes 

og anvendes andetsteds, ligesom det kunne reproduceres.128  

Matrikuleringen afløste også den gamle tradition med marknavne, og 

matrikuleringen viser tydeligt overgangen fra stednavns-traditionen til en standardiseret 

kombination af et tal og et bogstav. På det tidlige udskiftningskort over Ubberup ejerlav 

fra 1787, er marknavnene omkring Keldberg angivet som ̒Tingagre’, ̒Bankeagre’ 

samt ̒Keldberg agre’. Marknavnene afspejlede ganske lokal viden om topografiske 

forhold.129 Marknavnene er på kortet fra 1861 er marknavnene helt udgået, og der 

anvendes udelukkende matrikelnumre og bogstaver til at kendetegne matriklerne.  Til 

gengæld gik mange marknavne igen i navngivningen af de nye, udflyttede gårde, der 

på den måde har båret marknavnene videre til nutiden.  

 

På Tømmerup Banke og Keldberg, der begge fungerede som fælles græsning for 

bønderne i hhv. Tømmerup og Ubberup, blev overdrevene under udskiftningen delt op 

                                                 
128 Standardisering af viden i 1800-tallet og brugen af denne er nærmere beskrevet i følgende værker:  

Kula, Measures and Men; Lenoir, Inscribing Science. Scientific Texts and the Materiality of 

Communication; Porter, Trust in Numbers. 
129 Korsgaard, Kort som kilde, 79. 

Figur 0.2 Udsnit af 1806-udskiftningskort fra Ubberup.. www.hkpn.gst.dk 



44 

 

i individuelle lodder, sådan at hver gård fik en stribe græsning. På det tidlige 

udskiftningskort fra 1787, som blev efterprøvet i 1806, ses det, at den fælles græsning 

først er markeret, mens at de adskilte matrikler er senere tilføjelser med grund. Ved 

opmålingstidspunktet har der derfor højst sandsynligt været fællesfold, uden 

inddelinger (fig.3). Matriklen fik i nummer 38. På det senere, rentegnede kort er 

Keldberg inddelt i særskilte matrikler, se fig. 4. Udstykninger fra matrikelnummer 38 

fik derfor nummer 38a, 38b. Matrikelsystemet er enkelt og kan udvides i forbindelse 

med udstykninger og forandringer i anvendelsen af jorden.  

 

På sognekortet (fig. 4) over Tømmerup sogn, som også inkluderer Ubberup, er 

matriklerne på Keldberg og Tømmerup Banke ikke adskilte i individuelle lodder. I 

stedet angiver kortene stadig "Fællesgræsning" for matriklerne 38-a-h. Spørgsmålet er 

så, hvornår og hvorvidt matrikuleringen påvirkede de fysiske lokaliteter. Mens det ene 

kort viser fællesgræsning, er de på det samtidige sognekort ikke adskilte, selvom 

sognekortet ellers også viser matrikelinddelingerne. Om sognekortet dermed afspejler, 

at græsning reelt stadig var fælles, eller om man skal forstå matrikelkortet som det, der 

reelt afspejler anvendelsen er umuligt at svare på. Men de to forskellige udlægninger 

Figur 0.3 Rentegnet matrikelkort, 1806-1916. Keldberg. www.hkpn.gst.dk 
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og indtegningen på kortet viser overgangen fra et system med fælles anvendelse af den 

samme jord til individuelle lodder.  

Mens matrikuleringen ikke direkte førte til landskabsforandringer i første omgang, 

førte inddelingerne som nævnt på sigt til, at ejerne af de forskellige matrikler havde et 

større råderum. Inddelingerne dannede derfor baggrund for muligheden for 

forandringer, alt efter ejerens ønsker. Ejendomsretten blev fastlagt på kortet, og kortet 

knyttet til fremtidig praksis.130   

Hvor fællesgræsningen sandsynligvis fortsatte, og overdrevsbakkerne mellem de 

to landsbyer i princippet forblev de samme, gjorde ophævelsen af fællesskabet, 

herunder også fællesgræsningen, at der opstod et nyt handlerum, hvor andre 

anvendelser af den samme jord kunne komme på tale. Fra at have været et fælles 

anliggende, var anvendelsen af den samme lokalitet nu til ejernes egen dag. Overgangen 

giver indblik i, hvordan ejerforhold udmønter sig konkret i det fysiske landskab, hvor 

ejernes beslutninger på stedet afgør, hvad der kan ske.  

                                                 
130 De første matrikelkort blev anvendt ganske flittigt, idet nye ejere også blev skrevet ind på selve 

kortet. Derfor er de tidlige matrikelkort ganske overtegnede og afspejler løbende ændringer i 

ejerforhold.  

Figur 0.4. Sognekort, Tømmerup. 1809. www.hkpn.gst.dk 
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Visuelt så bakkerne på dette tidspunkt formodentlig ud, som de havde gjort i 

århundreder, og hvor forandringerne på stedet begrænsede sig til den nedtrampning og 

nedbidning, man må formode husdyrene stod for. Efter matrikuleringen blev det muligt 

for ejerne på sigt at foretage sig forandringer. Hvad der var muligt at foretage sig på 

egne matrikler, blev med udskiftningen udvidet betragteligt, og udskiftningen og 

matrikuleringen kom i den forstand ude fra og gav bønderne mulighed for at forandre 

deres omgivelser på selvstændig vis uden for landsbyfællesskabet. Det blev tydeligt, da 

grusgravningen i Tømmerup og Ubberup begyndte sidst i 1800-tallet. Grusgravningens 

omformning af landskabet er hovedfokus i næste del af analysen.  

 

OMKALFATRING: UDVINDING AF GRUS 

 

I Tømmerup Banke og i Keldberg opstod i løbet af 1800-tallet to mindre grusgrave. 

Begge grave opstod på lodder, hvor der var let tilgængelige forekomster af grus og sten. 

Begge steder er fritliggende bakker, hvor det er muligt at komme til gruset uden større 

besvær. Ved at grave ind bakken, udhuler man altså bakken fra siden. 

Grusgravningen var og er et spørgsmål om ekstraktiv versus regenerativ udnyttelse 

af jorden. Ved grusgravning fjernes en del af undergrunden og sand, sten, grus og 

skærver udgraves og fjernes. Det er altså en aktivitet, hvor materiale fjernes fra et sted 

for at anvende det et andet sted. Derfor er det også en aktivitet, der forandrer stedet 

drastisk og på kort tid. Pløjning og anden jordbehandling fører til, at jorden sætter sig 

over tid, men grusgravning fjerner grundlæggende dele af jorden for at flytte det til et 

andet sted. Grusgravning forandrer dermed både den specifikke lokalitet, og der hvor 

gruset endte.  

Grusgravning var altså en aktivitet, der ændrede omgivelserne lokalt, og samtidig 

indgik selve gruset i et langt større netværk. Som vejfyld, byggemateriale og stabilisator 

blev gruset fra Tømmerup Banke og Keldberg en del af andre steder og var medskabere 

af forandringer andetsteds. Størstedelen af det udvundne grus blev brugt lokalt til 

udbedring af veje, da mange lokale og mindre veje ikke var asfalterede, men blot 

jord/grusveje, der skulle udbedres og vedligeholdes løbende. Høje 

transportomkostninger gjorde desuden, at det var mere attraktivt at udgrave og anvende 

gruset så tæt på anvendelsen som muligt. Dette resulterede i mange mindre, private og 

ekstensivt udnyttede grusgrave, som grundlæggende fungerede efter ejernes præmisser.  

Den lokale udvinding og anvendelse af grus har gjort, at denne type lokale, 

ekstensive udnyttelse af grusforekomster ikke har efterladt sig mange kilder. For at vise, 

hvordan grusudvindingen alligevel har påvirket og skabt en del af de landskaber, vi i 

dag bevæger os i, bruger jeg tre typer materiale som indgang til at beskrive den lokale 

grusudvindings historie og viser gennem denne forandringer på Tømmerup Banke og i 

Keldberg. Først gennemgår jeg grusudvinding på kort og igennem luftfotos. Dernæst 

viser jeg, hvordan en kontrakt mellem to bønder bidrog til at fjerne en bakke. Samlet 

peger disse eksempler frem mod en forandring i landskabsforståelsen, særligt nationalt, 

og de viser, hvordan et produktivt landskab og et produktivt landbrug afhang af jorden.  
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Grusgrave i kilderne 

Grusgravning gjorde ofte unyttig jord til en indtægtskilde, da grusforekomster, 

samt sten og sand fandtes på de dårligst boniterede jorde. Således var grusgravningen 

en mulighed der, hvor der var grus, sand og sten at grave ud. Det var altså bakkens 

iboende egenskab, der gav ejeren den mulighed. På Tømmerup Banke og Keldberg, der 

som bekendt begge var angivet som fællesgræsning på de tidligere kort, fandtes der 

grus og sand, og på det topografiske (høje målebordsblade) kort over området fra 1895, 

er der et nyt element: sand/grusgrav (fig. 5). Banken på Tømmerup og Keldberg havde 

dermed fået nye funktioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signaturen for grusgravningen er gul-prikket og indikerer, at der er en grav. 

Grusgravningen kan være begyndt tidligere end kortlægningen viser, men 

målebordsbladet er første gang, at det kan ses på et kort. De høje målebordsblade 

gengiver flader – såsom marker – i genstande i rigtigt målforhold. Bygninger er 

derimod ikke i rigtigt målforhold.131 Fladesignaturernes pålidelighed gør det muligt at 

stole på, at den angivne størrelse på grusgraven nogenlunde må stemme overens med 

de faktiske forhold, derfor kan man også grusgravssignaturen, som den forandrer sig på 

de forskellige udgaver af de topografiske kort. Kortene viser derfor, at grusgraven i 

Tømmerup Bankes nordside var noget større end den samtidige i Keldberg. Det ses 

                                                 
131 Korsgaard, Kort som kilde, 61. 

Figur 0.5 HMB, 1895. www.hkpn.gst.dk 
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tydeligt på det lidt yngre lave målebordsblad, som blev målt i 1895 og senest rettet i 

1910 (fig.6). 

 

Den drastiske forandring i landskabet, som grusgravning forårsager, en af 

årsagerne til, at man kan finde grusgrave på topografiske kort. Topografiske kort blev 

oprindeligt anvendt af militæret, og de er derfor lavet med henblik på genkendelighed 

i landskabet, hvorfor flest mulige oplysninger er med, sådan at der er genkendelighed 

mellem kort og virkelighed.132 Derfor vil markante elementer i landskabet hurtigt blive 

indtegnet som pejlemærker, ligesom grøfter og hegn er meget tydelige, hvilket 

naturligvis var anvendeligt i militære henseender. Høje målebordsblade er derfor en 

righoldig kilde til at undersøge landskabets elementer på et givent tidspunkt. Af den 

årsag er de høje (og senere lave) målebordsblade også ofte anvendt til analyser af 

bebyggelsesmæssige forandringer i landskabet. De mange informationer på kortene 

giver i sig selv et tydeligt indblik i det, man fandt vigtigt på det givne tidspunkt. 

Angivelserne af tekniske elementer i landskabet såsom vindmøller, ståltrådshegn og 

kølehuse giver i sig selv indblik i en fortidig virkelighed. Når noget bliver inkluderet 

på et kort er det derfor også en understregning af dets betydning i den fysiske verden. 

På den måde er kort også altid en udøvelse af magt i tid og rum.133  Således må gravene 

altså på et tidspunkt sidst i 1800-tallet have fået en betydning – enten landskabelig, eller 

social betydning, der gjorde, at den skulle inkluderes på kortet.  

                                                 
132 Ibid., 12–17. 
133 Harley, “Maps, Knowledge, and Power”, 54–55. 

Figur 0.6. Udsnit af LMB.1910. www.hkpn.gst.dk 
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Grusgravene fra luften 

Grusgravenes størrelse gjorde, at der ikke er efterladt et større papirspor. For at 

undersøge, hvordan en dengang almindelige praksis og forandring tog sig ud i 

lokalområdet, har jeg anvendt fly- og luftfotos til at undersøge de fysiske forandringer 

på Tømmerup Banke og Keldberg. På Det Kongelige Biblioteks projekt Danmark set 

fra luften kan man finde fly-  og luftfotos fra det meste af det 20. århundrede. Disse 

luftfotos inkluderer både lodrette fotos til militært brug samt skråfotos af gårde og 

husmandssteder. Skråfotos blev taget af private luftfotofirmaer såsom Sylvest Jensen 

og solgt til gårdejere og husmænd. På den måde kunne man vise bedriften frem for 

gæster og familie.134 Gennem en digitalisering af flyfotoarkiver fra skråfotofirmaer som 

Sylvest Jensen og andre har biblioteket skabt en online database, hvor man kan følge 

fotos fra bestemte steder over tid. Lodfotos fra militære overflyvninger, som RAF, 

Luftwaffe og det amerikanske luftvåben foretog under og efter Anden Verdenskrig 

findes også i databasen. Disse fotos er taget i lodret og gengiver langt større arealer end 

skråfotosne, hvor gårdene som oftest var i fokus, og derfor anvendelige til at se 

arealanvendelsen 

Mens forskerne bag Danmark set fra Luften har været interesseret i at anvende 

billedsamlingen til at kortlægge gårdnavne og ejendomsstruktur, samt at skabe et 

digitalt værktøj til forståelse af landskabet, har jeg anvendt luftfotosne til at undersøge 

forandringer i brugen af jorden, herunder naturligvis særligt vægtet grusgravningen i 

området. 

 

                                                 
134 Michelsen, “Hvorfor ser det sådan ud?”, 46. 
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Grusgravene i Tømmerup Banke og i Keldberg også følges på luftfotos fra 

området. Geodætisk Institut lavede en overflyvning i 1939, hvorfra lodfotos viser begge 

grusgrave, og at de umiddelbart virker betydeligt større, end det, de fremstod som på 

kortet (fig.7).  Tømmerup Banke er i billedets øvre venstre hjørne, og Keldberg er i det 

nedre højre. Derudover kan der også anes en yderligere lille grusgrav ved Keldberg, 

lidt væk fra den store. 

 

Få år senere, i 1944, fløj Luftwaffe over Danmark og lavede ligeledes lodfotos 

(1:25.000). I Tømmerup var grusgraven vokset betydeligt på de seks år, der var gået 

siden sidste overflyvning (fig.8).135  

 

 

 

 

 

 

                                                 
135 http://lw1944.flyfotoarkivet.dk/ 

Figur 0.7. Geodæisk Institut. Overflyvning, 1939. www.kb.dk./danmarksetfraluftenførgoogle 

http://lw1944.flyfotoarkivet.dk/
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I 1945 var det den engelske Royal Airforce, der tog billeder, og så igen i 1954 blev 

landet fotograferet – denne gang af det amerikanske luftvåben (hhv.1:40.000 og 

1:10.000).136 I på de fem år mellem først Geodæisk Instituts overflyvning og Luftwaffes 

overflyvning voksede især Tømmerup Banke-graven til kanten af den matrikel, den lå 

på. De senere de amerikanske ortofotos (fotos, der er korrigeret så størrelsen over alt er 

den samme) viser grusgravene i både Keldberg og Tømmerup Banke voksede 

yderligere.137 Luftfotos giver derfor adgang til at se forandringerne over tid, men giver 

ingen indsigt i, hvordan grusgravningen foregik.  

 

De forskellige optageteknikker skaber to vidt forskellige landskaber. Skråfotosne 

giver adgang til at se forandringer på gårdniveau; nye tage, omlægning af have og 

udbygningen af svinestalde osv. På den måde giver de skrå fotos en mulighed for at 

”digte” med eller forestille sig et fortidigt sted. De militære overflyvningskort havde 

derimod til formål at indkredse vigtige steder og skabe overblik over større arealer. De 

giver derfor ikke nødvendigvis indblik i, hvordan stedet har fungeret. Derimod er de 

bedre til at undersøge arealanvendelse. I min undersøgelse kan de derfor give indsigt i 

grusgravene på givne tidspunkter, og kan som sådan fungere som indgang til praksisser, 

der ikke er særligt veldokumenterede i andet kildemateriale.  

                                                 
136 “Danmarks Arealinformation”. Fritzbøger, Det åbne lands kulturhistorie, gennem 300 år., 241 
137 Disse to billeder er grundet ophavsret ikke gengivet her. 

Figur 0.8. Luftwaffes 1944-overflyvningsfoto, hvor Tømmerup Banke grusgraven er tydelig midtfor. 

https://lw1944.flyfotoarkivet.dk 
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Et skråfoto taget mellem på et ukendt tidspunkt 1946 og 1969 viser landsbyen 

Tømmerup set fra syd og mod nord (fig.9). Kirken er det centrale i fotoet, men billedet 

viser samtidig grusgravens udbredelse i Tømmerup Banke, der ligger nord for 

landsbyen. Det er tydeligt på billedet, at grusgraven ikke var synlig fra vejen, og at det 

store hul lå i skjul af den bakke, man var ved at grave ud. Visuelt har grusgraven i 

Tømmerup Banke derfor ikke synet af meget fra selve landsbyen, selvom den på 

daværende tidspunkt var af en anseelig størrelse. Det kan man erfare fra geologen S.A. 

Andersen, der besøgte grusgravene i Tømmerup Banke og Keldberg. Andersen anslog, 

at væggen i grusgraven var ca. 200 meter lang, og som sådan var en stor grusgrav.138  

 

Skråfotosne og de militære overflyvningsfotos giver indblik i praksisser, der ellers 

er svært tilgængelige for en historisk analyse. Billederne giver på en anden måde end 

debatbøger og lovforslag indblik i, hvordan det på samme tid kan være en fundamental 

landskabsforandring, når en bakke graves ud, men samtidig en praksis, der ikke behøver 

at syne af meget lokalt jf. skråfotoet fra Tømmerup. 

Billederne viser forandringer i grusgravenes udbredelse. Sammen giver flyfotos og 

de forskellige typer kort mulighed for at undersøge sammenfaldet mellem kortenes 

signaturer og udbredelsen af grusgravene på et givent tidspunkt. Ved at anvende kort 

og fotos sammen kan man altså undersøge, hvordan kortene nogle gange halser efter 

den fysiske virkelighed. Ved at gøre sådan bliver sammenhængen mellem 

matrikelgrænsen og praksissen tydelig. De grænser og inddelinger, der blev tegnet i 

                                                 
138 Andersen, “Grusgrave i bakkerne ved Kalundborg”, 362. 

Figur 0.9. Skråfoto. Sylvest Jensen. www.kb.dk/danmarksetfraluftenførgoogle 
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forbindelse med matrikuleringen i 1806, får derfor konkrete konsekvenser i forhold til, 

hvor langt og hvor meget grusgravene kunne brede sig. Selvom gruset var i hele bakken, 

var det kun inden for egne markskel, at der kunne graves. Igen er det vigtigt at holde 

sig for øje, at signaturerne på kort ikke nødvendigvis stemmer overens med forholdene 

på den geografiske lokalitet hele tiden, men kun på det tidspunkt de blev lavet. Kort, 

flyfotos og andre repræsentationer kan kun agere nedslagspunkter, og de giver derfor 

ikke et kontinuerligt billede af landskabsforandringer fra oven.  

Nedslagene giver i punktform indblik i, hvordan grusgraven i Tømmerup 

forandrede sig i løbet af få årtier. Når forandringer bliver tydelige fra luften, må det 

også betyde, at de mennesker, der havde deres daglige gang på stederne, mærkede 

forandringerne.139 På grund af de relativt mange flyfotos er det altså muligt at følge 

grusgravene i kortere tidsintervaller, end hvis man kun bruger de topografiske kort. 

Flyfotosne giver dermed indsigt i tidligere anvendelser af de sammen lokaliteter, samt 

deres sammenhæng med større områder.140 

 

                                                 
139 Luftfotos var i mediets begyndelse forbundet til militære overvågningsopgaver. Senere blev flyfotos 

en væsentlig del af arkæologien. Se: Haffner, The View from Above; Edgerton, “England and the 

Aeroplane”. 
140 Svenningsen m.fl., “Historical oblique aerial photographs as a powerful tool for communicating 

landscape changes”, 88. 
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Luftfotoet (fig.10) viser, at matrikuleringen er blevet tydelig i landskabet på et 

flyfoto fra 1968. Det ses både i grusgravningen, men det ses på billedet, at der ikke 

længere var fællesgræsning, men individuelt dyrkede eller afgræssede marker. 

Nuanceforskellene i luftfotoet afslører forskellige afgrøder. Matrikuleringen var derfor 

blevet tydelig i landskabet, hvor de forskellige marker fremstod særskilte på den 

tidligere fællesgræsning. Efter fastlæggelsen af jordloddernes grænser på kortene og 

sammen med udskiftningen havde ejerne nu fået fuld råderet over deres jord. Derfor 

ses grusgravene også som kraftige kontraster til det omkringliggende landskab, hvor 

matriklerne satte grænser for hvor grusgravningen kunne foretages. 

Billedet viser, at nogle ejere traf beslutninger om at dyrke jorden, andre udlejede 

deres matrikler til grusgravning. Der var derfor flere forskellige praksisser i spil på 

samme tid. Praksisser, som i høj grad var bundet på forekomsten af en passende type 

grus og sten. Grusgravningen var derfor en mulighed, nogle benyttede sig af, mens 

andre undlod. Ligesom valget om at dyrke de tidligere græsningsområder sandsynligvis 

også var påvirket af flere faktorer.  

Grusgravning som lokal praksis 

Den sparsomme viden om grusgravningens udbredelse og effekter illustrerer, 

hvordan grusgravning ofte var en lokal praksis, der ikke nødvendigvis påkaldte sig 

opmærksomhed fra naboer eller myndigheder. Områder som Hedeland ved Roskilde, 

Figur 0.10Keldberg med adskilte marker. www.kb.dk/danmarksetfraluftenførgoogle 
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hvor der har været stor udnyttelse af undergrunden, danner da også baggrund for den 

begrænsede forskning, der er i grusgravningens historie.141 Ligesom enkelte artikler og 

afhandlinger fra 1940erne og 1960erne fra geologer giver indblik i de spredte grusgrave 

i f.eks. Kalundborgområdet, ofte er afhandlingerne skrevet for at forstå geologien og 

afklare, hvordan istiden skabte det morænelandskab, grusgravene opstod i. Selve 

grusudvindingen var derfor ikke hovedinteressen for geologerne, men væggene i 

grusgravene midler til at se sten- og jordlag og dermed landskabets opståen.142 

 

For at forstå grusudvindingen på lokalt plan, er det vigtigt at klarlægge, hvordan 

grusgravningen blev igangsat og spørge: hvad ønskede ejerne, og hvad var tilladt? 

Gennem disse spørgsmål giver grusgravningen indblik i relationerne mellem ejerne af 

jorden, jordlodderne og vognmændene. Da grusgravning i den skala, som den foregik i 

Tømmerup og Ubberup var lokale aktiviteter, er der ikke meget kildemateriale, der kan 

afdække, hvordan grusgravningen foregik. Det følgende er baseret på en håndskrevet 

kontrakt mellem gårdejeren Eskild Pedersen og vognmanden Henry Hansen.  

I kontrakten fra 1955 gav Pedersen Hansen retten til at grave grus for en femårig 

periode, så selvom han som landmand selv kunne have stået for grusgravningen, lader 

det til, at det udelukkende foregik på kontrakt med vognmænd.143  

For hver m3 sten og støbegrus skulle Hansen betale 75 øre, mens en m3 grus, 

kampesten og såkaldt ‘byfyld’ kostede 50 øre. Mens de dyre sten og støbegrus skulle 

tages fra skræntens side, var grus, kampesten og byfyld ifølge kontrakten at finde på 

gravenes bund – såkaldt ‘afarbejdet grus’.   

I perioden skulle Henry Hansen halvårligt aflevere regnskab for mængden af grus, 

samt skulle vedligeholde vejen til og fra grusgraven. I de første fem år, fra 1955 til 1960 

gravede Hansen ca. 2800 m3 grus ud årligt. Kontrakten må være blevet forlænget, for 

regnskabet viser, at Hansen mellem 1960 og 1964 gravede yderligere ca. 10.000 m3 

årligt.144 Sammenlagt blev der fjernet ca. 56.000 m3 grus, sand og skærver i løbet af de 

ti år, Hansen gravede grus på Pedersens matrikel. Udnyttelsen af grusforekomsterne 

betød for Pedersen udbetaling af årlige beløb på gennemsnitligt ca. 1800 kr. frem til 

1962, mens de sidste to angivelser i regnskabet viser en indkomst på ca.  6000 kr., i 

1962 og 4000 kr. i 1963, hvilket må have været et betydeligt kontantbidrag til Eskild 

Pedersens økonomi.  

Sognets og områdets størrelse taget i betragtning har Pedersen og Hansen 

sandsynligvis kendt til eller kendt hinanden i forvejen. Kontrakten mellem de to parter 

fremstår ikke synderligt formel: Den er håndskrevet på et stykke almindeligt, linjeret 

papir, og skitsen over grusgraven er ligeledes tegnet i frihånd og er uden mål (fig.11). 

                                                 
141 Bondesen, Fire artikler om grusgrave; Berthelsen, “Råstofressourcer og råstofkortlægning i 

Danmark”. 
142 Milthers, Nordvestsjællands Geologi; Andersen, “Grusgrave i bakkerne ved Kalundborg”. 
143 Ejendomsvurderingerne og skattelisterne fra sognekommunen viser, at lodderne var tilknyttet de 

samme ejendomme over lang tid. Skattelisterne fra sognekommunen i 1925 viser, sognerådsformanden 

Peder Pedersen ejede en gård i Ubberup, hvor matrikel 38a hørte under.143 
144 Pedersen, “Kontrakt”, 1955. 
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 I modsætning til de fysiske grusgrave, var gravene her inddelt efter lodder. Det er 

værd at overveje, hvilken funktion en sådan kontrakt måtte have. Om den har været 

juridisk gyldig, eller blot fungeret som et formaliseret håndslag mellem to bekendte. 

Kontrakten angiver et økonomisk bånd mellem to forskellige professioner, og angiver 

det tilladelige, som det var aftalt mellem de to mænd. I relationerne mellem de to mænd 

angiver det lille stykke papir altså den formelle aftale, og fungerede derfor indirekte 

også som medskaber af landskabsforandringerne.    

Ud over Eskild Pedersens grusgrav næves også Hansens tilladelse til grave grus i 

naboen Ejvind Kristensens grav i kontrakten. Henry Hansen havde derfor muligvis også 

en kontrakt med Ejvind Kristensen. På en skitse i kontrakten har Eskild Pedersen tegnet 

omridset af grusgraven med angivelse af Ejvind Kristensens lod. Selvom de derfor ser 

adskilte ud på papiret, er det på flyfotos umuligt at adskille de to lodder i grusgraven. 

Det må derfor i praksis være umuligt at se, om man var på Pedersens eller Kristensens 

lod. Grusgravningen på tværs af de to ejeres lodder forudsatte derfor et godt forhold 

mellem de to ejere og vognmanden.  

Figur 0.11. Kontrakt på grusgravning udarbejdet af Eskild Pedersen. Privat arkiv 
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De tre stod derfor i forskellig relation til grusgraven og dermed også til 

forandringerne på lokaliteten. Pedersen som ejer kunne igangsætte, de handlinger som 

Hansen kunne foretage sig. Kristensen blev indirekte en del af grusgravningen på 

matrikel 38b, da han tillod grusgravning på sit eget lod. Gruset, der blev fjernet fra 

graven gik formodentlig til at udbedre og udbygge veje i området. Samtidig efterlod de 

mange kubikmeter fjernet grus, sten og skærver et afgravet bakkelandskab, som jeg 

behandler yderligere senere i denne del.  

  

I arbejdet med at undersøge og afdække grusgravningen i de to bakker er det blevet 

tydeligt, at grusgravning i mindre skala som på Tømmerup Banke og hos Eskild 

Pedersen og Ejvind Kristensen ikke tiltrak megen opmærksomhed fra myndigheder. 

Det var underforstået, at de udnyttede de råstoffer, der fandtes på deres lodder, ligesom 

det var underforstået, at de gjorde det uden nogen kontakt til myndighederne. I denne 

henseende overlappede det fysisk mulige med det ønskede og det tilladelige. 

Grusgravningen forekommer som at have været en gevinst for alle menneskelige 

aktører, der var involveret. Hansens og Pedersens hjemmegjorte kontrakt viser, hvordan 

råstofudnyttelsen kunne foregå, inden der blev enighed om, at den praksis skulle 

reguleres i Danmark.  

Indtil 1967 var Landbrugslovens §7a stk.2.1 gældende. Ifølge den kunne 

råstofforekomster i begrænset omfang udnyttes til eget brug eller i begrænset omfang 

tillade andre at udnytte dem.145 Der var altså ikke nogen lovgivning, der regulerede, 

hvad der kunne fjernes fra en matrikel, og derfor var den hjemmelavede kontrakt også 

lovlig. Udnyttelsen af undergrunden afhang som sådan bare af ejerens interesse. 

Ejendomsretten gik altså ned i jorden i den forstand, at der ikke var nogle regler for, 

hvad ejeren kunne foretage sig med sin ejendom.  

Dermed blev reguleringen af brugen af jorden også en regulering af 

ejendomsretten. Naturfredningskommissionen skrev da også i deres betænkning 

at: ̒Anvendelse af det åbne land til dyrkning er kun i begrænset omfang underviet retlig 

regulering af hensyn til sikring af en udnyttelse, der er ønskelig ud fra andre 

samfundsmæssige interesser end den, der er indeholdt i den enkelte ejers økonomisk 

fordelagtigste udnyttelse.’ Den private ejendomsret stod dermed hovedsagligt over 

bevaringen af et æstetisk smukt landskab, som blev set som mere almene interesser.146  

 

Grusgravningen i Keldberg var også et møde mellem forskellige professioner og 

forskellige forståelser af det ønskede og det tilladelige. Hvor landbruget traditionelt har 

været interesseret i jordforbedring, må grusgravning siges at være dens diametrale 

modsætning. Et modsætningsforhold der havde konsekvenser for de fysiske 

omgivelser, og som blev genstand for voksende bekymring i løbet af 1960erne.  

I 1967 blev landbrugsloven revideret og en ny landbrugslov indeholdt et krav om 

dyrkningspligt. Denne pligt betød, at jorden ikke uden tilladelse måtte bruges til andet 

end landbrugsformål, herunder også råstofgravning. Frygten for at landsbrugsarealer 

                                                 
145 Jørgensen m.fl., Jordlovgivning, 283–84. 
146 Naturfredningskommissionen af 1961, “Betænkning om naturfredning I”, 51. 



58 

 

gik tabt spillede en væsentlig rolle i indførslen af dyrkningspligt, men en indskrænkning 

af grusgravning var ikke sig selv et mål med loven. I forhold til grusgravning var det 

væsentligt, at man indførte et krav om efterbehandling.  Derfor indførte 

Landbrugsministeriet med 1967-loven også et krav om, at grusgravning skulle 

foretages efter en plan, samt at der skulle efterbehandles, så området igen kunne bruges 

som landbrugsjord.147 Fra statslig side arbejdede man altså ud fra en forestilling om, at 

det samme sted, hvor jorden blev fjernet, kørt bort og anvendt andetsteds igen kunne 

anvendes som landbrugsjord på samme måde som nabomatriklerne. Forandringerne 

gennem grusgravningen blev altså forstået som midlertidige og ville ikke stå i vejen for 

fortsat landbrugsproduktion. Det produktive var fortsat landbrugsmæssig udnyttelse, 

selv efter jorden var blevet fjernet.  

Loven blev administreret ud fra en praksis om at Landbrugsministeriet kunne stille 

krav til efterbehandling af de afgravede jorder, snarere end at ministeriet kunne nægte 

gravetilladelse. Det ønskede for ejeren gik derfor i praksis forud for det tilladelige. 

Desuden blev råstofudnyttelse ikke nægtet landmænd, hvor gravning allerede var i gang 

inden lovens ikrafttræden i 1967, ligesom gravning i forlængelse af allerede 

eksisterende grave også var tilladt.148 Muligheden for at grave råstoffer ud på egen jord 

var derfor reelt ikke indskrænket synderligt. Der var altså i landbrugsloven stadig stor 

frihed for landmændene, og dermed ejerne af jorden til at gøre, hvad de fandt ønskeligt 

og muligt. Det tilladelige og det ønskede stemte derfor for ejere af grusgrave i høj grad 

overens.  

 

I Tømmerup Banke ophørte grusgravningen omkring 1960, da grusgraven herefter 

blev anvendt som losseplads, som jeg viser i næste del. Nogle år senere standsede også 

udvindingen af grus i Keldberg. For Eskild Pedersen, Henry Hansen og Ejvind 

Kristensen ændrede loven derfor ikke nødvendigvis noget, og der blev heller ikke 

igangsat efterbehandling på området, da først grusgravningen var ophørt. Dog er steder 

som Keldberg og Tømmerup Banke i deres undseelighed eksempler på en 

landskabsforståelse og landskabsanvendelse, der var udbredt og ganske almen ind til 

reguleringen råstofudvindingen kom i 1972.  

Grusgravningen i Keldberg og Tømmerup Banke vidner om en tid, hvor andre 

interesser end blot private begyndte at gøre sig gældende i anvendelsen af 

omgivelserne. Mens den private ejendomsret og landbrugslovens generelle beskyttelse 

af landmændenes ret til udnyttelse af egen jord stadig dominerede, kunne grusgravning 

som en naturligt accepteret og ureguleret praksis sidst i 1960erne ikke længere fungere. 

Der skete altså et værdiskred, eller en forandring i forestillingen om den rigtige 

anvendelse af jord og landskab.  

Jeg vender mig nu mod grusgravningens del i den nationale debat om anvendelsen 

af landskabet. Denne diskussion skitserer jeg her, og vender desuden tilbage til den 

senere i denne analyse i forbindelse med planlovsreformerne i 1973, samt i 

                                                 
147 Naturfredningskommissionen af 1961, “Betænkning om naturfredning II”, 171. 
148 Jørgensen m.fl., Jordlovgivning, 283. 
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afhandlingens andet analysekapitel, da arealanvendelse dannede baggrund for en lang 

række bekymringer og tiltag fra 1960erns og frem.  

 

Grusgravning, reguleringer og forandrede landskaber 

Da Naturfredningskommissionen af 1961 i 1967 udgav deres afsluttende 

bemærkninger til en fremtidig fredningspolitik, skrev kommissionen, at de hidtil havde 

været forsigtige med at modsætte sig eller hindre udnyttelse af råstoffer. En 

begrænsning af råstofudnyttelsen ville i deres øjne, have været en for stor begrænsning 

på den økonomiske udvikling. Imidlertid gav det stigende forbrug af grus altså også for 

Naturfredningskommissionen efterhånden  anledning til ændringer i synet på 

grusgravning.149  

Både hos dem og blandt geologer var der bekymring for den stigende 

grusudvindings betydning for landskabsformationer og egnskarakteristiske landskaber 

rundt om i landet. Derpå fulgte også en debat om, hvordan råstofudvindingen skulle 

kunne foregå fremover.150Dermed skal man også forstå grusgravene i Tømmerup 

Banke og Keldberg i relation til en national debat om menneskers brug af omgivelserne, 

herunder særligt de forandringer som udbygning af vejnettet, byer og 

sommerhusområder, der tog fart efter Anden Verdenskrig.  

Naturfredningskommissionen anslog, at grusudvindingen i årene omkring 1967 lå 

på omkring fjorten-femten millioner m3 årligt, mens det et par år senere var faldet til 

mellem otte og fjorten millioner m3 grus, sand og sten til vejprojekter, mens 

mængderne af grus til byggeri lå i omegnen af tretten til seksten millioner kubikmeter 

årligt.151 Den velfærdsstat særligt Socialdemokratiet havde været medvirkende til at 

bygge op i gennem 1960erne, som særligt er kendetegnet for sine økonomiske og 

sociale forandringer, havde også en fysisk dimension, der forandrede by og land. 

Velfærdsstigningerne og det økonomiske opsving kom til udtryk i byggeriet af de 

mange parcelhuse og udvidelsen af vejnettet.152 

 

  Byggeriet på nationalt plan kunne altså mærkes rundt om i landet, hvor de mange 

mindre grusgrave voksede ureguleret og mere eller mindre tilfældigt, som det også 

havde været tilfældet i både Keldberg og på Tømmerup Banke. Der har været andre, 

større og mere markante grusgrave rundt om i Danmark – velkendt er de store 

grusgravsarealer ved Hedeland, hvor store rekreative områder nu er blevet indrettet, og 

hvor reguleringen af grusgravningen i for alvor forandrede et lokalområde, der i høj 

grad var præget af grusgravning. 153  Ligeledes har andre råstofudnyttelser også sat 

deres præg på store områder – f.eks. Faxe Kalkbrud eller brunkulslejerne i Søby syd for 

                                                 
149 Naturfredningskommissionen af 1961, “Betænkning om naturfredning II”, 168. 
150 Bondesen, Fire artikler om grusgrave, 30. 
151 Berthelsen, “Råstofressourcer og råstofkortlægning i Danmark”, 162. 
152 Schädler Andersen m.fl., Dansk velfærdshistorie, 2010, 4:11–13. 
153 Det statslige grusgravudvalg, “Hedeland. Rapport om og forslag til rekreativ anvendelse af et 

grusgravområde.” 
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Herning.154 Disse større grave var voldsomme i landskabet, da de var og er markant 

anderledes end det landbrug, der står for størstedelen af arealanvendelsen i en dansk 

kontekst; det pludselige hul i jorden og en markant afskrællet jordoverflade gælder ikke 

som typiske, danske landskaber. Samtidig er også disse anvendelser eksempler på den 

udnyttelse og produktion, der har været knyttet til forskellige områders 

råstofmuligheder.  

Sammen med de landskabelige og miljømæssige bekymringer voksede også 

bekymringen om fremtidig råstofforsyning. Forureningsrådets Jordudvalg gennemgik i 

deres rapport fra 1971 både råstofressourcerne og forureningsrisici ved udnyttelser af 

råstofferne. I deres kommentarer til råstofudnyttelsen udtrykker udvalget en klar 

forståelse af, grusgravsejeres interesse i at udnytte alle råstoffer, der er tilgængelige på 

deres matrikel, selvom der er fare for forurening.155 Forurening af omgivelserne var 

således stadig underordnet økonomisk og industriel udvikling. Den fortsatte 

grusudvinding på lokalt plan kan ses i Keldberg ved at sammenligne 

overflyvningsfotoet fra 1939 (fig.6) med et fra 1971 (fig.12). Det nyere viser, hvordan 

Keldberg-grusgraven voksede markant i den periode, hvor netop byggeriet lokalt og på 

landsplan 

tog 

fart.156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
154 Brichet og Hastrup, “Industrious Landscaping: The Making and Managing of Natural Resources at 

Søby Brown Coal Beds”. 
155 “Jord. Råstofindvinding, bygge- og anlægsvirksomhed”, 27. 
156 Spangsbro fik i samme periode et parcelhuskvarter bestående af 22 huse i forlængelse af den 

eksisterende bebyggelse. 

Figur 0.12. Keldberg-grusgraven i 1971. www.kb.dk/danmarksetfraluftenførgoogle 
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Fra statslig side blev bekymringerne for fremtidens råstofforsyning og ikke mindst 

placeringen af råstofforsyningen imødegået med vedtagelsen af Råstofloven i 1972. 

Loven medførte krav om, at erhvervsmæssig udnyttelse af råstoffer skulle tillades af 

Amtsrådet, og loven gjorde det lovpligtigt at ansøge om gravetilladelse før 

grusgravning blev påbegyndt, ligesom entreprenøren eller landmanden skulle 

genansøge hvert femte år, samt fremvise en plan for genopretning og efterbehandling 

efter endt gravning. Udnyttelse af råstoffer på egen ejendom og til vedligehold var 

stadig tilladt som før. 157  

Loven var tiltænkt til at dæmme op for ureguleret udnyttelse, som den i både 

Tømmerup og Keldberg. Det er vigtigt at understrege, at disse to grusgrave og 

praksisserne omkring dem øjensynligt har været gængs og almindelig praksis overalt i 

Danmark. Det mulige – at råstoffer var der, og var til at sælge – gjorde altså ønskeligt 

at grave grus. 

Som en konsekvens af loven forandredes industrien, og grusgravene blev færre, 

men større. Som jeg har vist i de forgående afsnit, er det tydeligt, at grusgravene i høj 

grad ikke længere indgik som marker i et marklandskab, men at hullerne efter 

grusgravningen var det modsatte. På luftfotosene viser de tydelige skygger i kanten af 

gravene, hvor dybe de var. Grusgraven i Keldberg spredte sig over flere matrikler og 

på det topografiske kort fra 1973, er begge grusgrave indtegnet med signaturen for 

skrænter (fig.13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
157 Bondesen, “Development of Restoration of Raw Material Pits in Denmark”, 4–5; Wulff, Landboret, 

409. Landsplansekretariatet, “Arealplanlægning. Status og problemstillinger”, 26. 

Figur 0.13 Udsnit af KMS, 4.cm. kort. 1973. www.hkpn.gst.dk 
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Som sted må grusgraven have været markant anderledes end de omkringliggende 

marker. Alt efter ens tilhørsforhold til stedet; om man ejede grus eller ej, eller om ens 

mark var dyrket ved siden af grusgraven, må forandringerne have påvirket den 

besøgende. 

 Grusgravene var det præcis modsatte af de omkringliggende marker: huller i 

jorden, hvor der ikke længere var muld. Hullerne og skrænterne må under alle 

omstændigheder have indskrænket bevægelsesmulighederne. Mens grusgravningen 

foregik ind i bakken, blev den anden side af bakken friholdt, hvilket igen må have skabt 

en markant overgang fra den ene side til den næste. Fra den vestlige høj – Klokkerhøj 

– der ikke blevet gravet i, men som er stedets højeste punkt, må faldet mod grusgraven 

ligeledes have været markant (fig.12). Skyggerne falder tydeligt, og det er muligt at 

ane, hvor dyb graven har været.  

Grusgrave som fænomener fik altså betydning i kraft af den markante kontrast til 

det omgivende landskab, som de udgjorde.  Dermed var det forandrede landskab også 

skabt og udformet af de forskellige aktører: landmændene, vognmanden og 

lovgivningen. Som jeg nu vil vise, forsvandt de små grusgrave ikke af sig selv, men 

blev aktivt brugt på ny. Næste nedslag følger opfyldningen af grusgravene og 

undersøger, hvordan den lokale sognekommune og senere den større by-og 

landkommune indgik i omkalfatringen af stederne fra grusgrave til lossepladser.   
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FORANDRINGER: UKONTROLLERET OPFYLD  

Lossepladsen på Tømmerup Banke 1961-1977  

Som jeg indledte denne del af afhandlingen med, er Tømmerup Banke i dag en 

græsbegroet bakke, hvor der nogle gange sættes dyr ud, der græsser området af. Der er 

derfor ingen umiddelbare tegn på, at der under bakken findes en betydelig mængde 

affald, som forgår, ligesom der heller ikke er tegn på den grusgravning, der foregik. De 

tegn blev fjernet af affaldet. Stedets nuværende udseende og funktion er derfor meget 

langt fra, hvordan det var engang. Forandringen fra grusgrav til losseplads er 

omdrejningspunktet i det følgende, hvor jeg vender mig nu mod opfyldningen af de 

huller grusgravene efterlod og som skete mellem 1961 og 1977. Anvendelsen af 

grusgraven som losseplads var endnu en forandring både af det konkrete, fysiske sted, 

og ikke mindst af stedets ”kodning” i forhold til naboer og myndigheder. 

Lossepladserne blev skabt af menneskelige beslutninger, men deres form og indflydelse 

på omgivelserne var et materielt fænomen, der i høj grad også påvirkede driften og 

funktionen.  

Lossepladser på landet 

Affald er biprodukt af al menneskelig aktivitet. Både madaffald, afføring og aske 

er uundgåelige biprodukter, når der er mennesker til stede. Koncentrationer af 

mennesker, som i større bysamfund, giver naturligvis større mængder af biprodukter, 

og dermed potentielt (for mennesker) sundhedsfarlig forurening. Historikeren Hans 

Peter Hilden sætter lighedstegn mellem forurening og affald, og betegner forurening 

som et samfunds affaldsprodukter. Dermed er affald en grundbestanddel af det 

menneskelige samfund.158  Systematisk håndtering af affald og skrald blev også først 

sent en fast bestanddel af den offentlige orden, som affaldsarkæologerne William 

Rathje og Cullen Murphy skriver: ”Through out most of time human beings disposed 

garbage in a very convenient manner: simply by leaving it fell.”159 

I danske bysamfund frem til 1950erne var renovationsarbejdet hovedsageligt et 

hygiejnisk spørgsmål, som drejede sig om at skabe god hygiejne for mennesker i 

byerne. Bortskaffelse af affald udgjorde en vægtig del af dette arbejde, og i byernes 

udkanter og lavere liggende områder opstod med de første bydannelser lossepladser og 

affaldspladser.160 Behovet for systematisk og omfattende affaldshåndtering steg i takt 

med byudvikling og særligt i løbet af 1800-tallet skete der omfattende reguleringer af 

den f.eks. den københavnske affalds-og skarnhåndtering. Kloakering medførte desuden 

at flydende og faste affaldsformer blev adskilt.161 Således har affald historisk set være 

knyttet til bysamfund som følge af koncentrationen af mennesker og liv på et begrænset 

areal.  

Uden for større bysamfund blev der også etableret lossepladser fra begyndelsen af 

det 20. århundrede og frem. Ofte hang fremvæksten af lokale lossepladser eller 

                                                 
158 Hilden, Skrald, storby og miljø, 7. 
159 Rathje og Murphy, Rubbish!, 32. se også: Kersten, Inwastement - Abfall in Umwelt Und 

Gesellschaft; Mikkelsen, “Skarn, skrald og affald - kulturhistoriske træk, der knytter sig til AFFALD”. 
160 Andersen, “Stadens Ureenlighed”, 88–89. 
161 Bjørn Omel Risom og Camilla Mordhorst, “Hundelorte, cigaretskodder og pizzabakker”, 17–22. 
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fyldpladser sammen med den bydannelse, der skete på landet fra sidst i 1800-tallet. 

Som Per Grau Møller har vist opstod der med udparcelleringen af ejendomme til huse 

sidst i 1800-tallet mange steder i landet nye landsbydannelser i forlængelse af de 

hidtidige landsbyer. Nogle gange fulgte en jernbanestation, og landsbyen kunne vokse 

til en egentlig stationsby. Grau Møller kalder disse byer rurale byer – altså bydannelser 

på landet, der dog ikke får reel urban karakter.162 Grau Møller baserer sine 

observationer på kortlægning af bygningsstrukturer på Fyn, men en lignende udvikling 

kan ses i Tømmerup.163 

 I Tømmerup og omegn opstod bysamfundet Spangsbro omkring 1875. Den nye 

landsby voksede hovedsagligt frem omkring brugsforeningen og andelsmejeriet, som 

nævnt indledningsvist. Husene, der blev bygget var som regel uden jordtilliggende, 

hvilket kan ses, hvis man sammenligner 1872-matrikelkortet med et tilsvarende udsnit 

af matrikelkortet, der gjaldt fra 1964-1996, figur 10 og 11. 

 

                                                 
162 Grau Møller, “By og lands møde i landdistrikterne siden 1950”, 52. 
163 Samme mønster sås også i England på dette tidspunkt. Se:  Cooper, “Burying the ‘refuse 

revolution’”, 5. 

Figur 0.14 1872 matrikelkort. Udsnittet viser matrikel 9d i midten, hvor Spangsbro opstod omkring. 

www.hkpn.gst.dk 
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Bebyggelsens udvikling tyder altså på ændrede strukturer fra sidst i 1800-tallet, 

hvor handel og håndværk beskæftigede en større del af beboerne i området, end 

tidligere, hvor landbruget havde været altdominerende.164 Trap Danmark talte i 1954 

347 husstande i Tømmerup sogn, der på det tidspunkt havde 1189 indbyggere. 655 var 

beskæftiget i landbruget, mens 374 levede af handel, transport og håndværk. Sidst var 

der 133 beboere, der modtog aldersrente.165  Selvom landbruget derfor stadig i 1954 var 

dominerende i sognet, var der en udvikling mod erhverv, der ikke baserede sig på 

tilknytningen til jord, gård eller hus, og hvor dagligvarer blev indkøbt i stedet for 

fremstillet hjemme.  

Meget taler for, at så længe landbrugssamfundet var dominerende var der meget 

begrænsede mængder affald på landet. Møddingen kunne tage spanden fra dasset, mens 

høns og svin åd eventuelle madrester.  Det er altså sandsynligt, at der ikke var tale om 

affald i de mængder, der senere blev problematiske, eller mængder, der krævede, at 

man bortskaffede det på anden vis end i kakkelovnen.  

Bydannelsen kombineret med forbrug og forandringer i indkøbsvaner dannede 

grobund for, at affaldsmængderne voksede, og der opstod et behov for en losseplads, 

der kunne fungere for alle indbyggerne, da bortskaffelsen af affald ikke kunne lade sig 

                                                 
164 Grau Møller, “Fra landsby til soveby, landbebyggelsen og dens økonomiske og kulturlandskabelige 

forudsætninger på Fyn 1770-1965”, 412. 
165 Trap, Danmark, 3:499. 

Figur 0.15 Samme område som ovenfor. 9d er til højre midt i billedet. www.hkpn.gst.dk 



66 

 

gøre ved afbrænding. Lossepladser blev altså nødvendiggjort på baggrund af sociale og 

demografiske forandringer, hvor reallønstigninger efter Anden Verdenskrig gav 

mulighed for at bruge en større andel af indkomsten på forbrugsgoder. En konsekvens 

heraf blev stigende mængder affald – også uden for de større byer og bysamfund, 

hvilket var en generel tendens i hele efterkrigstids Europa.166  

Det er også vigtigt at understrege at både affaldstyper og mængder forandrede sig 

drastisk de sidste 100 år. Genbrug af klude, glas, flasker og trækasser, samt andre 

holdbare materialer, gjorde, at ikke-nedbrydeligt affald så godt som ikke fandtes167 Med 

udviklingen af plastic og andre kunststoffer begyndte sammensætningen af affaldet at 

skifte, ligesom mængden af papemballage steg i forbindelse med overgangen fra 

købmanden til selvbetjeningsforretningen. Mange af disse materialer lod sig ikke let 

genbruge eller omdanne til andre nyttige genstande.168 På landet og i udkanten af 

bysamfund blev den gængse praksis med at anvende tomme huller og moser som 

lossepladser derfor udvidet med mere affald af forskelligartet karakter. Hvor 

grusgravningen rundt om i landet havde fjernet materiale fra stederne og skabt huller, 

blev brugen af grusgrave, mergelgrave og andre huller som lossepladser en måde at 

fylde hullerne op igen.169  

På de følgende sider viser jeg, hvordan landskabet omkalfatret igen, og i 

Tømmerup og Ubberup fik først Tømmerup Banke og siden hen Keldberg nye 

funktioner, der pegede ud fra grusgravene og i højere grad end tidligere gjorde stederne 

til en del af lokalsamfundets landskab og bevidsthed. Mens grusgravene havde været 

private forretninger for få involverede, blev lossepladsen et lokalt sted for beboere. 

Lokalsamfundet bidrog i højere grad en del af landskabsformningen gennem deres 

affald, deres brug af lossepladsen og lossepladsens påvirkning af omgivelserne gennem 

f.eks. papirflugt.  

Den lokale losseplads 

Overgangen fra grusgrav til losseplads blev officiel den fjerde juli 1962, da 

sognerådsformand Ejvind Kristensen i kraft af sin stilling som formand for sognerådet 

og sundhedskommissionen en kontrakt med landmanden Thyge Nielsen, der var ejer af 

Tømmerup Banke grusgraven.  

Sognerådet bestod i 1962 af syv personer fra området. Under sognerådet befandt 

sundhedskommissionen sig. Denne skulle stå for kommunens sundhedsforhold, 

herunder godkendelse af lossepladser. Selve embedsapparatet var derfor beskedent, og 

der var ingen længere behandlingstid end at overgangen fra grusgrav til losseplads tog 

et par møder og en måned. Det er igennem denne lokale og afgrænsede kontekst, man 

skal forstå, hvordan den lokale losseplads blev til.  

                                                 
166 Köster, Hausmüll: Abfall und Gesellschaft in Westdeutschland 1945-1990.; Stokes, Köster, og 

Sambrook, The business of waste, Great Britain and Germany, 1945 to the present; Hilden, Skrald, 

storby og miljø; Engberg, Det heles vel. 
167 Strasser, Waste and want, a social history of trash, kap. 1. 
168 Köster, Hausmüll: Abfall und Gesellschaft in Westdeutschland 1945-1990., 40–43. 
169 Landsplansekretariatet, “Arealplanlægning. Status og problemstillinger”. 
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Kontrakten mellem Nielsen og sognekommunen løb i første omgang på et år og 

gav Tømmerup sognekommunes beboere ret til at deponere skrald i den nedlagte 

grusgrav. Lossepladsen var i begyndelsen forbeholdt opfej fra gade (selvom gadeopfej 

nok ikke har været aktuelt i dette eksempel), dagrenovation, madrester osv.170 Alle 

affaldstyper, der skulle kunne forrådne og forgå relativt hurtigt.  Sundhedsvedtægterne 

for Tømmerup sognekommune forbød desuden indsamling af klude, ligesom 

latringødning og gødning fra møddinger ikke måtte køres på lossepladsen.  

Det var ikke tilladt at klunse eller samle klude på lossepladsen af hygiejniske 

årsager og af frygt for smitsomme sygdomme, men det var velkendt fra andre 

lossepladser – f.eks. den store losseplads i Københavns Sydhavn, hvor Valbyparken 

ligger i dag, at lossepladser tidligere brødfødte en del grise og klunsere.171  

 I samme øjeblik Nielsen underskrev kontrakten med sognerådet ændredes 

grusgraven sig altså fra at være et sted, hvor noget blev fjernet til et sted, hvor materiale 

og genstande blev tilføjet. Nielsen blev ansvarlig for den daglige drift af lossepladsen, 

og som økonomisk kompensation ville han modtage 1000 kr. årligt.172 Hans arbejde 

bestod i at anvise, hvor skraldet skulle stilles, og dække det til med jord med passende 

mellemrum. På den måde var han helt fysisk og konkret aktivt med til at omdanne 

grusgraven til losseplads.  

De få retningslinjer viser sognerådets forståelse af, at Thyge Nielsen godt kunne 

finde ud af at drive lossepladsen, så der ikke kom gener for naboerne, uden at der 

nødvendigvis var retningslinjer for det. Ligesom grusgravningen i Keldberg baserede 

brugen af grusgraven som losseplads sig altså især på to ting: ingen omfattende 

regulering af området og lokalkendskab. Det viser en vis parallelitet i muligheden for 

at forandre stedet. Det var hovedsageligt en lokal og privat praksis.  

Hvor sundhedskommissionen ellers ofte var i kontakt med kredslægen angående 

eventuelt forurenede brønde og andre sundhedsforhold i kommunen, tyder intet på, at 

der var kontakt eller undersøgelse fra kredslægen, inden lossepladsen i grusgraven blev 

godkendt.173 Ligesom grusgravningen havde foregået ad hoc var affaldsbehandlingen 

også en lavpraktisk foranstaltning, som en landmand sagtens kunne stå for. Affaldet var 

i den forbindelse at sidestille med at køre møddingen ud.   

Kontrakten mellem Thyge Nielsen og kommunen blev løbende fornyet. Som det 

var tilfældet med grusgravningen i både Keldberg og i Tømmerup, er aktiviteterne på 

lossepladsen i de første år lige så udokumenterede. De få breve mellem sognerådet og 

Thyge Nielsen viser ingen referater fra forhandlinger eller andre uoverensstemmelser. 

Oftest er det nævnt i referater fra sundhedskommissionens møder og 

sognerådsprotokollerne, at noget er blevet drøftet, men ikke hvad.174 Samarbejdet 

mellem Thyge Nielsen og sognerådet var temmelig direkte, og Thyge Nielsens opgave 

konkret og praktisk. I lossepladsens tidlige år var der altså en overensstemmelse mellem 

                                                 
170 ”RA. BC-323d. Tømmerup Kommune: 1831-1966.Saggruppeordnede sager. 70 - 72”. 
171 Engberg, Det heles vel, kap 7. 
172 “RA. BC-323d. Tømmerup Kommune: 1831-1966.Saggruppeordnede sager. 70 - 72”. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 
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hvad sognerådet ønskede, hvad der var tilladt, og det der kunne lade sig gøre. 

Grusgraven var oplagt at anvende, da den ellers ikke havde nogen funktion i gængs, 

landbrugsmæssig eller økonomisk forstand. Med etableringen af lossepladsen 

forandredes grusgraven fra at være Thyge Nielsens private indkomstkilde til at være et 

offentligt tilbud om bortskaffelse af skrald. Stedet blev dermed omkalfatret ikke blot 

fysisk og materielt, men blev et offentligt sted, hvor borgere kunne aflevere genstande. 

Dermed fik stedet en funktion, der rakte ud over Thyge Nielsens egen private brug og 

udnyttelse.  

  

Sognekommunens rolle i lossepladsens drift kan forstås som et led i den udbygning 

af offentlige opgaver, der skete netop i begyndelsen af 1960erne. Der var en 

begyndende forståelse for, at nogle opgaver var kommunale. Hvor det tidligere havde 

været et privat problem at komme af med affald, blev det nu til en kommunalt eller 

offentligt problem. I den henseende er selve tilbuddet om en kommunal losseplads, der 

var drevet for sognekommunens budget udtryk for den bureaukratisering af 

landkommunerne.175 De kommunale opgaver inkluderede skolevæsen, ældreforsorg og 

sundhedspleje. Som både Carsten Boll, Tyge Krogh og andre har argumenteret for, 

voksede opgavemængden betydeligt i årene efter Anden Verdenskrig, ligesom kravene 

til kommunale tilbud øgedes. Dette resulterede f.eks. i skoleloven af 1958, hvor 

skoletilbuddene på landet nu helst skulle kunne måle sig med skoletilbuddene i 

byerne.176  

Indtil ind i 1950erne havde de fleste sognekommuner klaret sig alene ved 

sognerådets indsats, men med udbygningen af kommunale opgaver fulgte en 

kompleksitet i især økonomiforvaltning. Derfor blev der mange steder ansat en 

kommunesekretær, som var det første skridt på vejen mod en professionalisering af 

kommunestyret i landkommunerne. Der var en udbredt adskillelse mellem 

beslutningstager og administration i både sognekommuner og købstadskommuner frem 

mod kommunalreformen i 1970. Det vil sige, at kommunesekretæren ikke selv kunne 

eller skulle træffe økonomiske beslutninger og afgørelser, men at disse altid skulle forbi 

sognerådet eller det rette udvalg. En ordning der muligvis fungerede i mindre 

kommuner, men som kunne blive træg i større kommuner. Denne adskillelse – og 

senere overgang til at embedsmænd fik beslutningsdygtighed – skal også ses som et led 

i den professionalisering, der ofte omtales som den gængse udviklingshistorie i 

kommunal administration op gennem det 20. århundrede.177  

 

Sagsgangen fulgte i Tømmerup dette mønster. Fra Thyge Nielsens henvendelse til 

ibrugtagelsen af lossepladsen gik blot et par måneder. Sognerådet traf en beslutning, 

som både ændrede den tomme grusgrav, men som også tilførte noget nyt: en 

                                                 
175 Krogh, “Byrokratiseringen af landkommunernes forvaltning 1842-1970”, 81ff. 
176 Krogh, “Byrokratiseringen af landkommunernes forvaltning 1842-1970”; Boll, 

“Kommunalreformen og den samfundsøkonomiske baggrund”; Schädler Andersen m.fl., Dansk 

velfærdshistorie, 2010, 4:57. 
177 Boje, Folkestyre i by og på land, danske kommuner gennem 150 år, 137–38. 



69 

 

affaldshåndtering. Den fungerede dermed som en lokal service i landsbysamfundet. 

Med lossepladsen fik borgerne et sted, hvor de kunne aflevere deres uønskede 

genstande og affald.  Nielsens grusgrav skulle blot først og fremmest tjene beboerne i 

Tømmerup Kommune, og der blev ikke umiddelbart arrangeret nogen form for 

affaldsafhentning fra sognekommunens side. Endnu var det beboerne selv, der måtte 

bringe affaldet til lossepladsen – en reel affaldsindsamling foregik endnu ikke.  

Alligevel kom der andre problemer i forbindelse med lossepladsen. I 1965 skrev 

sundhedskommissionen til sognerådet: Under henvisning til sognerådets skrivelse af 

12.de vedrørende gdr. Thyge Nielsens grusgrav i Tømmerup skal det meddeles, at 

sundhedskommissionen i sit møde d.d. har vedtaget at henstille til sognerådet, at der 

træffes foranstaltninger til fortsat rotteudryddelse, at der træffes aftale med arealets 

ejer, således at arealet udelukkende stilles til rådighed som losseplads, at den kun 

benyttes af sognets beboere, at affaldet anbringes så det kan afbrændes med passende 

mellemrum og anbringes efter affaldets art, og at der føres fornødent opsyn med 

pladsens benyttelse. Kommissionen henstiller ligeledes, at affaldet tildækkes med jord 

med passende mellemrum.178 

Det omstændelige brev angiver de indskærpede retningslinjer over for Thyge 

Nielsen. Kancellisproget i brevet er påfaldende, når man tager sognekommunens 

størrelse og ikkeeksisterende embedsværk i betragtning. Sundhedskommissionen 

bestod som nævnt også af medlemmer af sognerådet, og alle andre forhandlinger lader 

til at være foregået mundtligt og uofficielt mellem sognerådet og Thyge Nielsen.   Hvor 

den første tilladelse i 1962 var kort og simpel, afslører de nye retningslinjer, at der 

foregik andre ting end blot aflevering af affald på lossepladsen. Hvad der gemmer sig 

bag henstillingen om udelukkende at tillade lossepladsbrug på stedet, er ikke til at sige, 

men det vidner om et sted, hvor brugen endnu ikke var fastlagt og fasttømret. De lokale 

sogneråd havde således mange muligheder for at præge deres lokalsamfund, og i de 

løse rammer, som sognekommunen udgjorde, lader det ikke til, at der var nogle 

overvejelser om, hvor længe lossepladsen skulle være i brug, eller hvad der skulle ske, 

når den engang var fyldt op. Det tyder på en ad-hoc-forvaltning, hvor ændringer i 

tilladelser og forbud blev udstedt som reaktioner på allerede skete hændelser, og ikke 

som en foregribelse på fremtidige gener, problemer og ønsker, den tankegang som 

skulle komme til at kendetegne den senere miljøpolitik og affaldsplanlægning, hvor 

ideer om fremtiden aktivt formede politikken.179  

På den måde virker forvaltningen markant anderledes og fremmed for den nutidige 

beskuer.  I den forstand eksemplificerer lossepladsen en i nutiden fremmed tankegang, 

og vidner om de forandringer, der sket i hvad der gængs forestilles som muligt, ønsket 

og tilladt.  

Det, man kan kalde den tidlige losseplads, forblev et ganske lokalt fænomen, hvis 

anvendelse ikke umiddelbart rakte ud over lokalsamfundet og dets borgere. I 1966 

forandrede dette sig dog, da Tømmerup Sognekommune blev lagt sammen med 

Kalundborg Kommune. Den lokale losseplads blev herefter en del af et langt større 

                                                 
178 “RA. BC-323d. Tømmerup Kommune: 1831-1966.Saggruppeordnede sager. 70 - 72”. 
179 Van Laak, “Planung. Geschichte und Gegenwart des Vorgriffs auf die Zukunft”, 308. 
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område, og lossepladsen ændrede karakter. Jeg gennemgår nu, hvordan lossepladsen 

forandrede sig i takt med administrative forandringer, samt forandringer i driften. Her 

lægger jeg særlig vægt på, hvordan lossepladsen forandrede sig i takt med opfyldningen 

af graven for at forstå, hvordan de forskellige aktører og affaldstyper alle var med til at 

forme det nye sted, der voksede frem.  

 

En lille kommunalreform på lossepladsen 

Kommunesammenlægningen mellem Tømmerup og Kalundborg var en frivillig 

kommunesammenlægning. De øvrige sognekommuner rundt om Kalundborg forblev 

selvstændige frem til den landsdækkende kommunalreform i 1970, hvorefter også de 

blev en del af den ny store kommune.  

Overgangen fra sognekommunen til at være en del af den nye, større kommune 

gjorde, at borgerne i den tidligere sognekommune nu ikke længere havde et sogneråd i 

deres midte, der administrerede lokale sager. Selvom det især var en administrativ 

reform, ændrede den på forholdet mellem by og land, idet den skarpe opdeling mellem 

købstadskommuner og landkommuner blev ophævet. Hvad der tidligere havde været 

en selvstændig sognekommune med selvbestemmelse, blev nu en del af en købstad.  

I forbindelse med kommunesammenlægningen overdrog Thyge Nielsen 

lossepladsen i Tømmerup banke til den nye Kalundborg Kommune. Efterfølgende 

lukkede den nye kommune et par eksisterende lossepladser i selve Kalundborg by, og 

Tømmerup losseplads blev dermed hele kommunens losseplads. Efter 

kommunesammenlægningen blev det muligt for borgere i resten af den gamle 

Kalundborg kommune at aflevere affald på lossepladsen.180 Oplandet og 

affaldsmængderne blev med et øget betragteligt.  

 

Som det havde været tilfældet i Tømmerup sognekommune, var det også blot 

byrådet der skulle godkende ibrugtagelsen eller den forsatte anvendelse af lossepladsen 

i Tømmerup. Det skete på byrådsmødet d. 14. december 1966.181  

Selvom proceduren i begyndelsen lignede den fra Tømmerup Kommune, er det 

tydeligt, at der over tid skete en bevægelse mod et mere kontrolleret og bureaukratisk 

system. Lossepladsen i Tømmerup blev f.eks. i kommunale meddelelser i avisen i de 

første år efter sammenlægningen omtalt som ‘Thyge Nielsens losseplads’, men 

benævnelsen skiftede til ‘kommunens losseplads i Tømmerup’. Så ud over at 

ejerforholdet skiftede, da Nielsen solgte sin matrikel 30c til kommunen, blev navnet 

udskiftet til det mindre lokalt klingende navn. Lossepladsens nye navn fungerede på 

samme måde, som matrikuleringen havde gjort over 100 år forinden, idet benævnelsen 

muliggjorde et forhold til stedet på langt større afstand, end hidtil. Ingen behøvede 

derefter at kende til Thyge Nielsen, men blot til lossepladsen.   

I 1970 blev de resterende oplandskommuner, som følge af den landsdækkende 

kommunalreform, indlemmet i Kalundborg kommune. Kalundborg Kommune, der fra 

                                                 
180 “Kalundborg Kommune. 433-00-00. Ubberup Losseplads. 1976”. 
181 Ibid. 
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1966 havde bestået af den tidligere købstadskommune samt Tømmerup 

Sognekommune, blev udvidet med yderligere tre sognekommuner: Årby, Røsnæs, 

Raklev. En del af reformtanken bestod i at skabe egnscentre, hvor mottoet var, en egn 

en by. Fordi Kalundborg var områdets eneste købstad, blev den derfor automatisk 

centerkommunen i området.182 Indbyggertallet i kommunen gik dermed fra ca. 11.000 

til ca. 18.000.  Derfor blev lossepladsens aftagerområde yderligere udvidet, da de 

resterende kommuner omkring Kalundborg blev indlemmet i kommunen.  

På flere planer forandrede Thyge Nielsens losseplads sig derfor i forbindelse med 

de to kommunesammenlægninger. Fra at have været et privat-offentligt samarbejde til 

udelukkende at være offentligt reguleret og ejet. Fra at have været helt lokal, blev 

lossepladsen nu en del af et langt større opland. På den måde indgik lossepladsen som 

en del af den nyoprettede kommunes infrastruktur og i den fjernere forvaltning. Der 

skete dermed også en forskydning i ansvaret for affaldshåndteringen væk fra det lokale 

og det nære over på en fjernere kommune. Det var en forskydning mod på sin vis mere 

opsyn og kontrol, og på sin vis en adskillelse af menneske og sted, hvor ejeren tidligere 

havde haft råderet, indflydelse og ansvar, blev denne nu lagt over på det offentlige.  

På den lokale losseplads fik overgangen fra den lille kommunesammenlægning til 

den store kommune konsekvenser, og som jeg nu vil vise, forandredes lossepladsen 

hurtigt i årene efter kommunesammenlægningen. Jeg følger forandringerne for at vise, 

hvordan lossepladsens nye forbindelser formede omgivelserne, som både myndigheder 

og naboer måtte forholde sig til. Disse forandringer kan, ligesom grusgravningen, 

følges på luftfotos, som dermed giver indblik i en praksis, der eller ikke er tydelig. 

Sundhedskommissionernes vedtægter og reglerne kan følges på papiret, viser jeg her 

de materielle forandringer, som rent faktisk skete, når beslutninger blev ført ud i livet. 

Ligeledes følger jeg, hvordan affaldet på og omkring lossepladsen var med til forandre 

holdninger og syn på både losseplads og affaldstyper.  

Lossepladsens forandringer 

Efter kommunesammenlægningen var Tømmerup losseplads Kalundborg 

Kommunes eneste losseplads, og opfyldningen af lossepladsen tog fart.  Hvor 

husholdningsaffaldet havde været grundlaget for at indrette lossepladsen, kom der nu 

også andre typer affald til. Særligt industriaffald fra de nye industrier i Kalundborg 

Kommune. Lossepladsen blev i stigende grad anset som en kommunal ressource, 

snarere end blot en oplagringsplads eller en fyldplads. Det var også et aktiv, som 

kommunen tilbød til omegnskommunerne. Mod betaling ville borgere fra de små 

kommuner kunne aflevere affald på Tømmerup losseplads. Derudover blev 

lossepladsen også anvendt af virksomheder i Kalundborg Kommune.183  

                                                 
182 Vestsjællands Amtskommune, “Regionplanlægning. Kommunernes dispositionsplanlægning.” 
183 Kommunen oplevede i 1960erne et vækstboom af især produktionsvirksomheder. Det talte blandt 

andet curlerfabrikken Carmen Curlers, samt Novo Nordisk insulinproduktion. Begge selskaber udtrykte 

interesse for at have adgang til lossepladsen på andre tidspunkter, end blot de dagtimer hvor der var 

åbent. På grund af firmaernes henvendelser om mere fleksible åbningstider, overvejede byrådet i 

november 1969 at holde døgnåbent. Overvejelserne afspejler en velvillighed over for disse firmaer, der 

afleverede plasticaffald og insulinslam på lossepladsen.  
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Driften af lossepladsen bestod stadig hovedsagligt i placering af affald. Som det 

havde været Thyge Nielsens opgave indtil overdragelsen til den nye kommune, blev 

det nu en pladsmands job at placere affald og dække det til. Til forskel for tidligere stod 

pladsmanden ikke i noget ejerforhold til det sted, han administrerede. 

Afdækningen af dagrenovationen skulle foregå med grus fra lossepladsens sider og 

mindske papirflugt samt gener fra det rådnende affald. I praksis blev affaldet placeret 

af opsynsmanden, der havde en dozer, som han kunne flytte affald og grus med. 

Affaldet blev fortrinsvist placeret op mod en brink.184 Det giver et billede af, at 

grusgravens hårde skrænter blev blødt op af affald fra en ende af.  

På luftfotos kan man følge opfyldningen af lossepladsen, som den tog sig ud i 

øjebliksbilleder. Billederne vidner om de fysiske forandringer, der skete på 

lossepladsen, mens den var i brug. Et foto fra 1967 (fig.12) viser, hvordan lossepladsen 

er indrettet med jordveje, og at der er lavninger. Selvom skyggerne på billederne kan 

snyde, er det tydeligt, at affaldet begyndte at fylde i den tidligere grusgrav. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
184 “Kalundborg Kommune. 433-00-00. Ubberup Losseplads. 1976”. 

Figur 0.16. Tømmerup l, 1967. www.kb.dk/danmarksetfraluftenførgoogle 
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Et billede fra 1971 viser lige veje, samt hvad der tilsyneladende er udgravede sider; 

skyggerne langs den tidligere grusgravs kanter falder stadig tydeligt. Det viser, at der 

endnu var en væsentlig terrænforskel og dermed stadig en vis volumen tilbage, der 

kunne fyldes op med affald.  

 

 

 

Billedet kan sammenholdes med en kommentar fra et besøg, som 

Fredningsstyrelsen aflagde Tømmerup Losseplads i 1971. Styrelsen beså lossepladsen 

som led i en gennemgang af alle lossepladser og fyldpladser i amtet og konstaterede, at 

‘pladsen er utrolig rodet og dårligt drevet. Manglende afdækning af dagrenovation. 

Betydeligt slamudtømning foregår, betænkelig lugt af kemikalieaffald.’185  

                                                 
185 Ibid. 

Figur 0.17 Tømmerup losseplads, 1971. www.kb.dk/danmarksetfraluftenførgoogle 
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I samme omgang konstaterede Fredningsstyrelsen også, at pladsen ikke var synlig; 

dermed var den ikke direkte synlig for naboerne i Tømmerup eller Spangsbro. Som jeg 

også uddyber senere, spillede synlighed en væsentlig rolle i forhold til, om lossepladsen 

blev opfattet som en gene eller ej. Den æstetiske gene var altså gennemgående visuel. 

Lugtene blev derimod knyttet til kemikalieaffaldet og var et kritisk tegn på hvad, der 

blev hældt ud i lossepladsen, men blev ikke anset som en lokal gene, men et problem, 

der skulle håndteres med Kalundborg Kommune og de tilladelser, de gav til udkørsel 

af kemikalieaffald og slam.   

Som det er tydeligt på billedet, var der endnu god plads til mere affald i graven. 

Det er nærliggende at konstatere, at man opfattede lossepladsen med dens affald som 

et nødvendigt onde, der kunne tolereres, så længe man ikke så hverken den eller resterne 

af affaldet. I den henseende var det synlige affald ikke et forureningsproblem, modsat 

kemikalielugten. Forståelsen for de fysiske omgivelser i lokalområdet var, at huller i 

jorden og andre ellers unyttige områder skulle anvendes, og dermed var der stadig frie 

muligheder for, at mennesker kunne agere og handle efter, hvad der var ønsket og 

tilladt.  

Affaldshåndteringen på Tømmerup losseplads afspejlede dermed, at 

affaldshåndtering i landområder i Danmark var begrænset til det forhåndenværende 

uden videre tanke på eftertiden eller forurening.  

Dog blev forurening af de fysiske omgivelser i løbet af 1960erne mødt med 

stigende bekymring fra myndigheder og interesseorganisationer.  På nationalt plan blev 

bekymringen for de fysiske omgivelser imødegået ved nedsættelsen af en lang række 

råd, herunder Forureningsrådet i 1969.  Rådet, der bestod af fire mænd, skulle beskrive 

forholdene i det danske miljø og særligt forureningskilder. Arbejdet foregik i 

undergrupper med specifikke fokusområder, såsom vand, jord, luft og støj. Herunder 

var der særlige grupper, der arbejdede med forskellige aspekter af hhv. jord-, luft-, 

vand- og støjforurening.186 Forurening blev altså knyttet til særskilte områder og 

enheder. Forurening var i den henseende ikke et samlet hele; i stedet skal var der 

individuelle forureninger – såsom forurening af vandløb som følge af f.eks. udledning 

af spildevand fra industri. Den slags forurening var punktforureninger og skulle afklares 

med udleder, men blev ikke set som noget, der påvirkede et større økosystem.   

Fredningsstyrelsens påpegning af den betænkelige slamlugt afspejler bevægelsen 

mod et samlet miljøbegreb. Det var især i sammenhæng med skadelige stoffer og 

udledninger et begreb, der udvikledes og fastlagdes i denne periode både i en dansk og 

international kontekst.187 Fra at være adskilt i støj, møg og røg, som adskilte elementer 

i forureningen, fik systemtankegangen udbredelse og samlede det hele under 

betegnelsen miljø og dermed også miljøbeskyttelse.188 Det samledes også i indførslen 

af Lov om Miljøbeskyttelsei 1973.  

 

                                                 
186 “Forureningsrådet | Gyldendal - Den Store Danske”; Engberg, Det heles vel, 385. 
187 Engberg, Det heles vel; Kaiser og Meyer, “Introduction”, 3; Warde, Robin, og Sörlin, The 

Environment, 4. 
188 Hajer, The Politics of Environmental Discourse, 30. 
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Da Miljøbeskyttelsesloven blev indført af Anker Jørgensens socialdemokratiske 

regering var det den første lov, der specifikt beskyttede miljøet. Loven blev vedtaget i 

1973 og trådte i kraft året efter. Den fungerede som en rammelov, hvor styrelserne i det 

nyoprettede miljøministerium, amterne og kommunerne i fællesskab skulle forvalte 

loven. Derudover var det en planlægningslov, der skulle samle al miljøforvaltning og 

miljøregulering under et lovkompleks, i stedet for som hidtil at bestå af mange 

forskellige love og regler, såsom vandløbslovene eller ligge under 

Sundhedskommissionerne.189  

Den nye miljøbeskyttelseslov samlede bekymringen for omgivelsernes tilstand i 

en lov og et ministerium. Hidtil havde luft- og vandforurening været et hygiejne- og 

sundhedsproblem, hvor sundhedskommissionerne rundt om i landet havde ansvaret for 

at sikre ordentlige brønde, hygiejnisk brødudsalg og boliger efter sundhedsfagligt 

forsvarlige mål. Nu blev ansvaret for miljøet en amtslig og kommunal-teknisk opgave.   

 

Miljøbeskyttelsesloven gjorde ukontrolleret lossepladsdrift som i Tømmerup 

ulovlig. Det betød dog ikke, at lossepladsen lukkede, blot at andre og nye lossepladser 

og fyldpladser ikke måtte oprettes uden godkendelse fra amtet. Mens 

Miljøbeskyttelsesloven således lagde op til en samlet forståelse af forurening som et 

nationalt problem, skulle denne erkendelse også bredes ud i landskabet.  

Førend dette skete fungerede lossepladsen i Tømmerup som hidtil. Mens 

forandringerne er tydelige på overflyvningerne, greb lossepladsens vækst og brug også 

ind i lokalområdet på jorden. Lossepladsen var følgelig med at forandre landskabet 

omkring grusgraven og selve grusgraven.  I de følgende afsnit beskriver jeg, hvordan 

anvendelsen af lossepladsen foregik. Fokus ligger her på, hvilket sted lossepladsen blev 

til gennem den daglige anvendelse. Hvordan indgik forskellige aktører og hvordan 

påvirkede de, hvad der kunne ske og skete?   

Affaldet på og omkring lossepladsen 

For at forstå, hvordan lossepladsen forandrede sig og forandrede stedet, er det værd 

at undersøge affaldets sammensætning. En losseplads er først og fremmest et sted for 

alt det, der ikke længere finder anvendelse, og de ting skal helst forblive på 

lossepladsen. Hvad der gælder som affald og især som affald, der kan tolereres, er 

foranderligt og historisk betinget. Ligeså er behandlingen af affald historisk betinget, 

og hvad, der er ønsket, kan hurtigt skifte. Jeg undersøger først de forskellige 

affaldstyper, og deres indvirkning på lossepladsen i lokalområdet og i naboernes 

bevidsthed.  

De tidlige retningslinjer for lossepladsdriften fra sogneråd til Thyge Nielsen 

fastslog, at affaldet indimellem skulle brændes af, og ellers sorteres efter type og 

dækkes til. Det sidste krav er interessant, fordi det vidner om en differentieret forståelse 

af affald – noget er brændbart, andet skal graves ned, mens noget tredje måske kan 

bruges på ny af klunsere.  

 

                                                 
189 Christensen, Miljø og samfund, 105ff. 
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Affald uden for lossepladsen 

Fra begyndelsen af 1970erne begyndte beboere i nærheden af lossepladsen at klage 

over problemer med papirflugt. Selvom lossepladsen skulle have været sidste sted for 

affaldet, fløj det væk og blandede sig med omgivelserne. 

Papiraffaldet blev et gennemgående tema i klagerne over lossepladsen. Papiret 

blev i sig selv ikke opfattet som uhygiejnisk eller på anden måde ulækkert – ikke på 

samme måde som rotteplagen på lossepladsen havde fået sognerådet til at reagere ti år 

forinden. I gennem alle klagesagerne er det også tydeligt, at den største gene er den 

æstetiske. Et par naboer udtrykte det således, at ‘efter en nordenstorm er bakken smukt 

dekoreret i forskellig farvet plastik’.190 Det var de umiddelbart indtrufne forandringer, 

naboerne reagerede på, og ikke den langsigtede forurening eller forandring af 

landskabet. Papiret var på det forkerte sted, og dermed opstod forureningen, og ikke 

mindst påmindelsen om den ellers ikke synlige losseplads’ eksistens. 

Føromtalte Eskild Pedersen klagede også over papir, der var landet på hans marker. 

Det var i særdeleshed forandringen af det omkringliggende landskab og sted, folk 

klagede over. I og med lossepladsen var tilladt, og der umiddelbart ikke var andre 

former for affaldsbehandling, var det ikke selve tilladelsen til lossepladsdrift, folk 

kritiserede. Ej heller var det nødvendigheden af at have en losseplads – netop det mulige 

– men det det ønskede, der blev overtrådt. Blandt naboerne lader det til, at holdningen 

var, at så længe lossepladsen ikke kunne ses eller mærkes i det omkringliggende 

landskab, så var det fint, at den var der. I den forstand var den tidligere grusgrav ikke 

et sted, de forholdt sig til, ligesom de ikke forholdt sig til placeringen af lossepladsen i 

deres lokalområde. Den var nu engang placeret.  

Affaldet rakte også ud over lossepladsen og ind i naboernes daglige liv. Her var 

papiraffald den væsentligste type affald. Lossepladsen rakte så at sige ud over 

indhegning, og det, der var blevet kørt væk, vendte tilbage eller fløj nye steder hen. Der 

er ingen af klagerne, der nævner forurening som andet det forfløjne papir. 

Klassifikationen af det urene handler derfor ikke om faren ved forureningen. I stedet 

var papiret en form for matter out of place, altså noget der ikke burde være, hvor det er. 

Papir er ikke sig selv ulækkert eller en gene, men på det forkerte sted, er det affald, som 

antropologen Mary Douglas understregede i 1966.191 På den måde fungerede 

lossepladsen også som et sted, hvor materialer ændrede status fra et stadie til et andet.  

 

Papiret greb på forskellig vis ind i naboernes liv. Hvor de fleste klagere, klagede 

af æstetiske årsager, var landmanden Niels Søndergaards klager af økonomisk art. I 

marts 1976 indsendte landmanden Niels Søndergård en klage til teknisk afdeling i 

Kalundborg Kommune, om at papirflugt var til gene for hans markarbejde. Søndergård 

krævede, at kommunen godtgjorde ham for den tid, han havde brugt på at samle affald 

på sine marker.  

I maj samme år klagede han igen, og denne gang over det plastic og andet affald, 

der fløj ind over skellet og beskadigede hans nyplantede normannsgraner. Toppene på 

                                                 
190 “Kalundborg Kommune. 433-00-00. Ubberup Losseplads. 1976”. 
191 Douglas, Purity and Danger, 44–46. 
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hans juletræer blev beskadigede og ville ikke kunne sælges på grund af skaderne på 

toppene. Som kompensation forlagte Søndergård i første omgang 400 kr. Søndergårds 

klage handlede om økonomisk kompensation for tabt indtægt, såvel som kompensation 

for den arbejdstid, han måtte bruge på at samle affald og skrald sammen, der var fløjet 

ind på hans mark.   

Kommunen vendte tilbage til Søndergård i juni 1976 med den meddelelse, at 

teknisk udvalg havde set på hans klage og vurderet, at alle sager om erstatninger til 

naboer ville blive afgjort, når lossepladsen var lukket endeligt ned, sådan som, der 

allerede i 1976 var planer om, ville ske inden for kort tid. Den tekniske afdeling bad 

Søndergård samle sine klagepunkter og vende tilbage med en samlet klage, når 

lossepladsen var lukket.192  

I 1980, da lossepladsen var lukket, indsendte Søndergård sine samlede klager, hvor 

han beskrev de gener, lossepladsen havde medført, og især de skader på hans træer, 

som han ville have erstatning for; heriblandt var også en klage over afbrænding af 

affald, som havde skadet træerne. De samlede klager og erstatningskravet lød på 4000 

kr. Teknisk udvalg afviste alle klagepunkterne og erstatningskravet med henvisning til, 

at papiraffald måtte forventes som nabo til en losseplads, samt at Søndergård måtte 

acceptere de bredere, samfundsmæssige behov for en losseplads, og at hensynet til 

flertallet i denne sag måtte stå over hensynet til den enkelte lodsejer.193 Der var i den 

periode sket en forandring i kommunens opfattelse af, hvad der gjaldt som alment 

accepteret og en nabogene. 

De tidlige klager fra 1970-72 blev behandlet med velvillighed fra kommunens side. 

Svarbrevene er alle høflige og imødekommende. Men få år senere havde forståelsen af 

lossepladsen i kommunalt regi ændret sig. Det var ikke længere et sted, der generede 

naboerne, som kommunen skulle undskylde for, men et samfundsgode, de måtte leve 

med. I 1979 skrev kommunens jurist skrev til den tekniske afdeling i forbindelse med 

afvisningen af Søndergaards erstatningskrav: ”På baggrund af retspraksis vedrørende 

naboforhold, har der efterhånden dannet sig den opfattelse, at erstatning for ulemper 

ikke tilkendes, med mindre ulemperne væsentligt går ud over, hvad man i almindelighed 

finder rimeligt i naboforhold.”194 Det faktum, at det var Søndergaards skov og mark, 

der var nabo til lossepladsen, gjorde, at hans erstatningskrav blev afvist.  

Der var sket et spaltning mellem den offentlige forståelse af det ønskede, og 

naboernes forventning til deres omgivelser. Hvor forståelsen var, at landet tidligere 

havde været friholdt forurening, var det altså ikke længere muligt, og det måtte 

beboerne leve med. Det tilladte hos kommunen kom på kant med det ønskede hos 

naboerne.  

Kombinationen af papir og vind skal ses som en reel aktør i forhold til, hvordan 

lossepladsen blev formet og forstået. Blæsten var for ofte skyld i, at papir kunne findes 

i en omkreds af en kilometer rundt om lossepladsen.195 Papiraffaldet, der fløj rundt, 

                                                 
192 “Kalundborg Kommune. 433-00-00. Ubberup Losseplads. 1976”. 
193 Ibid. 
194 Ibid. 
195 Ibid. 
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gjorde derfor rent visuelt lossepladsen til en del af det omkringliggende landskab.  

Papiret medvirkede til ændringer i regler og driften. Der blev igangsat mere afdækning, 

mere afbrænding, indsamling og nye former for beholdere. Selvom der i Kalundborg 

Kommune var en vis indsamling af aviser og brugbare genstande af spejderklubber og 

andre foreninger, var det ikke systematiseret eller omfattende nok til at kunne klare de 

affaldsmængder, der var tale om. Affaldshåndtering var derfor en fysisk udfordring for 

kommunen – særligt på grund af pladskrav. 

 

Pladsproblemer, manglende afdækning og papirflugt på lossepladsen forblev et 

problem og det voksede. Samtidig var lossepladsen var i stigende grad en del af den 

kommunale forvaltning. Da lossepladsen rakte lossepladsen ud over sine matrikulære 

grænser gennem papir- og plastflugt, måtte teknisk afdeling i Kalundborg Kommune 

forholde sig til lossepladsen på forskellig vis. Det var nødvendigt at forholde sig til de 

store mængder af affald, der allerede var på pladsen, og samtidig måtte kommunen også 

skaffe plads til mere affald. I de følgende afsnit undersøger jeg, hvordan lossepladsen 

indgik i miljøforvaltningen, og hvordan den i stigende grad blev overvåget og 

kontrolleret af forskellige instanser, og dermed var en væsentlig del af, hvordan denne 

offentlige sektor udformedes i perioden.  

 

Klunseri og findeling af affaldet. 

 

Affaldet var hidtil blevet placeret i hel størrelse og dozet sammen med en 

bulldozer. Da lossepladsen i 1973 nærmede sig bristepunktet, ændrede det sig. Ligesom 

i Tyskland og England, var affaldet blevet et volumen-problem. Hvor aske og opfej 

tidligere havde udgjort størstedelen af det, der blev smidt ud i byer, steg størrelsen på 

affaldet i løbet af 1960erne, sådan at papir, pap og andre ikke-genanvendelige 

genstande fyldte mere rent fysisk. Ligeledes måtte man i Tyskland indføre 

affaldscontainere på hjul, da affaldet for det første ikke længere kunne være i de gængse 

skraldespande, og for det andet var blevet så tungt, at det ikke kunne løftes op 

skraldevogne. Med affaldsmængderne og affaldshåndteringen fulgte altså nye tekniske 

løsninger og tilgange til at fjerne affald og dagrenovation.196  

 

I Tømmerup skulle pladsudnyttelsen effektiviseres for, at der var mulighed for at 

sikre affaldshåndtering i kommunen, I 1974 besluttede teknisk afdeling i Kalundborg 

Kommune at anskaffe en kompaktor, der skulle findele affaldet, sådan at pladsen kunne 

udnyttes bedre.197 Findelingen af affaldet ville gøre det muligt for pladsbestyreren at 

jævne affaldet ud over hele området, sådan at de enkelte læs affald ville blive spredt og 

ikke ligge i bunker. Samtidig kunne kompaktoren fordele grus og andet 

afdækningsmateriale, sådan at affaldet ikke ville flyve rundt. Kompaktoren var svaret 

                                                 
196 Stokes, Köster, og Sambrook, The business of waste, Great Britain and Germany, 1945 to the 

present; Köster, Hausmüll: Abfall und Gesellschaft in Westdeutschland 1945-1990., 40, samt kap. 4. 
197 “Kalundborg Kommune. 433-00-00. Ubberup Losseplads. 1976”. 
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på det stigende volumen-problem i affaldshåndteringen og kunne måske forhindre 

papirflugten til naboerne. 

Kompaktoren medvirkede til, at lossepladsen blev drevet mere effektivt i forhold 

til udnyttelsen af pladsen, men den medførte samtidig andre problemer: Borgere ikke 

længere klunse på lossepladsen. En borger skrev i vrede: ‘Forleden var min kone og 

jeg kørt til ud til Tømmerup losseplads for at finde nogle brugbare materialer. Ved 

porten blev vi afvist af en kontrollør der sagde at efter man havde anskaffet en 

knusemaskine var det ikke længere tilladt at gå rundt og finde brugbare ting som andre 

har kasseret. Kan det virkelig have sin rigtighed i tider hvor debatten går på genbrug, 

og i tider hvor så mange går arbejdsløse med nedsat økonomi og rigelig tid til at gøre 

andres affald brugbart igen?’198 

Klagen fra borgeren pegede på et tilbagevendende kritikpunkt for lossepladser: 

brug-og-smid-væk-samfundet. På lossepladsen blev dette samfund tydeligt for enhver, 

som færdedes der. Samme diskussion gjorde sig blandt andet også gældende i England, 

som den britiske historiker, Tim Cooper også bemærker: ‘This visibility was what 

constituted the ‘throwaway society’. It was possible to read the impact of social and 

economic changes in the changing material character of waste. Municipal waste thus 

brought the nascent affluent society and its benefits into the realm of public discussion 

and critique.’199 

Alle de brugbare genstande, som borgeren tidligere havde anvendt, var pludselig 

blot opfyld på lossepladsen og uden værdi. Mens affaldshåndteringen foregik med 

dozeren kunne der stadig være relativt intakte brugbare ting, og det havde tidligere 

været en usagt regel, at borgere måtte klunse, fordi det var en skam at smide gode ting 

ud. Som også klagen henviste til, var miljøbevidsthed i form af genbrug ikke længere 

muligt. Klunseri var fysisk umuligt efter affaldet havde været gennem kompaktoren. 

En ellers gammel praksis var dermed umuliggjort, da findelingen ændrede både affaldet  

og opfattelsen af det.200  

Findelingen gjorde det umuligt at genbruge ting, endsige adskille forskellige 

materialer fra hinanden. I denne sammenblanding blev affald til en stor masse, hvor det 

at lede i efter noget brugbart potentielt indebar kontakt med smitsomme bakterier og 

uhygiejnisk affald.201 Affaldet var i den forstand blevet et biprodukt af håndteringen og 

gennem denne omdannet til noget andet og fremmed. Det var blevet til en anden 

kategori, som gjorde den hidtidige praksis umulig, og dermed ændrede forholdet 

mellem lossepladsen som lokalitet og dens brugere sig. Lossepladsen leverede ikke 

længere genstande, der kunne repareres, men kun den masse, som skulle dækkes til og 

forgå. Borgernes rationale om genanvendelse og genbrug kolliderede med kommunens 

forsøg på at drive lossepladsen effekt. 

For kommunens ønske om at drive lossepladsen mere effektivt gjorde findelingen 

af affaldet håndteringen lettere og dermed udnyttelsen af lossepladsen bedre. Som 

                                                 
198 Ibid. 
199 Cooper, “War on Waste?”, 10. 
200 På flere genbrugspladser er det i dag også ulovligt at tage genstande med ud.  
201 Kersten, Inwastement - Abfall in Umwelt Und Gesellschaft; Rathje og Murphy, Rubbish!, kap 2. 
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produktivt sted – hvor produktionen var affaldshåndtering, fungerede lossepladsen efter 

hensigten. Den kommunale og tekniske forståelse af, hvad en losseplads kunne og 

skulle var derfor anderledes, end i al fald nogle borgeres. Rationalet var her, at det 

alment gode var at sikre lossepladskapacitet samme sted, så længe som muligt, og i al 

fald ind til, at kommunen havde en anden løsning. Forvaltningen så ikke muligheden 

for at klunse som en praksis, den ville understøtte.  

Samlet blev lossepladsen løbende mere og mere adskilt fra dens omgivelser og til 

et andet sted. Herunder et forurenet sted, som også flere myndigheder måtte undersøge 

og forholde sig til. Jeg vender mig nu mod lossepladser som mulig forureningskilde og 

deres relation til begyndelsen på en national miljøpolitik.  

 

Lossepladsen fyldes op og lukkes ned.   

Det stod i oktober 1977 klart, at lossepladsen var næsten fyldt. Et luftfoto, der viser 

lossepladsen, er taget i september 1977. Lossepladsen er lys i det sort-hvide billede, 

hvilket tyder på afdækning med grus. Der er markant forskel på billederne fra 1971 og 

1977, idet skyggerne fra grusgravens sider er væk (fig.14.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 0.18 Tømmerup Banke losseplads, 1977. www.kb.dk/danmarksetfraluftenførgoogle 
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Hullet fra grusgraven var dermed ved at være fyldt op, og når det skete, ville den 

sidste rest af grusgravningen i Tømmerup Banke være væk. Fremtidig deponering af 

affald ville ikke længere genskabe banken, men skabe en ny bakke ud over det 

oprindelige terræn. Det er interessant, at den hidtidige omformning af banken gennem 

grusgravning og opfyldning havde været acceptabel, men det at bakken ville komme 

over oprindelige højde – som formodentlig var fastlagt ud fra de høje målebordsblade 

– blev anset som en forkert anvendelse. Et lavpraktisk hensyn har muligvis været, at 

det tilbagevendende problem med affald, der fløj bort, ville blive mere omfattende, hvis 

lossepladsen var åben til alle sider. Samtidig ville lossepladsen blive stadigt mere synlig 

for naboerne, hvis den fortsat blev anvendt.  

 

Som jeg vil behandle yderligere senere i kapitlet, var kommunen allerede i 1974/75 

gået i gang med at planlægge en ny losseplads og dermed en løsning på 

affaldsproblemet i kommunen. Dog var der ikke udsigt til, at en ny losseplads ville være 

klar til brug inden, at den eksisterende ville være overfyldt.202 Fra kommunens side var 

man nødt til at finde en løsning, så man kunne opretholde dagrenovationsordningen i 

kommunen på en tilfredsstillende måde.  

 

En løsning på problemet om 

forlængelse af lossepladsens 

levetid viste sig, da teknisk 

afdeling i Kalundborg 

Kommune fik mulighed for at 

købe matrikel nr. 30a, der lå i 

forlængelse af Tømmerup 

losseplads. Også her havde der 

været en grusgrav, der ikke blev 

benyttet. Den var ejet af Viggo 

Jensen, der ligesom Thyge 

Nielsen var landmand. Han 

havde hidtil afvist at lade 

kommunen overtage den med 

den begrundelse, at han ville 

fortsætte grusudvindingen. Igen 

viser luftfotos, at han i al fald 

mellem 1967 og 1971 lod grave 

grus på sin matrikel (fig.19 og 

20) .  

 

                                                 
202 “Kalundborg Kommune. 433-00-00. Ubberup Losseplads. 1976”. 

Figur 0.19. Tømmerup Banke med lossepladsen, 1967. Matrikel 30a 

er nederst til højre. www.kb.dk/danmarksetfraluftenførgoogle 
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I 1977 var grusudvindingen 

hørt op, og igen overvejede 

teknisk afdeling i Kalundborg 

at overtage matriklen for at 

udfylde hullet med affald. 

Denne gang lykkedes det 

Kalundborg Kommunes 

tekniske afdeling at overtale 

Viggo Jensen, men hvad der 

fik ham til at skifte mening, er 

der intet, der forklarer. 

Kommunen overtog i februar 

1978 grunden og kunne 

dermed forlænge 

lossepladsens levetid.  

Dokumenterne vidner 

derfor om en kommunal 

forvaltning, der på sin vis var i 

gang med at planlægge en 

kontrolleret losseplads – som 

jeg vil uddybe nedenfor – og 

som samtidig udvidede en 

allerede eksisterende, 

miljømæssigt problematisk 

losseplads, som var i strid med 

miljølovgivningen, for at kunne håndtere affaldsproblemet. For forvaltningen må denne 

beslutning have været en afvejning af hvad, der var muligt, overfor hvad der var 

ønskeligt. Hvis ikke den tomme grusgrav havde ligget lige ved siden af lossepladsen, 

var lossepladsen sandsynligvis ikke blevet udvidet, da det ville have været et større 

skridt for kommunen at åbne en ny ukontrolleret losseplads i en anden grusgrav, end 

det var at udbygge den eksisterende. Man ville have haft sværere ved at forklare, at man 

på den ene side planlagde at anlægge en losseplads, der ville koste x antal millioner i 

anlægsudgifter, samtidig med at man åbnede en ny losseplads, der ikke levede op til 

amtets eller Miljøstyrelsens forskrifter om lossepladsindretning.  

De fysiske forhold omkring lossepladsen på Tømmerup gjorde det altså muligt at 

udvide lossepladsen, uden at det nødvendigvis blev opfattet som modstridende mod, 

hvad der generelt var ønsket i miljøforvaltningen. Modsat proceduren omkring den 

losseplads, der var under planlægning, blev hverken Vestsjællands Amtskommune eller 

Fredningsstyrelsen hørt i udvidelsen af lossepladsen. Lossepladsen greb dermed på ny 

ind i de umiddelbare omgivelser som følge af de givne muligheder. Selvom det ifølge 

miljøbeskyttelsesloven ikke var tilladt at anlægge nye, ukontrollerede lossepladser uden 

sikring mod forurening, er der intet, der viser, at Kalundborg Kommune ansøgte om 

Figur 0.20. Tømmerup Losseplads, 1971. Det er buerne nederst til 

højre, der viser udvindingen af grus. 

www.kb.dk/danmarksetfraluftenførgoogle 
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tilladelse til udvidelsen, selvom selvom det var en ny matrikel og en anden ejer. For 

den kommunale forvaltning gav stedets egenskaber i form af et stort hul ved siden af 

den eksisterende losseplads baggrund for at det, de ønskede, også blev muligt. 

Beslutningen om at udvide lossepladsen med nabomatriklen lader til at have truffet 

udelukkende på baggrund af, hvad der var mest praktisk for affaldshåndteringen.  Hvad 

kommunen ville have gjort med deres affald, hvis ikke denne mulighed forelå, kan man 

kun gisne om.  

Opfyldningen af den nye del af lossepladsen gik hurtigt, og allerede i april 1979 

lukkede lossepladsen i Tømmerup endeligt.203 Det skete efter gentagne kritiske røster 

fra naboer, der nu ikke længere ville acceptere, affald der fløj væk, ligesom at 

lossepladsen selv med dens udvidede areal blev vurderet til for længst at være fyldt op. 

Indtil den anden losseplads i Ubberup var klart til at blive taget i brug, måtte kommunen 

og private aflevere affald på den nærmeste losseplads i Aunsø ved Svebølle, ca. femten 

kilometer væk. Efter nedlukningen blev lossepladsen dækket med et lag muldjord, som 

den eneste form for efterbehandling. Senere blev lossepladsen sået til med græs, og der 

blev lavet et hegn, så kreaturer kunne afgræsse området.  

Forandringerne på Tømmerup Losseplads var sket i hurtige ryk med overgangen 

fra den lille sognekommune til den større købstads/oplandskommune som særlige 

markører. De atten år, lossepladsen var i brug, havde ændret forståelsen af både, hvad 

borgere kunne forvente af det kommunale system, men også hvad der skulle tolereres. 

Hvor Thyge Nielsen i begyndelsen af lossepladsens levetid havde haft indflydelse og 

en vis råderet over den matrikel, han ejede, men lejede ud, var der mod slutningen af 

lossepladsens levetid tale om et rent kommunalt sted – en teknisk løsning med 

kompaktor og pladsmand – der også skulle passe ind i omgivelserne. Lossepladsen var 

lukket af for offentligheden og på den måde underlagt reguleringer af færdsel og 

anvendelse.  

 

Lossepladsen i Tømmerup peger på typer af forandringer i landskabet, der er sket 

over alt i Danmark, og som var betingede af en periode, hvor mængden af 

husholdnings- og industriaffald blev øget kraftigt, og hvor store mængder ikke-

nedbrydeligt affald hidtil ikke havde fandtes. Dette krævede, at det offentlige system 

tilpassede sig den nye materielle virkelighed. Denne nye virkelighed blev skabt af 

relationerne mellem det materielle, forandrede forståelser af affald og af, hvad man som 

samfund så som hensigtsmæssigt. Mens den ukontrollerede losseplads sang på sidste 

vers på Tømmerup Bank, var Kalundborg Kommune i færd med at indrette den nye, 

kontrollerede losseplads på den anden side af bakken. Inden for få hundrede meter 

eksisterede det gamle og det nye system side om side.   

 Planlægningen, indretningen og driften er fokus i næste del af dette kapitel, hvor 

jeg undersøger den kontrollerede losseplads i Ubberup som en proces og forandring 

imod en mere styret og reguleret forvaltning af omgivelserne – en styring der var 

afhængig af forhandling mellem aktører på forskellige administrative niveauer, og hvor 

                                                 
203 Ibid. 
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stedet i sig selv også havde en indflydelse på, hvad der var muligt, ønskeligt og 

tilladeligt.  

 

FORANDRINGER: PLANER OG STYRING  

Affaldshåndtering som kommunal planlægning. 

Som jeg har vist ovenfor, var aktørerne omkring oprettelsen og anvendelsen af 

lossepladsen i Tømmerup hovedsageligt lokale med lokalkendskab og lokale 

tilhørsforhold, og Tømmerup Losseplads blev indrettet og administreret ad hoc frem til 

midten af 1970erne. Herefter styrede Kalundborg Kommunes tekniske afdeling i 

stigende grad affaldshåndteringen. I den følgende analyse, viser jeg, hvordan andre 

typer aktører også fik indflydelse på affaldshåndteringen i kommunen.  

Jeg undersøger her, hvordan en ny losseplads blev indrettet i den tidligere grusgrav 

i Keldberg i Ubberup, og dermed hvordan også dette sted forandrede sig fra grusgrav 

til losseplads. Denne nye losseplads adskilte sig markant fra den hidtidige losseplads i 

Tømmerup, og jeg viser i de resterende afsnit, hvordan miljølovgivningen, planloven 

og de nye amtskommuner fik indflydelse på, hvad der var muligt, ønskeligt og tilladt. 

Derfor gennemgår jeg planlægningsprocessen i detaljer for derigennem at klargøre, 

hvordan en ny losseplads skulle udformes og dermed skabe et nyt, designet og 

kontrolleret landskab.  

Jeg vil vise, hvordan lossepladsen blev til gennem en længere planlægningsproces 

og forhandling mellem en række aktører, herunder Vestsjællands Amtskommune, 

Kalundborg Kommune, Fredningsplanstyrelsen, ingeniørfirmaet Enviroplan, den 

amtslige kredslæge og Danmarks Geologiske Undersøgelser (DGU). De mange 

forskellige aktører gik til planlægningen og planerne med forskellig interesse, hvilket 

afspejler sig i deres kritikpunkter og forslag. Ligeledes påvirkede grundvand, gruslag 

og bakkernes udformning, de beslutninger, der i sidste ende blev taget. 

I disse afsnit ligger det gennemgående fokus på, hvordan forskellige fagligheder 

og institutioner fik indflydelse på udformningen af lossepladsen gennem oversættelser 

til repræsentationer såsom kort og tal. Dermed blev lossepladsen i Ubberup et teknisk 

og kontrolleret sted, i stærk kontrast til den hidtidige ad-hoc-affaldshåndtering. Den 

lille grusgrav i Ubberup kom således til at indgå i en lang række relationer, der rakte ud 

over lokalsamfundet og det umiddelbare opland.   

Før jeg fortsætter med planerne for lossepladsen vil jeg i det følgende skitsere, de 

love og planlægningspolitikker, som prægede tiden og prægede planlægningen af den 

kontrollerede losseplads i Ubberup. Disse afsnit skal klargøre, hvordan planlægningen 

af lossepladsen var afhængig af de administrative ændringer i forbindelse med 

kommunalreformen. Ændringerne i forvaltningen var så igen bestemmende for, 

hvordan forandringer i landskabet kunne og kan foregå.  

 

Den store kommunalreform og nye administrationer 

Kommunalreformen i 1970 udsprang af, at den afvandring fra land til by, der havde 

været i gang siden sidst i 1800-tallet, havde skævvredet fordelingen mellem land og by. 

Det resulterede i 1960erne i en opfattelse af en ulige fordeling mellem by og land. 
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Mange steder var købstæderne rent fysisk lukket inde af de omkringliggende 

sognekommuner, fordi de var vokset til kanten af kommunegrænsen. Rent fysisk kunne 

mange kommuner ikke udvide deres boligområder, da de stødte op til 

sognekommunernes grænser.204  

Samtidig var der en opfattelse af, at især de sociale og skolemæssige opgaver ville 

kunne løses bedre, hvis kommunerne var større. Kommunernes ansvarsopgaver stemte 

ikke overens med det skattegrundlaget og økonomien. Opgaveløsningen hang ikke 

sammen med kommunernes økonomi og skattegrundlag. Der var behov for større 

enheder med bedre økonomi. Resultatet blev den store kommunalreform i 1970, som 

på landsplan reducerede antallet af kommuner fra 1367 til 257, mens amterne blev 

reduceret fra 22 til 13.205 Kalundborg kommune indlemmede som tidligere nævnt alle 

omegnskommunerne, og det tidligere Holbæk Amt blev til det lidt mere abstrakte 

Vestsjællands Amtskommune, der dækkede over det tidligere Holbæk amt og Sorø amt. 

Dermed blev både kommune og amtskommune større i samme omgang. Den nye 

struktur var både administrativ og fysisk idet, der fulgte nye kommunegrænser og 

amtsgrænser med. Tidligere naboer skulle nu fungere under samme kommune.  Hvor 

købstæder og landkommuner tidligere havde været adskilt var de nye, større kommune 

præget af, at der var begge dele under samme kommune. Kommunernes selvforståelse 

skulle derfor ændre sig med de nye inddelinger. Fra at sognekommunen havde betegnet 

et geografisk afgrænset sted med gamle inddelinger, kan man se de nye kommuner som 

administrative enheder på tværs af hidtidige geografiske skel.  

 

Formålet med kommunalreformen var også en decentralisering af magt og styring, 

hvor især skolesystemet og sundhedssektoren skulle styrkes i de nye amter.206  

Derudover fik amterne og kommunerne tekniske forvaltninger, der skulle stå for 

miljøforvaltning og planlægning. Kommunalreformen ændrede altså både 

kommunestrukturer og ansvarsfordeling. Derfor skal udbygningen af den offentlige 

sektor mellem 1950-1980 forstås som en funktionsudvidelse – de færre kommuner og 

amter fik mere ansvar og flere opgaver. Udbygningen blev fordret både af politiske 

beslutninger og efterfølgende af krav om bedre service, som var gensidigt afhængige.207 

Dermed fik kommunerne og amtskommunerne det organisatoriske grundlag for at lave 

den omfattende fysiske planlægning, der fulgte med Loven om lands- og 

regionplanlægning som blev indført i 1973.  

I de følgende afsnit skitserer jeg den fysiske planlægnings historie i Danmark og 

baggrunden for den nye lov for derefter at vise, hvordan dette lovkompleks og den 

organisatoriske forandring påvirkede, hvordan forandringer i landskabet kunne og 

måtte ske.  

 

 

                                                 
204 Ingvartsen, “Kommunal opgaveløsning op mod kommunal reformen 1970”, 30. 
205 Strøm, “Hvordan så virkeligheden ud i 1960erne?”, 8. 
206 Ingvartsen, “Kommunal opgaveløsning op mod kommunal reformen 1970”, 27. 
207 Bogason, Stat, forvaltning og samfund efter 1950, 160. 



86 

 

 

Inddelinger i landskabet  

 

Den fysiske planlægning i Danmark tog oprindeligt udgangspunkt i 

byplanvedtægter. Byplanloven fra 1938 gjorde det lovpligtigt for kommuner over en 

vis størrelse at tegne planer for den fremtidige byudvikling. Byplanloven tog 

udgangspunkt i den gamle opdeling mellem købstæder og sognekommuner, og det var 

derfor kun købstæder, der var pålagt at lave byplaner. Det til trods for, at købstæderne 

oftest var arealmæssigt klemt inde mellem deres oplandskommuner, ligesom 

byplanloven ikke pålagde landkommuner at styre eller planlægge byggeri, hvorfor der 

kunne komme spredt byggeri, der ikke blev anset som ønskeligt.208 Byplanloven fra 

1938 står derfor som den første lov, der for alvor pålagde kommunerne at kontrollere 

og planlægge deres fysiske udvikling.  

 

Siden fulgte initiativer om egnsplanlægning i blandt 29 oplandskommuner til 

København. Egnsplanen, bedst kendt som Fingerplanen, blev udviklet af Dansk 

Byplanlaboratorium sidst i 1947, angav den ønskede udvikling for det københavnske 

oplandskommuner, men som ikke havde rod i lovgivning. Planen kunne derfor kun 

fungere som en opfordring og et oplæg til debat om den fremtidige fysiske planlægning. 

Præsentationen af Fingerplanen var dog tidsmæssigt sammenfaldende med 

fremstillingen af lovforslaget om Byreguleringsloven fra 1948.  

I korte træk gik denne lov ud på at begrænse og regulere nybyggeri, sådan at det 

ikke foregik spredt, og så man kunne undgå spekulation. Et argument herfor var, at 

udgifter til tekniske anlæg, såsom veje og forsyning kunne blive kontrolleret og 

styret.209 Det betød altså, at kommunerne nu skulle lave planer for hele kommunen, 

ikke kun for de områder, hvor der blev bygget.  

Byplanloven var centreret omkring procedurer og tilladelser, og ikke med reel 

udformning af planer og berørte derfor ikke konkret, hvad der skete på det pågældende 

sted. På den måde skete der ikke en styring, men snarere en overvågning af, hvad der 

skete. Bykommuner skulle ifølge byreguleringsloven og byplanloven indsende 

dispositionsplaner til Boligministeriet, der lå under Indenrigsministeriet. Her skulle 

afdelingen Den Kommitterede vurdere og godkende planerne. Men det var altså blot 

dispositioner – hvad de havde tænkt sig, og ikke nødvendigvis, hvad der ville ske.210 

Da byplanerne skulle godkendes i Indenrigsministeriet blev byudviklingen i høj grad 

styret fra centraladministrationen.211  

Også uden for byerne blev planlægning et instrument. I 1958 blev loven om 

egnsudvikling indført. Selvom den ikke var decideret møntet på fysisk planlægning, 

                                                 
208 Illeris, Sven, “Centraladministration og byplanlægning. 1938- ca. 1975”, 20. 
209 Ibid., 21. 
210 Ibid., 33–35. 
211 Brage Michelsen, Bay Christensen, og Ferdinandsen, “Regionplanlægning. Bidrag til 

regionplanlægningens historie”, 8. 
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lagde loven op til, at man skulle sikre en ligelig udvikling over hele landet.212 Her var 

tale om mulighederne for økonomisk udvikling, der dog blev forstået i tæt 

sammenhæng med muligheder for uddannelse, sundhedstilbud etc. 

Egnsudviklingsloven skulle sikre industriudvikling særligt i dele af Jylland, der på 

daværende tidspunkt blev anset for at være industrielt og økonomisk underudviklet.213 

Her var egnsplanlægning på sin vis forløber for den senere regionplanlægning, da den 

fra 1950erne skulle sikre ligelig udvikling over hele landet.  

Som det er tydeligt, angik planlægning af bebyggelse udelukkende byområder, 

mens bebyggelse i landsbyer og områder uden for byerne stadig kunne foregå uden 

større indgreb. Som jeg viste i forbindelse med grusgravningen, skiftede dette i 

begyndelsen af 1960erne, hvor de offentlige myndigheder lagde op til en mere planlagt 

og styret anvendelse af landets arealer. Et redskab til styring blev zonering og 

udpegning af områder, hvor noget kunne lade sig gøre, mens andet ikke kunne. 

 

Zonering og planlægning 

Zoneplanen var lavet af Landsplanudvalget, som var et udvalg nedsat under en 

række ministerier. Udvalget skulle komme med forslag til fremtidig byudvikling og 

særligt angive væsentlige interesser i forhold til udnyttelse af arealer. I 1962 

præsenterede udvalget deres zoneplan. Det var altså ikke lovfæstet, men var snarere et 

oplæg til debat om de fremtidige fysiske forhold i byerne og på landet.  

Zoneplanen inddelte landet i fire forskellige zoner: 1) By- og 

industriudviklingsområder. 2) interesseområder for by- og industriudvikling. 3) 

interesseområder for sommerhusbebyggelse og fredning. 4) Kategorien rene 

landbrugsområder, som skulle sikre fremtidig landbrugsjord, som samt forhindre 

jordspekulation og grasserende prisudvikling på landbrugsjord.214 Inddelingerne 

handlede grundlæggende om, at sørge for, at landskabet ikke blev splittet op og gjort 

ukendeligt, ligesom der ikke skulle opstå mangel på byggegrunde for private eller 

industrien. Til sidst skulle de rekreative interesser tilgodeses i form af 

landskabsbevaring og sommerhusbebyggelse, som til sammen tegnede fremtiden for de 

rekreative interesser i landskabet – disse uddyber jeg også i del III.  

Som det var tilfældet med grusudvindingen, anså Landsplanudvalget og 

Naturfredningskommissionen af 1961 spredt byggeri som skæmmende for landskabet 

og en skadelig udvikling.215 Derfor kunne zonering fungere som et styringsværktøj i 

forhold til fremtidig udvikling og planlægning. Zonering var først og fremmest var 

skabt med henblik på at sikre det åbne land, samt sikre, at byerne havde plads til at 

udvikle sig. By- og Landzoneloven fra 1970 slog zonering som planlægningsredskab 

fast. Baggrunden for By- og Landzoneloven var specifikt, at man ønskede at friholde 

                                                 
212 Galland, “Understanding the Reorientations and Roles of Spatial Planning: The Case of National 

Planning Policy in Denmark”, 1368. 
213 Høst og Larsen, “Ansvar for egen egn.”, 118. 
214 Andersen og Kaufmann, “De første landsplanår 1959-64”, 13. 
215 Zoneplan 1962 for Danmark., 10; Naturfredningskommissionen af 1961, “Betænkning om 

naturfredning I”, 16–17. 
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dele af landet for bebyggelse. Det skete ud fra en forståelse af, at det åbne land var i 

fare for at blive fragmenteret som følge af spredt byudvikling. Samtidig ville en styring 

af byggeri og byudvidelse også sikre, at landbrugsjord ikke blev fragmenteret og opdelt 

af småparceller.  

Opdelingen i by- og landzone var udformet sådan, at landzonen blev i denne 

forstand defineret negativt, idet landzonen dækkede over ‘alt det andet’ – altså det der 

ikke specifikt var byzone eller sommerhusområde. Byzone gjaldt for bebyggelser med 

mindre end 200 meters afstand mellem husene samt flere end 1000 beboere.216  

I det åbne land indskrænkede zonering landmændenes muligheder for f.eks. at 

bygge aftægtsbolig eller udnytte ubrugte bygninger til anden industri end landbrug. 

Samme tankegang om funktionsinddeling og –adskillelse fulgte med i de nye planlove 

og regionplanlægningen som blev indført i 1973. Zoneplanlægningen formede dermed 

på sigt landsbyerne, ikke kun rumligt, men også erhvervsmæssigt. Zoneringerne, fik 

altså gennemslagskraft ude i den fysiske virkelighed og forandrede folks hverdag og 

handlerum.217 

Loven om lands- og regionsplanlægning blev indført i 1973 og påbød alle 

kommuner at udarbejde planer for fremtidig arealanvendelse. Disse planer skulle 

godkendes af amtskommunerne, der for deres andel skulle udarbejde regionplaner. De 

skulle igen stemme overens med landsplanerne. På den måde indførte loven et princip 

om, at alle planer skulle afstemmes med hinanden, førend de endeligt kunne godkendes 

af enten amt eller stat. Det var en rammestyring, som kan sammenlignes med æsker, 

der skal passe sammen – den mindre æske, kommunen, passer i den lidt større, amtet, 

osv.218  

Det var formålet med loven at holde styr på det åbne land og på udvidelserne af 

landsbyer såvel ved som større byområder. Arbejdet med planerne blev fordelt mellem 

kommuner, amter og stat, sådan at de tekniske forvaltninger i kommunerne stod for 

kommunalplanlægningen i de enkelte kommuner. Dette arbejde blev samlet og 

koordineret af de tekniske afdelinger i amterne, som skulle tilpasse deres arbejde til 

landsplanlægningen i Miljøministeriet. Denne arbejdsform ville sikre kontinuitet fra 

lokalplan til landsplan.  

Dette arbejde var en udbygning af de tekniske afdelinger og medvirkede til en 

professionalisering af administrationen. De mange planer skulle gennemskrives, 

gennemgås og sikres af fagligt kompetente medarbejdere, og de større afdelinger gav 

grundlag for ansættelse af medarbejdere med større faglig baggrund end hidtil. Der kom 

altså en kritisk masse af forskellige faggrupper, så der kunne opstå fagmiljø og 

diskussioner. Det gjorde, at der fra kommune over amt og til stat blev ansat 

                                                 
216 Møllgaard, Landdistrikterne og planlægning, 5. 
217 En senere kritik gik i 1980erne på, at zoneringen i praksis var for ufleksibel i forhold til, hvad man 

reelt ønskede i landsbyerne. Hvis småindustri og boligområder blev adskilt, blev landsbyerne 

kedeligere og mere afsondrede. Se også: Christiansen, En livsform på tvangsauktion. 
218 Vaaben, “Omkring dansk landsplanlægning 1970-1990”, 13. 
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fagpersonale på forskellige poster.219 Det afspejles også i væksten af ansatte i den 

offentlige sektor i slutningen af 1960erne og i 1970erne.220 

Ligesom Råstofloven fra 1972 og Landbrugsloven fra 1967 var Lands- og 

regionsplanlægningsloven fra 1973 en udbygning af den offentlige interesse i, hvad de 

fysiske omgivelser blev brugt til, og især hvordan. Omkalfatringen af landskabet 

foregik altså på mange niveauer: fra de lokale grusgrave, landmænd der udstykkede til 

sommerhuse, parcelhusbyggeriet, og i de forestillinger om de rette fysiske omgivelser, 

man opererede med hos f.eks. Kulturministeriet. 

Fra denne oversigt over tendenserne i lovgivningens udvikling vender jeg mig nu 

mod, hvordan kommunalreformen, de nye tekniske forvaltninger i kommunen og i 

amtet, planloven og Miljøloven var med til at forme, hvad der kunne ske i den nedlagte 

grusgrav i Ubberup.  

En ny type losseplads: Ubberup Losseplads, 1974-1995-? 

 

I 1974 var det tydeligt for Kalundborg Kommunes tekniske forvaltning, at 

lossepladsen i Tømmerup ville blive fyldt op inden længe. For at imødekomme 

fremtidige affaldsproblemer påbegyndte stadsingeniøren under Teknisk Forvaltning 

planlægningen af en ny losseplads. Den losseplads skulle komme til at ligge i Keldberg-

grusgraven.  

Planlægningen, etableringen og driften af Ubberup Losseplads fremstår i dag som 

en skarp kontrast til driften og etableringen af Tømmerup Losseplads. 

Miljøbeskyttelsesloven fra 1973 havde gjort det til et lovkrav, at affaldshåndtering 

skulle planlægges på kommunalt og amtsligt plan og godkendes af en lække række 

instanser: Amtskommunen, Fredningsstyrelsen og Miljøministeriet.  Derfor var var 

kommunen i høj grad bundet af den nye miljølovgivning. Derudover fik også de nye 

administrative inddelinger og tekniske forvaltninger indflydelse på udformningen og 

projekteringen af lossepladsen.  

 

Som jeg vil vise foregik planlægningen i et andet vidensregime, end det, der havde 

været udbredt i forbindelse med oprettelsen af Tømmerup Losseplads. I højere grad end 

tidligere udgjorde repræsentationer og vidensformidling en stor del af 

planlægningsopgaven, idet planerne skulle cirkuleres til alle involverede parter.  

Derudover kom nye fagligheder i spil, idet både hydrologiske og geologiske 

undersøgelser skulle foretages, inden lossepladsen kunne bygges. Deres forskellige 

undersøgelser skulle vurderes og medregnes i projekteringen. Samtidig skulle 

landskabsarkitekter foreslå en fremtidig udformning af landskabet, ligesom en 

murermester skulle give tilbud på bygninger til lossepladsens medarbejdere.  

Modsat Tømmerup Losseplads blev Ubberup Losseplads et kontrolleret, planlagt 

og designet sted, hvor en lang række aktører påvirkede udformningen af lossepladsen. 

                                                 
219  Der er et stærkt sammenfald mellem de store efterkrigstidsårgange, udviklingen af 

masseuniversitetet sidst i 1960erne og så udbygningen af den kommunale og amtslige administration. 

Se: Hansen, “Masseuniversiteter på tegnebrættet?” 
220 Schädler Andersen m.fl., Dansk velfærdshistorie, 2010, 4:31–33. 
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I langt højere grad end tidligere blev det mulige i forbindelse med denne losseplads 

styret af det tilladte, og det ønskede, ligesom de private lodsejere ikke havde samle 

indvirkning på lossepladsens planlægning, som Thyge Nielsen havde haft i forbindelse 

med brugen af lossepladsen i Tømmerup. Samlet vil jeg vise, hvordan afvejningerne 

mellem de forskellige faglige tilgange til affaldshåndteringen endte med at skabe et nyt 

landskab.  

 

Afdækning af mulige løsninger 

Planlægningen, projekteringen og etableringen af lossepladsen i Ubberup 

begyndte i 1974 og varede indtil 1979. Mens de andre kommuner i det nye 

Vestsjællands Amt gik sammen for at undersøge den fremtidige affaldshåndtering 

samlet, valgte Kalundborg Kommune valgte at stille sig uden for det amtslige 

samarbejde og selv sørge for affaldshåndtering og affaldsplanlægning. Gennemgående 

forventede man fra kommunens side stigende affaldsmænger i fremtiden, ligesom det 

skulle sikres, at den nye losseplads havde kapacitet til al kommunens affald. 221 Mens 

man igangsatte planlægningen af den kontrollerede losseplads og den fremtidige 

affaldshåndtering anvendte Kalundborg Kommune fortsat og uændret den 

ukontrollerede losseplads i Tømmerup frem til 1979. De to praksisser udelukkede ikke 

hinanden, tværtimod var der et ønske fra myndighedernes side om at forlænge brugen 

af lossepladsen i Tømmerup så længe som muligt, så den nye kunne være klar. 

 

Det første led i planlægningen var en afdækning af de forskellige muligheder for 

affaldshåndtering, der fandtes i 1974. Til dette hyrede Kalundborg Kommune igen 

ingeniørfirmaet Enviroplan til at udarbejde et skøn over mulig affaldshåndtering, samt 

placering af en losseplads. Derudover skulle Enviroplan også indarbejde mulige 

løsninger for at behandle slam fra rensningsanlæg. Denne type affald var 

grundlæggende forskellig fra dagrenovationen og f.eks. bygge- og industriaffald, i det 

den i udgangspunkt var våd, men stadig kunne indeholde klumper, der skulle findeles. 

Man skulle altså finde løsninger, der tilgodeså både tørre og våde affaldstyper. 

I forhold til placering, skulle der tages hensyn til adgangsveje og tilkørsel fra hele 

oplandet. Kommunen var som bekendt blevet udvidet betragteligt, hvilket også skabte 

en geografisk orientering mod de mindre oplandsbyer rundt om byen og ikke blot 

hovedbyen i den gamle Kalundborg købstadskommune.  

  

I maj 1974 afleverede Enviroplan den første rapport, som rummede samlet 21 

forskellige kombinationer af affaldshåndtering og placering.222  Det første valg, 

kommunen ville stå overfor, var typen af affaldshåndtering. Her gav Enviroplan fem 

muligheder:  

                                                 
221 “Kalundborg Kommune. 433-00-00. Ubberup Losseplads. 1976”. 
222 En søgning på Enviroplan på REX – Det kongelige biblioteks søgemaskine, viser, at Enviroplan 

udarbejdede tekniske rapporter for en lang række danske kommuner i 1970erne. Enviroplan, “Notat 

vedr. tekniske løsninger. Kalundborg Kommune”. 
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1. Et forbrændingsanlæg. Her ville man brænde egnet affald og have slagger som 

restprodukt.  

2. Et pyrolyseanlæg, hvor affaldet blev omdannet til gas. Denne metode ville ikke 

kunne håndtere byggeaffald.  

3. Formaling, der krævede, at man byggede et anlæg, hvor affaldet blev kørt gennem. 

Det formalede affald kunne så tilsættes udrådnet slam og spredes ud på 

landbrugsjord.  

4. Maskinel kompostering, hvor der ligeledes skulle bygges et anlæg, med en såkaldt 

biotromle. Her blev slam ligeledes tilsat. Alt det, der ikke kunne komposteres skulle 

deponeres.  

5. Kompaktering. Denne behandlingsmetode var lig den, der hidtil havde været brug 

i Tømmerup. Affaldet blev knust af en kompaktor og deponeret. Her blev der ikke 

skelnet mellem affaldstyper, men i denne behandlingsform skulle affaldet ikke 

blandes sammen med slammet.223  

De fem forskellige metoder gav, som beskrevet, alle restprodukter, der skulle placeres 

et sted.  

Slammet kunne generelt enten blandes sammen med andet behandlet affald eller 

spredes ud på landbrugsjorder. Det vil sige, at deponeringen af slam enten kunne ske 

på en 1. en losseplads sammen med andet, formalet eller kompakteret affald, eller 2., 

som tørslam på landbrugsjorder. 

Det er værd at overveje formuleringerne omkring udspredningen af slam på 

landbrugsjorder. Slammet kunne tørres eller kalkbehandles, men ellers omtales det 

ikke, hvad der rent faktisk indgik af affaldsstoffer i slammet. I et af forslagene omtales 

den masse, der skal spredes ud på markerne som ‘jordforbedringsmiddel’. Det bliver 

dog ikke nærmere forklaret, hvad der er tale om, men man må have forventet af 

affaldsproduktet havde en gødningsfunktion.224 Affaldet og restprodukterne indgik 

altså i forskellige former for omdannelser – både rent fysisk fra fast eller flydende til 

en anden form – men også i forhold til, hvordan blev omtalt og behandlet. Fra blot at 

have været generisk affald på Tømmerup losseplads, hvor det ikke var affaldets type 

eller form, der afgjorde behandlingen, blev den fysiske udformning nu afgørende for 

en række andre beslutninger om opbevaring, udspredning eller videre behandling.   

 

Kompaktering, formaling og maskinel kompostering krævede alle, at der var en 

kontrolleret losseplads at deponere affaldet på. Disse planer havde kun en fase 1, hvor 

lossepladsen skulle etableres. I scenarierne, hvor der skulle bygges et forbrændings- 

eller pyrolysealæg var der to modeller. Enten etablerede kommunen hurtigst muligt et 

forbrændingsanlæg, eller man opdelte affaldshåndteringen i to faser, hvor fase 1 var 

etableringen af en losseplads med dertilhørende deponering af affald samt slam.  

I disse scenarier projekterede Enviroplan med, at lossepladsen skulle lukke i 1981-

82, når et forbrændingsanlæg ville kunne stå klar til at overtage behandlingen af 

affaldet. Lossepladsen blev altså her forstået som en behandlingsform, der kun skulle 

                                                 
223 Ibid. 
224 Ibid., 2. 
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fungere i en overgangsperiode, hvor man eventuelt herefter ville have etableret et 

pyrolyse- eller forbrændingsanlæg, hvor restprodukterne ville være markant mindre. 

Enviroplan foreslog, at Kalundborg Kommune kunne placere et forbrændings- eller 

pyrolyseanlæg placeres i forlængelse af det eksisterende havneområder. På den måde 

ville anlægget være tæt på bykernen. Derudover ville man eventuelt kunne sælge 

overskudsvarme og gas fra anlæggene. 225 Tidsmæssigt var dette forslag altså rettet mod 

fremtidig energiforsyning.  

 

Til sidst foreslog ingeniørerne i Enviroplan, at den kontrollerede losseplads, der 

også ville være behov for, kunne placeres forskellige steder, herunder ved Ubberup, i 

den tidligere grusgrav. Igen kunne en grusgrav altså blive fyldt op og få et nyt formål.226 

Denne affaldsbehandling adskilte sig ikke stort fra det, de allerede var vant til i 

kommunen. Deponering af affald var en kendt og håndgribelig metode. Allerede i en 

rapport fra 1975 konstaterede Rambøll da også, at der forureningsmæssigt ved 

indretningen af lossepladser ikke i sig selv var tale om, at affaldet blev behandlet.227 

Uanset om det blev findelt af en kompaktor eller henstillet i et hjørne af en grusgrav, 

opbevarede man blot det, der var smidt væk, ind til det gik i opløsning. Man fjernede 

ikke de elementer, der kunne forurene, ligesom man ikke udnyttede brændværdien. I 

den henseende adskilte praksisserne og anvendelsen af den kontrollerede losseplads sig 

kun marginalt fra den ukontrollerede, og forskellen bestod snarere i planlægningen og 

anlæggelsen af lossepladsen inden i ibrugtagning. Behandlingen af affaldet var 

grundlæggende den samme som hidtil havde været anvendt i Tømmerup, nemlig 

opbevaring og afdækning.  

 

Økonomi og affaldsmængder spillede ind i overvejelserne om, hvilken metode 

man skulle vælge. Et forbrændingsanlæg, påpegede Rambøll og Hannemann i deres 

rapport, krævede, at der var konstante mængder affald, såvel som egnede aftagere af 

fjernvarmen. Det krævede en udbygning af et fjernvarmenetværk. Dette skulle helst 

også aftage varme konstant, og rådgiverne anbefalede derfor, at man knyttede større 

industrier og sygehuse til forbrændingsanlæggenes varmeoverskud.228 Hvis valget faldt 

på denne løsning, ville det altså være med til at omforme en lang række andre 

infrastrukturer i området, ligesom det ville være afhængigt af konstante mængder af 

affald.229  

Den tekniske rapport fra Enviroplan angav en række retninger, Kalundborg 

Kommune kunne gå i deres fremtidige affaldshåndtering. Rapporten kan ses som et 

katalog af muligheder, hvor beslutningen var lagt over til kommunen selv. Rapporten 

fra Enviroplan giver et indblik i, hvordan man kunne have valgt anderledes, og hvordan 

                                                 
225 Ibid. 
226 I planen blev andre steder foreslået, men det har ikke været muligt at klarlægge hvilke alternativer, 

der var tale om, da den oprindelige rapport fra Enviroplan ikke har været tilgængelig.  
227 Rambøll, “Fælleskommunal affaldsbehandling. Teknisk økonomisk redegørelse”. 
228 Ibid., 11. 
229 Et affaldshåndteringsproblem, der er aktuelt i dag, hvor Danmark importerer affald til en række 

fjernvarmeanlæg. “Import af affald er dårligt for klimaet på lang sigt - DTU”. 
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beslutninger om udformningen af tekniske anlæg kan føre en lang række andre 

indretninger med sig. Et forbrændingsanlæg udelukker f.eks. muligheden for at 

genanvende dele af affaldet. Rapporten kan derfor ses som et indblik i, hvordan ‘path 

dependence’ eller stiafhængighed fungerer. Begrebet stammer fra historisk sociologi 

og er blevet anvendt som en forklaringsmodel på, hvorfor bestemte tekniske 

innovationer vinder frem på bekostning af andre, men også hvilke eftervirkninger de 

har. Valget af en type teknologisk løsning fordrer efterfølgende anvendelsen af det 

bestemte format, frem for andre konkurrerende formater. 230 Hvis valget faldt på 

forbrændingsanlægget, ville det fordre en bestemt indsamling af affald og bestemte 

mængder, og dermed udelukke genanvendelse af affald.  På samme måde var valget af 

bestemte tekniske anlæg i forbindelse med affaldshåndtering frem for andre et greb ind 

i fremtidens procedurer om affald. De beslutninger, der blev truffet i 1970erne om 

affald, har derfor i høj grad formet de affaldssystemer, der er gængse den dag i dag – 

på godt og ondt.231 I den henseende er de også at sammenligne med andre typer af 

”large technological systems”, som toglinjer, biler og kloakledninger. Systemer, der 

fastlægger handlerum og beslutningsmuligheder hos en lang række aktører – fra 

individet til staten.232  

 

Byrådet i Kalundborg Kommune valgte i sidste ende på at få et tilbud på en 

kontrolleret losseplads. Det valgte de på baggrund af anbefaling fra kommunens 

tekniske afdeling.233 Dermed valgte byrådet altså den løsning, der umiddelbart fremstod 

mest simpel og som ville kræve færrest investeringer i forhold til anlæggelsen af 

forbrændingsanlæg eller pyrolyseanlægget. Samtidig havde Enviroplan også anbefalet 

løsningen som det mest økonomiske.234 

I valget af tekniske løsninger tilføjer man derfor en vis træghed i forhold til, hvad 

der er muligt. Det træge var både et spørgsmål om økonomi og dermed især, hvad der 

var ønsket, samtidig med at det, der var muligt at gøre ville bestemme landskabets 

udformning fremover. På Tømmerup Losseplads havde det været muligt hurtigt at 

skabe forandringer – kompaktoren var blevet købt efter korte overvejelser – og 

praksisserne kunne hurtigt ændres der. Heroverfor tegner der sig et billede af 

lossepladsen i Ubberup som et trægt sted, hvor forandringerne var langsommere og 

mere kontrollerede. Som jeg vil vise, skete forandringer her først på papiret og i 

forvaltningens planlægning og forestillinger, for derefter at flytte ud på stedet gennem 

undersøgelser og til sidst anlæggelser af lossepladsen. Der var på dette tidspunkt endnu 

ikke forandret noget i selve grusgraven, men kun i forvaltningen, da det var der, man 

opererede med Keldberg som en mulig placering til en losseplads og omdannelsen var 

kun på papiret.  

                                                 
230 Mahoney, “Path Dependence in Historical Sociology”, 519. 
231 OECD, “OECD Environmental Performance Reviews: Denmark 2019.” 
232 Hughes, “The evolution of large technological systems”, 55–57. 
233 “Kalundborg Kommune. 433-00-00. Ubberup Losseplads. 1976”. 
234 “RA. AE-030- Kalundborg Landvæsensnævnsager.1949-1983. Nævnssager. Kalundborg- 74 

Tømmerup”. 
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Jeg følger nu planlægningen af den nye losseplads tæt og fokuserer her især på de 

fagspecifikke diskussioner bag placeringen af lossepladsen i Keldberg. Her viser jeg, 

hvordan stedets materialitet og kvalitet fik afgørende indflydelse på 

planlægningsprocessen. Planlægningen var delt i faser, som har struktureret den 

følgende gennemgang.  

Et tilbud om et nyt landskab 

Teknisk Forvaltning i Kalundborg Kommune anbefalede i august 1974, at byrådet 

skulle igangsætte planlægningen af lossepladsen med det samme. Allerede en måned 

senere sendte Enviroplan Kalundborg Kommune et tilbud på konsulentbistand ved 

anlæggelsen af en kontrolleret losseplads til teknisk udvalg. I projektbeskrivelsen 

gennemgik de, hvordan lossepladsen kunne indrettes i faser.235  

Fase et bestod af geologiske prøver, der skulle fastslå, om der var et lerlag under 

gruset. Et lerlag ville betyde, at forurenet vand fra lossepladsen formentlig ikke ville 

trænge igennem til grundvandet og forårsage forurening.236  

I fase to ville man formulere og tegne et projektforslag, som viste, hvordan 

lossepladsen skulle indrettes, og hvilke afskærmninger i form af beplantninger og 

volde, man ville lave. Dette forslag skulle danne baggrund for ansøgningen om 

tilladelse til at indrette losseplads – en ansøgning som både skulle sendes til amtsrådet 

og til Fredningsplanudvalget.  

Fase tre bestod af detailprojektering og materiale til brug for indhentning af tilbud 

fra entreprenører og håndværkere.  Samtidig ville Enviroplan udforme 

driftsvejledninger, der skulle indeholde regler for lossepladsens personale, og de 

borgere og chauffører, der skulle aflevere affald. Desuden skulle der formuleres et 

miljøkontrolprogram, hvor man overvågede grundvandet under lossepladsen, samt det 

forurenede overfladevand, der blev dannet på en losseplads.  

I alt ville konsulentbistanden gennem de tre faser koste kommunen ca. 100.000. 

kr. Alene opstart af projekteringen af lossepladsen var altså en betragtelig udgift.   

 

Fra afdækningen af behovet for affaldshåndtering til, at der ville være en færdig 

losseplads klar til at modtage affald, ville der gå nogen tid. Som omtalt adskilte 

lossepladsen i Ubberup allerede her fra den gamle i Tømmerup. Hvor alle beslutninger 

var taget ad hoc i Tømmerup, lå der for Ubberup en plan for fremgangsmåde fra første 

beslutning til driften, når først lossepladsen var åben. I sig selv viser Enviroplans 

rapport, hvordan man i højere grad var begyndt at planlægge efter fremtidige ønskede 

forhold, samt hvad der var tilladt.  

Som det vil vise sig i det følgende, var det mulige dog også stadigvæk en del af 

beslutningsgrundlaget. Hvad kunne rent fysisk lade sig gøre, og hvad var især 

økonomisk ønskeligt? Placeringen af lossepladsen i Keldberg blev besluttet på 

baggrund af stedets iboende kvaliteter, hvor tilgængeligheden spillede en stor rolle. På 

dette tidspunkt i planlægningen blev ekspertbistanden således mere udtalt end hidtil. 

                                                 
235 Enviroplan, “Notat vedr. tekniske løsninger. Kalundborg Kommune”. 
236 Miljøstyrelsen, “Vejledning fra miljøstyrelsen. Vejledning for kontrollerede lossepladser.” 
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Jeg viser nu, hvordan grus, ler og grundvand blev inddraget i diskussionen om 

placeringen af lossepladsen, og hvordan disse materialers roller blev medieret af fagfolk 

og deres interesser.  

Grus, ler og grundvand  

Efter den indledende afdækning af, hvilke mulige teknologier man kunne vælge, 

begyndte undersøgelserne af lerlagene under grusgraven.237 Lerlagene var i sig selv 

afgørende for, hvad der kunne tillades senere hen, og hvilke muligheder kommunen 

havde for at placere lossepladsen i grusgraven.  

Sidst i oktober 1974, afleverede Enviroplan den første rapport med de 

geoelektriske sonderinger. Formålet med rapporten var at vise, hvor dybt et lerlag, man 

kunne forvente under grusgravens bund, hvilke grusforekomster der var tilbage i 

Keldberg-bakken ved Ubberup, og slutteligt hvor dybt grundvandspejlet lå.238 

Lerlaget skulle især undersøges, fordi tykkelsen på det afgjorde, om man skulle 

indramme lossepladsen med en plasticmembran, eller om man kunne nøjes med at 

bruge det allerede eksisterende, naturlige lerlag som bund i lossepladsen.  Bunden 

skulle være uigennemtrængelig for at sikre, at forurenet vand ikke trængte ned til 

grundvandet.  

Det forurenede vand fra lossepladsen bliver i affaldstermer kaldt perkolat, og er 

flere hundrede gange mere forurenet end almindeligt husholdningsspildevand. Perkolat 

opstår, når regnvand trænger ned igennem lagene af forrådnende, findelt affald og 

udvasker næringssalte og andre stoffer fra materialerne. I gennemstrømningen samler 

vandet især salte op, og disse salte udgør en risiko for forurening af grundvandet.239 

Kunne man sikre sig, at lerlaget var stort nok, ville det ikke være nødvendigt at etablere 

en plasticmembran, og man ville derfor kunne reducere denne udgiftspost. 

Analyser af lertyperne i grusgraven viste, at der fandtes smeltevandsler og 

moræneler. Forskellen i de to typer ler, består i deres gennemtrængelighed. De steder, 

hvor der fandtes smeltevandsler, var lagene homogene, hvilket kunne sikre, at der ikke 

trængte vand igennem. De andre steder, hvor der var moræneler, skulle sikres mod 

gennemtrægning. Dele af grusgraven havde et tilstrækkeligt lerlag, mens andre dele af 

graven ville skulle tætnes og dækkes med ler og eventuelt en plastmembran.240 Det 

gjaldt altså for planlæggerne om at kortlægge både udbredelse af leret, og dets 

beskaffenhed.  

 

Kortlægningen af lerlaget skulle bruges i ansøgningen til Amtskommunen. 

Lerlaget blev aktuelt i godkendelsen af planerne, da Amtskommunen havde planen til 

gennemsyn og godkendelse i august 1975.  I det indsendte forslag var lerlaget på 

lossepladsens bund dimensioneret til 30 cm., hvilket udvalget ikke kunne godkende.241  

Det tekniske udvalg mente ikke, at grundvandet var tilstrækkeligt sikret og beskyttet 

                                                 
237 “Kalundborg Kommune. 433-00-00. Ubberup Losseplads. 1976”. 
238 Enviroplan, “Foreløbig rapport over geologiske og hydrologiske undersøgelser.” 
239 Rambøll, “Fælleskommunal affaldsbehandling. Teknisk økonomisk redegørelse”. 
240 Enviroplan, “Foreløbig rapport over geologiske og hydrologiske undersøgelser.”, 2–3. 
241 Enviroplan, “Resume og konklusioner”, 2. 
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med et 30 cm. lerlag. Det var afgørende for teknisk udvalg, at det at der var stor 

sikkerhed for, at lossepladsen ville forurene mindst muligt, samt udgøre en minimal 

risiko for at forurene grundvandet. I deres optik ville det kræve et kunstigt skabt 

sammenpresset lerlag på 150 cm. tykkelse under hele lossepladsen, førend grundvandet 

ikke var i fare for forurening. Det betød, at der skulle tilføres en betydelig mængde jord 

for at leve op til kravet, som ville gøre anlægsudgifterne til lossepladsen væsentligt 

højere. Amtskommunens tekniske udvalg arbejdede her ud fra et forsigtighedsprincip, 

som viser, hvordan miljøloven faktisk fandt anvendelse i forvaltningen.   

 

Kravet gjorde, at Enviroplan enten skulle udarbejde en ny plan, eller lave 

yderligere undersøgelser af grusgravens bund og de underliggende jordlag. I stedet for 

at udarbejde en ny plan, hvor den kunstigt skabte lermembran var indberegnet, 

undersøgte Enviroplan det allerede eksisterende lerlag i grusgravens bund yderligere. 

Hvis dette var tilstrækkeligt, kunne man måske spare de ekstraudgifter den større 

kunstige lermembran ville skabe. Her fremstår planlægningen af affaldsbehandlingen 

som en afvejning af det praktiske og det ønskede. Hypotetisk kunne man have ønsket, 

at der uanset hvad, skulle indrettes en membran for at sikre, at grundvandet ikke blev 

forurenet, men i praksis håbede i al fald Enviroplan på, at grundvandslagene ikke 

fandtes der. I sig selv lå Keldberg allerede over grundvandsspejlet, så Enviroplans 

geologer mente ikke, at der var forbindelse til dybereliggende grundvandsbassiner. 

Enviroplan havde i deres undersøgelser ikke fundet større grundvandsreservoirer 

direkte under grusgraven. Dette skulle dog blive modsagt af geologerne fra Danmarks 

Geologiske Undersøgelser, som fik Enviroplans udkast til gennemsyn.  

 

Grundvandsdiskussionen 

Den hydrologiske undersøgelse og planen for at lave en lermembran kom, som led 

i godkendelsesprocessen, til gennemsyn hos Danmarks Geologiske Undersøgelser 

(DGU). Her var man ikke tilfreds med forslaget. Undersøgelsen fra Enviroplan havde 

vist, at der var et grundvandslag under grusgraven, men at man regnede med, at dette 

var en mindre, et såkaldt sekundært grundvandslag, som var uden forbindelse til de 

større, primære grundvandslag. Derfor anbefalede Enviroplan den førnævnte løsning 

med en lermembran. DGU var ikke enige; i stedet for en lermembran, som de ikke 

mente ville sikre grundvandet, foreslog de en løsning, hvor det grundvand, de 

formodede ville være under graven blev bortdrænet, så man ikke risikerede, at 

perkolatet trængte igennem til de dybereliggende lag. Grundvandet ville fungere som 

en slags skål, hvor man opsamlede perkolatet samt vandet. Denne løsning ville kræve 

konstant bortdræning i det sekundære grundvandslag. Samlet ville løsningen kræve 

større rensning af vand; både det afstrømmende vand fra lossepladsens overflade, og 

altså dræning af grundvandet under lossepladsen.242   

                                                 
242 “Vestsjællands Amtskommune, Fredningsplanudvalg. Lokalplansager (1970-1988) 7: Høng - 823 

Kalundborg”. 
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DGUs forslag blev igen modsagt af Enviroplan. Ingeniørerne her advarede mod, 

at en dræning af det sekundære grundvandslag ville gøre projektet så dyrt, at det ikke 

kunne lade sig gøre, ligesom dræningen i sig selv ikke ville skabe sikkerhed for, at 

forureningen blev holdt væk fra grundvandet. Den skål, som DGU mente ville virke 

som membran, ville Enviroplan altså hellere skabe med et kunstigt sammenpresset 

lerlag, der ville være uigennemtrængeligt. Der ville derefter ikke være behov for mere 

dræning, men blot bortledning af perkolatet, der alligevel skulle renses og fjernes. 

Derudover advarede de mod modellen, fordi det ville kræve dræning ‘til evig tid’.243 

Denne pointe peger på de forskellige tidsligheder, der er og var tilstede på lossepladsen 

på samme tid. Hvor det placerede materiale i første omgang kunne skabe gene for 

naboerne, som vi så ved Tømmerup, var der gennem nedsivning en væsentligt længere 

tidshorisont, hvor en eventuel forurening af grundvandet ville få vidtrækkende 

konsekvenser for lokalområdet.   

 

Resultatet af diskussionen blev, at grundvandet skulle yderligere undersøges især 

i forhold til, hvilke retninger man kunne forvente, det løb i. Efter DGU havde sendt 

deres kommentarer til planen blev der derfor udført flere hydrologiske undersøgelser. 

Denne gang en geoelektrisk sondering. Lerlagets tykkelse og grundvandet blev målt 

med elektromagnetiske målinger, den videre diskussion om grundvandet var således 

afhængig af teknik og afkodning af målinger. 

Hidtil havde man troet, at de hældede mod nordøst, over mod den uudgravede del 

af banken. Denne del af banken/bakken gik under navnet ‘Kildebjerg’, og der fandtes 

der en udtørret kilde. Hos DGU havde de været betænkelige ved, hvor vandet til kilden 

var kommet fra, og om der kunne være forbindelse til grundvandet der. Den nye 

undersøgelse viste imidlertid, at lerlagene under grusgraven hældede mod sydvest, og 

dermed væk fra det udtørrede kildevæld – som man i øvrigt ikke regnede med var 

forbundet til dybere vandlag. Ved at lerlagene under grusgraven hældede mod sydvest, 

ville også perkolatet til sin tid skulle samles op i lossepladsens sydvestlige hjørne, sådan 

at den naturligt skabte afstrømning kunne udnyttes244 Vandets vej under bakken blev i 

sidste ende afgørende for, at DGU accepterede, at lossepladsen kunne placeres i 

Keldberg.  

Gennem målingerne blev grundvandet en del af diskussionen. Fra at have været en 

generel bekymring om grundvandet, kvalificerede målingerne diskussionen. 

Oversættelsen fra grundvand til grundvandslag gjorde, at undergrunden trådte frem som 

tal, og dermed flytbar viden.  Netop tals mulighed for at skabe abstrakte rum, er 

kendetegnende for sammensmeltningen af miljøbekymring og forurening. Den norske 

historiker Kristin Asdal har, i forbindelse med industriforurening i Norge i samme 

periode som jeg her har behandlet, vist, hvordan forureningstal udvikledes som noget 

flytbart og som instrument til skabelsen af rum, der er forurenede, selvom man 

umiddelbart ikke kan se det.245 Disse abstrakte rum er afhængige af ekspertafkodning. 

                                                 
243 Ibid. 
244 Ibid., 2. 
245 Asdal, Politikkens natur-naturens politikk, kap. 3. 
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På samme vis gjorde undersøgelserne af lerlagene og grundvandet under Keldberg, 

lerlaget og grundvandets retning til abstrakte, om end magtfulde, aktører, som var 

afhængig af ekspertvurderingerne. Hverken ler eller vand kunne ses med det blotte øje, 

men skulle registreres og oversættes, inden det indgik i diskussionen.  

 

Uenigheden mellem DGU og Enviroplan afspejler desuden deres respektive 

interesser i sagen. Mens DGU som en forskningsinstitution skulle sikre sig 

almenvældets interesser, skulle Enviroplan grundlæggende sælge et produkt til 

Kalundborg Kommune. Forslaget om dræning til evig tid ville gøre projektet dyrt, og 

samtidig skabe en tidshorisont, der ville være svær at lægge navn til for et byråd.  

Derudover afspejler diskussionen også den ekspertiseudviklingen, der foregik 

inden for miljøområdet, hvor fagligheder måtte brydes på ny vis. Danmarks Geologiske 

Undersøgelser fik indvirkning på lossepladsplanlægningen fordi de som ekspertorgan 

sad andetsteds og stod uden for direkte, lokale interesser. 

I sidste ende krævede amtskommunens tekniske afdeling, at man lavede et 

kunstigt, stampet lerlag på mindst 15-20 cm., sådan at der blev skabt en fast bund for 

hele lossepladsen. Ved at gøre sådan, kunne man nøjes med at lave en plastmembran i 

siderne af lossepladsen, sådan at forurenet vand ikke trængte ud gennem de volde og 

skrænter, der skulle dække lossepladsens sider.246 Det var et krav fra Amtskommunen, 

at det blev indrettet sådan, førend man kunne godkende anlæggelsen af lossepladsen. 

Med denne nye viden, indsendte Kalundborg Kommune endnu en revideret ansøgning 

med et let ændret forslag til lossepladsens sider, som nu skulle sikres af plastic. Denne 

gang kunne planen godkendes.247 

Den indledende del af planlægningsprocessen hvor der forelå planer for 

udformningen af lossepladsen, blev til en længerevarende forhandling mellem 

Vestsjællands Amtskommune, Kalundborg Kommune, Fredningsplanstyrelsen, 

Enviroplan, kredslægen og DGU. De mange forskellige aktører gik til planlægningen 

og planerne med forskellig interesse, hvilket afspejler sig i deres kritikpunkter og 

forslag. Først da der var opnået en passende konsensus mellem alle aktører kunne den 

endelige godkendelse opnås. Det viser, hvordan afvejningerne mellem det ønskede, det 

mulige og det tilladte var en løbende proces og til gentagen forhandling.  

 

De hydrologiske og geologiske undersøgelser var første skridt i 

planlægningsprocessen med at udforme lossepladsen, så den levede op til kravene fra 

Miljøstyrelsens reglers om kontrollerede lossepladser. Ud over lerlagene under 

grusgraven indebar reglerne også, at planlæggerne sikrede sig regnvands- og 

spildevandsbassiner, korrekte dræninger, boringer til fremtidige vandprøver, samt 

faciliteter til ansatte og besøgende. Alle disse elementer skulle indgå i planlægningen. 

Udformningen, omgivelserne og æstetikken indgik ikke i Miljøstyrelsens regler, men 

alligevel spillede disse en stor rolle i, hvad der skete i Keldberg.  

                                                 
246 “Kalundborg Kommune. 433-00-00. Ubberup Losseplads. 1976”. 
247 Enviroplan, “Resume og konklusioner”, 2. 
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Fremgangsmåden i planlægningen af lossepladsen, hvor teknisk forvaltning først 

indhentede en ekspertrapport, så man havde et grundlag at diskutere ud fra, virker i sig 

selv ikke synderligt overraskende med nutidens briller. Dog var det nyt i forhold til den 

tidligere forvaltning. Fremgangsmåden afspejler altså en forvaltning, hvor fagligheder 

og vurderinger spillede en større rolle end tidligere. Ofte bliver dette i dokumenterne 

fra kommunen omtalt som ‘den nye miljøbevidsthed’.248   

De geologiske problematikker var naturligvis fortrinsvist gældende under jorden, 

men de fik indflydelse på udformningen og indretningen af lossepladsen over jorden. 

Parallelt med de underjordiske undersøgelser tog udformningen af lossepladsen på 

planlæggernes tegneborde form, som jeg vil behandle i næste afsnit, hvor jeg 

undersøger udformningen af lossepladsen. Her peger jeg på de visuelle aspekter af 

planlægningen og viser, hvordan repræsentationer og kort blev brugt som led i 

planlægningen, og hvordan lossepladsen i sidste ende også blev et spørgsmål om 

landskabsæstetik. Ved at planlægge forandringerne havde man mulighed for at skabe 

et helt nyt landskab – både undervejs i brugen og bagefter.  

Udformning af lossepladsen – et teknisk landskab 

For at anskueliggøre planlægningen blev udformningen af lossepladsen i stigende 

grad vist på kort og tegninger, og det var også på dette tidspunkt i planlægningen, at 

kort og tegningsmateriale begyndte at være en væsentlig del af de dokumenter, der 

sendtes rundt mellem forskellige myndigheder og interessenter. På dette tidspunkt var 

planerne stadig midlertidige og ikke færdige. Både Fredningsplanudvalget og 

Amtskommunen havde altså mulighed for at gøre indsigelser, der ville kunne ændre 

udformningen, som f.eks. vejføring eller hegn og beplantning.  

I de tidlige internt kommunale planer for lossepladsen var den blot markeret med 

en skravering henover et matrikelkort, der viste matriklerne på Rakkerbanken og 

Keldberg (fig.21).  

 

 

                                                 
248 Rambøll, “Fælleskommunal affaldsbehandling. Teknisk økonomisk redegørelse”, A.1. 

Figur 0.21. Udsnit 

af matrikelkort med 

skravering til 

påtænkt losseplads. 

Arkiv: Kalundborg 

Kommune. 
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På landskabsarkitektens skitse over området fra januar 1975 er forslag til levende 

hegn og beplantning tegnet ind (fig.22).  

 

Heroverfor kan man se de tekniske installationer på lossepladsen, som blev 

planlagt og tegnet af Enviroplan. Undervejs i Enviroplans planlægning blev 

repræsentationen af lossepladsen til en standard-plantegning i sig selv – sådan som det 

kan ses på fig.23, der viser drænrørenes placering. Grundridset af lossepladsens går 

herefter igen i de fleste tegninger over lossepladsens indretning. På papiret bliver stedet 

fastlagt og gjort flytbart; samtidig kan de forskelige elementer indtegnes og fjernes efter 

behov. 

Plantegningerne for lossepladsen viser således, hvordan et teknisk landskab blev 

til. Som eksempel er det værd at se nærmere på, hvordan drænrør og afløbsretninger 

blev specificeret og udlagt i Enviroplans planer for lossepladsen. Drænrør og 

Figur 0.22. Tidlig skitse til beplantning, 1975. Arkiv: Kalundborg Kommune 
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specificering af afløbsretning fremgår af sin egen, korte rapport. En væsentlig del af 

rapporten er plantegninger over lossepladsens indretning (fig.22).  I rapporten 

præsenteres fire tegninger over lossepladsens grundplan, hvor hver plantegning viser et 

element: Første plantegning viser, hvor faskinerne skulle placeres langs lossepladsens 

sider, så det afstrømmende vand og perkolat kunne ledes til de rigtige brønde og samles 

i perkolatbassinet i lossepladsens sydvestlige hjørne, inden det blev sendt videre som 

spildevand, eller pumpet tilbage over lossepladsen.  

 

De tre næste plantegninger viser drænsystemet, som det skulle være ved 

anlæggelsen. Samtidig er der i denne plantegning også indtegnet et transportsystem, der 

skulle bruges til lossepladsen etape II, når den første del af lossepladsen var fyldt op. 

Derfor viser plantegningerne den fremtidige brug af drænsystemet i etape II og III, som 

var de dele af lossepladsen, der skulle tages i brug senere. Drænrør og 

Figur 0.23. Enviroplans tegning over dræn på lossepladsen. Arkiv: Kalundborg Kommune. 
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transportledninger skulle dog anlægges og graves ned i samme omgang som rørene til 

etape I, og derfor er de indtegnet på plantegningerne allerede fra begyndelsen.  

De fire plantegninger viser altså tekniske installationer, der skulle ligge side om 

side og etableres samtidig. Samtidig fungerer plantegningerne som indsigt i, hvad der 

foregik neden under affaldet. Så snart lossepladsen skulle anlægges, ville de først blive 

dækket af et lag grus som beskyttelse af rørene, og siden ville de naturligvis blive 

dækket af affald. I lighed med drænrør på marker var drænene en væsentlig materiel 

forudsætning for, at driften af lossepladsen kunne foregå, som den skulle. Her var det 

dog ikke nødvendigvis i forhold til, om der var for vådt – som var problemet på marker 

– snarere var den drift, der skulle opretholdes, den sikring af grundvandet, som bl.a. 

DGU havde understreget.  

 

De tre forskellige typer repræsentationer afspejler forskelige anvendelser – det 

skraverede matrikelkort fungerede til at fastlægge lokaliteten, og dermed tydeliggøre, 

hvor lossepladsen skulle være – også for ikke-lokalt kendte. Landskabsarkitektens 

plantegning giver indsigt i det fremtidige landskab, og de sidste, den tekniske tegning 

fra Environplan, angiver det arbejde og den udformning, der var undervejs.  

 

I planerne fra 1975 dækkede lossepladsens areal over matriklerne 38 a-g samt 38 

v, t og q i Ubberup by, Kalundborg jorder. Hertil kom vejen, der skulle etableres 

henover matrikel 7a og 8a. Den fremtidige losseplads ville dermed dække både den 

tidligere grusgrav og dele af en ellers dyrket mark. Dette forhold ses dog ikke af 

plantegningen, der er tegnet over et matrikelkort og ikke et topografisk kort, der kunne 

give indsigt og indblik i, hvordan området ville kunne se ud bagefter. En væsentlig 

forskel i de forskellige repræsentationer af lossepladsen består i, om plantegningen er 

tegnet oven på et matrikelkort, eller om den er tegnet frit, uden matrikler. Uden 

matrikler fremstår tegningerne som skabt i et tomt rum, mens de kort, der angiver 

matrikler, og dermed også de arealer, der skulle eksproprieres, afspejler de fremtidige 

relationer mellem losseplads og omgivelser.  

Kortene og tegningerne fungerer som vidensformidlere – både i form af, hvor 

præcis lossepladsen skulle være, men peger også på brugen – hvordan skulle vandet 

løbe væk, og hvor skulle de tekniske installationer være. Til forhandlingerne mellem 

ejere, myndigheder og ingeniører gjorde repræsentationerne det muligt at tale sammen 

på tværs af fagligheder og forudsætninger. Tegningerne og kortene skulle sikre, at alle 

diskuterede den samme ting – den samme losseplads – og de fungerer derfor reelt 

ligesom grundvandslagene som oversættelser. Således skete der i planlægningen af 

lossepladsen i Ubberup en lang række ting, inden forandringerne skete ude på stedet. 

Modsat Tømmerup Losseplads, hvor stedet forandredes hurtigt og uden planer, var 

forandringerne i Ubberup langsommelige og afhængige af forhandlinger. 

Repræsentationerne i denne del af planlægningen frembragte klare retningslinjer for 

brugen af den fremtidige losseplads, mens landskabsarkitekternes plan angav retningen 

for lossepladsens æstetik. Denne følger jeg nu, idet lossepladsens udseende og 

udformning blev et centralt punkt for ejere og forvaltning i forhandlingen i 

forhandlingerne.  
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Genskabelsen af bakken på papiret 

De æstetiske overvejelser omkring lossepladsens indretning blev første gang 

nævnt, da Fredningsplanstyrelsen i et notat bemærkede, at de havde besigtiget 

grusgraven i januar 1975. De udsendte medarbejdere kunne konstatere, at grusgraven 

var åben mod syd, og altså kunne ses fra landevejen, som løb parallelt med bakkedraget. 

I deres notat til Teknisk afdeling i Kalundborg understregede de derfor, at der skulle 

laves en vold, så lossepladsen ikke var synlig. Volden skulle altså anlægges samtidig 

med resten af lossepladsen, sådan at der var en begyndende bakke, inden der blev fyldt 

op med affald.  

Fredningsplanudvalgets krav var derfor primært æstetiske ud fra en vurdering om, 

hvad der passer ind, sådan at: ‘opfyldning kan ske uden landskabelige gener.’249 Dette 

hensyn blev viderebragt til landskabsarkitekten, der på vegne af Enviroplan, skulle 

udforme beplantningsplaner og forslag til slutbehandling, når lossepladsen engang 

skulle lukke.  

Denne del af projekteringen altså indeholde forslag til beplantning og hegning, så 

beslutningstagerne i teknisk afdeling, Fredningsplanstyrelsen, amtets tekniske udvalg 

samt miljøstyrelsen kunne danne sig indtryk af, hvordan lossepladsen ville se ud og 

fungere. Det visuelle aspekt var altså afgørende i forhold til, hvordan man ønskede, 

lossepladsen skulle se ud, mens den var i brug. Den skulle f.eks. ikke kunne ses af 

forbipasserende på hovedvejen syd for. Dette skulle beplantningen sikre. 

 

Samtidig var det også afgørende, at den bakke lossepladsen efterfølgende passede 

ind i området. Fredningsplanudvalgets udtalelser faldt i tråd med en 

landskabsforståelse, der peger mod det særegne og der karakteristiske for hele området, 

og ikke kun bakken. Selvom den ‘oprindelige’ bakkekam kunne reetableres som en 

praktisk foranstaltning, var det i Fredningsplansudvalgets øjne, det samlede indtryk, der 

var det vigtige.  

Etableringen af lossepladsen i Ubberup krævede, at kommunen eksproprierede 

matriklerne i Keldberg-grusgraven, hvilket skulle forhandles med ejerne af matriklerne. 

Første gang lodsejerne blev indkaldt til møde var i februar 1975. Det drejede sig 

lodsejerne for matriklerne 38 a-g og 38 v, t og q i Ubberup by, Kalundborg jorder, samt 

matriklerne 7a og 8a indkaldt til møde i teknisk forvaltning. På mødet i mellem 

kommunen og ejerne i januar 1975 var ejerne, herunder tidligere omtalte Eskild 

Pedersen, der ejede hovedparten af den tidligere grusgrav, borgmesteren, 

repræsentanter for teknisk forvaltning og en ingeniør fra Enviroplan til stede. Mødets 

eneste punkt var etableringen af lossepladsen. Ejerne blev forelagt forslaget om 

etableringen af en losseplads på deres matrikler. En væsentlig del af argumentet over 

for ejerne blev, at man kunne genskabe det oprindelige landskab ved at lade 

grusgravene blive fyldt op med affald. I udkastet til lokalplanen stod der: ‘Man kunne 

ved opfyldninger genskabe et gammelt, karakterfyldt landskabstræk.’250   

                                                 
249 “RA. AE-030- Kalundborg Landvæsensnævnsager.1949-1983. Nævnssager. Kalundborg- 74 

Tømmerup”. 
250 Brev fra kommunen til Eskild Pedersen, 31.01.1975.  
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Selvom landskabstræk ikke findes i den danske ordbog, er det sigende for, hvordan 

især Fredningsplanstyrelsen så på det åbne land. Mens man tidligere i Tømmerup havde 

fokuseret på det praktiske i at have et sted at lægge affald, blev formålet her præsenteret 

som en art win-win-situation, hvor de lokale ville få et grønt område og genskabt de 

bakker, der tidligere havde været dyrket. Denne del af lokalplanen er interessant, da det 

er første gang i planlægningen af lossepladsen, at der er en tydelig bekymring over 

grusgravningens effekt på landskabet, og at det af den årsag kan være en fordel at fylde 

hullet op.251  

Genskabelse af bakker og opfyldning af huller med deponeret affald foregik som 

tidligere nævnt andre steder i Danmark, men var også gængs praksis i Europa, som 

historikeren Tim Cooper skriver: ”Controlled tipping promised not just to dispose of 

municipal refuse, but also to utilize it in the remaking of disordered landscapes.”252 Det 

æstetiske aspekt, der i første omgang fik placeret lossepladsen i skjul i hullerne, fik 

dermed også betydning for den fremtidige anvendelse af området.  

Argumentet om at genskabe et gammelt, karakterfyldt landskab bliver derfor en 

æstetisk vurdering, der ellers ikke indgår i meget af materialet. Bakken tilskrives en ny 

histories om andet end et produktionssted. Samtidig fremhæves bakkens tidligere 

funktion som rettersted. Med ét springes altså over en række andre anvendelser – som 

græsningssted, som dyrkede marker og som grusgrav. I tråd med denne forståelse af af 

stedet, var navnet på stedet i lokalplanen heller ikke blot Keldberg, men Keldberg-

Rakkerbanken.  I denne navngivning lagde Kalundborg Kommunes planlæggere altså 

vægt på den tidligere anvendelse af en del af bakken. Der skete altså en udvælgelse af 

et tidspunkt, der skulle gendannes, frem for et andet. Udlægningen gjorde Keldberg-

Rakkerbanken til et fremtidigt sted, selvom der i1975 var mindst ti år til, at der kunne 

skabes et grønt offentligt område, da projekteringen i første omgang arbejdede med, at 

lossepladsen var i brug i ti år. Lossepladsen blev i denne udlægning blot et middel og 

en overgangsfase fra en tilstand til en anden, som i sidste ende skulle genskabe ideen 

om det oprindelige landskab på stedet.  

 

I referatet fra mødet, som Eskild Pedersen modtog, har han understreget de 

passager, der handlede om genskabelsen af bakkedraget. Det samme har han gjort i den 

senere, færdige lokalplan. Noget tyder på, at Pedersens holdning til bakken havde 

ændret sig, siden han udlejede den til grusgravning tyve år tidligere. 

Understregningerne viser hans interesse i netop den del af planlægningen. Måske var 

han blevet påvirket af den offentlige debat om grusgravningens konsekvenser for 

landskabet; en ny miljøbevidsthed, og måske ville han også gerne tjene penge på en 

jordlod, der ellers ikke var rentabel; en tankegang, der umiddelbart lægger sig op ad 

samme logik, Thyge Nielsen fulgte i 1961, da han udlejede sin grusgrav. På den ene 

side ville omdannelsen af grusgraven betyde en indkomst her og nu, men føre til 

yderligere forandringer på matriklen og en årrække med en losseplads som nabo. På 

                                                 
251 Kalundborg Kommune, “Lokalplan nr. 70 for et område ved Ubberup”. 
252 Cooper, “Burying the ‘refuse revolution’”. Se også:  Edensor, Stone: Stories of Urban Materiality, 

106. 
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den anden side ville genopfyldningen af bakken netop genskabe det tidligere landskab, 

som Pedersen måske kendte fra før, grusgravningen for alvor blev intensiv. 

At indrette lossepladsen i Ubberup var dermed belejlig på en anden måde, end den 

havde været i Tømmerup. Tømmerup losseplads var resultatet en pragmatisk 

nyttelogik, hvor jord ikke kunne ligge ubenyttet hen,  –som det f.eks. også var tilfældet 

mange steder i England, hvor ubenyttede områder blev betegnet som wastelands og 

som vitterligt blev brugt til lossepladser, eller til plantager, sådan som det også er sket 

med danske hedeområder og tidligere råstofgrave rundt om i Danmark.253 

Lossepladsen i Ubberup lader til i begyndelsen af være tænkt på samme måde, men 

undervejs i planlægningen skiftede begrundelsen for placeringen karakter fra at være 

nytteorienteret i den klassiske, pragmatiske forstand, til at være nytteorienteret i en 

landskabsmæssig forstand, hvor målet ville hellige midlet. Mens placeringen af 

lossepladsen i denne kontekst virkede som et middel til at genskabe fortidige 

landskaber, og dermed var om ikke ønsket, så blev accepteret af ejerne, var ønsket om 

placeringen af lossepladsen hos amtet og kommunen baseretpå andre rationaler, som 

jeg viser i det følgende.  

Placeringen af lossepladsen 

Placeringen af lossepladsen i den nedlagte grusgrav blev udlagt på forskellig vis 

af forskellige aktører.  

Ingeniørerne i Enviroplan skrev i en afsluttende rapport om planlægningen af 

lossepladsen fra 1977, at hovedformålet med placeringen var at finde et sted, hvor den 

naturlige lerforekomst kunne fungere som sikkerhed mod forurening af grundvandet. 

De skrev: "Udvælgelsen af lokaliteten ved Ubberup til anlæg af en kontrolleret 

losseplads er i det væsentligste foretaget med henblik på at finde frem til naturligt 

aflejret ler, som kunne danne en nødvendig tæt bund under lossepladsen. Denne 

geologiske aflejring fandtes i Ubberup."254 Citatet er interessant, fordi det vender 

rækkefølgen i deres undersøgelser om. Mens det var Kalundborg Kommune, der 

foreslog grusgraven til Enviroplan, bliver det i Enviroplans udlægning til, at det var 

lerlaget, der afgjorde beliggenheden. Der er dog intet i planlægningsdokumenterne, der 

vidner om, at der nogensinde reelt var overvejelser om en alternativ placering eller en 

alternativ affaldshåndtering.  

I forhold til regionplanlægningen fra 1975 virkede placeringen ideel, fordi den ikke 

beslaglagde landbrugsegnede jorder. Som tidligere omtalt skulle kommuneplanerne og 

regionplanerne stemme overens i forhold til arealanvendelse, ligesom lossepladsen 

ifølge miljølovgivningen ideelt set skulle kunne bruges som landbrugsjord igen. Det 

afspejler også, hvordan zonelovgivningen var blevet implementeret som en bestanddel 

af den planlægningsmæssige logik i både kommunen og amtskommunen. Det er måske 

hovedårsagen til, at man reelt ikke overvejede andre placeringer til lossepladsen, end 

                                                 
253 Tsouvalis, “Socialized Nature”, 303; Cooper, “Burying the ‘refuse revolution’”, 11–12; Brichet og 

Hastrup, “Industrious Landscaping: The Making and Managing of Natural Resources at Søby Brown 

Coal Beds”, 18–20. 
254 Enviroplan, “Resume og konklusioner”. 
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grusgraven i Keldberg. Ved at udnytte endnu et hul i jorden, kunne man undgå at 

anvende brugbar landbrugsjord, og samtidig grusgraven allerede uudnyttet og uden 

særlig nytte eller økonomisk funktion  

Det lader til, at der ved planlægningen af lossepladsen kun i begrænset omfang blev 

diskuteret alternative affaldsmuligheder eller placeringer. I et brev til kommunen bad 

en beboer i Ubberup, Willy Banke, teknisk afdeling om at overveje, om der ikke kunne 

være en bedre plads til lossepladsen, end netop der, op ad landsbyen. 255 Bortset fra 

denne lokale klage var der ingen klager eller protester fra beboerne i Ubberup og i 

lossepladsens umiddelbare nærhed. Ligesom ejerne som bekendt heller ikke 

protesterede over at få eksproprieret deres matrikler i den nedlagte grusgrav.  

Miljøorganisationen NOAHs lokalafdeling i Kalundborg bad i oktober 1977 

byrådet overveje, om de ikke – med valget af lossepladsdeponering som 

affaldshåndtering – blot valgte den billigste og letteste løsning for: "I den foreliggende 

plan er der kun taget hensyn til punkterne 3 og 5 [i Enviroplans oversigt], idet punkt 2 

[om at de tekniske løsninger skal være driftsikre og gennemprøvede] er helt rettet ind 

efter hvad kommunen har i forvejen, nemlig et stort hul og en kompaktor."256  

Selvom lokalplanen beskrev muligheden for at genskabe det karakteristiske 

landskab, var det altså også tydeligt for befolkningen, at det var en praktisk og billig 

løsning for kommunen. Kompaktoren havde kommunens tekniske afdeling som 

bekendt fra Tømmerup Losseplads, og da den blev indkøbt indgik fremtidig 

anvendelse, efter Tømmerup Losseplads skulle lukke, også i overvejelserne om, 

hvilken kompaktor man skulle vælge.257 Dermed valgte Kalundborg Kommune reelt 

også deres affaldsbehandlingsmetode ud fra allerede indkøbt materiel, selvom de også 

bad Enviroplan om skitse over mulige alternative affaldsbehandlingsmetoder.   

I deres brev kritiserede NOAH, at deres tidligere brev om alternativ 

affaldshåndtering ikke var blevet hørt. Ligeledes var de kritiske over for deponeringen, 

fordi det udelukkede udviklingen af et genbrugssystem. I deres optik kunne kommunen 

skabe 10-15 nye job ved at indføre kildesortering af affaldet – sortering direkte ved 

borgernes affaldscontainere – og sortere til genanvendelse. Ved at satse på genbrug 

ville man fremtidssikre affaldshåndteringen og ikke blot udskyde problemet med 

begrænsede ressourcer til et senere tidspunkt. Brevet, samt andre tidligere henvendelser 

fra borgere i området i forbindelse med lossepladsen i Tømmerup, afspejler den 

voksende generelle miljøbevidsthed blandt befolkningen i 1970erne, selvom 

indsigelserne mod lossepladsen, som nævnt, var yderst begrænsede.  

Ved at anlægge en losseplads ville kommunen ifølge NOAH lægge sig fast en på 

en affaldshåndtering, der allerede, inden den var igangsat, var gammeldags og ikke tog 

højde for fremtidige problemer med affald, eller gjorde det muligt at skabe alternative 

løsninger. Den træghed og fastlåsthed som blev tilføjet stedet gennem indretningen af 

lossepladsen, spredte sig dermed til hele kommunens affaldshåndtering. Valget af et 

                                                 
255 “Kalundborg Købstadskommune. 1930.420-1977.501. 10-41”. 
256 “Kalundborg Kommune. 831. Ubberup Losseplads. B. nr.1”. 
257 “Kalundborg Kommune. 433-00-00. Ubberup Losseplads. 1976”. 
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teknisk system, der befordrede indsamling af affald fremfor for genanvendelse, 

påvirkede dermed praksisserne i hele kommunen.  

Indsigelserne påvirkede ikke kommunens holdning til affaldshåndteringen, og mens 

placeringen og udformningen af lossepladsen var blevet afgjort skulle lossepladsen som 

teknisk anlæg stadig godkendes højere oppe i det administrative system. Processen 

omkring lossepladsen var hidtil foregået med Kalundborg Kommune, Enviroplan og 

ejerne som væsentlige aktører, og med den tidligere grusgrav i Ubberup som materielt 

omdrejnings- og udgangspunkt for fremtidig lossepladsdrift. Som nævnt, var der reelt 

ikke alternativer til placeringen, og dette understreger, hvordan stedets egenskaber 

havde indvirkning på det mulige og det ønskede. Samtidig var grusgravens iboende 

kvalitet, dens materielle beskaffenhed, afgørende for, at placeringen af lossepladsen 

kunne være rentabel for kommunen.  

Førend at lossepladsen skulle anlægges skulle den godkendes af Vestsjællands 

Amtskommunes tekniske udvalg, såvel som af Planstyrelsen. I det følgende viser jeg, 

hvordan de nye administrative niveauer fungerede i praksis i relation til 

standardiseringen af forvaltningen gennem udarbejdelsen af lokalplaner og 

godkendelsesprocedurerne. 

Planlægning på flere administrative niveauer 

Efter indførslen af miljøloven i 1973 var det lovpligtigt for kommunen, at søge 

amtet om tilladelse til at anlægge en losseplads.258 Kommunen kunne ikke længere blot 

beslutte sig for at åbne en losseplads efter overensstemmelse med ejeren af en egnet 

lokalitet, som den tidligere havde gjort. I dette og de følgende afsnit viser jeg, hvordan 

de forskellige godkendelser skulle rundt mellem forvaltningslag i både kommune, amt 

og stat. Godkendelserne og denne del af planlægningen viser den kontrollerede proces 

hvormed stedet kunne forandre sig. Handlerummet for de lokale aktører – f.eks. ejerne 

og Kalundborg Kommune – var således begrænset i forhold til tidligere.  

Den første godkendelse skulle komme fra Fredningsplanudvalget, kredslægen og 

amtsrådet, førend kommunen ville kunne ekspropriere området.  Dernæst skulle 

Amtsrådet og til sidst Planstyrelsen under Miljøministeriet godkende det hele. Først 

derefter blev ejerne informeret og indkaldt til det føromtalte møde.  

Hele processen afventede dog, at teknisk udvalg i Vestsjællands Amt måtte afvente 

færdiggørelsen af regionplanlægningen, førend de kunne godkende lossepladsen. Først 

herefter kunne Kalundborg Kommune begynde ekspropriationerne og anlæggelsen.259 

De forskellige administrative lag var altså indbyrdes afhængige af, at sagsbehandlingen 

fortsatte et andet sted i et systemet. 

Et led i denne del af processen var udarbejdelsen af den lokalplan, som ejerne fik 

præsenteret et udkast til på mødet i februar 1975. Lokalplanen var et ny 

styringsinstrument i den kommunale forvaltning, og det var påbudt i sager, hvor der 

skulle foretages ekspropriationer af ejendomme. Lokalplanen satte dermed rammerne 

for hvad der var muligt, ønsket og tilladt.  

                                                 
258 Rambøll, “Fælleskommunal affaldsbehandling. Teknisk økonomisk redegørelse”, 42. 
259 “Kalundborg Kommune. 433-00-00. Ubberup Losseplads. 1976”. 
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Lokalplanen 

Det var en forudsætning for at anlægge lossepladsen, at Kalundborg Kommune 

udarbejdede en lokalplan for området. Ifølge kommuneplanlovens §16 var det først og 

fremmest op til kommunalbestyrelsen at vurdere, om et projekt havde lokalplanpligt.260 

På et møde i byrådet var en række boligprojekter til diskussion samtidig med 

lokalplanen for Keldberg. Kommunesekretæren understregede her, at fordi man stadig 

befandt sig i en overgangsfase, var det op til byrådet at vurdere, om offentligheden var 

tilstrækkeligt informeret i de sager, hvor man skulle vurdere, om der var lokalplanpligt 

eller ej.  

Det blev hurtigt afgjort, at fordi den nye losseplads krævede ekspropriationer af 

private ejendomme var en lokalplan påkrævet uanset hvad. Ved en ekspropriation afstår 

ejeren sin ejendomsret over en ejendom. Det vil sige både brugs- og 

forpagtningsrettigheder. Ifølge grundloven kan ekspropriation af privat ejendom kun 

ske på tre betingelser 1) hensyn til almenvellet, hvilket betyder, at det skal være 

samfundshensyn og ikke til gavn for enkelte personer. 2) henvisning til lov, det vil sige, 

at der skal være lovbelæg for at ekspropriere, og til sidst 3) der skal ydes erstatning for 

tabet.261  

Det var matriklerne i grusgraven, samt den adgangsvej, der skulle etableres, som 

skulle eksproprieres og have udbetalt erstatning. Ekspropriationerne var en væsentlig 

del af udgifterne til lossepladsen, da både ejerne af matriklerne i grusgraven 38b-g, samt 

38v, 38q, samt 38t, hvor der lå et hus skulle eksproprieres. Derudover skulle kommunen 

anlægge en vej tværs over matriklerne 7a og 8a, sådan at lastbiler kunne køre til 

lossepladsen uden gene for naboer. Alle andre veje, der førte til grusgraven var jordveje, 

der ikke ville kunne holde til daglig, tung trafik.  

Ifølge kommuneplanlovens §34 kunne ekspropriationer foretages, hvis en lokalplan 

ikke kunne lade sig gøre uden. I dette tilfælde var kommunens holdning, at lossepladsen 

ikke kunne placeres andre steder, og hele lokalplanen var bundet på, at det netop var på 

de matrikler, lossepladsen skulle indrettes. Derfor skulle ejendommene eksproprieres.  

Ekspropriation af en ejendom foregår ved fastlæggelse af ejendommens værdi. I 

dette tilfælde var der tale om matrikler, der lå enten i en nedlagt grusgrav eller stødte 

umiddelbart op til den, og værdien af grundene var hovedsageligt vurderet ud fra 

grusmængdernes værdi – ikke ud fra jordenes landbrugsmæssige kvaliteter.  

Samlet skulle der udlægges cirka ni hektar til lossepladsen, der skulle fyldes op i 

etaper. Første etape ville udnytte det allerede eksisterende hul i grusgraven, mens etape 

II og III skulle dække de huller, der opstod i forbindelse med afgravning til afdækning 

i etape I. På den måde skulle hullet i bakken altså ‘flyttes rundt’ som et skubbespil, hvor 

der hele tiden er et ledigt felt, som skal fyldes op af en brik. I dette tilfælde var brikkerne 

affald, der havde været gennem kompaktoren og dækket med jord.  

Den endelige lokalplan fik det officielle navn "Lokalplan nr. 70 for et område ved 

Ubberup". Dermed afslører navnet hverken, at der var tale om en losseplads, eller at 

den skulle ligge i Keldberg. I navngivningen blev der skabt en bureaukratisk afstand til 

                                                 
260 “Kalundborg Kommune. 831. Ubberup Losseplads. B. nr.1”. 
261 Wulff, Landboret, 43–45. 
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stedet, og som det var tilfældet i forbindelse med overgangen fra "Thyge Nielsens 

losseplads" til "Tømmerup Losseplads" angiver det tekniske navn bevægelsen mod en 

standardiseret sagsbehandling i kommunalt regi, samt en neutral navngivning af det, 

der ellers var en losseplads. Det er muligt, at det navnet udsprang af den fremtidige 

anvendelse, efter lossepladsen, altså det offentlige grønne område, som tidligere omtalt.   

Den færdige lokalplan blev godkendt af byrådet i maj 1977.262 Inden denne 

godkendelse blev givet var dele af lokalplanen dog allerede forud blevet godkendt på 

amtsligt og ministerielt niveau. Jeg ridser i det følgende de forskellige 

godkendelsesrunder, som planerne skulle igennem, op, da de vidner om det 

bureaukratiske systems opbygning og deraf følgende træghed, der blev skabt i 

forvaltningen.  

Godkendelser og etablering 

Planerne skulle godkendes af godkendes af flere instanser og af flere omgange. Fra 

Vestsjællands Amt blev godkendelsen givet over to gange. Den første kom i oktober 

1975, hvor tilladelsen til lossepladsdrift blev givet for 10 år. På papiret gjaldt tilladelsen 

fra december 1975 til 1985. Dog var det et krav til denne godkendelse, at der blev 

foretaget yderligere undersøgelser af lerlaget, som tidligere beskrevet.  

Med Geodans rapport om lerlagets tykkelse, der viste et stort lerlag under hele 

grusgraven kunne Enviroplan, som tidligere beskrevet, i begyndelsen af august 1976 

indsende en revideret ansøgning, hvor de argumenterede for, at lerlaget var 

tilstrækkeligt. Denne gang godkendte amtet lossepladsen fuldgyldigt, og som sådan var 

godkendelsen en gentagelse af den forrige, da den forudsatte, at der ikke var ændret på 

resten af ansøgningen.263  

Samtidig godkendte Vestsjællands Amt også planerne for den kommende kontrol 

med lossepladsen, som den var beskrevet i driftsplanerne. Første del af planlægningen 

var derfor afsluttet, og den endelige plan kunne derefter præsenteres for offentligheden, 

som havde mulighed for at klage. Indtil da var planlægningen således foregået 

udelukkende mellem myndigheder og interessenter i form af Enviroplan og ejerne af 

matriklerne.  

Efter godkendelsen af lokalplanen i byrådet i juni 1977, kunne den endelige 

lokalplan for udformningen og driften af lossepladsen offentliggøres den 8. juli 1977. 

Herefter havde offentlige myndigheder, naboer og andre direkte berørte mulighed for 

at klage over planerne. Der indkom ingen klager over projektet og i august 1977 sendte 

Kalundborg Kommune forslaget til ‘Lokalplan 70 for et område ved Ubberup’ til 

godkendelse hos Planstyrelsen i Miljøministeriet.264 Herfra forelå den endelige 

godkendelse i marts 1978. Den kom fra Planstyrelsen under Miljøministeriet, der i 

henhold til loven om kommuneplanlægning havde beføjelse til at godkende 

kommunens ansøgning.265  

                                                 
262 Kalundborg Kommune, “Lokalplan nr. 70 for et område ved Ubberup”. 
263 “Kalundborg Kommune. 433-00-00. Ubberup Losseplads. 1988”. 
264 “RA. AE-030- Kalundborg Landvæsensnævnsager.1949-1983. Nævnssager. Kalundborg- 74 

Tømmerup”. 
265 “RA. Vestsjællands Amtskommune. journalsager 1976-1980, gruppe 8 og 9.” 
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En sidste problematik i forbindelse med lossepladsen opstod efter alle 

godkendelserne, da Landbrugsministeriet meddelte, at bakken efter endt brug som 

losseplads, ville skulle sammenlægges med de omkringliggende landbrugsejendomme 

for at sikre disses jordtilliggende. Landbrugsministeriet skrev: "Så vidt angår 

spørgsmålet om ophævelse af landbrugspligten på de arealer, der er omfattet af planen, 

skal man meddele, at landbrugspligten forventes ophævet i forbindelse med 

ejendommens udstykning, når arealerne til sin tid skal inddrages til de i planen anførte 

formål. Der må til den tid fremsende sædvanlig ansøgning herom, vedlagt de 

oplysninger der er nævnt i landbrugsministeriets bekendtgørelse nr. 456 af 2-8-1973, 

§§2-7. Det kan dog allerede nu oplyses, at der i forbindelse med ejendommenes 

udstykning vil blive stillet krav i medfør af §4, stk. 2 i landbrugsloven 

(lovbekendtgørelse nr. 458 af 2-8-1973) om efterbehandling af arealet, således at 

arealet på ny kan udnyttes jordbrugsmæssigt og krav om genafhændelse til 

sammenlægning med bestående landbrug."266
 

Dette stred mod den del af lokalplanen, som angav, hvad der skulle ske med 

området efter lossepladsen var fyldt op og endeligt afsluttet. Som behandlet oven for, 

var der blandt ejere og myndigheder konsensus om, at lossepladsen efter endt brug 

skulle dækkes med muld og være offentligt grønt område, der skulle komme beboerne 

i Tømmerup og Ubberup til gavn. Det krævede tilsyneladende, at der særskilt skulle 

ansøges om ikke at dyrke jorden oven på den opfyldte losseplads. Det var således et 

spørgsmål, der skulle afgøres mellem Fredningsstyrelsen og Landbrugsministeriet. 

Keldberg-Rakkerbanken lå nemlig nu i landzone, og derfor skulle Landbrugsministeriet 

høres. En central ide i megen opfyldning af grusgrave havde også tidligere været, at 

opfyldningen kunne genskabe brugbar landbrugsjord. Det understreges også i 

Miljøstyrelsens anbefaling til efterbehandling af grusgrave og lossepladser fra 1981, 

hvor styrelsen anbefalede et jordlag af en tykkelse, der sikrede, at planternes rødder 

ikke ville komme i kontakt med affaldet.267 Den tidligere frygt for fremtidig mangel på 

landbrugsjord påvirkede stadig beslutningsgangene, som behandlet i forbindelse med 

grusgravene. Bekymringen for manglende jord afgjorde især jordens status, hvor 

landbrugsjord fortsat var afgørende, på trods af, at jorden på matriklerne i grusgraven 

ikke havde været dyrket meget længe.  

Således vandrede planen for forandringerne i Ubberup rundt i systemet, hvor især 

lokalplanen fungerede som den flytbare, men fastlagte repræsentation. Naturligvis ville 

indsigelser mod den kunne ændre i indholdet, men mens den blev sendt rundt mellem 

de mange forskellige instanser var det lokalplanen og planlægningen på papiret, der 

repræsenterede de fremtidige forandringer i Ubberup. Undersøgelserne af lerlagene, 

grundvandet og diskussioner med ejere var dermed blevet kondenseret til den plan, som 

forvaltningerne på forskellige niveauer – fra kommune, over amt og til stat, diskuterede. 

Lokalplaner er derfor, på trods af deres lokalt klingende navn, derfor et konkret 

eksempel og tegn på standardiseringen af forvaltningen i efter kommunalreformen i 

                                                 
266 “Kalundborg Kommune. 831. Ubberup Losseplads. B. nr.1”. 
267  Cooper, “Burying the ‘refuse revolution’”, 12; Landbrugsministeriet Arealdatakontoret, 

Efterbehandling af arealer anvendt til affaldsdeponering. 
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1970, ligesom den muliggør kontrol på stor afstand. Selvom Planstyrelsens endelige 

godkendelse i kommunen blev opfattet som en skrivebordssag, havde styrelsen formelt 

den endelige magt til at afvise eller godkende.268  

De mange trin i planlægningen og ikke mindst godkendelserne har efterladt et 

omfattende papirspor, og det tydeliggør både, at den rammestyring som blev indført 

med Loven om By- og Landsplanlægning, samt regionplanlægningen rent faktisk også 

styrede stramt, hvad der kunne og måtte ske. Kommunens ønske om en losseplads var 

således sammenfiltret med en lang række hensyn, der ikke tidligere havde eksisteret.  

I det efterfølgende år skulle selve lossepladsen så anlægges. Planerne skulle nu 

føres i ud livet og omdanne grusgraven til en losseplads.  

Etablering af lossepladsen 

Da lossepladsen var godkendt skulle den anlægges, hvilket krævede, at kommunen 

først indhentede tilbud på etableringen. Det drejede sig om udgravning, jævning, 

udlægning af drænrør og så skulle bunden i lossepladsen gøres fast, så den var 

uigennemtrængelig. Til sidst skulle der også etableres en ny vej til lossepladsen, så det 

blev muligt at komme til indkørslen med lastbiler. Dertil kom, at der skulle bygges en 

mandskabsbygning. Enviroplans overslag på anlægssummen lød på 2,4 millioner kr. til 

anlæg af lossepladsen, og ca. 600.000 kr. til ekspropriationer. Ligesom godkendelserne 

kom ad flere omgange, blev lossepladsens økonomi og bevillingen til den også givet ad 

flere omgange af byrådet i Kalundborg Kommune.269 

Etableringen af lossepladsen kan følges dels gennem de byggemødereferater, der 

blev skrevet efter hvert møde mellem entreprenøren, amtskommunen og Kalundborg 

Kommunes tekniske afdeling. Møderne foregik månedligt på byggepladsen og 

referaterne består af en gennemgang af fremskridtet siden sidst, samt diverse 

tvivlsspørgsmål. Samtalerne mellem de forskellige parter drejede sig selvfølgelig om 

det forestående projekt, hvor det især er overholdelsen af tidsplaner, der var vigtige for 

kommunen. Gentagne gange skred tidsplanen på grund af manglende arbejdskraft, 

ligesom anlægsprisen i sidste ende blev ca. 800.000 kr. dyrere end først antaget.270 

De fysiske forandringer i Keldberg var, modsat i Tømmerup, planlagte på forhånd 

og kontrollerede af systemet. Etableringen af lossepladsen kan ses et overflyvningsfoto 

fra 1979 viser, hvordan den nye vej fra lossepladsen blev asfalteret. På fotoet ses en 

tromle køre, og det det er tydeligt, at der kun er asfalt på dele af vejen, (fig.24 og 25.). 

Billedet er dermed et øjebliksbillede på de forandringer, der skete på stedet.  

                                                 
268 “RA. Vestsjællands Amtskommune. journalsager 1976-1980, gruppe 8 og 9.” 
269 “Kalundborg Kommune. 831. Ubberup Losseplads. B. nr.1”.Lossepladsbevilling 
270 Ibid. 
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Figur 0.24. Etableringen af Ubberup kontrollerede losseplads. www.kb.dk/danmarksetfraluftenførgoogle 

Figur 0.25. Samme foto som ovenfor, men zoomet ind på etableringen af vejen. 
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Ligeledes fremstår lossepladsen på et billede fra Kalundborg Folkeblad også som 

et teknisk anlæg på linje med et havnebassin eller lignende (fig.26).  

De lige og afrettede sider er en væsentlig kontrast i forhold til 

overflyvningsbillederne fra Tømmerup Losseplads fra få år forinden (fig. 19 og 20).  

I september 1979 åbnede lossepladsen. Fra planlægningen begyndte til 

lossepladsen stod færdig var der gået sammenlagt fire år fra den første undersøgelse, 

som Enviroplan foretog, til lossepladsen var etableret og klar til åbning. De mange 

hensyn, beregninger og godkendelser var styret af et omfattende apparat af 

vejledninger, udtalelser og direktiver. Mens planlægningen af lossepladsen i Ubberup 

stod på, blev kommunen ved med at anvende lossepladsen i Tømmerup. Her var der 

ingen ændringer i regler eller anvendelser – kun kompaktoren, der som bekendt blev 

indkøbt, da man forudså, at lossepladsen i Ubberup ikke ville være klar til åbning før 

lossepladsen i Tømmerup for længst ville være overfyldt. Det er påfaldende, at de to 

forskellige opfattelser af, hvad var ønskeligt og muligt kunne lade sig gøre på samme 

tid. Det lader til, at lossepladsen i Tømmerup blev tolereret både fordi alle andre 

alternativer ville tage tid at anlægge, og fordi det var en fortsættelse af tidligere 

praksisser. Det ønskede og det tilladte stemte i den tid overens, fordi 

miljøbeskyttelsesloven endnu ikke fandtes. 

Samme logik kunne ikke bruges i Ubberup, og det ønskede fra kommunal, amtsligt 

og statslig side havde ændret sig som følge af den nye lovgivning. Sammen med nye 

forståelser af, hvad der gjaldt som offentlige opgaver, blev anlægget af lossepladsen en 

accepteret, om end dyr, post i den kommunale økonomi. Det var muligt at anlægge 

Figur 0.26. Luftfoto af Ubberup Losseplads inden indvielse, 1979. Gengivet med tilladelse fra fotograf Sven 

Petersen 
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lossepladsen, fordi der i byrådet og forvaltningen generelt var et ønske om effektiv 

affaldshåndtering. Ligesom den tomme grusgrav også muliggjorde projektet.  

 

Helt grundlæggende blev affaldsbehandlingen heller ikke forandret fra den 

ukontrollerede til den kontrollerede losseplads. Godt nok kom der i Ubberup regler for, 

hvad der måtte køres ud, ligesom mængderne blev vejet og overvåget på anden vis, end 

i Tømmerup. Hvor man tidligere havde talt læs, vejede man nu i ton. Alligevel bestod 

behandlingen – som Rambøll og Hannemann også pointerede i deres allerførste 

affaldsrapport til amtet – egentlig ikke i en behandling, men en findeling og 

opbevaring.271 Lossepladser – kontrollerede eller ej – er grundlæggende blot 

opbevaring af affald til evig tid. Forandringen mellem de to lossepladser ligger derfor i 

deres kodning i forhold til omgivelserne. Den nye losseplads i Ubberup fik allerede fra 

begyndelsen adjektivet "kontrolleret" som fast bestanddel af navnet. Dermed 

indikerede forvaltningen adskillelsen fra Tømmerup fra begyndelsen – selvom 

Tømmerup Losseplads aldrig blev omtalt som ukontrolleret. I og med driften 

grundlæggende var den samme, hvor affaldet blev findelt, lagt i lag og blandet med jord 

og muld, lå det kontrollerede i bund og grund under jorden i opsamlingen af det 

afstrømmende og nedsivende perkolat.  

 

Afrunding: Nedlukning, efterbehandling, nye omgivelser. 

 

Lossepladsen i Ubberup skulle lukke i 1993, da miljøgodkendelsen af lossepladsen 

udløb. Efterfølgende skulle den, som det var angivet i lokalplanen fra 1977, 

efterbehandles med muldjord og tilplantes, så den fik karakter af overdrevslandskab. 

Netop en tilbageførsel til før grusgravningen.272 Efter planen skulle bakkedragene 

formes, så de fulgte højdekurverne på det topografiske kort fra 1897, hvor 

Rakkerbanken var det højeste punkt, og banken bagved havde et blødere fald mod 

nord.273   

Dog var der i årenes løb blevet kørt mere affald på lossepladsen, end kommunen 

havde beregnet kapacitet til. I alt var der i 1993 55.000 ton for meget, hvilket resulterede 

i, at Rakkerbanken-Keldberg sine steder var ti meter højere end planlagt. Ligesom det 

havde været tilfældet i Tømmerup, var lossepladsen blevet overudnyttet.  

Lokale borgere i Ubberup protesterede mod kommunens tilførsel af affald og 

krævede, at kommunen lukkede lossepladsen hurtigst muligt og senest 1. maj 1994. 274 

Det lykkedes, og lossepladsen lukkede. Herefter fulgte en omfattende efterbehandling, 

da affaldet skulle udjævnes og fordeles bedre, så det ikke lå for højt. Til sidst fulgte 

efterbehandlingen af området, hvor lossepladsen blev dækket til med muld, ligesom der 

blev installeret udluftningsrør til at lede de gasser, der dannedes i forrådnelsesprocessen 

                                                 
271 Rambøll, “Fælleskommunal affaldsbehandling. Teknisk økonomisk redegørelse”. 
272 “Kalundborg Kommune. journal 07.03.00G01”. 
273 Ibid., 3. 

274 Husted Rasmussen, “Luk Ubberup losseplads 1. maj”. 
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væk. Fra nedlukningen er der tre ting, der er væsentlige: Naboernes indflydelse på 

kommunens beslutning om at jævne affaldet ud, og i sidste ende også flytte dele af det 

allerede deponerede affald. Den stadige omformning af landskabet, der fortsatte med 

installering af gasudluftningsrør overalt på arealet, og til sidst de stadige vandprøver, 

der skulle tages fra prøvebrøndene efter nedlukning. Kontrollen over landskabet 

fortsatte altså også efter nedlukning. 275  På den måde fortsatte lossepladsen med at være 

forvaltningens ansvar. 

Lossepladsen i Tømmerup var sammenlagt i brug i atten år, hvoraf det var klart, at 

den var fyldt til randen de sidste tre år. Efter nedlukningen blev der kørt et lag muld på, 

så hele lossepladsen blev dækket. Dernæst blev der sået græs. En nabo fortæller, at da 

hendes børn var små i 1980erne og legede på bakken, stak der endnu plastik op ad 

græsset. I dag er det tydeligt, at selvom området kun delvist græsses af får, vokser tjørn, 

hyldetræer og andre kratbuske kun dårligt på matriklen, hvor lossepladsen var. Denne 

erkendelse kræver dog, at man ved, hvor lossepladsen var i sin tid. Der er hverken 

gasrør eller prøvebrønde på Tømmerup Losseplads.  

Forskellen i de to lossepladers status ses på Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm. kort 

fra 1995. Her fremstår Ubberup Losseplads som et losseplads angivet med stregsignatur 

med kanter. Samtidig angiver kortet med skræntsignatur på Tømmerup banke, at der 

skulle være en skrænt, der hvor der på daværende tidspunkt allerede længe havde været 

fyldt op og lukket af. I den forstand afspejlede kortet halvt fortiden og halvt nutiden. 

                                                 
275 “Kalundborg Kommune. 326-430. Affaldsplanlægning. B.nr1”. 

Figur 0.27KMS, 1995. www.kb.dk/danmarksetfraluftenførgoogle 
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Kortet viser, hvordan signaturer vandrer fra et kort til et andet, og at landskabet 

forandrer sig hurtigere end det indimellem bemærkes.  

Forandringer i landskabet 

Forandringer i det fysiske landskab har en tidslighed og en historicitet, som jeg har 

vist. Der er de abrupte, konkrete forandringer, når gruset fjernes og jordlagene 

blotlægges, og der er de langsomme, træge forandringer, når affaldet senere nedbrydes. 

Tidsligheden er derfor en fysisk proces. Samtidig er de fysiske forandringer udtryk for 

menneskers forhold til tid og sted. Hvor tidshorisonten i forbindelse med 

grusgravningen var kort, var tidshorisonten i planlægningen af lossepladsen på samme 

tid langsigtet og konkret: Miljøgodkendelsen gjaldt i 15 år, men lossepladsen ville 

forblive på stedet også lang tid efter, hvor nedbrydningen af alt det deponerede affald 

stadig foregår.  

Jeg begyndte denne analyse med matrikuleringen af landskabet, hvor ejerforhold 

blev fastlagt på kort og i protokol. Dernæst har jeg vist, hvordan ejerskabet fik en fysisk 

form i forbindelse med grusudvindingen i Keldberg, og hvordan ejerskabet til et sted 

gav anledning til den konstante omformning, Tømmerup Banke og Keldberg var 

underlagt i de perioder, hvor der var losseplads på de to steder.  

Alle praksisserne var resultaterne at bestræbelserne på at gøre det, der var 

ønskeligt, muligt og tilladt på et givent tidspunkt. I den henseende kan analyse tjene 

som eksempel på hvordan de materielle omgivelser, vores miljø eller Umwelt påvirker, 

hvad der kan ske.  

De forandringer, der skete i Tømmerup og Ubberup, skete på baggrund af ejernes 

ønsker, almene interesser og det tilladte. De tre forskellige aspekter spillede ind i den 

fortsatte forandring og omkalfatring af landskabet. Jeg lader nu forandringerne, 

grusgrave og lossepladser hvile for i stedet at fokusere på, hvordan bevaring af et 

landskab, ligesom forandring, er historisk betinget og foranderligt. Bevaringen af et 

landskab indebærer mindst ligeså mange aktører og processer som omformning og 

forandring, og det er disse processer, jeg koncentrerer mig om i den tredje del af 

afhandlingen, hvor jeg flytter fokus fra Ubberup og Tømmerup til det inddæmmede 

omkring Saltbæk Vig, der ligger nord for Ubberup og Tømmerup.  
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DEL III. SALTBÆK VIG: BEVARING PÅ TVÆRS AF SKALA. 

Forudsætningerne for et fredet område. 

Lidt nordøst for Kalundborg i et fladt, landskab ligger Saltbæk Vig. Navnet 

betegner både selve vigen, der er en stor inddæmmet brakvandssø, og de 

omkringliggende eng- og agerarealer. Det er et område præget af åbne vidder, store 

enge og et rigt fugleliv, hvor især grågæs flokkes i tusindtal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geologisk og hydrologisk hænger Saltbæk Vig sammen med den smeltevandslette 

der ligger øst for området, i Kaldred. Efter sidste istid løb smeltevandet fra de 

højtliggende moræner i Bjergsted, ud over Kaldred for så at danne vigen. 276 Over tid 

har sten aflejret sig og lukket vigen inde til en halv lagune. Sidst i 1800-tallet blev 

området lukket kunstigt af en med en dæmning. I dag er vigen er således afskåret fra 

havet og er reelt Danmarks femtestørste sø på ca. 1395 hektar. Søen er en lavvandet 

brakvandssø, hvor vandet er uklart. Mod havsiden er søen afskåret med en dæmning og 

et dige, og vandstanden holdes kunstigt nede på omkring tre meter.277 

Jordbunden i området, der grænser op til selve inddæmningen, består af marine 

aflejringer, ferskvandsaflejringer og strandvolde og er som sådan ikke af særlig høj 

                                                 
276 Milthers, Nordvestsjællands Geologi, 117; Dam og Gøgsig Jakobsen, Historisk-geografisk atlas, 

134. 
277 Overfredningsnævnet, “Overfredningsnævnets afgørelse af 28. august 1992.” 

Figur 0.1. Udsnit af KMS, 2004.1cm.kort. www.hkpn.gst.dk 
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kvalitet set fra et landbrugsproduktionssynspunkt. Landområdet på Saltbæk Vig er 

præget af enge, lavtliggende landbrugsjord, kanaler og et par småplantager.  

Saltbæk Vig er et øde sted og har aldrig været intensivt opdyrket eller udnyttet. I 

dag er størstedelen af området er ejet af selskabet A/S Saltbæk Vig, der især anvender 

området til jagt. Der er ikke længere nogen fastboende, men tidligere har boet en 

forvalter, som passer de kreaturer, der afgræsser området. Det fredede område udgør 

850 hektar, hvoraf 200 hektar er agerjord, mens 100 hektar er skov.278  

Denne del af afhandlingen bevæger sig også over ca. 150 års historie. Fokus er nu 

fra omkalfatring og forandringer til bevaring af et sted i en bestemt tilstand. På Saltbæk 

Vig er den sociale opfattelse og reguleringen af stedet forandret, men det fysiske 

område i sig selv ikke har forandret sig stort siden tørlægningen af vandarealet blev 

opgivet i sidst i 1920erne. Vandfladens udbredelse, de tørlagte områder og de 

menneskelige aktiviteter har siden da fundet et leje, som der blandt ejere og 

myndigheder er enighed om at bevare og vedligeholde. Med bevaring forstås altså 

fastholdelse af en tilstand som er fastlagt ved konsensus mellem ejere og myndigheder. 

Jeg undersøger, hvordan bevaring af stedet gennem vedligehold og afskærmning har 

fastholdt og fastlagt området over tid.  

Mens den forrige del fokuserede på de lokale forvaltningspraksisser og 

beslutningstagere, ligger fokus her på, hvordan nationale og især internationale 

reguleringer og ønsker indgår i bevaringen af et sted.  

I forlængelse af afhandlingens overordnede mål om at forstå sammenhængene 

mellem det mulige, det ønskede og det tilladte undersøger jeg her, hvordan de tre 

tilgange pendulerer mellem lokale, nationale og internationale interesser.  

Som hidtil spiller det mulige og det ønskede sammen med det tilladelige. 

Undersøgelsen består af en række episoder og nedslag, hvor interesser på tværs af skala 

har mødtes, og jeg undersøger, hvordan disse forskellige interesser har rod i og formet 

det fysiske landskab. Nedslagene illustrerer forholdene mellem, hvad der er ønsket for 

almenvellet og for privatpersoner til forskellig tid.  

 

Analysen er bygget om som en gennemgang af en række nedslag i bevaringen og 

forvaltningen af vigen. Undersøgelsen begynder efter inddæmningen var gennemført 

og delvist opgivet igen. Selvom det lykkedes at udtørre det meste af vigen blev jorden 

aldrig for alvor moden til dyrkning, ligesom kvaliteten af den tørlagte søbund heller 

ikke var imponerende.  

Jeg viser i nedslagene, hvordan de tilbagevendende problemer med 

oversvømmelser og manglende afvanding trak økonomiske tråde til staten, der gav 

støtte til jordforbedring og afvanding og siden hen den statslige støtte til bevaring af 

området. 

 Ejernes forvaltning af området har været afgørende for, hvad der kunne ske med 

området, og samtidig var statens jordpolitik også medskaber af området. Disse 

sammenfiltringer af private og offentlige interesser bliver særligt tydelige i forbindelse 

med statsstøtte til grundforbedring og senere også i den fredningssag, der strakte sig 

                                                 
278 Ibid., 1. 
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over næsten tyve år fra begyndelsen af 1970erne og frem til den endelige fredning i 

1993.  

Hele området er udpeget som beskyttelsesområde under forskellige EU-direktiver, 

der sigter på beskyttelse af naturtyper. Det gælder for områdets truede plantearter – der 

er arter, der er på den såkaldte rødliste, som dækker over arter, Danmark har forpligtet 

sig til at beskytte og bevare i henhold til EU's habitatdirektiv. For Saltbæk Vig gælder 

det blandt andet orkideen Enkelt Månerude.279   

Samtidig er området udpeget som et af Danmarks Ramsar-områder, der sigter på 

beskyttelse af vådområder og vandfugle. Udpegningerne og registreringerne fungerer 

som indgange til at forstå, hvad der er tilladt på stedet. De internationale konventioner 

om naturbeskyttelse og fredning af vådområder fungerer i samspil med de nationale og 

lokale fredningsbestemmelse. Derfor er der ikke blot mange lokale interesser på spil i 

en fredningssag, der er også mange forvaltningsmæssige lag, som taler mod og med 

hinanden. Fredningssagen fylder således broderparten af denne analyse.  

Gennemgangen af den langstrakte fredningssag blotlægger de mange forskellige 

aktørers interesser og relationer i bevaringen af det inddæmmede område.  I min analyse 

af Saltbæk som sted, der skabes på tværs af interesser, muligheder og ønsker, indgår 

også en række afgørende forandringer i lovgivningen om naturområder og fredninger i 

Danmark. Disse bliver præsenteret løbende i forbindelse med gennemgangen af 

fredningssagen.   

Samlet er analysen derfor en parallel undersøgelse af en række vigtige 

administrative og juridiske forandringer i dansk natur- og miljøpolitik, samt hvordan 

disse forandringer har haft direkte indvirkning på det mulige, det tilladelige og det 

ønskede i Saltbæk Vig.  

OMDANNELSEN AF EN VIG 

Saltbæk Vig tørlægges 

Landvinding i kystområder kan inddeles i inddigninger og inddæmninger. 

Førstnævnte fungerer ved hjælp af sluser, hvor vandet lukkes ud, når vandstanden i 

havet er lavere, end inden for inddigningen. Slusen lukkes igen, når vandstanden i havet 

er højere end inden for slusen. Denne form for inddigning er kendt fra f.eks. marsken. 

En inddæmning betegner derimod et område, hvor et vandareal afskæres ved hjælp af 

dæmninger. Det aflukkede område skal derefter pumpes tørt af pumper. Hertil kommer, 

at et inddæmmet område altid skal holdes tørt ved pumpning; en inddæmning medfører 

principielt uendeligt vedligeholdelsesarbejde. Saltbæk Vig blev inddæmmet på denne 

måde.280   

Saltbæk Vig er et blandt mange eksempler på mere eller mindre mislykkede 

inddæmninger i Danmark. Historien om Saltbæk Vig som inddæmningsprojekt er i sig 

selv ikke usædvanlig, ligesom inddæmninger og tørlægninger allerede er velbeskrevet 

                                                 
279 Miljøministeriet, “Natura 2000-basisanalyse”. 
280 Nørrevang m.fl., Danmarks natur. Kyst, klit og marks, 4:113. 
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i forskningen.281 Selvom tørlægningen ikke medførte store brugbare landbrugsområder, 

dannede inddæmningen af området baggrund for alle senere praksisser på og omkring 

stedet.  

Landvindingens historie kan, ifølge historikeren Morten Stenak, inddeles i tre 

perioder. En begyndende periode mellem 1750-1830, hvor der var få, spredte 

inddæmninger af mindre arealer. I denne periode foregik inddæmningerne udelukkende 

i Østdanmark, da naturforholdene her gav mulighed for forholdsvis simple 

inddæmninger af lavbundede vige og fjorde. Disse projekter var oftest igangsat af 

godsejere, der var lokalt forankrede og lokalt interesserede og af mindre omfang.  

Dernæst fulgte anden bølge af inddæmninger, som Stenak har betegnet som den 

store inddæmningsbølge. Det var den mest intense periode mellem 1860 og 1890, hvor 

projekterne var større, flere og mere ambitiøse i deres udsyn. Det var i denne periode, 

at inddæmningerne blev foretaget af sammenslutninger af godsejere, jordbesiddere og 

industrimænd.282  Inddæmningsprojektet på Saltbæk Vig hører til denne periode af store 

og omfattende inddæmninger, hvor man forsøgte at afskære større fjorde og indsøer fra 

havet.  De store projekter var afhængige af omfattende økonomisk støtte, som blev 

sikret gennem interessentselskaber, hvor selskabet efter endt inddæmning ville kunne 

sælge det inddæmmede jord samt brugsretten. Ofte var disse projekter også indirekte 

støttet af staten i form af skattefritagelse på nyligt inddæmmede arealer. En egentlig 

landbrugsinteresse var der ofte ikke blandt investorerne.283 

Tørlægningen af Saltbæk Vig blev igangsat i 1866, efter indenrigsministeriet havde 

godkendt inddæmningen af vigen.284 Saltbæk Vig skulle tørlægges ved at anlægge en 

dæmning, der forbandt øerne Store Vrøj og Lille Vrøj med de allerede eksisterende 

landtanger omkring selve vigen. Efter anlæggelsen af diget skulle vandet pumpes ud 

ved hjælp af dampdrevne pumper. På selve øerne blev der lavet et jorddige, der skulle 

sikre mod højvande, dermed blev der skabt en barriere mod Kattegat.  

Den første dæmning skyllede væk under en storm i 1867. Herefter ansatte selskabet 

bag en ny ingeniør til at varetage opgaven. Efterfølgende begyndte inddæmningen igen 

i januar 1868. Førsteprioriteten var da at genskabe dæmningen, hvilket lykkedes dem 

at gøre på et halvt år.  

Efter forbindelsen mellem øerne var skabt og vigen lukket, skulle den tømmes for 

vand ved hjælp af pumper. Først var det udelukkende dampdrevne pumper, men da de 

viste sig ikke at være effektive nok, udvidede entreprenøren med tre vindmøller.285 

Vandet fra havet trykkede sig ind under dæmningen, og der skulle pumpes temmelig 

kraftigt for at sænke vandstanden. Først i 1875 nåede udpumpningen af vandet så vidt, 

at vigen blev erklæret for tørlagt. Dog faldt det sammen med at økonomien i 

interessentselskabet nu var så dårlig, at der ikke var økonomi til at vedligeholde 

pumpningen og dermed vandstanden. Vandstanden steg derfor stødt i vigen gennem de 

                                                 
281 Stenak, “Inddæmninger fra havet-det pumpede kulturlandskab”; Stenak, De inddæmmede 

landskaber; Hansen, Det tabte land; Fritzbøger, Vandets veje. 
282 Stenak, De inddæmmede landskaber, 74–75. 
283 Ibid., 80. 
284 Omtale i Illustreret Tidende 1868 efter pressetur d. 9. august 1868.  
285 Hansen, Det tabte land; Jensen, “Vrøj”, 30–31. 
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efterfølgende årtier. 286 

Hele projektet var oprindeligt igangsat af den vestjyske Halvor Bagge, som bag sig 

havde en række københavnske pengemænd, der skød penge i projektet.287 De mange 

problemer i forbindelse med tørlægningen af vigen gav stor udskiftning blandt både 

investorer, ingeniører og arbejdere. Samtidig var den inddæmmede jord af lav kvalitet, 

hvilket bidrog til, at dårlig økonomi blev et tilbagevendende problem for selskabet bag 

inddæmningen. Incitamentet til at investere i vigen lader til at have været, at man 

håbede på at kunne sælge jorden, så snart vigen var tørlagt.288  

Interessentselskaberne havde ofte internationale forbindelser, hvor det især bliver 

tydeligt, at de ikke understøttede inddæmningerne af landbrugsmæssig interesse, men 

med frasalg for øje. Det handlede for disse selskaber om at skabe tør jord, og naturligvis 

også helst af en vis kvalitet, men kun for at sælge jorden. Den lokale interesse for 

tørlægningerne og inddæmningerne var oftest beskeden. 

Investorerne opgav dog ikke projektet om at drive landbrug, men i stedet for at 

dyrke korn blev området anvendt til sommergræsning. For at sikre økonomien i 

vedligeholdelsen af området, blev andelsselskabet Saltbæk Vig A/S stiftet den 15. 

september 1898. Formålet med andelsselskabet blev i selskabets love § 2 angivet til at 

være at Erhverve ejendommen Saltbækvig i Arts og Skippinge Herreder […] og udnytte 

denne Ejendom paa fordeelagtigste Maade.289 Der står intet om yderligere inddæmning 

og ej heller, hvad den fordelagtigste måde at udnytte ejendommen ville være. 

Andelenes værdi stod i 5000 kr., og det samlede andelsselskab skulle have en 

minimumkapital på 100.000 kr., hvilket naturligvis stillede økonomiske krav til 

andelshavernes økonomi, men ikke mindst til at det fortsatte projekts rentabilitet. Den 

inddæmmede jord forventede man altså stadig ville kunne give et afkast, der på sigt 

skulle dække udgifterne til inddæmningen og vedligeholdelse.290 Den fordelagtigste 

måde var uden tvivl forstået som landbrugsmæssig produktion i en eller anden forstand, 

hvad enten det var forpagtning eller græsning. Det var dog tydeligt, at det ikke ville 

lykkes at skabe megen dyrkbar landbrugsjord i området. Til gengæld var der en del 

fiskeri i den tilbageværende sø. Som forfatterne til en oversigt over det danske 

landbrugs tilstand skrev i 1895: ̒Det meste har siden da [1875] ligget hen unyttet eller 

som tarvelig Græsgang, og Hovedudbyttet var i lang Tid Aalefiskeriet i Søen, hvis 

Indtægt dog væsentligt kun strakte til at holde Vandstanden nede.’291  Den store 

økonomiske gevinst havde investorerne altså ikke fået ud af deres investeringer. 

 

Samlet som inddæmning mislykkedes projektet, modsat mange andre 

inddæmninger. Lammefjorden er det største og agerbrugsmæssigt mest vellykkede 

inddæmmede land i Danmark, mens mange andre inddæmmede områder lider under, at 

                                                 
286 Stenak, De inddæmmede landskaber, 255; Krarup og Tuxen, Beskrivelse af Landbrugets Udvikling i 

Danmark fra 1835 indtil Nutiden, 143. 
287 Hansen, Det tabte land, 44–45. 
288 Tvedegaard, Saltbækvig, 31-33. 
289 “Love for andelsselskabet Saltbæk Vig A/S”. 
290 Stenak, De inddæmmede landskaber, 137. 
291 Krarup og Tuxen, Beskrivelse af Landbrugets Udvikling i Danmark fra 1835 indtil Nutiden, 143. 
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jorden over tid har sat sig, hvilket har gjort dræning og udpumpning sværere.292 

Alligevel var stedet forandret. Selvom vigen ikke blev produktiv som agerland, 

omformede inddæmningsprojektet hvordan Saltbæk Vig kunne tænkes, anvendes og 

udnyttes. Det, der tidligere havde været et fiskeområde, skulle være landbrug og 

græsning, og selvom det fortsat var fiskeriet, der var økonomisk rentabelt, var det ikke 

en reel mulighed helt at opgive at inddæmme eller holde vandstanden nede. Mens det 

inddæmmede område dermed fandt et leje og en udbredelse, som kunne accepteres af 

ejerne, greb forandringerne på vigen over tid også ind i tilstødende områder og deres 

anvendelse.  

I de næste afsnit undersøger jeg først, hvordan det inddæmmede område påvirkede 

de umiddelbare områder, der grænsede op til afvandingskanalerne og vigen. Jeg 

analyserer, hvordan Saltbæk Vig fik lokal betydning i forlængelse af en storm og et 

dæmningsgennembrud. Derudover følger jeg, hvordan bestræbelserne på at skabe 

produktiv og rentabel jord gennem grundforbedring og yderligere dræning indskrev 

Saltbæk Vig i en national jordbrugspolitik. Begge afsnit viser, hvordan de materielle 

forandringer på vigen skabte nye forbindelser og nye ønsker hos naboer og ejere. 

 

BEVARING OG VEDLIGEHOLD: AT HOLDE VANDET UDE. 

Dæmningen mellem Vrøj og Krageøerne på Saltbæk Vig er afgørende for at stedet 

findes. Samtidig påvirker dæmningen, hvad der kunne ske længere inde i landet. 

Selvom tørlægningen af vigen ikke lykkedes, påvirkede den stadig området omkring 

vigen. Saltbæk Vig skal derfor forstås som det, miljøhistorikeren Sara Pritchard kalder 

et enviro-technical landscape.293 Sådanne landskaber er afhængige af pumper, 

dæmninger, diger og afvandingskanaler for at kunne opretholdes. Alle de 

menneskeskabte installationer, der skal til for at skabe ny land, skaber derved et 

landskab, der er afhængigt af vedligehold, såsom oprensning af kanaler, opfyld på 

jorddigerne og elektricitet til pumperne. Sådanne landområder kan forstås som 

miljøtekniske. Det miljømæssige aspekt betegner her den sammensmeltning mellem 

tekniske installationer, som diger, pumper, rør og så de processer der foregår mellem 

jordlag, planter, dyr og vejrforhold. Det tekniske landskab skal altså forstås som en 

proces, hvor en lang række faktorer spiller ind på landskabets bevaring eller forandring. 

Som det er tilfældet med alle menneskelige indgreb i vandløb, floder og søer, er de 

fortløbende afhængige af vedligehold.294  

De tørlagte områder på Saltbæk Vig fik også indvirkning uden for det inddæmmede 

område. Dæmningen mellem øerne, digerne på øerne og landkanalen omkring vigen 

medvirkede, at de omkringliggende enge, Saltmade enge og Illerup Sand blev 

forholdsmæssigt tørrere end tidligere. Desuden beskyttede diget engene mod 

vinteroversvømmelser. Disse forandringer i området fik økonomiske konsekvenser i 

                                                 
292 Stenak, “Inddæmninger fra havet-det pumpede kulturlandskab”; Grosen og Jensen, Lammefjorden 3. 
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1921, da to voldsomme storme hærgede området og indlemmede naboerne til vigen i 

områdets bevaring.  

Vigen og naboerne – udvidelse af interesser 

I november og december 1921 resulterede to stærke nordenstorme i stormflod. 

Dæmningen på Saltbæk Vig brast, og vandet trængte både ind i vigen og de 

bagvedliggende enge. Det blev anslået, at stormfloden forårsagede skader for 250.000 

kr., og genopretningen af dæmningen krævede større kapital end andelsselskabet kunne 

rejse alene.295 Samtidig blev det også understreget i omtalen af stormfloden, at de 

omkringliggende enge, der nu stod under vand, kun kunne tørlægges, hvis dæmningen 

blev genoprettet og vandet pumpet ud. I de ca. 30 år, der var gået fra tørlægningen 

nåede sit maksimum til digerne brast var det tørlagte land bag dæmningen blevet en 

fast bestanddel af egnen, og dermed også påvirket de engarealer, der lå op til 

afvandingskanalen. Alle sognerådene, hvis indbyggere havde matrikler, der stod under 

vand eller stødte op til dæmningen blev derfor kontaktet af A/S Saltbæk Vig.  

Nabosognene Tømmerup, Værslev og Asmindrup blev alle anmodet om økonomisk 

støtte til at genoprette dæmningen, da selskabet A/S Saltbæk Vig argumenterede for, at 

tørlægningen og vedligeholdelsen af dæmningen også var i deres interesse og ikke kun 

selskabets. Argumentet byggede på, at engene, der stødte op til vigen havde været 

skånet for vinteroversvømmelser i den periode, hvor viden havde været inddæmmet. 

Det havde højnet kvaliteten af engene og dermed af græsningen for ejerne uden for det 

inddæmmede område. Interessen for at fastholde vandstanden og afvandingen var 

bredere end blot A/S Saltbæk Vigs. I stedet burde tørlægningen og genoprettelsen af 

diget ses som en opgave for hele området.   

Der var indkaldt til møde mellem nabosognene, A/S Saltbæk Vig og Statens 

Stormflodsudvalg i marts 1922. Her var planen for dæmningens genopbygning, at 

staten skulle yde 100.000 kr., Saltbæk Vig A/S lige så 100.000 kr., mens lodsejerne, 

der var berørt af oversvømmelserne skulle yde 50.000 kr. gennem sognerådene i de 

tilstødende kommuner til genopretningen af dæmningen og dermed genskabelsen af de 

tørre enge.296  

Fra statens side var oprettelsen af stormflodsudvalget en håndsrækning til de, der 

blev ramt. Dog var der under mødet med sognerådene diskussion om tilskuddenes 

størrelse og deres betaling. Mod at støtte genoprettelsen af dæmningen ved Saltbækvig 

med 100.000. kr., krævede staten, at A/S Saltbækvig og de omkringliggende 

landkommuner blev medlemmer af et digelag, der skulle stå for fremtidig 

vedligeholdelse af jorddigerne og dæmningen.  

Fra mødereferatet fremgår det, at der var en længere diskussion mellem lodsejerne, 

der især værgede sig mod at få vedligeholdelsespligt. "Efter en længere drøftelse, hvor 

der særligt blev anket over at Lodsejerne med Indlemmelsen i et Digelag påtog sig Del 

i Dæmningens fremtidige Vedligeholdelse og dens Udbedring efter mulige indtræffende 

                                                 
295 “Tabene ved Saltbæk Vig”. 
296 “RA.Tømmerup Kommune. 10-03-10-04. BC-323d”. 
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Brud , enedes man om at forkaste Forslaget i den Skikkelse det var udformet."297 

Som citatet viser, var det især for lodsejerne i Tømmerup et omdiskuteret 

spørgsmål, at de gennem støtten til A/S Saltbæk Vig også forpligtede sig til at være 

medlemmer af et digelag, der stod for fremtidig vedligeholdelse af digerne. Selvom de 

ikke i første omgang havde været en del af anlæggelsen af digerne, blev de nu pålagt 

fremtidige udgifter. Det er tydeligt, at de lokale bønder ikke mente, at de havde ansvar 

eller forpligtelse over for A/S Saltbæk Vig, eller at deres enge var blevet bedre af 

inddæmningen, som andelsselskabet påstod. Alligevel besluttede lodsejerne et par uger 

senere at gå med i digelaget, og dermed støtte genetableringen af dæmningen. 

Oprettelsen af digelaget gav vedligeholdelsen af vigen et lokalt islæt, selvom A/S 

Saltbæk Vig fortsat havde det hovedsagelige ansvar for vigen. Med oprettelsen af 

digelaget blev de lokale lodsejere en lokal basis i modsætning til ejerne af vigen, der 

ikke boede i området.  

 

Den økonomiske støtte til projektet hidtil havde været privat i form af 

interessentselskaberne, og indirekte offentlig fordi jorden havde været fritaget for 

skatter de første 20 år, efter området var tørlagt. Derfor var det første gang, at 

lokalområdet ydede direkte støtte til andelsselskabets projekt om tørlægningen af vigen. 

298      

Støtten understreger samtidens udbredte ønske om at inddæmme og tørlægge våde 

områder, så de kunne udnyttes til andet end blot græsning. Som Stenak også har 

påpeget, var det dog ikke i hverken første eller anden generation efter inddæmninger 

og tørlægninger, at investeringen var rentabel. I stedet skulle der oftest gå tre 

generationer førend, at jordbunden i de inddæmmede arealer var modnet til dyrkning. 

Saltbæk Vig fulgte dette mønster, og de dyrkede arealer nåede deres største udbredelse 

lige inden stormfloden i 1921. I tilfældet Saltbæk Vig viser diskussionen omkring 

genopretningen af diget, hvordan den reelle værdi af inddæmningen tilfaldt naboerne 

og ikke ejerne af området. Afvandingen af deres enge blev bedre, hvilket naturligvis 

også udvidede kredsen af aktører, der var interesserede i en fortsat tørlagt vig. At det 

var naboerne, der profiterede af tørlægningen er en bivirkning ved inddæmninger, som 

ifølge  Morten Stenak, ofte overses i forbindelse med inddæmninger og tørlægninger. 

299 De oversvømmede enge i nabosognene var dermed de vigtigste at redde, mens 

ideerne om at gøre hele vigen landbrugsmæssig rentabel lader til at være kommet i 

anden række.  

Det oprindelige ønske om dyrkbar jord lod sig ikke opfylde. En rentabel 

landbrugsdrift var i praksis svær at opnå, når den tørlagte jord ikke lod sig opdyrke, og 

de anlagte diger ikke holdt. I stedet blev området hovedsageligt udlejet til 

sommergræsning for egnens kreaturer, mens de dyrkbare arealer blev forpagtet ud til 

en forvalter, der boede på den gård, der lå i forbindelse med de møller, der sørgede for 

at holde vandstanden nede. Selvom landbruget således løb rundt, var der vedvarende et 

                                                 
297 Ibid. 
298 Tvedegaard, Saltbækvig, 46. 
299 Stenak, De inddæmmede landskaber, 102. 
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ønske om, at mere af området kunne opdyrkes og blive rentabelt. Dette ønske 

materialiserede sig i 1942 i en ansøgning om grundforbedring og yderligere dræning.  

I næste nedslag vil jeg vise, hvordan stadig statslig opbakning til tørlægning og 

inddæmning spillede en økonomisk vigtig rolle i fastholdelsen af den tørlagte vig. Jeg 

vil vise, hvordan ejerne var afhængige af myndigheder og tekniske muligheder i deres 

bestræbelser på at gøre vigen til et rentabelt landbrug. Det følgende viser, hvordan det 

ønskede landbrug var muligt, fordi statens og ejernes ønsker stemte overens i perioden.  

Grundforbedring og ny tørlægning 

Tørlægningen af hele vigen lykkedes aldrig fuldt ud og den inderste del af vigen 

forblev under vand, og siden inddæmningen er der foregået et fortsat arbejde med at 

vedligeholde diger og sikre, at de tørlagte arealer forblev tørre. Her var såkaldt 

grundforbedring gennem dræning et vigtigt element. Som jeg vil illustrere, var området 

afhængigt af mekanisk udpumpning og stadig vedligehold. Bevarelsen af området var 

altså en fortløbende proces, som krævede statslig støtte. Vedligeholdelsen af Saltbæk 

Vig var således en del af et nationalt ønske om udbygning af landbrugsarealer.  

 

I første halvdel af 1900-tallet spillede staten en aktiv rolle i at understøtte 

udviklingen af Danmark som et intensivt opdyrket landbrugsland. Inddæmninger og 

tørlægninger af vige og fjorde havde naturligvis skabt voldsomme og synlige 

forandringer i de lokale landskaber, hvor de blev foretaget. Inddæmningerne var 

tydelige og skabte et klart skel mellem før og efter. Mere usynligt og glidende foregik 

grundforbedringen, der igennem dræninger og udretninger af å-løb har været et mindst 

ligeså afgørende indgreb og forandring i, hvordan jorden kunne bruges og bebygges.  

Fra 1933 gav staten med Grundforbedringsloven støtte til dræning og forbedring af 

jorder hos private. Grundforbedringsloven gav mulighed for at beskytte lavtliggende 

områder, såvel som at udføre nye inddæmningsarbejder. Grundforbedring handlede 

især om at højne kvaliteten af allerede eksisterende landbrugsjord gennem dræning og 

tørlægning af mindre områder. Denne form for grundforbedring var detailprojekter, 

hvor mindre områder blev drænet, merglet eller afvandet. 

Grundforbedring var en statsligt støttet praksis, der blev styret fra Statens 

Landvindingsudvalg. Afdelingslederen i Det Danske Hedeselskab, Niels Basse, 

forklarede i 1939 selskabets forståelse af grundforbedring således i et foredrag:  

"En hensigtsmæssig Ordning af Fugtighedsforholdene ved Afledning af skadeligt 

Vand eller ved Forhindring af skadelige Oversvømmelser, ved Vanding eller 

Tørlægning af Vandarealer. Afhjælpning af Jordens Kalktrang ved Tilførsel af Mergel 

eller Gødningskalk, ligesom også Læplantning samt Kultivering af ny Jord ved 

Opdyrkning af Hede- og Mosearealer maa regnes hertil."300  

Som citatet viser, forstod Hedeselskabet grundforbedring som en række forskellige 

praksisser og interesser, der alle havde jord som omdrejningspunkt og som på forskellig 

vis omformede og forandrede den tilgængelige jord efter ejernes ønske. 

                                                 
300 Basse, “Grundforbedring og opdyrkningsarbejder”. 
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Dræning, udretning eller rørlægning af åløb gav mulighed for at udnytte jorden 

mere intensivt, da man ikke længere skulle tage sig af våde huller, snoede åer og 

lignende. Bedre afvanding og mere effektiv dræning formede det landskab, hvor 

drænrørene blev lagt, for mens selve rørene lå skjult under jorden, blev jorden over 

rørene tørrere og nemmere at anvende. Denne form for dræning var udbredt på 

vandlidende landbrugsjord, hvor fugtigheden gjorde jorden kold og mindre frugtbar. 

Drænede jorder er tørrere og dermed varmere, hvilket resulterer i, at planternes vækst 

kan fremskyndes.  

Derudover sikrede dræning også en mere ensartet jord på markerne. I stedet for at 

være overstrøet med fugtige huller i lavninger, vil en drænet jord være jævn, og udbyttet 

derfor også bedre. Små huller og andre våde pletter, hvor udbyttet var lavere forsvandt 

og gjorde høstudbyttet større. Dræning af landbrugsjorder medvirkede derfor til en 

ensretning af markstrukturer, hvor markerne kunne være større.301 Den udbredte 

dræning i hele landet har derfor både medvirket til at skabe ensartede marker over det 

meste af landet, og samtidig været medvirkende til øgede udbytter af afgrøder og et 

landbrug, der er arbejdsmæssigt meget effektivt. 

På især våde jorder er jordens bærekraft lav. Bærekraften betegner den vægt, jorden 

kan bære, uden at der kommer skade på jorden. Da traktorer er tungere end heste var 

netop en forbedring af bærekraften afgørende for mekaniseringen af landbruget, da 

traktorernes vægt ellers risikerede at ”pakke” jorden og køre den sammen, hvilket 

kunne skade plantevæksten.302 Mekaniseringen af landbruget skete derfor også i 

samspil med de stadigt tørrere marker som følge af dræning.303 I den forstand indgik 

forandringen af jorden i en lang række andre forandringer.  

Her spillede Loven om Grundforbedring også en væsentlig rolle. Loven fungerede 

reelt som en håndsrækning til at fortsat intensivering af landbruget. Hertil kom Loven 

om Landvinding som blev indført i november 1940 efter udbruddet af Anden 

Verdenskrig.304 Loven gav mulighed for støtte til større projekter end den hidtidige Lov 

om Grundforbedring. Dermed kunne man søge støtte til reelle inddæmninger og ikke 

blot til dræning og afvanding, da landvindingsloven gav støtte til beskyttelse af 

lavtliggende områder, samt til afvanding. 305   

Samtidig var Loven om Landvinding også et beskæftigelsestiltag, der skulle 

modvirke massearbejdsløshed under krigen. Loven skulle øge produktionen i 

landbruget og samtidig skaffe beskæftigelse til arbejdere.306  Loven om Landvinding 

muliggjorde også flere dræningsarbejder på Saltbæk Vig. A/S Saltbæk Vig307 ansøgte i 

                                                 
301 Fritzbøger, Det åbne lands kulturhistorie, gennem 300 år, 254–56.  
302 Aslyng, Forelæsninger over afvanding i jordbruget, 12. 
303 Fritzbøger, Det åbne lands kulturhistorie, gennem 300 år, 257. 
304 Grosen og Jensen, Lammefjorden 3. april 1873-3.april 1973, 11. 
305 Helmer Pedersen, Hedesagen under forvandling :  Det Danske Hedeselskabs historie 1914-1966, 

376ff. 
306 Fritzbøger, Vandets veje, 208. 
307 A/S Saltbæk Vig bestod efter 1935 af ingeniørfirmaet Henriksen og Kähler, der skød 500.000 kr. 

ind i selskabet. Saltbæk Vig havde den tidligere ejerkreds i A/S Saltbæk Vig i forbindelse med 
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forbindelse med indførslen af Lov om Landvinding om støtte til dræning og tørlægning 

af dele af arealerne. Ansøgningen blev fulgt op af en besigtigelse fra Statens 

Landvindingsudvalg, der skulle belyse forholdene på stedet. Jeg følger i det næste 

afsnit, hvordan besigtigelsen foregik, og hvilke roller de forskellige aktører spillede i 

forbindelse med muligheden for grundforbedring og dræning af Saltbæk Vig. Her viser 

jeg, hvordan de nationale interesser mødte de lokale ønsker for jordforbedring og især 

for forsøget på at skabe en landbrugsproduktion i traditionel forstand.  

Ny støtte til bevaring og vedligehold 

Loven om grundforbedring blev administreret af Statens Landvindingsudvalg. I 

praksis kunne landmænd og andre jordejere søge om støtte til jordforbedring, hvilket i 

mange sammenhænge var lig med dræning af våde jorder. Ofte blev projekterne 

udarbejdet af en ingeniør fra en lokal afdeling af Det Danske Hedeselskab. Dernæst 

blev ansøgningerne sendt til Statens Landvindingsudvalg, der var en afdeling under 

Landbrugsministeriet. Landvindingsudvalget bestod af en otte medlemmer, hvoraf fire 

kom fra ministerierne – Landbrugsministeriet, Ministeriet for Offentlige Arbejder, 

Finansministeriet og Arbejds- og Social ministeret. Et medlem fra Dansk 

Ingeniørforening, to folketingsmedlemmer med landbrugsbaggrund og en teknisk 

repræsentant for Det Danske Hedeselskab. Landvindingsudvalget havde, på trods af 

status som om offentligt udvalg, en stærk forbindelse til den ellers private 

organisation.308  

På vegne af A/S Saltbæk Vig indsendte Hedeselskabet i 1942 en ansøgning om 

støtte til grundforbedring af to områder på vigen, som hed "Smørkilen" og 

"Plørehullet". De to områder var på ca. 100 hektar og stod delvist under vand i 

november 1942, da området blev besigtiget af ejerne, repræsentanterne Lehnfeldt og 

Steenstrup fra Statens Landvindingsudvalg,309 en civilingeniør Ebert fra Hedeselskabet, 

repræsentanter fra A/S Saltbæk Vig, forpagteren Lorentzen, gårdejeren Christian 

Hansen, konsulenten Vesterby og en husmand ved navn Peter Christense. Ansøgningen 

gjaldt grundforbedring af allerede inddæmmede, men nu våde og uproduktive områder 

på vigen.310 

 

Mødet foregik ved Saltbæk Vig, og der blev foretaget en række målinger for at 

                                                 
oversvømmelsen af vigen hyret ingeniørfirmaet til at udføre dige- og afvandingsarbejderne. Som 

betaling fik firmaet i første omgang jagtretten på arealerne. I 1935 blev så andelsselskabet A/S Saltbæk 

Vig overdraget til I praksis blev firmaet dermed eneejer af andelsselskabets arealer. Henriksen og 

Kähler blev senere til henholdsvis det internationale beton firma H+H og Rockwool. Arvingerne til 

begge firmaer ejer fortsat A/S Saltbæk Vig. 
308 Branth Pedersen, “Fra landvindingspolitik til naturgenopretningspolitik :  policy-netværks magt og 

forandring”, 79 ff. 
309 Der var en mulig interessekonflikt for den ene repræsentant, Erik Steenstrup, idet han havde på 

daværende tidspunkt været ansat i Hedeselskabet i 25 år, og var blot udlånt til Statens 

Landvindingsudvalg. Det nævnes dog ikke i sagsbehandlingen. “Mindre meddelser”, 274.  
310 Det følgende er i hovedtræk baseret på referatet fra mødet på Saltbæk Vig. “RA.1073. Statens 

Landvindingsudvalg. 1940-1972. Projekter. 490”. 
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kunne beskrive områdets tilstand nøjagtigt. Beskrivelsen af besigtigelsen giver derfor 

et indblik i den tilstand området befandt i sig i ca. 60 år efter den første inddæmning 

blev igangsat.  

Under besøget en blæsende dag i november befandt størstedelen af vigen sig under 

vand, og vandstanden blev holdt nede på 2 meter under havets overflade. Størstedelen 

af selve vigen var på dette tidspunkt forpagtet ud til fiskeri med en årlig leje på 16.000 

kr., svarende til ca. 350.000 kr. i 2018-værdi. Denne gode indtægt fra fiskeriet var der 

ikke interesse i at ødelægge ved at inddæmme hele vigen; i stedet var fokus på at 

reetablere og tørlægge områder, der tidligere havde givet gode udbytter.  

Landkanalerne rundt om vigen var halvtomme, og de snegle, der skulle hæve vandet 

ud i kanalerne og ud i havet kunne ikke nå den vandstand, der var i kanalerne. 

Mændene, der besigtigede området konstaterede, at der var stor tilsanding af 

udmundingen af kanalerne. I inddæmninger og ved bortpumpning af vand er det altid 

et problem, at der opstår aflejringer af sand, småsten og andet ved udmundingen af 

pumpen. Tilsandingen af pumpen gjorde det svært at pumpe vandet ud, og det betød 

naturligvis, at det tidligere tørlagt område nu stod under vand.  

Besigtigelsen havde af den grund til formål at undersøge, hvordan de få tørlagte 

områder, "Plørehullet" og "Smørkilen" kunne forbedres, sådan at landbruget kunne 

blive rentabelt. Jordbunden i begge områder bestod af et lag fedtet dynd, som var 

frugtbart og begge steder havde tidligere – i 1890erne – givet gode foldudbytter.  Det 

var disse foldudbytter, man var interesseret i at genskabe, og til det formål var det 

nødvendigt at opnå grundforbedringsstøtte fra Statens Landvindingsudvalg til at 

forbedre og afvande de to områder, der havde vist sig rentable.  

 

Selvom området var afvandet tidligere, og derfor egentlig burde kunne drænes, blev 

det ved besigtigelsen på Saltbæk Vig tydeligt, at der var behov for ny afvanding. 

Dræning var ikke muligt, da området lå under det inddæmmede områdes kote. Vandet 

kunne således ikke ledes væk gennem normal dræning med drænrør, førend 

grundvandet under området var sænket. For at kunne gøre dette, måtte der en ny 

sekundær inddæmning til rundt om "Plørehullet" og "Smørkilen". Dette skulle sikre 

området mod oversvømmelse.  

Hedeselskabets ingeniør planlagde derfor etableringen af en inddæmning inden for 

hoveddæmningen, som skulle sørge for, at jorden inden for dæmningen yderligere 

kunne afvandes og dermed blive rentabel landbrugsjord. Det betød, at der skulle skabes 

afvandingskanaler inden for et allerede inddæmmet område, samt forhøjning af 

jorddiger. Dermed handlede besigtigelsen på Saltbæk Vig grundlæggende om, at 

hovedinddæmningen ikke længere fungerede, som ønsket, og vandet trængte op som 

grundvand eller gennem digerne og dæmningen.  

 

Det blev bemærket af udvalget, at nogle af de arbejder, der var nødvendige, lignede 

vedligeholdelsesarbejder, der ikke var blevet udført. Dette kunne der ikke søges støtte 

til gennem grundforbedringsudvalget, da det kun var dræninger og nye 

hovedafvandinger, der kunne opnås støtte til. Det er uklart, om de vandlidende arealer 

i "Plørehullet" og "Smørkilen" var resultatet af manglende vedligeholdelse, eller om de 
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blot var blevet vandlidende som en del af den sætning, der foregår på indvundet og ny 

jord, og som var eller blev et problem for en lang række inddæmmede og afvandede 

områder sidenhen.311 Mens den daglige udpumpning af vand, vedligeholdelse af diger 

og grøfter kunne styres gennem menneskeligt arbejde, var jordens sammensætning og 

dens forandring et element, der var svært at styre, og som også påvirkede 

dyrkningsmuligheder. Indirekte påvirkede jorden derfor også mulighederne for at opnå 

støtte. Opretholdelsen af dyrkbar jord inden for inddæmningerne var en fortløbende 

proces, både i den daglige udpumpning, og i et længere tidsligt perspektiv gennem 

vedligehold, og som besigtigelsen viser, ny-afvanding.312  

 

Efter mødet på vigen i november sendte A/S Saltbæk Vig en ansøgning til Statens 

Landvindingsudvalg i februar 1943. Ansøgningen lød på samlet 131.000. kr, hvoraf 

58.950 kr. var et lån til arbejdets udførelse, mens 72.050 kr. blev ansøgt som direkte 

tilskud, og dermed ikke som lån.313 Denne fordeling fulgte lovgivningen om 1/3 lån og 

2/3 lån. I ansøgningen blev det specificeret, at man nu kun søgte om dræning af det 100 

hektar store "Plørehullet" og ikke den føromtalte "Smørkilen", som også havde været 

med i overvejelserne under besigtigelsen. Det havde vist sig at være for omfattende at 

afvande begge.  

 I sidste ende ansøgte Hedeselskabet på vegne af A/S Saltbæk Vig om støtte til to 

projekter: Hovedafvanding og dræning af "Plørehullet" samt sikring af indløbet til 

pumpestationen ved Vrøj. Hovedafvanding sker, når grundvandspejlet sænkes, og 

vandet ledes væk. Dermed kan man dræne større områder gennem enten naturlig 

afvanding, hvor vandet selv løber væk, eller ved kunstig afvanding ved hjælp af en 

pumpe.314 Ved "Plørehullet" var der tale om kunstig afvanding med hjælp fra pumpe. 

Derudover skulle indløbet til pumpen forbedres og sikres. Det krævede, at der skulle 

opstilles et automatisk pumpeanlæg med propellerpumpe. Pumpeanlægget bestod af et 

grundmuret hus, pumpemotoren skulle være i. Bunden i anlægget skulle ligge i kote -

4,7, altså næsten fem meter under havets overflade. Pumpemotoren skulle pumpe vand 

fra en afvandingskanal og ud i de i selve vigen, som området lå under. På den måde 

skulle vandet reelt transporteres ad flere omgange – først skulle de trække ud gennem 

jorden og ud i afvandingskanalerne, og så pumpes ud vigen, og fra vigen på sigt ud i 

havet. 315 

For at sikre vandstanden i vigen og ikke mindst de rester af afvandede områder, der 

var tilbage, var det nødvendigt med disse indgreb. Bevaringen af landbruget krævede 

altså løbende småændringer rundt om i terrænet. Ansøgningen afspejler, hvordan det 

ønskede var afhængigt af det mulige, mens det tilladelige i denne sammenhæng ikke 

spillede en rolle. De helt lokale indgreb, som pumpehuset og de nye grøfter, udgjorde, 

                                                 
311 Hansen, Holst Nielsen, og Waagepetersen, Langtidsholdbarheden af drænsystemer på lavbundsjord, 

2–4. 
312 Generelt dyrkes mange af de lavtliggende, drænede områder ikke længere, siden der kom problemer 

med både okker- og kvælstofudvaskning. Naturstyrelsen, “Marginaljorder og miljøinteresser”. 
313 “RA.1073. Statens Landvindingsudvalg. 1940-1972. Projekter. 490”. 
314 Aslyng, Forelæsninger over afvanding i jordbruget, 47. 
315 “RA.LC-004a. Fredningsnævnet. 1985. 30.” 
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viser, hvordan et teknisk landskab er afhængigt af stadige indgreb over tid. Ligesom 

afvandingen af den kontrollerede losseplads, skal dræning af jorder også forstås som en 

sti-afhængighed, der påvirker ikke blot jorden lokalt, men former forvalternes 

fremtidige beslutninger om drift. Som omtalt kan en drænet jord bære en traktor, mens 

en udrænet jord i ringere grad lader sig udnytte med moderne traktorer. Ligeledes 

kræver driften af pumpen i pumpehuset en konstant strømkilde. Bevaringen af 

landskabet omkring Saltbæk Vig kræver og krævede dermed konstant opmærksomhed.  

 

Statens Landinvindings udvalg godkendte i februar 1943 A/S Saltbæk Vigs 

ansøgning om grundforbedringsstøtte. Arbejdet kunne derefter begynde, som det var 

projekteret af Hedeselskabet. Arbejdet på Saltbæk Vig blev udført mellem 1943 og 

1948. I flere omgange blev det forsinket og endte med først at blive færdigt i 1949. 

Forsinkelsen skyldtes, at der opstod problemer – hvilke specificeres ikke – samt at 

arbejdet blev bragt til standsning af Ministeriet for Offentlige Arbejder i sommeren 

1943 på grund af materialemangel i forbindelse med anden verdenskrig.316 Støtten til 

afvandingen blev i perioden også forhøjet til samlet 200.000 kr. for at kunne færdiggøre 

arbejdet.317 Besigtigelsen, ansøgningen og tinglysningen af området, vidner om den 

nidkærhed, hvormed man ønskede at genoprette et dyrkbart område. Afvandingen af 

området var således en flerstrenget proces, der var afhængig af en lang række aktører 

og deres relationer, som alle indgik i arbejdet med at bevare en landbrugsproduktion på 

vigen.  

 

Den store offentlige støtte til projektet var ikke enestående, og Saltbæk Vig var blot 

et af mange lavtliggende, lavtydende områder, der fik støtte til grundforbedring i 

1940erne. Ansøgningerne var så standardiserede, at selve ansøgningen var en fortrykt 

tekst, hvor ansøgere på stiplede linjer kan indsætte formål, navn på ansøger og navn på 

lokalitet, uden at skulle skrive en fuld ansøgning.  

Frem til 1960 blev ca. 40 % af det samlede landbrugsareal i Danmark drænet, mange 

af disse dræninger blev udført med støtte gennem Loven om Grundforbedring og Loven 

om Landvinding.318 Grundforbedringer og dræning af våde huller på markerne kan ses 

som en art indre kolonisation, hvor forbedring af allerede eksisterende jorder kunne 

skabe bedre og mere ensartede landbrugsarealer. Det skete f.eks. i Lille Vildmose-

området, mens åer og bække rundt om i landet blev rørlagt og rettet ud.319 Som også 

senere undersøgelse af markstørrelser og småbiotoper har vist, er den gennemsnitlige 

markstørrelse og bedriftsstørrelse steget kraftigt siden 1950erne.320 Statens aktive 

beskæftigelsespolitik bidrog dermed til at forandre landskabet. 

                                                 
316 “RA.1073. Statens Landvindingsudvalg. 1940-1972. Projekter. 490”. 
317 Ibid. 
318 Aslyng, Forelæsninger over afvanding i jordbruget, 30. 
319 Stenak, De inddæmmede landskaber, 75. 
320 Hansen, “Dansk landbrugs strukturudvikling siden 1950–i internationalt perspektiv”; Claus Beier ; 

Ole H. Caspersen ; Patrik Karlsson Nyed, “Udvikling i Agerlandet 1954-2025: Kortlægning af 

Markstørrelse, markveje og småbiotoper”. 
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Som beskrevet indledningsvist var udviklingen på Saltbæk Vig fra slut-1800-tallet 

og frem en del af en generel tendens i omgangen med omgivelserne. gen med andre 

projekter. Fra 1890 til 1970 blev inddæmningsprojekterne færre og mindre intense end 

den forudgående periode. Fokus skiftede fra landindvinding til grundforbedring. Dette 

skifte skete til dels på grund af dårlige resultater med landindvindingen. Ofte var den 

tørlagte jord af ringe kvalitet, der, selvom man kultiverede jorden og lod den modne, 

ikke blev til de kvalitetsjorder, man havde håbet på. At indvinde hav- og fjordarealer 

blev derfor mindre attraktivt på grund af de dårlige erfaringer.  

Alligevel var der i perioden en stadig begejstring og en optimisme for at udnytte 

landskabet mest muligt. Den generelle forståelse af, hvad der gjaldt som ønskeligt og 

især produktivt var dyrkning af korn. Ligesom det var en frygt senere i forhold til 

grusgravning, frygtede man også i 1940erne, at spredningen af byer i fremtiden ville 

lægge beslag på landbrugsjorden. Reelt var grundtanken, at landet skulle kunne holdes 

selvforsynende med egen landbrugsproduktion, hvilket ikke ville være muligt, hvis der 

ikke var tilstrækkelig jord tilgængeligt – som det også senere blev udtrykt i både 

zoneplanlægningen og loven om by- og landsplanlægning.  

Ud over de manglende økonomiske afkast af landindvinding manglede der 

efterhånden også egnede arealer til indvinding. En sidste rest af tidligere storstilede 

forestillinger om inddæmning af havarealer blev dog fremvist i geografen Johannes 

Humlums plan for landsplanlægning i 1966, hvor han foreslog at inddæmme Det 

Sydfynske Øhav, Vadehavet, Smålandsfarvandet samt Isefjorden for at skaffe 

tilstrækkelig landbrugsjord til at opretholde tilstrækkelig fødevareforsyning.321 

Humlums plan blev ikke igangsat, men vand blev fortsat set som den største stopklods 

for udviklingen af det danske landbrug. Selv i en artikel fra 1954 udtalte en ingeniør fra 

Hedeselskabet til Sydvestjyllandsavis, at Saltbæk Vig kunne være et oplagt område at 

omdanne til mere landbrugsjord.322 

Det sidste store landvindingsprojekt, der blev realiseret, var udretningen af Skjern 

Å. Her drænede Hedeselskabet på vegne af lokale landmænd de våde enge omkring å-

løbet og udrettede den slyngede å. Projektet var undervejs fra sidst i 1930erne, men 

først mellem 1962 og 1968 lykkedes det at få endelig godkendelse og opbakning til 

udretningen. Udover at blive rettet ud, blev åen hævet, så den kunne afvande et ca. 3900 

hektar stort område i deltaet. Successen var dog kortvarig, da okkerforurening som 

følge af den større afvanding fra åens forløb skabte problemer for fiskere i Ringkøbing 

fjord. Samtidig satte den inddæmmede eller tørlagte jord i årenes løb sig, og dræningen 

ikke længere var effektiv og holdt jorden tør.323  

Netop den manglende afvanding var problematisk, da kongstanken bag udretningen 

af utallige åløb og dræning af vandlidende jorde var at opretholde eller udvide 

landbrugsarealer, som ellers var truet af udbygning af veje og byer. Den landbrugsjord 

der forsvandt skulle de indvundne og tørlagte arealer kompensere for. Ved Skjern Å-

                                                 
321 Humlum, Landsplanlægning i Danmark., 100. 
322 Lauridsen, “Der maa vindes nyt land”. 
323 Fritzbøger, Vandets veje, del 3 og 4. 
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projektet og mange andre inddæmninger og tørlægninger, var kvaliteten af de 

lavtliggende jorder sjældent på højde med den landbrugsjord, der forsvandt til byer og 

veje.  

 

Hvor de i Skjern søgte at omdanne våde enge til landbrugsjord, søgte dræningerne 

og afvandingerne at opretholde Saltbæk Vig som et traditionelt landbrugsområde, hvor 

jorden i sig selv skulle udnyttes, og hvor græsning hovedsagligt var for dyrene og 

landmændenes skyld. Både afgrøder og græsning var landbrugsmæssig produktion 

traditionel forstand, og man fortsatte således det den anvendelse, vigen var blevet 

inddæmmet for. S 

Skjern Å-projektet faldt sammen med et skifte i synet på hvad, der gjaldt som 

produktivt. Allerede 20 år efter projektets færdiggørelse påbegyndtes så genskabelsen 

af Skjern Å, der igen blev slynget for at genskabe det oprindelige å-forløb. Samtidig 

fulgte også andre store naturgenopretningsprojekter i en del tidligere tørlagte områder, 

som f.eks. Fiilsø i Vestjylland og Lille Vildmose i Himmerland er hhv. en tidligere 

tørlagt og nu genskabt sø, mens der i Lille Vildmose har været udvundet tørv og 

sphagnum. Begge områder er blevet opkøbt af Aage V. Jensens fonde, der siden 

oprettelsen i 1977 har markeret sig som en af de store interesserenter i dansk 

naturgenopretning.324 

Saltbæk Vig blev ikke overskyllet, og dæmningen ikke bortgravet, men forandring 

i synet på afvanding, dræning og tørlægning gjaldt også Saltbæk Vig. I stedet for fortsat 

intensivering af udnyttelsen overgik Saltbæk Vig til at være en landskabstype, der 

skulle sikres og bevares af æstetiske hensyn. Som jeg vil vise i de næste afsnit, kom 

Saltbæk Vig til at indgå i videre planer om bevaring af særegne og specielle landskaber. 

Fra at have undersøgt Saltbæk Vig som lokalt område, hvor interesserne i området var 

ejerne og naboernes, undersøger jeg nu, hvordan vigen indgik i en regional 

naturparkplan, som blev formuleret i midten af 1960erne, og som skulle sikre rekreative 

oplevelser for borgere. 

FRA PRODUKTIVT TIL REKREATIVT OMRÅDE 

Saltbæk Vig blev inddæmmet med henblik på et produktivt og rentabelt landbrug, 

men omkring 1960 blev det endeligt tydeligt, at værdien af stedet lå i jagten og 

isolationen frem for i landbrugsproduktionen. Som jeg vil vise blev Saltbæk Vig i 

stigende grad et rekreativt sted, hvor især jagtretten og roen var i centrum for 

ejerkredsen.  

Saltbæk Vig blev til en vigtig lokalitet for natur- og fugleinteresserede, og i en 

regional kontekst kom vigen også til at indgå i et rekreativt landskab i løbet af 1960erne, 

da det daværende Fredningsudvalg for Holbæk Amt påbegyndte planlægningen af en 

regional naturpark efter amerikansk forbillede. Naturparken skulle være regional og et 

åbent område, hvor folk stadig kunne færdes og bosætte sig, modsat lukkede eller 

                                                 
324 Branth Pedersen, “Først den ene vej og så den anden vej: de politiske beslutningsprocesser 

vedrørende udretning og genslyngning af Skjern Å”; Hansen, Det tabte land, 778. 
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fredede områder. Naturparker var blevet anbefalet i Naturfredningsrådets kommission 

af 1967. Kommissionen arbejdede for at udvikle en ny fredningspolitik, der skulle sikre 

regionale landskaber. Den nationale fredningspolitik uddyber jeg senere i denne del af 

afhandlingen, men i de næste afsnit er det særligt det rekreative og planlægningen af 

naturparker, der er i fokus. Jeg undersøger, hvordan Saltbæk Vig var en del af den nye 

forståelse af landskabet og omgivelserne som et rekreativt gode.  

Som nævnt i del II udgjorde væksten i bebyggelse, råstofindvinding og ikke mindst 

i sommerhusområderne efter Anden Verdenskrig en bekymring hos både 

naturfredningsforeningen og byplanlæggere. Turismen og det rekreative landskab 

vandt frem i 1960erne, og medførte bekymringer for det åbne landskab. Blandt 

planlæggere frygtede man, at de spredte bebyggelser, samt bosætningen i 

strandområder ville ødelægge, det man så som karakteristiske landskaber.325 Frygten 

for mangel på landbrugsjord, og frygten for ødelæggelser af landskaber var to sider af 

samme mønt, og bidrog som tidligere til en bred forståelse af behovet for struktureret 

planlægning af arealanvendelse. 

Mange steder skete sommerhusbebyggelserne uden kloakering og i projektering af 

veje og infrastruktur blev der ikke taget hensyn til det øvrige landskab. I stedet skete 

sommerhus-bebyggelserne mange steder blot gennem udstykning af de marker, der var 

af lav landbrugsmæssig værdi, men som med den voksende interesse og mulighed for 

fritids- og sommerhuse pludselig steg i værdi og blev visse steder til spekulation for 

landmændene.  

Jordprisernes stigning resulterede i jordlovsforslagene fra 1963. På baggrund af 

bekymringerne for spredt bebyggelse og ukontrollerede jordpriser, samt frygt for 

udenlandsk opkøb af dansk jord fremsatte den socialdemokratisk-radikale regering i 

1963 ti forslag til jordlove.326 Forslagene lagde op til, at der blev indført bopælspligt 

for landmænd samt reguleringer af køb af landbrugsjord. Det betød, at landmænd der 

erhvervede landbrugsejendomme var forpligtede til at bebo ejendommen, ligesom at 

der blev foreslået et krav om landbrugspligt. Det andet forslag var, at staten og 

kommuner fik forkøbsret til køb af landbrugsjord, hvis der var by-og 

egnsudviklingsinteresser på spil.  Disse interesser indbefattede sommerhuse, 

kolonihaver og andre offentlige formål. Derudover sigtede denne del af loven også 

understøttelse af statshusmandsbrug og mindre landbrug. En  del af lovforslaget skulle 

dermed sikre mindre landbrug mod spekulanter.327 Det tredje forslag gik på statens 

støtte til kommunernes jordopkøb i forbindelse med udstykning af byggegrunde og 

mulighed for at planlægge jordpolitik og jordfordeling.  Sidste forslag var det mest 

omfattende og komplekse om naturfredning. Forslaget bestod af 43 paragraffer med 

detaljerede forslag til, hvad der kunne og skulle fredes.328  I diskussionen om jordlovene 

blev det især den private ejendomsrets status, der blev omdrejningspunkt; fra Venstre 

og Konservativt Folkeparti frygtede man, at lovene ville lægge en dæmper på privat 

                                                 
325 “Vestsjællands Naturpark”, 10; Humlum, Landsplanlægning i Danmark., 216. 
326 Rüdiger, Statens synlige hånd, 146. 
327 Bersan, “Dansk jord på danske hænder.”, 5. 
328 Ibid., 6ff; Rüdiger, Statens synlige hånd, 147. 
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erhvervs og landbrugsudvikling, ligesom partierne var af den overbevisning, at den 

private ejendomsret blev krænket af lovene. Fra socialdemokratisk side og støttet af SF 

var det muligheden for at sikre en jordfordeling og en jordpolitik, der tog hensyn til 

almenvellet, der var i højsæde. At det i nogen grad ville række ind over den private 

ejendomsret var ikke helligbrøde for forslagsstillerne.329 Som bekendt faldt jordlovene 

ved folkeafstemningen i juni 1963, men meget af tankegodset levede videre i senere 

forslag om planlægningspolitik og regulering af arealanvendelse. 

 

På samme tid var den strukturerede planlægning af det åbne land blevet en del af 

naturfredningsspørgsmålet, da planlægning af aktiviteter i det åbne land blev inddraget 

i revisionen af naturfredningsloven i 1959. En væsentlig ændring her var oprettelsen af 

fredningsplanudvalg, der skulle udarbejde planer for naturbeskyttelse og 

landskabsbevaring. Fredningsplanudvalgene virkede på amtsligt niveau, og 

fredningsplanerne skulle sikre, at især landskabelige forhold blev vurderet, når der 

f.eks. skulle anlægges veje eller udbygges boligkvarterer. 

Fredningsplanudvalgene havde bemyndigelse til at rejse fredningssager, men efter 

jordlovsafstemningen i 1963 blev de fleste fredningssager sat i bero, og udvalgene 

koncentrerede sig i stedet om at lave landskabsanalyser, der sigtede på at vurdere større, 

sammenhængende områder.330 Landskabsanalyserne var kun rådgivende og havde ikke 

direkte myndighed overfor ejere eller kommuner.  

De større sammenhængende områder var en del af intentionen bag naturfredningen 

i 1969-revisionen af naturfredningsloven. Hidtil havde fredninger især været 

videnskabelige reservater eller såkaldte ‘punktfredninger’, det vil sige enkeltstående 

træer, stendiger, bakker eller gravhøje. I stedet skulle fredninger ske som 

landskabsfredninger, der strakte sig over større, karakteristiske landskaber. Disse 

landskaber skulle holdes fri for bebyggelse, eller bebyggelsen skulle 

forhåndsgodkendes, så den ikke forstyrrede landskabet.331 Med revisionen blev der lagt 

op til, at fredninger skulle være bredere og geografisk mere omfattende.  

 

Ligesom 1959-revisionen, indeholdt loven fra 1969 indeholdt en bestemmelse om 

regionale landskabsanalyser, sådan at man til en vis grad kunne forudse eller planlægge 

fremtidige fredninger. Landskabsanalysen var et forsøg på at konkretisere, hvad der 

gjaldt som fredningsværdigt og indarbejde dette regionalplanlægningen. Det er i denne 

sammenhæng, at man skal forstå Saltbæk Vigs rolle i den regionale 

naturparkplanlægning, der foregik i 1960erne.   

Det følgende afsnit er en gennemgang og analyse af planlægningen af Vestsjællands 

Naturpark, som blev igangsat af Holbæk Amts Fredningsplanudvalg. Naturparken blev 

i den udformning, der blev tænkt i publikationen fra 1970 aldrig realiseret, men 

planerne og planlægningen afspejler datidens ønske om et planlagt, rekreativt landskab 

og giver indblik i planlægnings- og bevaringsbestræbelserne. Ligesom de senere 

                                                 
329 Rüdiger, Statens synlige hånd, 152ff. 
330 Holden Jensen, “Fredningsplanlægning gennem 3 årtier”, 41–42. 
331 Knuth-Winterfeldt, “En epoke i naturbeskyttelsens historie”, 9 ff. 
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kommunal- og regionplaner var planlægningen af naturparken et led i velfærdsstatens 

udvikling og udmøntning i de fysiske omgivelser.332  

 Jeg inddrager denne del af Saltbæk Vigs historie, da den er væsentlig for at forstå, 

hvordan stedet Saltbæk Vig også blev skabt og bevaret gennem fortællinger om stedet. 

De gentagne henvisninger til stedets skønhed, dets store værdi og bevaringsværdighed 

er vigtige at undersøge, fordi det i kraft af at blive gentaget i forskellige fora videreførte 

forestillingen om et særligt vigtigt sted. I den forstand blev vigen i stigende grad kodet 

som natur og beskyttelsesegnet for en stadigt større kreds af interessenter og aktører. 

Forestillingerne om det bevaringsværdige førte mere beskyttelse og flere krav med sig. 

Det er derfor relevant at undersøge, hvordan sådanne udsagn får konkrete, fysiske 

konsekvenser gennem dem politik, de medfører.  

Vestsjællands naturpark 

Naturparkideen kom fra den centrale Naturfredningskommission og var derfor et 

nationalt, centralt født projekt, som blev anbefalet af Naturfredningskommissionen i 

deres redegørelse fra 1967.333 Kommissionens definition af et naturpark var, at en 

naturpark ville koncentrere fredningsbestræbelserne på udvalgte områder. Det ville 

give bedre fredninger af større områder og samtidig sikre f.eks. botaniske og geologiske 

specialinteresser.334  

En naturpark bestod i udvalgets øjne af et samlet område, hvor både videnskabelige og 

rekreative interesser er samlet. Ideelt set så udvalget gerne, at naturparken dækkede 

over både landsbrugslandskaber og landskaber, der udelukkende var rekreative, 

ligesom de ikke lagde op til en status quo fastholdelse eller fredning af bestemte arealer. 

I stedet var det vigtigt at få kortlagt hvilke værdier, landskabet indeholdt, som det var 

væsentligt at bevare, fastholde og måske udvide.335 

Naturparker skulle forstås som sammenhængende områder, hvor de besøgende 

skulle kunne forstå overgange fra et område til et andet. De forskellige områder skulle 

derfor grænse op til hinanden, så besøgende fik indblik i egnenes forskellighed, men 

inden for rammerne af den overordnede naturpark. I den forstand ville man sikre et 

større område end de fredninger, der hidtil havde været anvendt. Det skulle altså 

fungere som et udsnit af en egn, der afspejlede karakteristiske landskaber. På den måde 

var der et geografifagligt, geologisk og pædagogisk sigte med planen. 

  

Hensigten med naturparker var at skabe et udflugtsmål for byboere, ikke 

nødvendigvis inddrage borgere der allerede boede i områderne. I stedet skulle en 

naturpark være offentligt tilgængelig og i overkommelig afstand fra større byområder, 

sådan at der er flest mulige besøgende. Derfor skulle fremtidige naturparker planlægges 

ud fra en afvejning af de fysiske forhold, afstand til især større byer – i Vestsjællands 

                                                 
332 Jensen og Jørgensen, “Danish Planning: The Long Shadow of Europe”, 34; Kaufmann, 27 slags 
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333 Naturfredningskommissionen af 1961, “Betænkning om naturfredning II”. 
334 Naturfredningskommissionen af 1961, “Betænkning om naturfredning I”, 32. 
335 “Vestsjællands Naturpark”, 11. 
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tilfælde var det afstanden til København.  

Der skulle desuden ideelt set være både færdels- og opholdsret i en naturpark sådan, 

at de besøgende kunne få mest muligt ud af omgivelserne. Det skulle derfor vægtes, at 

der ville være parkerings- og overnatningsmuligheder, såvel som muligheder for 

forplejning i området.336 Selvom der skulle være opholdspladser, giver 

Naturfredningskommissionens forslag klart indtryk af en naturpark, der skal opleves 

fra bilen. Bilen var altså udgangspunktet for planlægningen, hvilket også understreges 

af naturparkens relativt store udstrækning i forhold til, at Naturparken ville skulle 

besøges på en dag eller to. Det var dermed en plan til fremtidens søndagsbilister.  

 Læst i dag forekommer Naturfredningskommissionens betænkning som skrevet i 

et vakuum, hvor de nok overvejer en lang række forhold, men ikke forholder sig direkte 

til, om det rent faktisk kan lade sig gøre. Det var derfor op til Fredningsplanudvalgene 

at undersøge, om naturparkerne rent faktisk kunne lade sig gøre.  

I forlængelse af dette igangsatte Fredningsplanudvalget for Vestsjællands Amt en 

landskabsanalyse i amtet. Analysen skulle undersøge muligheden for vestsjællandsk 

naturpark, som sikrede grønne områder og rekreative arealer for besøgende. 

Naturparken skulle dække områder på Vestsjælland, der kunne have pædagogisk, 

videnskabelig eller rekreativ interesse.  

 

 For Fredningsplanudvalget var det vigtigt, at beslutningen om igangsættelsen af en 

naturpark hvilede på et bredt oplyst grundlag, og planen for parken blev derfor 

udliciteret til landskabsarkitektfirmaet Møller og Wichmann, der stod for indsamlingen 

af den tilstrækkelige viden om området.337 Firmaet Møller og Wichmann kom fra 

Silkeborg, og der er intet, der tyder på, at de skulle have haft nogle særlige bånd til 

Vestsjælland. I stedet var det altså en opgave om vidensindsamling og vidensformidling 

om et sted langt væk fra deres eget kontor, de skulle løse.  

Planlægningen af naturparken hvilede altså på indsamling af viden om anvendelse 

af lokaliteter. Her blev lokale foreninger og eventuelle interessenter spurgt bredt om, 

hvilke steder, områder og pladser de benyttede sig af. Blandt de, der blev spurgt var 

alle afdelingerne af Det danske Spejderkorps, den lokale afdeling af Dansk Ornitologisk 

Forening, Dansk Entomologisk Forening, alle idrætsforeninger, ligesom Botanisk 

forening blev hørt. På mindre lokalt plan blev Dansk Geologisk Forening og Kalø 

Vildtstation hørt. Ligeledes skulle NVE – Nordvestsjællands Energiselskab – og de 

lokale vandværker angive el-ledninger og vandboringer. Skoler, seminarier og 

gymnasier blev også spurgt, hvor de tog på ekskursioner og med hvilke fag.  

Alle adspurgte fik tilsendt et kortudsnit i 1:150.000, hvor de skulle markere og 

indtegne de steder og områder, der var af interesse for dem.338  De kort som 

foreningerne modtog var alle ens, men med de mange forskellige indtegninger, 

signaturer og streger, som blev indtegnet af de mange forskellige interessegrupper 

                                                 
336 Naturfredningskommissionen af 1961, “Betænkning om naturfredning I”, 85. 
337 “Vestsjællands Naturpark”, 7. 
338 “RA. Vestsjællands Amtskommune. Fredningsplanudvalg. Vestsjællands Naturpark. 

Journalnummer 462.” 
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fremstår de hver for sig som adskilte. De spørgeskemaer og kort, arkitektfirmaet 

samlede ind, tog højde for indsamling af viden og anvendelse – og undersøgte hvilke 

steder de forskellige institutioner brugte. Fig. 2 viser et eksempel på et spørgeskema 

om arealanvendelse, som blev sendt ud til gymnastik- og idrætsforeninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skemaet var fortrykt og blev sendt ud til alle foreningerne i amtet. Ligeledes 

medsendte Møller og Wichmann i mange tilfælde et kortudsnit, hvorpå respondenterne 

kunne indtegne de oplysninger, der blev bedt om. På fig. 3. er det en oversigt over 

amtets kloak- og rensningsanlæg, som blev sendt ind til planlægningen af naturparken.  

Figur 0.2 Udsnit af spørgskemaet sendt ud til amtets gymnastik- og idrætsforeninger. RA. 

Vestsjællands Naturpark. Vestsjællands Amtskommune 
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På den måde var det reelt en statusopgørelse over arealanvendelse i 1967. Planerne 

var derfor en omfattende kortlægning af, hvilke grupper og hvilke interesser, der var i 

områderne. At det ikke var helt lige til at angive alle interesser i et område, vidner svaret 

fra Holbæk og Omegns Museum: Min besvarelse af Deres venlige forespørgsel af 

26.8.-1969 angående arkæologiske interesseområder inden for området Saltbæk Vig – 

Brorfelde følger hermed, indtegnet på Deres kort. Imidlertid må jeg indrømme, at de 

angivne interesseområder højst sandsynligt kun dårligt dækker de faktiske forhold. Den 

opgave at udpege steder, om hvilke man har den formodning, at fremtidige 

undersøgelser vil fremdrage nye værdifulde fund og oplysninger, kan kun sjældent 

løses. I det store og hele, har jeg derfor kun kunnet angive områder, hvor der i forvejen 

er gjort fund, og hvor der kan være håbe om at finde mere, uden at kunne skønne over, 

om fundstederne allerede er udtømt.339  

 Citatet viser naturligvis arkæologiens uvished, indtil udgravningerne begynder, 

men det understreger samtidig det øjebliksbillede enhver indsamling af viden er. 

Naturparken kunne kun planlægges på baggrund af datidens arealanvendelse, men 

samtidig at enhver fysisk planlægning griber ind i fremtidige beslutninger og former, 

hvad der kan ske.  

Til sidst blev det indsamlede materiale og de indsamlede kort udgivet som en samlet 

rapport med titlen Vestsjællands Naturpark, hvor der ud over kortene indgik vignetter 

og tegninger af lokale steder, tegnet af tegneren Bjarne Nielsen. Rapporten fremstår 

som en lang række tematiske kort med det samme udsnit af Vestsjælland. Hvert kort 

har sit tema og den medfølgende tekst giver indblik i trafikforhold, kulturhistoriske 

interesser, botaniske interesser, men også kloakforhold, samt udflugtsmål og 

                                                 
339 Ibid. 

Figur 0.3 RA. Kortudsnit, 1:50000.  Kortet viser indberetningen af rensningsanlæg per 1967. Vestsjællands 

Naturpark. Vestsjællands Amtskommune 
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fritidsmuligheder (fig.4 og 5).  

Figur 0.5Udsnittet viser mulige udflugtsmuligheder, som anvist af respondenterne 

Figur 0.4. Kortudsnit fra publikationen Vestsjællands Naturpark. Informationen fra fig.3 er samlet på dette kort, 

der viser kloakeringsforhold. 
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I præsentationen af naturparken er det visuelle i hovedsædet, og repræsentationerne 

fungerer i høj grad som formidlere af viden. Man ser det samme udsnit af Vestsjælland 

med en lang række forskellige signaturer på. Hvis alle interesser blev præsenteret på et 

samlet kort, ville det være tydeligt, hvor mange modstridende og overlappende 

anvendelser, der er til stede på samme tid. Derfor giver det heller ikke mening ikke at 

præsentere alle interesser, alle optegnelser og registreringer på et kort. Alligevel er det 

væsentligt, at adskille signaturerne får man skabt et for beskueren overskueligt indblik 

i de forskellige forhold, såsom geologiske interesser, spejderklubber, feriehytter, 

højspændingsmaster og tekniske anlæg. Læst samlet fortæller kortene, hvor mange 

forskellige interesser, der ville skulle afvejes i forbindelse med en naturpark. Dermed 

blev planen for naturparken derfor et vidnesbyrd om landskabsbrugen på det givne 

tidspunkt 

 

I planen er selve den projekterede naturpark delt op i fire områder, der afspejler 

bestemte landskabstyper:  

1. Vandlandskaber præget af hav, øer og strandenge. Herunder Saltbæk Vig.  

2. Sø-områderne ved Åmosen og Tissø.  

3. Et herregårdslandskab omkring Torbenfeldt og Kongsdal.  

4. Et bakket landskab på Midtsjælland omkring Mogenstrup og Brorfelde.  

De fire områder i planer afspejlede således de forskellige landskabstyper, og må siges 

at være resultatet af pædagogisk-æstetiske overvejelser omkring variation og det 

eksemplariske. Alle fire områder skal i planen forstås som de sjællandske eksempler på 

netop de landskabstyper. Planen skabte dermed et afgrænset rum på Vestsjælland, der 

fungerede som et mikrokosmos og en slags open-air museum i stor skala. 

 

Saltbæk Vig indgik i planen som et ornitologisk interessested, hvorom formanden 

for Nordvestsjællands Naturhistoriske forening skrev, at ‘Danmark er for lille et land 

til at så ganske få mennesker kan have lov til at have så stort et område for sig selv.’340 

Inddragelsen af Saltbæk Vig i planerne for naturparken var tilsyneladende 

hovedsageligt for de ornitologisk interesserede og ikke for fuglene selv.341 Det falder 

sammen med at ornitologien fra 1950erne og frem blev mere og mere udbredt. Blandt 

amatørornitologer foregik der i denne periode også en slags professionalisering, hvor 

optællinger og kortlægning af fugle og fuglelokaliteter standardiseredes.342 Den 

stigende interesse for ornitologien krævede dog også adgang til fuglelokaliteterne, 

hvilket naturligvis var et problem på Saltbæk Vig, der var privat og lukket af for 

offentligheden. 

Der var allerede på dette tidspunkt stridspunktet mellem privat ejendomsret og 

almenvældets interesser, ligesom citatet kendetegner den gængse position i 

                                                 
340Svar på forespørgsel fra Møller og Wichmann.  Ibid. 
341 Ibid. 
342 Ferdinand, “Fuglene i landskabet”, 171. 
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naturfredningssager, at flest mulige bør have mulighed for at tilgå ̒naturen’. I Danmark 

er adgangen til omgivelserne i høj grad begrænset af den private ejendomsret, samt 

mark- og vejfredsloven. Afvejningen mellem den private ejendomsret og de almene 

interesser fyldte også i den senere fredningssag, som jeg følger senere i denne del af 

afhandlingen.  

Selvom man indhentede oplysninger om anvendelsen af arealer, var planlægningen 

af naturparken var i høj grad afkoblet fra de fysiske omgivelser og de lokale forhold. 

Det sammenhængende landskab i planerne for Vestsjællands Naturpark og 

Naturfredningskommissionens betænkning fra 1960erne er på en måde uden for det 

inddelte, matrikulære landskab. Også derfor får planerne om naturparken en snert af, at 

planlægningen kunne tage udgangspunkt i et tomt område eller på et blankt stykke 

papir.  

Naturparken fremstod som en samlet plan, hvor der var taget højde for 

parkeringsmuligheder såvel som udbygning af overnatnings- og transportmuligheder 

for besøgende. Som mange andre planer fra 1960erne var Naturpark Vestsjælland 

udtryk for den omfattende planlægning, der bar præg af store visioner for en 

altomfavnende velfærdsstat. Denne gang ikke udformet i børnehaver eller i 

beboelsesområder, men inden for rammerne af det mere diffuse begreb naturpark, hvor 

adgangen til naturen skulle sikres som en ret til en aktiv fritid.343 Lignende projekter 

blev senere realiseret ved blandt andet anlæggelsen af den københavnske Vestskov, 

såvel som planlægningen og omdannelsen af de tidligere grusgravsområder ved 

Hedeland uden for Roskilde til rekreative områder.344 De rekreative 

udfoldelsesmuligheder skulle altså ikke kun bestå i svømmehaller og idrætsanlæg, men 

også i adgangen til grønne arealer. 

 

På Vestsjælland skulle naturparken ikke hegnes ind eller markeres i landsskabet, 

som andet end et allerede eksisterende område. Netop denne form for naturpark er 

senere blevet gennemført i f.eks. Naturpark Skjoldungernes Land på Roskildeegnen. 

Tankerne omkring naturparken i Vestsjælland leder derfor frem mod de reelle 

naturparker, der er blevet oprettet og gennemført rundt om i landet siden 2008. 

Naturparker skal som oftest forstås som et mærkat på området, der gennem markeringen 

opnår en anden status, end en reel, fysisk afgrænsning til de omkringliggende 

områder.345  

Modsat f.eks. svenske og amerikanske naturparker, hvor det tilsyneladende uberørte 

er vægtig del af naturparkbegrebet, var naturparken og naturparker i Danmark generelt 

nødt til at blive tænkt som en del af den allerede eksisterende arealanvendelse, som det 

er tydeligt fra indsamlingen af spørgeskemaerne til de lokale foreninger og firmaer fra 

Vestsjælland. Fra begyndelsen var der derfor en bevidsthed om, at det i langt højere 

                                                 
343 En interessant samtidig oversigt over planlægningen i 1960erne findes i Kaufmann, 27 slags 

planer., der gennemgår en lang række planer om fysisk planlægning.  
344 Det statslige grusgravudvalg, “Hedeland. Rapport om og forslag til rekreativ anvendelse af et 

grusgravområde.” 
345 Hansen, “Løftet om et naturpolitisk nybrud. Nationalparkprocessen og naturforvaltningens 

legitimitetskrise.”, 82–83. 
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grad var et konstrueret kulturlandskab, der indgik i naturparken, og ikke en uberørt 

natur.346 Alligevel blev herregårdslandskaberne forstået som natur, og et 

beskyttelsesegnet område.   

Naturparkplanerne viser, hvordan bevaring af bestemte, sammenhængende 

landskaber ville blive en kompliceret proces, der involverede en lang række aktører. 

Samtidig viser planerne for naturparken, hvordan en rekreativ landskabsforståelse 

vandt frem blandt ikke landbrugere, og at de to landskabsanvendelser foregik samtidig. 

Planlægningen af naturparken er tidsmæssigt sammenfaldende med anvendelsen af 

grusgraven i Tømmerup som losseplads og samtidig med diskussionen om stigende 

jordpriser på landbrugsjord. De meget forskellige opfattelser af, hvad omgivelserne 

kunne og skulle bruges til, var altså tilstede samtidig og understreger, hvordan 

landskaber er relationelle og skabes i konstant vekselvirkning mellem det ønskede, det 

tilladte og det mulige, hvor det mulige særligt afhang af de iboende egenskaber.  

Planerne afspejler en forståelse af, at det almindelige landskab kunne forstås som 

noget særegent og med egen historie. Man var interesseret i et folkeligt 

oplysningsprojekt, hvor besøgende ville kunne aflæse landets menneskeskabte og 

geologiske historie i landskabet. Saltbæk Vig spillede i den henseende kun en mindre 

rolle, og blev ikke anset som et prominent sted, der skulle beskyttes. Overordnet var 

den offentlige interesse i rekreative landskaber dog skabt. Dermed var der blandt f.eks. 

Fredningsplanudvalget sket et skifte i, hvad Saltbæk Vig overordnet var. Hvor alle 

tidligere interaktioner mellem Saltbæk Vig-området og myndighederne – hvad enten 

det var Statens Landvindingsudvalg eller sognekommunerne – havde handlet om at 

skabe landbrugsmæssig produktiv jord og vedligeholde det, der allerede var, indgik 

Saltbæk Vig nu som et fastlagt, naturskønt sted og et helle for fugle. Hvor selve vigen 

altså ikke ændrede sig stort, var stedet nu blevet til en "fuglelokalitet". 

Vestsjællands Naturpark blev ikke realiseret – det har ikke været muligt at afgøre, 

hvorfor – muligvis blev planen lagt til side i forbindelse med kommunal- og 

amtsreformen i 1970, der trådte i kraft samme år som planen udkom. Ligesom der kom 

bredere fokus på fredningsplanlægning frem for naturparker.347 Som omtalt i del II, 

blev regionplanlægningen en del af de nye arbejdspligter for Vestsjællands Amt, og 

ideen om planen indlejret i den planlægning. Faktum er dog, at ideen om offentlig 

adgang til Saltbæk Vig, samt beskyttelsen af floraen og faunaen levede videre i årene 

efter. Nu i høj grad støttet af ejerne selv i den fredningssag, der varede ca. 15 år. 

Fredningssagen er omdrejningspunktet i den næste del, hvor fastholdelsen af vigen i en 

bestemt form blev forhandlet mellem en lang række interessenter, og hvor 

internationale udpegninger og aktører i stigende grad påvirkede det ønskede, det mulige 

og det tilladte.   

 

                                                 
346 Mels, “Nature, Home, and Scenery: The Official Spatialities of Swedish National Parks”; Fälton, 

“Descendants of the modernist museum: tracing the musealisation of Swedish national parks”; Cronon, 

“The Trouble with Wilderness”. 
347 Holden Jensen, “Fredningsplanlægning gennem 3 årtier”, 46. 
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BESKYTTELSE OG FREDNING, 1974-1993. 

I 1988 skrev formanden for Naturfredningsrådet, Ib Johnsen, til Fredningsnævnet 

for Vestsjællands Amt, at: "…et forhold rådet tillægger stor betydning, er, at området 

har været uforstyrret af mennesker gennem en relativt lang årrække. Det er et af de 

overordentligt få steder, hvor et stort, velegnet område har fået lov at forblive relativt 

uforstyrret. Saltbæk Vig er derfor et ideelt sted at sikre en uforstyrret natur, så vidt det 

er muligt i dag."348   

På trods af at Saltbæk Vigs beskyttelsesværdige plante- og dyreliv var skabt gennem 

en gennemgående forandring af vigen fra vand- og kystområde til en brakvandssø med 

tilstødende engarealer, blev det uforstyrrede et af hovedargumenterne i den 

fredningssag, der udspillede sig mellem ejerne af Saltbæk Vig og Naturfredningsrådet 

fra begyndelsen af 1970erne og frem til den endelige fredning i 1990/1993.349 I løbet af 

denne periode diskuterede først ejerne og Naturfredningsrådet et forslag om frivillig 

fredning. Dernæst rejste fredningsstyrelsen i 1981 et forslag, som blev forkastet. Så 

igen i 1985 rejste fredningsstyrelsen i et nyt fredningsforslag, som først i 1990 blev 

vedtaget i en revideret form.  

 

I resten af denne analyse behandler jeg den langstrakte fredningssag og spørger 

igen, hvordan bevaring af et sted kan foregå, og hvordan stedet kontinuerligt skabes. 

Jeg spørger igen, hvilke praksisser og overbevisninger var involveret i at fastholde 

vigen i en bestemt tilstand.  For at undersøge dette følger jeg, hvordan Saltbæk Vig blev 

fredet, og hvilke interesser, der var på spil.  

I undersøgelsen af fredningssagen har jeg arbejdet tematisk med materialet, og jeg 

afviger her fra en strengt kronologisk opbygning, fordi de mange tematikker og 

problemstillinger opererer på tværs af tid. I stedet er analysen delt i følgende tre temaer:  

Først fokuserer jeg på forholdet mellem almene interesser og den private 

ejendomsret i diskussionerne om at frede vigen. Her undersøger jeg det ønskede, og 

spørger, hvordan ejernes ønsker fortsat var med til at skabe og fastholde området. Jeg 

viser, hvordan den private ejendomsret sidestilles med uforstyrrethed, og samtidig, 

hvordan det uforstyrrede er en prisme, hvorigennem man kan forstå, hvad der er muligt, 

ønskeligt og tilladt på et sted, som Saltbæk Vig.  

Dernæst undersøger jeg, udpegninger og registreringer i forbindelse med 

fredningssagen. Udpegningerne og registreringerne er konkrete eksempler på den 

oversættelsesproces fra lokalitet til flytbar viden, som dannede baggrund for 

fredningssagen. Som jeg vil vise, fik registreringerne og udpegningerne magt hele vejen 

gennem fredningssagen. Igennem udpegningerne indskriver vigen sig også i en 

international interessesfære og netværk, som i høj grad påvirker det mulige og det 

tilladte.   

Den sidste del afsnit afrunder fredningssagen og peger på, hvordan de mange 

forskellige interesser og aktører samledes omkring den samme lokalitet. Stedet og 

                                                 
348 “RA. 1903.Naturfredningsrådet. 1917-1992. Journalsager 1516-1519. 259”. 
349 Fredningen fra 1990 blev påklaget og først endeligt afgjort i 1993. 



145 

 

området Saltbæk Vig moduleres i den forstand og er ikke entydigt fastlåst. Alt efter 

(fag)interesse er der forskellige aspekter, der får vægt og dermed betydning. Her samler 

jeg det ønskede, det tilladte og det mulige. Samlet viser fredningssagen, hvordan 

forskellige opfattelser af, hvad der er væsentligt at bevare får forskellig vægt, alt efter 

afsenderens status.  

Førend jeg går til selve fredningssagen, skitserer jeg kort herunder forholdet mellem 

fredninger og naturbeskyttelse og begges forbindelser til den private ejendomsret. Det 

uddybes også yderligere senere i analysen. 

Et kort oprids af fredningens historie 

De første fredninger i 1850erne var af udpræget videnskabelig interesse. Den første 

landskabsfredning i Danmark -  fredningen af Gammelmosen i Gentofte – gik først og 

fremmest på at sikre, at man i fremtiden kunne undersøge udviklingen af tørvelag i 

moser. Det vil sige en art teknisk-økonomisk eller videnskabelig fredning af en lokalitet 

med henblik på fremtidige undersøgelser. 350 

I 1917 blev den første landsdækkende fredning af de danske kyster som del af den 

nye naturfredningslov, som var blevet til på initiativ af Danmarks 

Naturfredningsforening.351 Fredningen sikrede, at kysterne forblev ubebyggede og gav 

offentligheden adgang til kystarealer. Det gjaldt dog, at allerede bebyggede kyster, eller 

haveanlæg til stranden, forblev private, og uden offentlig adgang. Det gælder f.eks. 

store dele af Strandvejen nord for København.  

Den første revision af Naturfredningsloven kom i 1937. Revisionen gav 

naturfredningsloven tre hovedformål: landskabelige og landskabsæstetiske, 

videnskabelige og pædagogiske samt til sidst rekreative. Siden kom det i forrige afsnit 

omtalte fokus på fredning af sammenhængende landskaber, men som ikke i sig selv 

medførte større ændringer af fredningspraksisser. Overordnet kan man sige, at 

fredningspolitikken er gået fra at være niche og enkeltsagsfokuseret til et langt bredere 

fokus, der i de seneste årtier især har fokuseret på offentlig, rekreativ adgang til naturen 

for den brede befolkning.  

 

Siden fredninger blev indført har de indeholdt tre grundlæggende problemstillinger. 

For det første er der fredningsbestemmelserne, der angiver præmisser, forudsætninger 

og baggrund for fredning. For det andet er der spørgsmålet om offentlig adgang til 

fredede områder. For det tredje er der spørgsmålet om vurdering af og udbetaling af 

erstatning til ejerne af de fredede områder. Indebærer fredningen indskrænkning af 

ejerens mulighed for at udnytte området økonomisk, har ejeren ret til erstatning.  

Fælles for fredningsbestræbelserne på tværs af tid er, at de indeholder en 

fastlæggelse af en tilstand, en afgrænsning af et område eller sted fra sine omgivelser 

og til sidst skal en fredning forholde sig til ejendomsretten. Fredningssager har 

individuelle servitutter, og fredninger skal derfor især forstås som en juridisk binding 

                                                 
350 C. Vaupell, “Om Gammelmosens tilstand”.  
351 Naturfredningskommissionen af 1961, “Betænkning om naturfredning I”, 15. 
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pålagt bestemte matrikler. Desuden er der ofte en påstand om stedets tilstand indlejret 

i en fredningsbestemmelse.352 

I den forstand er en fredning en form for ekspropriation, idet 

rådighedsmulighederne indskrænkes, om end det fredede ikke automatiske afstås til 

staten eller kommunen, som det var tilfældet med ekspropriationerne forud for 

anlæggelsen af den kontrollerede losseplads i Ubberup, som behandlet i del II.  

 

Fredningspolitikken har altid haft et element af almene interesser over for 

særinteresser. Det vil sige, at adgangen til naturen har været en vægtig del af Danmarks 

Naturfredningsforenings arbejde, mens f.eks. de botaniske eller ornitologiske 

interessegrupper i højere grad har arbejdet for at sikre lokaliteterne og ikke 

nødvendigvis offentlig adgang for alle. Ejere har således ladet deres arealer frede af 

forskellige, individuelle årsager f.eks. for at friholde et areal fra byggeri.353 

Derudover har naturfredningssager ofte hensigter om bevaring og beskyttelse. Der 

skal skabes et helle for de plantearter, dyr eller padder, der lever der. Hvor naturfredning 

i begyndelsen af 1900-tallet mere eller mindre var lig med åbne landskaber og kyster, 

var der mod 1970erne et langt mere specifikt og samtidig fragmenteret naturbegreb på 

spil. Enhver frednings servitut afspejler følgelig også det naturbegreb, der var udbredt 

under udarbejdelsen af den pågældende fredning.  

 

Naturbegrebets foranderlighed og dets sammenhæng med videnskabelige 

forandringer ses i indførslen af naturbeskyttelse som begreb i 1978-revisionen af 

Naturfredningsloven. Her blev naturbeskyttelse en grundbestanddel i igangsættelsen af 

fredningssager, idet loven særskilt inkluderede beskyttelse af vådområder mod 

forurening. Hidtil havde vådområder og vandløb hovedsageligt været beskyttet af 

vandløbsloven og var blevet administreret derigennem, men med revisionen blev disse 

helt generelt underlagt beskyttelse. I den forstand blev naturtypen vandløb og ikke dens 

funktion som vandforsyning eller afledning afgørende for at opnå beskyttelse.354 

Beskyttelse kan, men behøver ikke, være stedsspecifik såsom som en fredning. I 

stedet opererer naturbeskyttelse i langt højere grad ud fra naturvidenskabeligt 

definerede naturtyper, f.eks. strandenge, vader, heder, lobeliesøer osv., som uanset om 

stedet eller området er fredet, vil det skulle beskyttes mod forandring, forværring af 

dets tilstand og dermed opretholdes i den form, det blev fredet i. Naturbeskyttelsen 

sigter bredere end en fredning og arbejder mod almene beskyttelser af biotoper og arter 

frem for de matrikulært afgrænsede. Fredningspolitikkens betydning for artsbevaring 

og naturbeskyttelse er på sin vis blevet overhalet indenom af EU-direktiver og andre 

                                                 
352 Wulff, Landboret, 352–53. 
353 Fredningen af Asnæs Dyrehave er et eksempel på en fredning med servitut, der sikrer mod 

bebyggelse. Fredningsnævnet, “Afgørelser - Reg. nr.: 02102.00 Fredningen vedrører: Asnæs 

Dyrehave”.  
354 Knuth-Winterfeldt, “En epoke i naturbeskyttelsens historie”, 11–13. Vandløbslovgivning var hidtil 

hovedsageligt møntet på anvendelse og funktion, dvs. af forsyningshensyn til industri og vanding. 

Engberg, Det heles vel, kap. 21-23. 
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miljøbeskyttelsestiltag, der er blevet implementeret siden 1970erne.355 

Hvis en naturtype i forvejen er underlagt beskyttelse vil den være erstatningsfri for 

ejeren. Det vil sige, at rådighedsindskrænkelser som følge af udpegningen af f.eks. 

strandeng, ikke vil blive erstattet af staten.356 I fredningssager derimod vil 

erstatningsspørgsmål skulle afgøres ud fra arealets benyttelse ved fredningstidspunktet, 

og det er derfor væsentligt, hvad der blev dyrket, eller hvordan et området blev anvendt 

inden fredningen, i forhold til udmåling af erstatningens størrelse.  

Desuden medfører en beskyttelsesstatus, såsom en Ramsar-udpegning eller 

indlemmelse under et EU- habitatområde, ikke nødvendigvis en fredning, men til 

gengæld et krav om bestemte driftsformer, der sigter på at opretholde, bevare eller 

forbedre den naturtype eller art, der danner grundlag for udpegningen til 

beskyttelsesegnet område.357   

 

Fredningen af Saltbæk Vig foregik over en årrække, hvilket kom til at have 

væsentlig betydning for udformningen af fredningssagen og dens forløb.  I løbet af de 

femten år blev både Naturfredningsloven revideret, og den danske miljøpolitik 

internationaliseret og indlemmet i EU-politikken. Ligeledes skete der et skred mellem 

opretholdelsen af den private ejendomsret som ukrænkelig, og de mere almene 

interesser for naturen, såsom adgang til større, lukkede områder. Hvad der gjaldt som 

almene interesser og mulige krav var dermed under forandring. Dermed var tidspunktet 

omkring fredningssagen på Saltbæk Vig en brydningstid i forholdet mellem det 

beskyttelsesværdige og det fredningsegnede, som kom til at få indflydelse på hele 

forløbet. 

Efter denne oversigt over fredningspolitikkens udvikling, vil jeg nu gennemgå og 

beskrive fredningssagen. Jeg begynder ud fra forholdet mellem den private ejendomsret 

og de almene interesser, hvor jeg særligt interesserer mig for, hvordan ejendomsretten 

og de almene interesser anvendes forskelligt alt efter aktørstatus. Dernæst vender jeg 

mig mod udpegningerne og registreringernes indflydelse på det mulige, det ønskede og 

det tilladelige.  

Privat ejendom og almene interesser  

Almeninteresse defineres i Den danske Ordbog som ”samfundets eller det store 

flertals interesse i at noget forholder sig på en bestemt måde.”358 Det er således bredt, 

og kan dække over både materielle og immaterielle goder. I forhold til arealanvendelse 

og landskabsbrug kan almene interesser være rekreative, men de kan også være af 

forsyningsmæssig karakter. Almene interesser er derfor historisk betingede og 

foranderlige. Et møde mellem almene interesser fandt sted også ved Saltbæk Vig, da en 

hollandsk oliekoncern i 1974 afsøgte muligheden for at lave et olieraffinaderi ved 

Kalundborg. Et oplagt sted ville være ved Tømmerup Holme sydøst for Saltbæk Vig. 

                                                 
355 Holten-Andersen, Pedersen, og Christensen, “Den moderne naturpolitik”, 29. 
356 Wulff, Landboret, 362. 
357 Andersen, “Fredning”, 134. Se også: Koester, Ramsar-konventionen om beskyttelse af vådområder. 
358 “almeninteresse — Den Danske Ordbog”. 
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Raffinaderiet skulle forsynes med olie fra skibe ud for kysten ved Saltbæk Vig. Her 

skulle etableres en såkaldt duc d’albe, hvor olietankere kunne ligge, mens olien blev 

transporteret i underjordiske pipelines til raffinaderiet. Disse pipelines ville strække sig 

over ca. femten kilometer, dels i kanten af Saltbæk Vig og mod Nyby havn ved Røsnæs. 

Kalundborgs borgmester, J. Hagemann-Petersen anførte i den anledning i et brev til 

Naturfredningsrådet, at ifølge planerne ville  raffinaderiet bidrage væsentligt til den 

danske olieforsyning.359 En ikke uvæsentlig tilføjelse set i lyset af den daværende 

oliekrise, der skabte tvivl om fremtidig energiforsyning.360 

Samtidig med Hagemann-Petersens brev til Naturfredningsrådet, tog Valdemar 

Kähler fra A/S Saltbæk Vig kontakt til Naturfredningsrådet om muligheden for at frede 

Saltbæk Vig for at sikre fuglelivet i området. Kähler skrev:  

"I anledning af, at der for tiden verserer stærke forlydender om opførelsen af et 

stort olieraffinaderi ved Tømmerup Holme, umiddelbart sydvest for Saltbæk Vig, vil vi 

henlede opmærksomheden på, at en uheldig beliggenhed af et sådant raffinaderi kan få 

katastrofale følger for Saltbæk Vig som naturlandskabelig lokalitet.  Vi skal blot gøre 

opmærksom på, at Saltbæk Vig figurerer på MAR-listen (en international liste over de 

200 vigtigste lokaliteter for ”vandfugle” i Europa, Lilleasien og Nordafrika) samt 

henvise til diverse rapporter i forbindelse med planlægningen af Vestsjællands 

Naturpark.  Til slut skal vi meddele, at vi i øjeblikket forhandler om en frivillig fredning 

af området."361  

De to henvendelser til Naturfredningsrådet kom inden for en måned, og afspejler de 

interessekonflikter og forskellige syn på det samme område, der gjorde sig gældende. 

Mens borgmesteren var optaget af at sikre kommunens økonomiske vækst, uden særlige 

hensyn til lokale naturområder, var Kähler optaget af Saltbæk Vigs fugleliv og rent 

visuelt bekymret for raffinaderiets påvirkning af området, som ifølge ham ville have en 

uheldig virkning på oplevelsen af at være i området. For Kähler var det derfor i første 

omgang særligt landskabet og området som æstetisk oplevelse i sig selv, der var vigtig. 

I anden række kom også fuglene som bidrog til æstetikken, samt deres behov for plads.  

Til sidst viser Kählers henvendelse, hvordan den private ejendomsret kunne 

anvendes til bevaring og fastholdelse af steder gennem en frivillig fredning. Som det 

fremgik i planlægningen af Vestsjællands Naturpark, har Saltbæk Vig længe været et 

sted, især ornitologer ønskede adgang til. En offentlig fredning ville sikre området, men 

muligvis kræve offentlig adgang. Netop derfor ville en frivilligt igangsat fredning af 

området kunne sikre, at ejernes ret til at holde området lukket for offentligheden blev 

bibeholdt.  

Ud over A/S Saltbæk Vigs arealer, ejede også Kalundborg Kommune en matrikel, 

mens ostegrossereren Poul Tholstrup Krageøen på den yderste del af dæmningen. 

Tholstrup var ivrig amatørornitolog og tidligt i kontakt med Danmarks 

                                                 
359 “RA. 1903.Naturfredningsrådet. 1917-1992. Journalsager 1516-1519. 259”; Eriksen, “Tystys-

forhandlinger om superraffinaderi”. 
360 Rasmussen, “Danmark efter 1973”, 399 ff. 
361 “RA. 1903.Naturfredningsrådet. 1917-1992. Journalsager 1516-1519. 259”. 
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Naturfredningsforening for at rejse en fredningssag.362  

Hvor almene interesser i forbindelse med planlægningen af Vestsjællands 

Naturpark havde været offentlig adgang til rekreative områder, var de almene interesser 

her bevaring af fuglelivet, som ifølge ejerne krævede ro, og dermed ingen adgang for 

offentligheden. Der var altså to modstridende almene interesser på samme sted, og gen 

var spændingen mellem især, hvad der var ønsket og muligt sammenfiltret med stedets 

iboende kvaliteter. Netop forholdet mellem disse blev en stor del af fredningssagen, 

som fulgte i årene efter.  

En frivillig fredning 

Over et par år skrev Naturfredningsrådet, Valdemar Kähler fra A/S Saltbæk Vig og 

Fredningsstyrelsen frem og tilbage om muligheden for at frede dele af Saltbæk Vig.363 

Selskabet sendte det første udkast til fredningsbestemmelserne i januar 1974. Udkastet 

bestod i første omgang af fire kortfattede paragraffer.  

Den første paragraf i forslaget angav, at ̒arealerne skal så vidt muligt bevares i sin 

nuværende tilstand.’364 Forslaget præciserede dog i første omgang ikke nærmere, hvori 

den nuværende tilstand bestod. Den anden paragraf omhandlede jagtretten, som blot 

skulle være skånsom og sportslig. Den tredje omhandlede adgang til Saltbæk Vig og 

pointerede meget specifikt "ejerne, deres gæster, og personer der har at gøre med 

områdets erhvervsmæssige udnyttelse"365 som adgangsberettigede. Ingen andre skulle 

have adgang. Den sidste paragraf gav Naturfredningsrådet påtaleberettigelse over for 

ejerne, hvilket betød, at Naturfredningsrådet kunne irettesætte og klage, hvis ejerne 

misligholdt deres forpligtelser.   

Dette første forslag lagde grundstenen til de efterfølgende diskussioner, som kan 

deles op i tre: Først spørgsmålet om, hvad der skulle fredes, og hvorfor? Dernæst 

spørgsmålet om, hvordan det i praksis skulle foregå. Hvordan ville ejerne sikre 

områdets tilstand og hvem skulle betale? Til sidst var spørgsmålet om adgang 

afgørende. 

 

Den fredning ejerne og embedsværket i Naturfredningsrådet planlagde ville være 

en såkaldt ̒status-quo’-fredning, der skulle fastholde græsarealer, vandstande og 

tilstanden i området på et fastlagt niveau. Ved ̒status-quo’-fredninger gjaldt det derfor 

                                                 
362 Da Tholstrups ejendom var og er en mindre del af det samlede område, har jeg valgt at fokusere 

udelukkende på A/S Saltbæk Vigs fredningssag frem til den større, samlede fredningssag, som jeg 

behandler nedenfor. Tholstrup var dog – i lighed med Kähler og A/S Saltbæk Vig – ikke interesseret i 

offentlig adgang til sine områder af hensyn til fuglelivet. Tholstrup anlagde ud for Krageøen et 

fuglefjeld, der skulle tiltrække vandefugle, såsom gravand og toppet skallesluger. Fuglefjeldet blev 

skabt af opgrav af rullesten fra kysten og fyldt op med beton. Projektet var godkendt af Zoologisk 

Museum og Ministeriet for Kulturelle Anliggender, selvom det stred imod strandbyggelinjen. Det blev 

ikke den store fuglesucces, men står stadig den dag i dag. “RA.LC-004b. Fredningsnævnet for 

Vestsjællands Amts Sydlige Fredningskreds. 1974, 3 - 1975, 234.” 
363 “RA. 1903.Naturfredningsrådet. 1917-1992. Journalsager 1516-1519. 259”. 
364 Ibid. 
365 Ibid. 
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om at finde en plejetilstand, der var acceptabelt for myndigheder og ejere og som 

samtidig tilgodeså den lokalitet, der skulle fredes.366  Da A/S Saltbæk Vig gerne ville 

lave en frivillig fredning, ville det blive en fredning for egen regning, hvor selskabet 

ikke ville få erstatning for indskrænkningen i deres ejendomsret. Til gengæld 

forventede selskabet, at det havde ret til i hovedtræk at definere, hvordan fredningen 

skulle foregå. Herunder lagde de især vægt på, at deres egen brugsret ikke blev 

indskrænket, sådan at de forsat kunne have fiskeri på vigen, samt udnytte jagten på 

området.  

Det var vigtigt for A/S Saltbæk Vig, at Danmarks Naturfredningsforening så vidt 

muligt ikke blev inddraget i fredningssagen, men at den blev rejst af Miljøministeriet. 

Det skulle sikre, at fredningen ikke ville blive et prestigeprojekt for 

Naturfredningsforeningen, men en fredning på baggrund af miljø- og naturhensyn. 

Ejerne var altså ikke interesserede i at inddrage andre i bevaringen af Saltbæk Vig.367 

Dermed involverede de første forhandlinger, der kun dækkede A/S Saltbæk Vigs 

matrikler, kun få: Valdemar Kähler på vegne af A/S Saltbæk Vig og to embedsmænd 

fra Miljøministeriet. Brevvekslingen mellem ejerne og Fredningsstyrelsen blev af 

begge opfattet som uformel og uden forpligtelse.  

De personlige relationer gjorde tilsyneladende, at fredningsforslaget kunne 

formuleres uden kortbilag og matrikelnumre. Det lader til, at der ikke var grund til mere 

præcision, end at præcisere brugen og praksisserne på lokaliteten. Hvad der rent faktisk 

var på vigen – hvilke fugle, hvilke plantearter og naturtyper var endnu underordnet. 

Selvom Naturfredningsrådet endnu ikke havde undersøgt området støttede rådet 

fredningen. Dette skulle undersøges efter fredningen var gennemført og 

Naturfredningsrådet ville altså vente med at registrere naturtyper til fredningen var 

gennemført. Indtil da opererede embedsmændene og ejerne ud fra en overbevisning om 

Saltbæk Vigs biotopbetydning.   

Brevvekslingen mellem Fredningsstyrelsen og A/S Saltbæk Vig kan minde om 

forløbet aftalen mellem Thyge Nielsen og Tømmerup Sognekommune, som beskrevet 

i kapitel I, hvor aftalerne også var løst formulerede og tilvejebragt gennem personlige 

forhold. De tidlige fredningsforhandlinger viser, at der ikke var opbygget et stort 

apparat af vidensindsamling og vidensformidling i forbindelse med fredningssager, 

men at fredningsønsket var bundet i ejernes ønsker, frem for en forudgående interesse 

fra myndighedernes side. 

 

Ved et internt møde i Fredningsstyrelsen i 1975 kom spørgsmålet om offentlig 

adgang til Saltbæk Vig frem. Styrelsen forestillede sig, at offentlig adgang kunne foregå 

til et fugletårn, så fugleinteresserede kunne iagttage fugle uden at forstyrre dem. De 

forestillede sig ikke, at adgangen skulle være til hele området, da det ville forstyrre 

fuglelive. Dermed var ideen om offentlig adgang til vigen født, og den kom til at spille 

en væsentlig rolle for de videre forhandlinger.  

Embedsværket i Fredningsstyrelsen begyndte altså at stille krav og komme med 

                                                 
366 Wulff, Landboret, 352. 
367 ”Naturfredningsrådet, 1903-1917,1992, “Journalsager. 1516-1519. 259.” 
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flere forslag undervejs i forhandlingerne, og der blev inddraget flere og flere mennesker 

i diskussionerne om fredningen. I forhandlingerne kan man således følge et skred fra 

en meget forsigtig tilgang til ejerne fra myndighedernes side til flere direkte krav til 

fredningsbestemmelserne. Noget tyder på, at myndighederne i perioden fik større 

selvtillid i spørgsmålet om, at der skal tillades adgang og stilles krav til mere specifikke 

plejetilstande end beskrevet i f.eks. det første udkast til fredningsbestemmelserne, hvor 

fredningsbestemmelserne skulle fastlægges, inden en fredningssag skulle rejses af 

fredningsnævnet for Vestsjællands Amt.368 Måske af den grund lykkedes den frivillige 

fredning ikke, da forslagene fra Fredningsstyrelsen om f.eks. offentlig adgang modstred 

de ønsker, ejerkredsen havde. 

Forhandlingerne mellem A/S Saltbæk Vig forløb sporadisk over flere år, hvor der 

indimellem var lange pauser i brevvekslingen. Selvom ejerne selv havde henvendt sig 

for at frede området, var der ingen hast deres svar på Naturfredningsrådets 

henvendelser. Noget tyder på, at hele ejerkredsen enten ikke var enige i at frede 

området, eller det at afslutte fredningssagen ikke blev prioriteret højt. 

Langsommeligheden gjorde, at inden parterne nåede til en afgørelse, trådte den nye 

Naturfredningslov i kraft, 1. januar 1979.369 Denne nye lov, Naturfredningsloven af 

1978, indeholdt et krav om offentlige høringer og interessetilkendegivelser i 

forbindelse med fredningssager. Dermed blev processen omkring fredningen af 

Saltbæk Vig mere kompliceret, og som jeg vil vise nedenfor, blev andre aktører end 

ejerne i stigende grad en del af fredningsplanen.  

Inddragelse af offentligheden, 1981 – flere aktører og 

interesser. 

Fredningen af Saltbæk Vig havde hidtil været en privat forhandling mellem ejerne 

og myndighederne, men forhandlingerne ændrede karakter i 1981. På baggrund af 

revisionen af Naturfredningsloven i 1978, skulle et fredningsforslag lægges frem til 

offentligt gennemsyn og debat.  Der skulle også holdes offentlige møder om fredningen, 

så alle interesserede samt berørte parter kunne få mulighed for at blive hørt. Herefter 

kom fredningsforslaget til forhandling frem til at Fredningsnævnet traf en endelig 

afgørelse. Herefter kunne afgørelsen fra Fredningsnævnet ankes til 

Overfredningsnævnet, ligesom eventuel erstatning kunne påklages. 

Revisionen af naturfredningsloven fra 1978 begrænsede mulighederne for frivillige 

fredninger, samt understøttede muligheden for offentlig adgang til fredede områder. 

Det var som bekendt netop en frivillig fredning, selskabet var interesseret i, og netop 

ikke offentlig adgang. Deres ønsker var dog blevet indhentet af lovændringen i 

naturfredningsloven. Fredningen var nu et offentligt anliggende, der kunne blive 

genstand for en bredere debat og indflydelse. De almene interesser fik igennem den 

offentlige høring mere taletid og mere indflydelse i forhold fredningsbestemmelserne. 
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På et møde i september 1981 mødtes Fredningsstyrelsen, ejerne og repræsentanter 

for forskellige interesseorganisationer for første gang i Kalundborghallen. 

Fredningsforslaget havde ikke tidligere været udlagt til offentlig høring, eller sendt til 

amtsrådet eller de berørte kommuner før mødet, og det var derfor stadig et foreløbigt 

forslag, som kunne revideres og omformes efter mødet. Parterne mødtes på baggrund 

af forslaget fra 1978, som begrænsede sig til de enkelte matrikler, Saltbæk Vig A/S 

ejede.  

Ved mødet i 1981 viste det sig, at især interesseorganisationerne, men også 

amtskommunen var indstillede på at frede et langt større område, end blot A/S Saltbæk 

Vigs arealer. Den geografisk begrænsede fredning var det første, der blev kritiseret ved 

mødet, hvor repræsentanten fra Dansk Ornitologisk Forening "... hilste forslaget 

velkomment, men fandt at det ikke beskyttede alle de fuglearter, der optræder i området. 

Derfor bør fredningen som foreslået af b.la. Danmarks Naturfredningsforening udvides 

med Krageø og Vrøj, ligesom der bør udstede §60 bekendtgørelse for Alleshavebugten. 

Endvidere er der andre området i de østlige og sydøstlige dele, der bør inddrages."370  

I stedet skulle hele det område, man geografisk forstod som Saltbæk Vig, fredes. Både 

Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening mente, at 

fredningssagen skulle udvides betragteligt med de omkringliggende matrikler, sådan 

afgrænsningen var baseret på landskabelige sammenhænge og hensyn til fugleliv og 

ikke blot på matrikelgrænser og ejerskab.  En tilgang, som tog hensyn til lokaliteten 

som sted og ikke kun til ejerforholdet. Det var et hele, og ikke en andel, man skulle 

frede.  

Denne forståelse af Saltbæk Vig som samlet område trækker tråde tilbage til 

Vestsjællands Naturpark og regionplanlægningen. Hvor vigen i planlægningen af 

Vestsjællands Naturpark var blevet forstået som en del af et regionalt landskab og 

afslutningen på en smeltevandslette, fremstod den i denne del af fredningssagen som 

en samlet ejendom med en enkelt ejer. Der er en væsentlig forskel i de to 

landskabsforståelser, hvor den første er præget af en naturgeografisk forståelse af 

omgivelserne, mens den sidste relaterer sig til ejerskabet og dermed bevidst eller 

ubevidst for ejerne, afgrænses af markskel, hegn og matrikelnumre. 

 

Generelt fandt mødedeltagerne fredningsforslaget for upræcist. De efterspurgte 

mere konkret viden om de udpegninger, der lå til grund for fredningen. Det gjaldt 

særligt fordelingen af plejeansvar, men i ligeså høj grad var det de sproglige 

formuleringer, som blev påtalt på mødet. Formuleringerne var for uklare i forhold, at 

de ville blive juridisk gældende. Særligt i forhold til fastlæggelsen af hvad, der skulle 

fredes var den udsendte medarbejder fra Holbæk Amtskommune utilfreds. Som der står 

i referatet: "Beplantningsbestemmelsen i §2 er for uklar. Hvad forstås ved ”nogle åbne 

partier”?"371 
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Han manglede mere præcise stedangivelser, samt konkret information om 

udbredelsen af f.eks. skov eller åbent land, og hvad åbent land som sådan indebar.372 

Den manglende præcision ifølge ham problematisk, da det ville blive svært at 

kontrollere, om fredningsservitutterne blev overholdt, hvis det er ikke var helt klart, 

hvad der blev fredet. Hvis de åbne partier ikke blev konkretiserede eller udpegede i 

felten og indskrevet på kort, ville der ikke være noget til hinder for, at de svandt ind, 

hvis ejerne ville plante træer. Ud over at det forvaltningsmæssigt ville blive svært at 

styre, om fredningen blev overholdt, viser formuleringen også, overgangen til en 

naturtypeorienteret forståelse af beskyttelse, og at der var en stigende forventning til 

konkret viden som baggrund for beskyttelse, og ikke blot med henvisning til 

"naturværdi" eller "uberørthed". Til sidst peger det også frem mod en økologisk 

helhedsforståelse af naturtyper, der skærer på tværs af matrikler og ejerforhold.  

 

Det lave informationsniveau gjaldt ikke kun de skriftlige formuleringer, men også 

fredningskortet over området. I forbindelse med genåbningen af fredningssagen havde 

Fredningsstyrelsen udarbejdet et fredningskort, der skulle illustrere det foreløbige 

fredningsforslag. Det var et krav i den reviderede Naturfredningslov, at der skulle 

udarbejdes fredningskort til brug i forhandlingerne, samt til fastlæggelse af 

frednignssgrænser. Udarbejdelsen af fredningskort skulle følge de vejledninger, som 

Fredningsstyrelsen havde lavet i 1979 i forbindelse med den nye naturfredningslov. Det 

betød, at fredningskort skulle bygges over et standardiseret grundkort, som dannede 

basis for det endelige fredningskort. Et grundkort var bygget op af et hovedkort, som 

bestod af et matrikelkort, et oversigtskort, teksthoved og signaturforklaring. 

Grundkortet skulle vise de eksisterende forhold, såsom vejføring, matrikelgrænser og 

dyrkningsområder, som kunne have betydning for fredningen.373 I den forstand skulle 

fredningskort fremover kondensere viden om lokaliteten, samt afspejle, hvad der 

fandtes på stedet, og gøre informationen tilgængelig på afstand – netop som det havde 

været tilfældet med kortlægningen og matrikuleringen i 1800-tallet, samt samme rolle 

repræsentationerne i planlægningen af lossepladsen spillede.  

                                                 
 
372 Ibid. 
373 Retningslinjer for kortmateriale, 6. 
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Det første kort (fig.6) til fredningsforslaget viser, hvordan fredningen var afgrænset 

langs matrikelskel, og ikke hele det område, som landskabeligt og topografisk udgjorde 

dele af vigen, herunder øerne Vrøj og Krageø. Dermed er kortbilaget til 

fredningsforslaget fra 1981 reelt blot et grundkort, da der ikke er nogle signaturer over 

hvad, der er på de forskellige områder.  

Kortet var ikke forsynet med naturtypesignaturer ud over en signatur, der ligner 

Figur 0.6. Kortmaterialet til det foreløbige fredningsforslag. Fredningsstyrelsen, 1981 
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traditionelle eng- eller mosesignaturer, men det lader sig ikke fuldstændig afklare, da 

kortet heller ikke var forsynet med signaturforklaring. I bund og grund fungerede kortet 

kun til at illustrere fredningsgrænser, og det viser således, hvordan Krageø og Vrøj ville 

være uden for fredningen, hvis den blev gennemført i denne form. Det ville være en 

fredning, der lydigt fulgte matrikelgrænserne, og som omtalt, ikke ville tage hensyn til 

stedets karakter. Kortet giver derfor kun et billede af områdets geografiske udstrækning, 

men ikke nærmere oplysninger.  

De mange ubekendte gjorde, at ingen af de indblandede parter på daværende 

tidspunkt kunne støtte en fredning, og den manglende præcision afholdt parterne fra at 

indgå en aftale, da det var for uklart, hvad aftalen ville indebære. 374 Aftalens 

formuleringer var eller de, som var blevet udarbejdet i samarbejde mellem 

Fredningsstyrelsen og A/S Saltbæk Vig i løbet af 1970erne, og som havde været 

diskuteret mellem de to parter adskillige gange. Modsat planlægningen af lossepladsen 

i Ubberup, hvor de forskellige administrative forvaltninger allerede midt i 1970erne var 

udbyggede og i gensidig dialog om planlægningen, var Fredningsforslaget som det 

forelå i 1981 et levn fra fortidige praksisser, hvor det var Naturrådet i dialog med ejere, 

der traf beslutningerne. Den manglende lokale forandring i enten teknisk forvaltning i 

Kalundborg eller i Fredningsplanafdelingen i Vestsjællands Amt blev også påtalt under 

mødet. Dermed kan forløbet gennem 1970erne kan ses som et modstykke til 

planlægningen af lossepladsen i Ubberup, hvor en lang række aktører på forskellige 

administrative niveauer påvirkede og fik indflydelse på beslutningsgangene. Hidtil var 

det stadig blot Fredningsstyrelsen og ejerkredsen i A/S Saltbæk Vig, der havde haft 

beslutningsmagt. 

 

Det var tydeligt, at selve ønsket om fredning ikke var et diskussionspunkt, 

tværtimod var der blandt ejere, myndigheder og interessegrupper et udbredt ønske om 

at frede vigen. Mødet i 1981 kom på mange måder til at angive retningen for den 

efterfølgende fredningssag, der blev rejst i 1985.  

 For det første var der spørgsmålet om offentlig adgang og almenvellets interesser, 

som allerede var et diskussionspunkt inden. For det andet var der spørgsmålet om 

præcision i forhold til, hvad der skulle fredes, og hvor det befandt sig. For det tredje var 

der afvejningerne af alle de forskellige interesser og aktører: ejere, fugle, myndigheder 

og interesseorganisationer.  

Inddragelsen af mange flere aktører – andre ejere og organisationer reducerede A/S 

Saltbæk Vigs andel af fredningssagen, men der blev samtidig under mødet tegnet en 

mulig fremtidig konflikt mellem fredningsmyndigheder og ejere op. 

Fredningsdiskussionen gik derfor hovedsageligt på uoverensstemmelsen mellem 

ejernes ønsker og interesseorganisationernes ønsker, som særligt gjaldt det geografiske 

omfang af fredningen, den offentlige adgang, samt hvordan fredningen skulle 

afgrænses. Mødet illustrerer de styrkeprøver, de forskellige aktører indgik i de følgende 

år, hvor spørgsmålet om den private ejendomsrets ukrænkelighed og status stod over 

for internationale beskyttelsesinitiativer. Samlet var alle aktører allerede interesserede 

                                                 
374 “RA.LC-004a. Fredningsnævnet, 1985. 30. 2”. 
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i at bevare Saltbæk Vig, men hvordan og hvad, der skulle sikres, var man ikke enige 

om. Det er fokus i de næste afsnit.  

Præcision, diskussion og nye forpligtelser: 1985-

fredningsforslaget 

Fire år senere, i 7. marts 1985, rejste Fredningsstyrelsen en officiel fredningssag for 

dele af Saltbæk Vig. Fredningsarealet dækkede 2613 ha, der både indeholdt veje, 

agerland, græsning, moser, søer, agerland, strandenge og overdrev og så selve vigen, 

hvor selve vandfladen dækkede langt den største enkelte terræntype. 1985-forslaget var 

grundlæggende en præcisering af 1981-forslaget, og modsat forslagene fra mødet i 

1981 dækkede fredningen ikke et større område end hidtil.  

Modsat det første fredningsforslag var der denne gang to hovedformål: 1. at sikre 

botaniske og ornitologiske lokaliteter. 2. at sikre offentligheden adgang til området.  

Det ene hovedformål skulle sikre, at der ikke blev foretaget ændringer af området 

uden godkendelse fra Fredningsnævnet (senere Skov- og Naturstyrelsen). Fredningen 

sigtede altså på at opretholde status quo i både pleje, pasning og udnyttelse. Denne del 

af forslaget stemte i store træk overens med det forslag, Naturfredningsrådet og A/S 

Saltbæk Vig tidligere var blevet enige om.  

Fredningsforslaget ville sikre muligheden for gennem en fredning at sikre fremtidig 

bevaring af området, samt fuglenes leveområder. Ordret skrev fredningsnævnet, at "Til 

opfyldelse af disse formål indeholder forslaget bestemmelser dels om regulering af 

ejendommens drift of udnyttelse dels om forbud mod bebyggelse, terrænændringer og 

en række andre foranstaltninger."375  

I den henseende ville Fredningsnævnet sikre sig tilladelse og mulighed for at gribe 

over for eventuelle forandringer, som ejerne kunne foranstalte. Fredningssagen lagde 

dermed op til at gribe ind i ejernes dispositionsret og muligheder for at forpagte jord ud 

eller ændre driften af de tilbageværende landbrugsarealer.  

Det andet hovedformål med fredningen var nu at sikre offentlig adgang til området. 

I praksis gjaldt det om åbningen af færdsel på vejen på diget. Selvom fredningssagen 

overordnet gav indtryk af at ville give adgang til et stort, uberørt naturområde, ville 

adgangen dog være temmelig begrænset til en enkelt vej og eventuelt et fremtidigt 

fugletårn. Den offentlige adgang til fredede områder var specifikt blevet indført i den 

nye naturfredningslov af 1984, hvis kapitel VIII handlede om udvidelsen af den 

offentlig adgang til strande og private skove.376 Netop derfor var den offentlige adgang 

en kilde til konflikt i resten af  fredningssagen.   

De to hovedformål er styrende for resten af denne analyse. Først undersøger jeg, 

hvordan de ornitologiske og botaniske interesser påvirkede, hvordan forvaltningen og 

fredningen af Saltbæk Vig kunne foregå. Her viser jeg, hvordan registreringer, 

vidensindsamling og datamateriale indlemmede Saltbæk Vig i en international 

videnskabeliggørelse af naturen, her eksemplificeret gennem vandfuglene og 

                                                 
375 Ibid.  
376 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af Lov om naturfredning (Naturfredningsloven). 
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vådområder. Udpegninger og registreringer på Saltbæk Vig fik magt som en del af 

naturbeskyttelseshensyn og indskrev dansk miljøpolitik i et internationalt perspektiv. 

Således undersøger jeg, hvordan udpegningerne og registreringerne var medskabere af 

Saltbæk Vig som særlig beskyttelsesværdig lokalitet i et internationalt perspektiv. 

Derfor følger jeg udpegningernes rolle i den fortsatte bevaring af Saltbæk Vig som øde, 

afskåret lokalitet og viser, hvordan fuglene kom til at stå som tegn på og repræsentanter 

for frednings- og miljøpolitikken.  

Efterfølgende vender jeg mig mod botanikken og plantelivet på Saltbæk Vig, da 

beskyttelsesinteresserne og praksisser var forbundet til konkrete lokaliteter – såsom 

strandenge – som blev forstået og fortolket forskelligt alt efter faglig baggrund og 

interesse. Her følger jeg diskussionen om hvilke naturtyper, der var til stede på vigen 

samtidig.   Dermed bevæger jeg mig fra internationalt niveau tilbage til vigen som sted. 

Det er afgørende at undersøge Saltbæk Vig i denne kontekst, da udpegningerne af 

bevarings- og beskyttelsesværdige arter og naturtyper har været med til at forme 

praksisser, tilladelser og interesser i området, og fordi Saltbæk Vig og dermed 

fredningssagen gennem udpegningerne indgår også i interesser på forskellig 

forvaltningsmæssig og administrativ skala.  

Til sidst viser jeg, hvordan den offentlige adgang blev et fortsat stridspunkt, som 

kom på banen gentagne gange under denne del af fredningssagen, og som også knyttede 

sig til både de ornitologiske og botaniske interesser såvel som de menneskelige ønsker, 

hvor særligt det uforstyrrede fik vægt og indflydelse. 

Bevaring gennem beskyttelse: våde områder og vandfugle 

Fredningssagen var præget af modsatrettede interesser. Ejerne var interesserede i 

deres jagtret. Den botaniske forening ville beskytte planter og Danmarks 

Naturfredningsforening ville have adgang for besøgende. Disse interesser forholdt sig 

alle konkret til Saltbæk Vig som sted og lokalitet, og til de egenskaber, der ad åre var 

opstået og blevet til i området. Det var et sted, man kunne besøge, anvende og lukke af, 

men samtidig forblev spørgsmålet om, hvad man ville frede et stridspunkt. Hvad gav 

stedet sin værdi, og hvem medvirkede til dette? 

Som beskrevet i del II, blev miljøbeskyttelsen et national politisk anliggende i 

1960erne, hvor forurening af nærmiljøet blev anset som problematisk. Den nationale 

dagsorden var dog i høj grad formet af internationale tendenser, hvor miljø- og 

naturbeskyttelse kom på den internationale dagsorden fra begyndelsen af 1960erne og 

frem. Hidtil havde forureningsproblemer været forstået lokalt og afgrænset til enkelte 

industrier eller udslip, men der opstod i tiåret en forståelse af miljøet som et hele – og 

af miljøproblemer som samlede problemer på tværs af industrier, steder og 

landegrænser.377  

                                                 
377 Der er en righoldig litteratur om internationale organisationer og miljø- og naturbeskyttelse, se bl.a. 

Simone Schleper, Planning for the Planet; Kaiser og Meyer, International Organizations and 

Environmental Protection: Conservation and Globalization in the Twentieth Century; Jørgensen m.fl., 

“Entangled Environments: Historians and Nature in the Nordic Countries”; Haas, Epistemic 
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Efter Danmarks indtræden i EF i 1972 og den samtidige tiltræden til Ramsar-

konventionen, som sigtede på international beskyttelse af vådområder og vandfugle, 

indgik dansk natur- og miljøpolitik også i et internationalt samarbejde. Dette 

samarbejde forpligtede til koordination i miljøpolitiske spørgsmål, herunder i vand- og 

fuglebeskyttelse. Saltbæk Vig blev udpeget som først Ramsar-område i 1977 i 

forbindelse med Danmarks tiltræden til konventionen. Da EF-

fuglebeskyttelsesdirektivet blev vedtaget i 1979, blev Saltbæk Vig også en del af denne 

udpegning. Sluttelig udpegede Fredningsstyrelsen i samarbejde med geologer og 

biologer tilknyttet Naturrådet og Københavns Universitet Saltbæk Vig som nationalt 

geologisk og biologisk interesseområder.378 Formålet med geologiske og biologiske 

interesseområder var dels at sikre, at der skulle tages hensyn til områderne i fremtidig 

planlægning. Samtidig skulle udpegningerne sikre, at der blev foretaget overvågning 

og tilsyn med stederne. Til sidst var der en formidlingsmæssig pointe, idet især de 

geologiske interesseområder – i form af profiler i f.eks. lergrave – ofte var i fare for at 

blive fjernet eller dækket til. Interesseområderne skulle således sikre, at planlæggere og 

beslutningstagere havde disse interesser for øje.379 Dermed var Saltbæk Vig i løbet af 

femten år blevet indlemmet i en lang række forskellige naturbeskyttelsesinitiativer, hvis 

fælles grundlag lå i opfattelsen af, at der var arter og naturtyper, der skulle beskyttes 

mod videre indgreb.380 Tabel 1 viser de udpegninger, der gjaldt området under 

fredningssagen i 1980erne.  

                                                 
Communities, Constructivism, and International Environmental Politics; Matthews, “The Ramsar 

Convention on Wetlands”; Whatmore, Hybrid Geographies; Lorimer, Wildlife in the Anthropocene: 

Conservation after Nature; Hajer, The Politics of Environmental Discourse. 
378 “RA.LC-004a. Fredningsnævnet, 1985. 30. 2”; Fredningsstyrelsen, “Nationale geologiske 

interesseområder”. 
379 Fredningsstyrelsen, “Nationale geologiske interesseområder”; Fredningsstyrelsen, “Nationale 

biologiske interesseområder”. 
380 I 1992 vedtog Det Europæiske Råd Habitatdirektivet, ”Direktiv 92/43 EØF af 21. maj 1992 om 

bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter”, som på sin vis forenede de to andre beskyttelser i 
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Fredningsstyrelsen 1983 
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Disse udpegninger gjaldt området og gjorde, at der på de forskellige matrikler blev 

foretaget registreringer af naturtyperne og arterne; herunder naturligvis særligt de 

naturtyper, der var under enten national eller international beskyttelse.  

Udpegninger er vigtige instrumenter i international miljøbeskyttelse og 

naturbevaring, idet der på baggrund af fælles fastlagte kriterier findes de områder, der 

skal beskyttes på tværs af landegrænser. Selve udpegningen af et fuglebeskyttelses eller 

habitat-område baserer sig på indsamling og registrering af viden om stedet ud fra 

fastlagte kriterier, som jeg også uddyber nedenfor.381 Det kan være optælling af arter, 

fastlæggelse af vegetationens tilstand eller andre væsentlige elementer, der afgør om en 

eng f.eks. er strandeng eller ej, og dermed skal inkluderes i udpegningsgrundlaget.  

Våde områder 

Da Valdemar Kähler klagede over den mulige oliepipeline, der skulle løbe forbi 

Saltbæk Vig var det med henvisning til MAR-projektets lister over truede vådområder. 

MAR-projektet var det første internationale samarbejde om vådområder. Navnet MAR 

var taget fra ordet ̒marsk’, der på tysk, fransk, engelsk, spansk og dansk alle begynder 

med ̒mar’.382 MAR-projektet indebar en udpegning af vådområder og vadeområder, der 

var under pres og truet af forurening.   

MAR-projektet var en del af den tidlige, internationale miljøbeskyttelsespolitik, og 

baserede sig netop på at udpege særligt truede områder, arter eller biotoper. MAR-

projektet var igangsat af særligt ornitologiske interesseorganisationer, såsom 

organisationen International Union for Conservation of Nature and Natural Ressources 

(IUCN). Disse miljøbeskyttelsesprogrammer var drevet frem af fagbiologer og var især 

møntet på beskyttelse af arter og habitater, og dermed naturbeskyttelse i bred forstand 

og ikke kun lokale forureningsproblemer.383  

Siden hen blev MAR-projektet til Ramsar-konventionen, der havde som formål at 

beskytte vådområder og vandfugle. 18 lande underskrev Ramsar-konventionen i 1971. 

Konventionen havde og har som mål at beskytte internationalt vigtige vådområder for 

migrerende og rastende fugle, og konventionen skal karakteriseres som en af de første 

internationale og globalt orienterede miljøbeskyttelseskonventioner, hvor man forsøgte 

at ensrette naturbeskyttelse på tværs af landegrænser. I praksis og juridisk fungerede 

Ramsar-konventionen som såkaldt ‘soft law’, idet den som international konvention 

ikke havde status til at stå over national lovgivning i de lande, der ratificerede 

konventionen. På den måde var underskrivelsen af konventionen i første omgang en 

hensigtserklæring om at sikre vådområder og vandfugles habitater på tværs af 

                                                 
dets fokus på både habitater og dyr. Saltbæk Vig er siden blevet udpeget som EU-habitatområde nr. 

135, samt Natura 2000-område nr. 154. Pihl m.fl., “Naturtyper og arter omfattet af EF-

Habitatdirektivet”, 13. 
381 Koester, Ramsar-konventionen om beskyttelse af vådområder; Matthews, “The Ramsar Convention 

on Wetlands”.  
382 Wöbse, “Space, Place, Land, and Sea: The ‘Ecological Discovery’ of the Global Wadden Sea”, 208. 
383 Simone Schleper, Planning for the Planet, kap 1. 
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landegrænser.384  

 

Det overordnede fokus i konventionen var to-delt: den sigtede på beskyttelse af 

geografisk afgrænsede områder og så de mobile fugle. Artikel 1,1 i konventionen 

definerede vådområder således:  

"Ved vådområder forstås i denne konvention strandenge, kærmoser, tørvemoser 

eller vandområder, hvad enten de er naturlige eller kunstige, varige eller midlertidige, 

med vand, der er stillestående eller strømmende, fersk, brak eller salt, herunder 

havområder, hvis dybde ved ebbe ikke overstiger seks meter."385  

Kort sagt dækkede definitionen ̒vådområde’ over alle former for lavt vand – 

menneskeskabte eller oprindelige vådområder. Derudover gjaldt konventionen også 

vådområder, der ikke nødvendigvis var vigtige fuglelokaliteter. Et område kunne altså 

udpeges til Ramsar-område uden at være en raste- eller yngleplads for fugle, men alene 

på baggrund af vandet. Det var derfor en meget bred definition af vådområder. De 

danske områder gjaldt dog alle også som fuglelokaliteter foruden vådområder.  

Våd- og vadeområdernes status i den bredere offentlighed havde hidtil været 

overvejende negativ, hvor oversvømmelser hærgede enge til fare for kreaturer og 

vogtere, mens marsk og sumpe blev anset som uhyggelige og sygdomsprægede.386  

Vådområder var enten blev inddæmmet – som i Saltbæk Vig – eller inddiget, drænet 

og fyldt og anvendt til andre formål. Det krævede derfor en ny international forståelse 

af våde områder for at sikre dem, som Ramsar-bureauet selv skriver: ”..for centuries 

mankind had viewed wetlands as places to drain and convert to more obvious uses.”387 

Denne negative forståelse af vådområder skulle altså forandres og omkodes til en 

forståelse af stederne som biologisk mangfoldige og livsgrundlaget for en lang række 

arter. Et led i denne omkodning af vådområder var at undersøge, dokumentere og 

udpege vigtige vådområder og understrege deres funktion for fuglelivet.  

Af den grund skulle de internationalt vigtige vådområder findes, beskrives og 

registreres forud for konventionens gennemførelse. Der skete i den forbindelse en 

omfattende registrering af vådområder på tværs af Europa igennem projekter, som var 

igangsat både af IUCN og International Biological Programme (IBP) i løbet af 

1960erne.388 Begge internationale interesseorganisationer med rådgivningsmagt, men 

altså ikke med indflydelse på de enkelte staters udpegning af beskyttelsesegnede 

områder. Det forblev i sidste ende den enkelte stats ansvar at udpege de egnede og 

vigtigste vådområder inden for deres territorium.  

 

Udpegningen af vigtige vådområder foregik gennem indsamling af informationer 

om vådområdernes tilstand, type, udbredelse og betydning for fugle. I Danmark blev 

                                                 
384 Koester, Ramsar-konventionen om beskyttelse af vådområder, 22. 
385 Ibid., 116. 
386 Fritzbøger, Vandets veje, 56; Wöbse, “Space, Place, Land, and Sea: The ‘Ecological Discovery’ of 

the Global Wadden Sea”. I andre dele af verden gjaldt samme tematik: Biggs, Quagmire; Matless, In 

the Nature of Landscape. 
387 Matthews, “The Ramsar Convention on Wetlands”, 1. 
388 Ibid., 32–34. 
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informationen fra 1965 og frem skaffet i felten af amatørornitologer med tilknytning til 

Dansk Ornitologisk Forening, og den indsamlede information blev kodet med 

kombinationer af tal og bogstaver, der angav lokaliteternes kvalitet i forhold til 

hinanden.389 Indsamlingen af viden om vådområder, fuglenes ynglemuligheder og 

indikatorarter fungerede i høj grad som en standardisering af den viden, der var om 

fuglelokaliteter, og i særlig grad som fastlæggelse af fuglelokaliteter, idet disse 

registreringer blev anvendt i en lang række forskellige sammenhænge – både til 

regionplanlægning, såvel som til udpegning af Ramsar-områder.390 De registrerede 

fuglelokaliteter blev altså i sig selv aktører gennem oversættelsen og kodningen og blev 

på den måde også sat i intern relation til hinanden, hvor nogle områder var mere 

værdifulde end andre.  Gennem udpegningerne ophæves de enkelte steders særegenhed 

og bliver inkluderet på en liste, eller en tabel, hvor lokaliteten indgår som bevis for den 

førte beskyttelsespolitik.  

Samtidig er en udpegning at fremhæve en del af en helhed. Denne del af anses 

herefter som anderledes end alt det, der omgiver den. Ligesom zoneringerne af 

landskabet i forbindelse med Fredningsplanudvalgets zoneplan, inddeler udpegninger 

landskabet i elementer af varierende betydning. En udpegning giver et område eller en 

art en status, og indskriver det i en international og global sammenhæng, hvor lande-  

og statsgrænser betyder mindre end de økologiske parametre.391  

 

Saltbæk Vig blev udpeget som Ramsar-område nr. 18 sammen med den 

nordøstliggende Sejerø- og Nekseløbugt, hvor det især var bugten med dens lave vand, 

der var væsentlig for udpegningen. Området fik denne status i 1979, og er eksemplarisk 

for de naturtyper i Danmark, der har international betydning: Det er den kystnære natur, 

som er udbredt i Danmark. Her er særligt lavvandede kyster og vader tillokkende for 

migrerende arter fra mange regioner, som særligt raster og fælder. Ligeså er Danmarks 

placering i grænselandet mellem tempererede og milde klimazoner afgørende for, at 

der hvert år trækker store flokke over landet, samt overvintrer i de indre danske 

farvande.392  

Udpegningen til Ramsar-område var fysisk betinget af forhold på jordoverfladen i 

form af sumpe, vand og vader, men hang tæt sammen med fuglene som aktører. Denne 

sammenblanding af det statiske, ikke-flytbare og det mobile var et afgørende skridt væk 

fra f.eks. de tidligere punktfredninger eller fredninger af enkelte, hjemmehørende arter. 

Med fokusset på migrerende fugle blev luftrummet og havet en ny lokalitet, der også 

fik indflydelse på lovgivningen, ejere og myndigheders handlerum.  

I den forstand blev fuglene internationale aktører, idet de fungerede og fungerer 

som indikatorer på vådområdets økologiske tilstand og dermed et områdes værdi i en 

international sammenhæng.393 Jeg vender mig nu mod fuglenes rolle i beskyttelsen af 

                                                 
389 Ferdinand, Større danske fuglelokaliteter, II:271. 
390 Ibid., II:16. Se også: Meltofte m.fl., Danmarks fugle gennem to århundrer, 152–53. 
391 McCormick, Environmental Policy in the European Union., 241 ff. 
392 Stensen Christensen, “Naturen - set på tværs”, 326. 
393 Ferdinand, Større danske fuglelokaliteter, II:240. 
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vigen for at undersøge, hvordan fuglelivet formede bevaringen af vigen og forbandt de 

våde områder med hinanden på tværs af landegrænser.   

Fuglene på vigen 

I forlængelse af Ramsar-konventionen udvikledes også EU's miljøpolitik. I 1979 

kom Fuglebeskyttelsesdirektivet, med det officielle navn ‘Rådets direktiv af 2. april 

1979 om beskyttelse af vilde fugle, 79/409/EØF’, som skulle sikre bestanden af vilde 

fugle og deres levesteder.394 Da Ramsar-konventionen og fuglebeskyttelsesdirektivet 

indeholder mange paralleller i forhold til udpegningsmetode og fremgangsmåde, vil jeg 

her vil behandle dem som samlede udpegninger.  

I EF-regi kunne et område udpeges til EF-fuglebeskyttelsesområde på baggrund af 

to kriterier: 1. Om området var/er rasteplads for mindst 1 % af artsbestanden af 

trækfugle, og 2. om området ligeledes fungerer som yngleplads for de anførte arter.395  

Disse kriterier stemte overens med Ramsar-konventionens kriterier og var 

internationale anerkendt blandt ornitologer, ligesom EF-kommissionen havde rådført 

sig med den ornitologiske interesseorganisation International Waterfowl Research 

Bureau (IWRB), der også rådgav Ramsar-bureauet og deres medlemslande.396 I praksis 

var der derfor en lang række overlappende aspekter ved EF-fuglebeskyttelsesdirektivet 

og Ramsar-konventionen.  

Ligesom Ramsar-konventionen var der med EF-fuglebeskyttelsesdirektivet et 

geografisk sigte – habitater og levesteder, og et aktørsigte – altså bevægelige fugle. 

Selvom det dermed principielt er opdelt, kan områderne i praksis ikke adskilles fra 

fuglene, da det naturligvis er fuglene, der angiver, om det er en fuglelokalitet.  

Samtidig skal de fysiske kriterier være tilstede for at fuglene vil yngle, raste og 

fouragere på en given lokalitet. Ramsar-konventionen definerede vandfugle som: 

"Fugle, som er økologisk afhængige af vådområder."397 Dermed kunne fuglene både 

være migrerende og standfugle, men det er værd at notere, at klassifikationen af 

vandfugle angav kun de arter, der var strengt afhængige af våd- og vandområder som 

leve-, yngle- og overvintringssted. Disse kriterier satte således grænser for hvad, der 

kunne udpeges som beskyttelsesegnet. 

Udpegningerne til habitatområderne skulle basere sig på strengt videnskabeligt 

grundlag, hvilket understreges i direktiverne. Førend et sted kunne udpeges til 

beskyttelse skulle der foregå en optælling og registrering af fugle og ynglesteder. 

Internationalt vigtige fugleområder skulle leve op til en række kriterier om bestandens 

størrelse. Dermed var optællinger af fugle en grundsten i udpegningen af 

beskyttelsesområder. Netop gennem optællingerne blev fuglene indlejret i det system 

af naturovervågning, der blev opbygget som følge af EF-fuglebeskyttelsesdirektiver og 

Ramsar-udpegningen. Optællinger af ynglefugle kan foregå enten som absolutte 

tællinger, hvor der tælles alle individer på en lokalitet. Absolutte tællinger bliver 

                                                 
394 Falk og Brøgger-Jensen, Fuglene i internationale beskyttelsesområder i Danmark., 7. 
395 Agger m.fl., Skelettet i landskabet, 11. 
396 Matthews, “The Ramsar Convention on Wetlands”, 35. 
397 Koester, Ramsar-konventionen om beskyttelse af vådområder, 116. 



163 

 

gennemført, hvis det er en fåtallig art, en art, der fungerer som indikator for en 

naturtype, eller hvis det er kolonirugende arter. En absolut optælling afspejler således 

til en vis grad det antal fugle, der er på en lokalitet. En absolut optælling fungerer reelt 

som en kortlægning, hvor lokaliteten besøges af optællere flere gange over en periode. 

Det er en tids- og ressourcekrævende metode. Ud over de absolutte tællinger findes de 

relative tællinger, der er punkttællinger. Disse bruges til mere almindelige arter og giver 

indblik i sæson- og årsudsving i bestandene. Det er en metode, der kræver overvågning 

over en årrække for at give sammenlignelige resultater.398  

Den strenge videnskabelige udpegning baserede sig på kortlægning, optælling og 

opmåling af arter, naturtyper og deres tilstand. Kortlægningen skulle således skabe det 

grundlag hvorpå beslutninger kunne træffes. Denne tilgang satte naturtypen eller artens 

økologiske funktion i centrum. Det, der således blev udeladt, var en afvejning af det 

mest hensigtsmæssige i forhold til kriterier såsom økonomi eller mulighed for 

formidling, eller muligheder for at skabe sammenhængende landskaber, sådan som det 

tidligere havde været fredningsnævnets interesse.399  

På sin vis var det en tilbagevenden til tidligere tiders punktfredninger. Der blev i 

udpegningerne ikke nødvendigvis taget hensyn til kulturhistoriske eller sociale forhold, 

og som sådan understreger udpegningerne derfor en adskillelse mellem menneske og 

natur, som går til tilbage til oplysningstiden, og som i høj grad er udpræget i den danske 

og internationale forvaltning. Den bagvedliggende filosofi bag direktiverne bliver 

derved, at mennesket står uden for naturen og bør agere som naturens beskytter – 

samtidig er der en bevidsthed om, at mennesket i sidste ende også er den, der har ødelagt 

naturen.400 

Gennem optællinger, lister og udpegninger foretaget af danske amatørornitologer 

blev de danske fuglebestande kortlag efter stadigt mere professionelle standarder.401 

Det videnskabelige aspekt af udpegningerne gjorde således udpegningerne 

ekspertafhængige og lagde ikke nødvendigvis op til inddragelse af lokalbefolkningen i 

hverken udpegningen af lokaliteter eller i forvaltningen af områderne. Parallelt til 

planlægningen af lossepladsen i Ubberup, kunne fugleoptællinger også udføres af 

ornitologiske konsulenter.  

 

I praksis betød det, at de områder, der blev udpeget til beskyttelse, allerede var 

etablerede rastesteder for fugle, og udpegninger omhandlede af den grund ofte allerede 

velkendte fuglelokaliteter. Udpegningen af lokaliteter, der skulle indgå i EF-

fuglebeskyttelsesområder var baseret på tidligere kendte maksimumforekomster, og 

vurderingen af områdernes tilstand skulle måles ud fra de tal.402 I praksis betød det bl.a. 

at alle 27 danske Ramsar-områder samtidig blev EF-habitatområder.403  

I de danske farvande var det særligt såkaldte ”flyway”-bestande, der var og er 

                                                 
398 Brøgger-Jensen og Falk, Overvågning af EF-fuglebeskyttelsesområder 1987-88. 
399 Agger m.fl., Skelettet i landskabet, 17. 
400 Adams, Against extinction; Agger m.fl., Skelettet i landskabet, 15–16. 
401 Hansen, Det tabte land, 717. 
402 Falk og Brøgger-Jensen, Fuglene i internationale beskyttelsesområder i Danmark., 5. 
403 Pagh Jensen, Fuglene i de danske farvande., 209. 
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medvirkende til udpegninger af beskyttede områder på især havet. 404  En ”flyway”-

bestand består af fugle, som er knyttet til en bestemt raste-, fælde-, eller trækrute, 

herunder grågåsen, som blev afgørende for udpegningen af Saltbæk Vig som 

fuglelokalitet. Gennem grågåsen indgik fuglelivet tidligt som et argument for 

beskyttelse, ro og fredning af Saltbæk Vig, da grågåsen allerede var etableret som den 

afgørende fugleart. Grågæssenes tilstedeværelse på Saltbæk Vig blev beskrevet i 

ornitologen og billedkunstneren Henning Scheels bog Vildgæssene fra 1928. Bogen er 

en gennemgang af alle danske gåsearter og deres levevis. Han skrev: "Det Sted her i 

Landet, hvor der yngler det største Antal Graagæs, er sikkert Saltbæk Vig ved 

Kalundborg, her yngler hvert Aar omkring ved et halvt Hundrede Par."405 

Halvtreds år senere anslog Naturfredningsrådet i forbindelse med en ekskursion til 

vigen, at der befandt sig omkring 3000 fældende gæs på vigen i juni måned.406 Grågåsen 

er en migrerende gåseart, der migrerer til Spanien om vinteren, og i sommerperioden 

fælder de ikke-ynglende gæs deres svingfjer. I denne periode kan gæssene derfor ikke 

flyve, hvorfor de er afhængige af fældepladser. Saltbæk Vig og Øresundsøen Saltholm 

anses som meget vigtige fældelokaliteter.407  

Nogenlunde samtidig, i 1975, udpegede Vestsjællands Amts regionplan Saltbæk 

Vig som en regional vigtig ornitologisk lokalitet for vandfugle. Herudover 

understregede Fredningsstyrelsen i 1977 Saltbæk Vigs betydning for migrerende fugle 

over for Naturfredningsrådet. På daværende tidspunkt var Saltbæk Vig-området 

indskrevet på nordisk ministerråds liste over vigtige fuglelokaliteter, ligesom det var 

udpeget til at være et af Danmarks 26 Ramsar-områder.408   

I 1980 gjaldt Saltbæk Vig som den vigtigste danske lokalitet for grågåsen.409 

Bestanden var vokset betragteligt – både lokalt og nationalt som følge af ændrede 

jagttider. Grågåsen skal altså forstås som den afgørende faktor i forhold til Saltbæk Vig 

som fugleområde, ligesom den også tidligt var en vigtig del af nationale ornitologiske 

optællinger.410  

Som det er tydeligt fik fuglene på Saltbæk Vig indflydelse på tværs af 

administrative og geografiske lag. Det er værd at genkalde sig By- og 

landsplanlægningslovens æskeprincip, hvor planer på lokal-, kommunal-, regional- og 

landsplan ikke må være modstridende. Med udpegningen af Saltbæk Vig en væsentlig 

fuglekvalitet rejste lokaliteten fra først direkte fra det lokale til den internationale liste 

gennem optagelsen på MAR-listen i 1960erne, der som bekendt var igangsat af en 

privat, international organisation, for derefter at blive optaget i de danske internationale 

forpligtelser. Først efter dette blev området for alvor fastlagt som beskyttelsesegnet 

lokalitet i Fredningsstyrelsen og derefter også indtegnet som beskyttelsesområde i 

                                                 
404 Ibid., 15. 
405 Scheel, Vildgæssene, 24. 
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regionplanen. Hvor både Poul Tholstrup og Valdemar Kähler fra A/S Saltbæk Vig var 

fugleinteresserede, var det dog ikke kun deres egen interesse, der sikrede fuglene på 

vigen, men at der tidligt var en international udpegning, der gav fuglene som aktører 

vægt og magt i skabelsen af den beskyttelsesegnede lokalitet. Optællingen af fugle er 

derfor endnu et eksempel på udvidelsen af aktørerne inden for den offentlige 

administration og den fortsatte videnskabeliggørelse af omgivelserne, der 

kendetegnede udviklingen af en naturvidenskabeligt baseret miljøforvaltning.411  

 

Den internationale forpligtelse over for især grågåsen blev vægtet højt i 

Miljøministeriet. Qua grågæssene var Saltbæk Vig ikke længere kun vigtigt for ejerne 

og naboerne, men blev vigtig i en langt større sammenhæng. Dermed blev grågåsen 

også til Saltbæk Vigs flagship species. Begrebet dækket over den ophøjelse der sker af 

bestemte arter frem for andre, særligt i forbindelse med naturbeskyttelse.412 Det er ofte 

arter, der i gængs opfattelse er karismatiske  såsom pandaen eller den afrikanske elefant. 

Grågåsen ikke nødvendigvis den typisk karismatiske fugl, men igennem dens 

internationale truede status bliver den en mulighed for at udpege Saltbæk Vig som del 

af de internationale forpligtelser, Danmark skulle leve op til. Saltbæk Vig var som 

bekendt privat ejendom, men med Ramsar-udpegningen indskrev området sig også i en 

internationale interessesfære, der peger langt ud over landets grænser.413  

Miljøministeriet udpegede i 1983 de første fuglebeskyttelsesområder efter EF-

direktivets godkendelse i 1979. Udpegningerne var i første omgang midlertidige 

udpegninger, der senere skulle justeres og revideres. Særligt gjaldt det at 

grænsedragning mellem beskyttelsesområdet og de omkringliggende landområder 

skulle præciseres.414  

Til trods for, at der således administrativt og internationalt var blevet opbygget en 

ekspertise og et system til systematisk optælling af fuglene på de beskyttelsesegnede 

lokaliteter, baserede beskyttelsen af fuglene på Saltbæk Vig sig umiddelbart ikke på 

dette. I 1985 skrev Dansk Ornitologisk Forening til Fredningsstyrelsen, at:  

Til slut skal vi bemærke, at Saltbæk Vig er det eneste af Danmarks internationalt 

vigtige fuglelokaliteter, som er ganske utilstrækkeligt undersøgt med hensyn til 

forekomster af ynglefugle og rastende fugle. Foreningen skal derfor opfordre 

                                                 
411 Hajer, The Politics of Environmental Discourse, 27–29. 
412 Home m.fl., “Selection criteria for flagship species by conservation organizations”; Bowen-Jones og 

Entwistle, “Identifying appropriate flagship species”. 

413 Ramsar-konventionen skrev sig også ind i en samtidig u-lands/i-lands-diskussion. Ifølge biolog Veit 

Koester det to-delte fokus på fugle og habitater været et problem for implementeringen. Særligt 

vandfuglenes iboende, selvstændige værdi har været diskuteret i f.eks. det Globale Syd. Hvad der i 

velstående (vestlige) lande er blevet set som en nødvendig udgift til sikring af biodiversitet, er ikke altid 

blevet forstået som lige så presserende i det globale syd, hvor økonomisk udvikling – ofte på bekostning 

af omgivelsernes tilstand – har været vigtigere. I den henseende vidner Ramsar-konventionen også de 

spørgsmål, der må rejses til global ulighed, når man diskuterer naturbeskyttelse og naturbevaring. 
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fredningsstyrelsen til at tage initiativ til registrering af fugleforekomsterne.415  

Udpegningen af det internationalt vigtige område var altså ikke sket på baggrund af 

optællinger eller registreringer, der var foretaget i forbindelse med fredningssagen, men 

måske snarere på ejernes gentagne forklaringer om områdets betydning for fuglelivet, 

samt interesseorganisationernes ditto. I forhold til den strenge videnskabeligheds 

afhængighed af objektivitet, faldt udpegningen af Saltbæk Vig således uden for de 

internationalt fastsatte standarder.  

Samlet bidrog udpegningerne på forskellige niveauer til at skabe et særligt rum, der 

var adskilt fra det omkringliggende landskab. Vådområderne på vigen og engene 

omkring fik en højere status, end de enge og våde områder, der ellers grænsede op til. 

I den forstand tegner udpegninger grænser i landskabet, der kun over tid og gennem 

pleje bliver synlige. Dette følger jeg i næste og de følgende afsnit. 

Beskyttelse skaber nye rumligheder 

Fuglebeskyttelsen afhang af beskyttelse af levesteder og habitater, som allerede 

omtalt. Samtidig skulle der udpeges særligt truede arter. Arter, der var og er truede eller 

sjældne, skulle anføres på en liste, og deres levesteder beskyttes. Ligeledes skulle arter, 

der var og er sårbare over for forandringer i deres levesteder anføres, og både arterne 

og deres levesteder skulle beskyttes. Direktivets udpegninger af truede arter blev lavet 

på europæisk niveau og indbefatter derfor alle arter i EU's område, der skal beskyttes 

og sikres. Er en art på beskyttelseslisten betyder det, at den skal beskyttes over alt, og 

ikke kun nationalt. Dette gør også, at en art kan være en sjældenhed et sted, og en plage 

et andet.416  

Dette viser igen, hvordan der er divergerende opfattelser af de almene interesser, 

denne gang på forskellig skala. Den lokale skala, hvor blandt andet gæs tramper på 

spirende korn og æder afgrøderne, kan være svært forenelig med den internationale 

skala, hvor vade- og vandfugles habitater er truede på grund af menneskelig aktivitet, 

der i det daglige ligger meget langt væk fra den enkelte bondes mark.417 

Samlet gjorde udpegningen af fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder, at de 

udpegede områder blev knyttet til overstatslige interesser og miljøpolitik. Hvor det 

første frivillige fredningsforslag begrænsede sig til A/S Saltbæk Vigs matrikel, gælder 

det for beskyttelse af havområder, at udpegningerne er afgrænsede af koordinater og 

ikke matrikelgrænser. I den forstand er de konkret, afgrænsede på et kort, men ikke i 

den fysiske virkelighed, hvor der i mindre grad på havet er grænser, end inde på det 

lukkede Saltbæk Vig-område, hvor driften var og er anderledes end landbrugsdriften 

rundt om, der er mere traditionelt dyrket landbrug. Det siger sig selv, at gæssene ikke 

                                                 
415 “RA.LC-004a. Fredningsnævnet, 1985. 30. 2”. 
416 Skarven er den evige skurk i denne diskussion. Den blev fredet i 1980, reguleres nu efter stor 

fremgang til gene for kystfiskere og laksebestanden. Romby Larsen, “Skarvregulering i 
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kan kollidere med et beskyttelsesområde for vandfugle. Hvor vindmøller regnes som en grundpille i 

den grønne omstilling, må de heller ikke ødelægge habitater for vandfugle. 
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ænser matrikelgrænser, men snarere de handlinger, der foregår på det sted. Det gør, at 

en intensivt dyrket mark vil være en mindre egnet fældelokalitet, end en strandeng uden 

traktorer og anden færdsel.  

Beskyttelsesegnede områder bliver overnationale idet, de bliver udpeget gennem et 

top-down-styret system, hvor embedsmænd og -kvinder har haft mulighed for at 

bestemme, hvordan forvaltning skulle ske på en lokalitet langt væk. I praksis blev EU-

direktiverne udarbejdet af forskellige generaldirektorater, for derefter at blive godkendt 

af EU-kommissionen. Retsligt giver de i EU-sammenhæng gensidige forpligtelser, der 

træder i kraft selvom direktiverne endnu ikke er implementeret i de respektive nationale 

lovgivninger.418 Ramsar-udpegningerne blev ratificeret af den danske regering, mens 

udpegningerne foregik som en blanding af indsamling af lokal viden og international 

validering af værdien af disse områder. Igen var definitionsmagten flyttet fra det lokale 

sted, som igen kun figurerede på lister. Denne form for udpegning og forvaltning har 

mange paralleller til beskyttelsen af verdens kulturarv, som forvaltes af UNESCO. Også 

her gælder registreringer og informationer, der kan samles på lister, som vigtig redskab 

til at opnå beskyttelse og særstatus.419 Historikeren W.M. Adams opsummerer 

problematikken således: "Conservation . . . seeks to preserve a fixed Nature from 

modern, urban, and industrial Society by enclosing it in National Parks."420 Selvom 

ideen om nationalparken var skrinlagt i Saltbæk Vigs tilfælde, skal udpegningerne 

forstås som et forsøg på at skærme og fiksere et område i en bestemt tilstand, men en 

bestemt bestand af fugle. 

I sidste ende skal udpegningerne af vådområder som beskyttelsesværdige ses også 

som en handling, hvorigennem stederne skifter karakter og status. Som historikeren 

Anna Katharina Wöbse har behandlet i sit arbejde med den hollandsk-tyske del af 

Vadehavet, der blev udpeget til UNESCO-verdensarv i 2009, giver en international 

udmærkelse en ny tyngde til et landskab. Noget, der hidtil var blevet taget for givet – 

vadehavets økologi og udseende – bliver til et aktiv i sig selv.421 Dermed skaber 

udpegninger som Ramsar og UNESCO-verdensarv en afgræsning af et rum mod et 

andet. Stederne indgår gennem udpegninger i nye relationer – her bidrager stedet 

Saltbæk Vig i form af koden "Ramsarområde nr. 18" – som et tegn på den danske 

miljøbeskyttelse.  

Samtidig er udpegningerne også med til at udbrede en viden om et sted til en bredere 

skare. I Saltbæk Vigs tilfælde, ligesom Vadehavet, kan man også argumentere for, at 

udpegningerne har været med til at skabe lokaliteten som et særligt vigtigt sted, og 

gennem denne ophøjelse har fredningen fået vægt til at vedligeholde det, der allerede 

var betydningsfuldt. 

Fra udpegningen af Saltbæk Vig til fuglebeskyttelsesområder flytter jeg nu fokus 

ned på landjorden til naturtyperne på jorden, for at undersøge kortlægningen af 

fredningsområdet, og hvordan oversættelse fungerede som et fortsat stridspunkt i 

                                                 
418Agger m.fl., Skelettet i landskabet, 9. 
419 Hafstein, “Intangible heritage as a list”; Meskell og Brumann, “UNESCO and new world orders”. 
420 Lorimer, Wildlife in the Anthropocene: Conservation after Nature, 5. 
421 Wöbse, “Space, Place, Land, and Sea: The ‘Ecological Discovery’ of the Global Wadden Sea”, 204. 
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fredningssagen. Igen var det et spørgsmål om viden om stedet og stedets kvaliteter, 

denne gang på jorden og ikke i luften.  

Naturtyper og produktiv jord  

Deltagerne ved det første offentlige møde i 1981 havde, som omtalt, efterlyst mere 

præcision og konkrete udpegninger af det fredningsværdige, og hvor de befandt sig. 

Dette gav grundlag det mere specifikke fredningsforslag fra 1985, og ikke mindst det 

opdaterede fredningskort, der fulgte med dette fredningsforslag. Det nye 

fredningsforslag vægtede i højere grad end tidligere de forskellige naturtyper og lagde 

disse til grund for fredning, ligesom flere af naturtyperne efter 1984 var underlagt 

generel beskyttelse gennem naturfredningsloven. Fredningsforslaget lagde særligt vægt 

på strandengene i området, og det førte en række konflikter med sig, idet ikke alle var 

enige i Fredningsstyrelsens syn på og definition af strandenge.  

 

Naturtypen ̒strandeng’ er i botanisk forstand karakteriseret ved vegetation, der 

hovedsageligt består af plantearter, der kan tåle oversvømmelse med saltvand. Sådanne 

salttålende plantearter skal udgøre en væsentlig del af vegetationen, førend en eng eller 

rørsump kan registreres og udpeges som strandeng. Planterne på strandenge har ofte 

urtekarakter, og er små lavt voksende arter, der kræver lys, og derfor risikerer at 

forsvinde, hvis engen gror til. Strandenge er som andre såkaldte halv-kulturer 

afhængige af, at der på arealerne enten slås hø eller græsses af, og i fredningsmæssig 

forstand mister en strandeng sin ̒naturværdi’, når den gror til. 422 Efter inddigninger, 

inddæmninger samt ophør af græsning på enge nær kysten var og er strandenge en truet 

naturtype. 423  

Strandenge og strandsumpe var efter 1. januar 1984 underlagt beskyttelse efter 

naturfredningslovens §43b.424 Det betød, at strandenge og –sumpe, hvis areal var over 

tre hektar, ikke måtte ændres, opdyrkes eller tilplantes uden særskilt tilladelse fra 

amtsrådet.425 I miljøministeriets cirkulære af 27. marts 1984 blev strandenge betegnet 

som ”engstrækninger ved kysten”. Dog med den præcisering, at plantevækst, samt 

landskabelig karakter og beliggenhed var afgørende. Denne formulering gør, at 

beskyttelsen af strandenge blev juridisk stedfæstet ud fra strandengen som 

landskabselement. Det vil sige, at strandengen på over tre hektar var automatisk 

beskyttet, og restriktionerne på udnyttelsen af strandengen var fæstnet til strandengen 

som landskabstype. Dette betyder, at strandengen også skulle kunne påvises i marken. 

Plantearterne skulle altså findes ude i felten for at påvise strandengen.426 

 

Som led i Vestsjællands Amts fredningsplanlægning havde Fredningsafdelingen i 

                                                 
422 Jensen, Naturvenlig drift og pleje af danske strandenge, 1. 
423 Munk, Pedersen, og Helweg Ovesen, Strandenge, 5. 
424 Strandenge er i dag desuden underlagt beskyttelse i henhold til EU's Natura 2000 program. Se: Pihl 

m.fl., “Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet”.  
425 Munk, Pedersen, og Helweg Ovesen, Strandenge, 5. 
426 Cirkulære af 27.marts 1984 om naturfredningslovens § 43. 
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1983 foretaget en optælling og registrering af potentielle strandenge på Saltbæk Vig. 

Herefter foretog Fredningsstyrelsens økologiske kontor i juni 1984 en udflugt til 

Saltbæk Vig. Målet var at undersøge og kortlægge, hvilke plantesamfund der var 

tilstede i området.427 Det økologiske kontor havde en enkelt dag på vigen og nåede 

derfor kun at gennemgå udvalgte lokaliteter, som de delte om i område et til fem. Her 

kortlagde de plantearterne, som blev skrevet op på lister. Et medfølgende kort angiver, 

hvor de særskilte områder befandt sig. Flere af områderne var ifølge Fredningsstyrelsen 

særligt værdifulde botaniske lokaliteter. Det var denne kortlægning, der dannede 

grundlag for fredningsforslaget fra 1985 og det medfølgende fredningskort (fig.7).428  

 

 

 

 

Til 

                                                 
427 “RA.LC-004a. Fredningsnævnet, 1985. 30. 2”. 
428 “RA.LC-004a. Fredningsnævnet. 1985. 30.” 

Figur 0.7. Kortmateriale til 1985-fredningsforslag. Vestsjællands Amtskommune. 
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Fredningsforslaget fra 1985 udarbejdede Vestsjællands Amt et nyt fredningskort, som 

viste forslagets udbredelse samt naturtyper. Fredningskortet skulle danne grundlag for 

forhandlingerne om fredningen og skulle anskueliggøre, hvor fredningen gjaldt og 

hvilke naturtyper, der var tilstede. På samme tid var kortet altså et 

forhandlingsdokument og en registrering. Modsat det tidligere kort fra 1981 indeholdt 

det nye kort både naturtyper og signaturforklaring.  

Fredningskortet angav seks forskellige, registrerede naturtyper: strandeng, mose, 

overdrev, eng, kratskov, kulturskov.429 Områderne blev angivet på oversigtskortet med 

hver deres signatur. Som vanligt blev landbrugsarealer ikke angivet, men var 

hvide/blanke og dermed ”normalen”  

På det offentlige møde, der blev afholdt om fredningen i juni 1985 fik 

kortsignaturerne igen kritik, selvom der nu var signaturer på kortet. Det var særligt 

usikkerheder omkring matrikelgrænser og valg af signaturer, der fik kritik fra de 

fremmødte repræsentanter, ligesom der opstod uenighed om, hvilke naturtyper, der var 

hvor, og hvor stor udbredelse de havde.430  

Kortlægningen af planterne og registreringerne gav således anledning til gentagen 

uenighed mellem Fredningsnævnet og ejerne, da ikke alle var enige i det omfang, deres 

ejendomme og matrikler var vurderet til at være strandeng eller ikke-dyrkbare arealer. 

Med udgangspunkt fredningssagens konflikt omkring strandenge undersøger jeg nu 

sammenhængene mellem repræsentationer og det repræsenterede, ligesom jeg viser, 

hvordan forskellige opfattelser af det samme sted påvirkede, hvad der i sidste ende 

kunne ske.  

I det følgende afsnit viser jeg, hvordan strandengene spillede en væsentlig rolle i 

diskussionerne mellem ejere og myndigheder, hvor jeg vil undersøge sammenhængene 

mellem forståelsen af, hvad der anses som produktivt, og hvad der er ønsket på et sted 

som Saltbæk Vig.  

Fortsat produktiv jord. 

Da strandeng skulle beskyttes mod opdyrkning og tilgroning, spillede 

registreringen af de forskellige naturtyper en stor rolle i forhold, hvad der var muligt og 

tilladt på arealerne. Strandengsudpegningerne påvirkede hvilken form for pleje, der 

skulle udføres, samt i hvor høj grad arealerne kunne og måtte dyrkes. Dermed fik 

udpegningerne indflydelse på den daglige anvendelse og brug af området.   

Parallelt med fredningssagen havde A/S Saltbæk Vig i 1983 indgået en 

forpagtningsaftale med en nabogård. Arealerne, man ville leje ud, tegnede A/S Saltbæk 

Vig ind på et kort og medsendte som del af tilbuddet til forpagteren. Arealerne ville 

kunne bruges til majsdyrkning, da de ifølge ejerne var særdeles velegnede til dette. Det 

drejede sig en række arealer hele vejen rundt om vigen (fig.8).  

                                                 
429 Ibid. 
430 “RA.LC-004a. Fredningsnævnet, 1985. 30. 2”. 
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Som det fremgår af forpagtningsaftalens kortmateriale er der tale om områder, som 

på fredningskortet fra 1985 fremstår som strandeng, og særligt arealer som grænsede 

op til de områder, Fredningsstyrelsen så som særligt værdifulde botaniske lokaliteter 

på deres udflugt. Samme arealer var også blevet kortlagt som værdifulde botaniske 

lokaliteter ved en undersøgelse Fredningsstyrelsen havde lavet i 1984 (fig.9).431 

Allerede i maj 1984 nedlagde Fredningsnævnet dog et såkaldt §11 forbud imod 

omlægning, gødskning og sprøjtning med pesticider på en række af arealerne, hvilket 

reelt var et dyrkningsforbud, der gik imod forpagtningsaftalens indhold. Et §11-forbud 

kunne nedlægges på områder, der var påtænkt fredning, men endnu ikke fredede.432   

                                                 
431 “Naturfredningsrådet, 1903-1917,1992, “Journalsager. 1516-1519. 259.” 
432 “RA.LC-004a. Fredningsnævnet. 1985. 30.”; Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af Lov 

om naturfredning (Naturfredningsloven). 

Figur 0.8. Udsnit af forpagtningskort. 1983. RA.Fredningsnævnet. 1985 
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Det blev bemærket under mødet i 1985, at en del af de forpagtede arealer områder, 

der tidligere var blevet betegnet som eng, nu var opdyrkede – bl.a. det der kan anes som 

nr. fire på figur 9. Danmarks Naturfredningsforening bemærkede hertil, at dyrkningen 

skulle ophøre og engene føres tilbage. De skrev: "Begrundelsen for at føre de nu 

opdyrkede engarealer tilbage til enge, er dels for at skabe så store områder for fuglene 

som muligt, at og at det ikke er særligt hensigtsmæssigt for miljøet i et så 

betydningsfuldt naturområde at have for store opdyrkede arealer. Med den jordbonitet 

der er inden for fredningens område er det nødvendigt for at opnå et rimeligt udbytte 

Figur 0.9 Kort fra botanisk ekskursion til Saltbæk Vig. Område 6 er lig det forpagtede område på forrige billede. 

RA. Fredningsnævnet. 1985. 
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at tilføre store mængder gødning og behandle afgrøderne med 

sprøjtebekæmpelsesmidler, hvilket vil have en skadelig effekt på Saltbæk Vig."433 

Selvom fredningssagen således kørte, havde A/S Saltbæk Vig ikke ment, at der 

skulle være til hinder for, at dele af vigen kunne udlægges til landbrugsformål og 

majsdyrkning, da forpagtningsaftalen var indgået før naturfredningsloven af 1984.434 

På den måde var arealerne på kort tid og indtil dyrkningsforbuddets ikrafttrædelse på 

lovlig vis omdannet fra eng til ager, og havde dermed også i forhold til eventuel 

erstatningsudmåling skiftet status. Så selvom Danmarks Naturfredningsforening 

påpegede, at arealerne burde føres tilbage til deres oprindelige engtilstand, indvendte 

Fredningsstyrelsen over for dette, at det ville være for dyrt at kræve de opdyrkede 

arealer tilbageført til eng, da det ville gøre erstatningskravet fra ejerne langt større. 

Dermed skulle ejerne altså kunne fortsætte med at dyrke den omtalte eng, selvom den 

landbrugsmæssige drift af dele af Saltbæk Vig var i modstrid med de udpegninger og 

beskyttelsesønsker, der ellers var for området. 

Fra Danmarks Naturfredningsforenings side blev jordens fysikalitet – boniteten – 

brugt som argument mod landbrug, mens jorden blandt A/S Saltbæk Vig og deres 

forpagter bruges som argument for dyrkning: "der var vand, sand og gødning."435 

Gyllen kom fra den nærliggende svinegård, som forpagteren ejede, ligesom sandjord 

var god til majsdyrkning.436 Samtidig er majs en afgrøde, der kan tåle store mængder 

gødning, og noget tyder derfor på, at landbrugsjorden på Saltbæk Vig i høj grad blev 

brugt som det, biologen Peder Agger, har kaldt ”gyllejord”. Arealer, der har deres 

primære værdi i form af hektar, hvor gylle kan spredes, så landmænd  kan leve op til de 

harmonikrav, der kræver en vis harmoni mellem husdyrhold og arealer, der kan 

gødes.437  

Fredningsstyrelsen derimod stod med det økonomiske ansvar og erstatningspligten, 

og måtte også tage hensyn til dette, foruden fredningsønskerne. Fokusset viser 

forskellen i Fredningsstyrelsen og Naturfredningsforeningens handlerum – hvor 

førstnævnte var bundet af en samlet økonomi, var sidstnævnte ikke økonomisk 

involveret. Erstatningskrav ville først blive udmålt i forbindelse med afgørelsen af 

fredningssagen, men netop omfanget af erstatningspligtige jorder gjorde det naturligvis 

også afgørende for ejerne at holde på, at de jorder, de så som landbrugsjord også var 

det, da det ville sikre en større erstatning, end en strandeng, der alligevel ikke kunne og 

måtte dyrkes efter den nye lov.  

Registreringerne skulle altså danne grundlag for en fælles forståelse af arealernes 

karakter, men gjorde det modsatte, da de registrerede strandenge skabte konflikt, om 

hvilke naturtyper, der var på vigen, og ikke mindst hvor stor udbredelse de enkelte 

                                                 
433 “RA.LC-004a. Fredningsnævnet, 1985. 30. 2”. 
434 “RA.LC-004a. Fredningsnævnet. 1985. 30.” 
435 “RA.LC-004a. Fredningsnævnet, 1985. 30. 2”. 
436 Om gyllens anvendelse i udviklingen af moderne landbrug, se: Uekötter, Die Wahrheit ist auf dem 

Feld; Uekoetter, “The Magic of One”. 
437 Agger, “Om det agrare landskab og den globale urbanisering”, 21; Udvalget vedrørende landbrugets 

strukturudvikling, “Landbrugets strukturudvikling”, 63. 
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naturtyper havde og dettes påvirkning af, hvor jorden kunne dyrkes. Igen foregik 

diskussionen som en lang række oversættelser fra stedet til papiret, og i denne 

bevægelse forsøgte de forskellige aktører løbende at påvirke, hvordan den endelige, 

fastlagte forståelse ville være. 

At definere en strandeng. 

Uenighederne om strandenges udstrækning førte mere med sig. Selvom 

strandengene allerede være undersøgt flere gange ville Vestsjællands Amtskommunes 

medarbejder i sagen have lavet en såkaldt §43-registrering, hvilket betød en 

kortlægning af særligt strandengsarealerne.438 Dermed førte uenighederne omkring 

strandengene førte til, at hele området måtte undersøges igen for mere præcist at udpege 

de områder, hvor der var strandeng, og hvilken kvalitet strandengene havde.  

Amtskommunen bad i efteråret 1986 biologen Hans Guldager Christiansen 

udarbejde en rapport over strandengenes udbredelse. Han fik til opgave yderligere at 

præcisere og kortlægge udbredelsen af strandengene på Saltbæk Vig.  

Christiansen baserede sit feltstudie på biologen Valdemar Mikkelsens opdeling af 

strandengsområder i fem zoner: Strand-rør-sump, Annelgræs-marsk, Harrild-eng, 

Jordbærkløver-eng og Strandoverdrev. De fem zoner har skiftende saltkoncentrationer 

og derfor også vekslende plantesamfund, alt efter hvor salttålende arterne er. For at 

kunne definere et område som strandeng skulle området altså leve op til kriteriet om 

nærhed til kysten, hvilket nemt kunne afgøres. Derfor var det særligt afgørende hvilke 

plantearter, der fandtes på stedet.439 Planterne fungerede som indikatorer for 

strandengen. Dermed fik de salttålende arter en vis indflydelse på fredningssagen, idet 

det blev afgørende for, hvorvidt det var strandeng eller almindelig eng, og således 

hvilken type beskyttelse, stedets skulle underlægges.  

At forstå et sted gennem indikatorer er et led i den moderne biologis forståelse af 

miljøet, hvor enkelte arter bliver udnævnt som indikatorer for godt miljø, og det derefter 

er underforstået at andre vigtige arter også findes samme sted. Det er en forståelse af 

arter som del af et økologisk hele på det givne sted.440  

Som følge af, at vigen i 1986 havde været afvandet i godt hundrede år, var det et 

spørgsmål om, hvorvidt saltkoncentrationerne i jorden endnu var høje nok til, at arterne 

trivedes og plantesamfundene kunne udvikle sig. I rapporten, han udformede på 

baggrund af feltbesøg, skriver Christensen, at definitionsspørgsmålet er kompliceret, 

fordi der ofte er meget glidende overgange mellem strandeng og almindelig fersk eng. 

En afgrænsning af strandengene ville derfor være meget lokal.441 Den rumlige inddeling 

af fersk eng og strandeng som skulle overføres til kortet gav derfor ikke mening i 

botanisk forstand, da planterne var for spredte og overgangene for usikre til at kunne 

angives i større skala. 

I forbindelse med sine undersøgelser af strandengene indtegnede Christiansen de 

                                                 
438 Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af Lov om naturfredning (Naturfredningsloven). 
439 Christiansen, “Engene på Saltbæk Vig”, 3. 
440 Lorimer, Wildlife in the Anthropocene: Conservation after Nature, 62 ff. 
441 Christiansen, “Engene på Saltbæk Vig”, 2. 
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områder, der efter hans opfattelse, talte som strandeng på kort (fig.10). Hans 

indtegninger og registreringer viser de glidende overgange i planterne og dermed også 

i udbredelsen af strandenge eller strandoverdrevet.  

 

Christiansens registreringer af plantesamfundene kan stilles op over for det kort 

over habitater, som Vestsjællands Amtskommune lavede (fig.11).  

Figur 0.10. Hans Christiansens kort over strandenge. RA. Naturfredningsrådet. 1903.RA. 1917-1992 
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Da bliver det tydeligt, at selv på amtskommunens detaljerede kort, bliver 

inddelingerne for grove. Christiansens kort fungerer som et bevis for naturtypen 

gennem påvisning og registrering af de salttålende arter. Men i praksis i fredningssagen 

var de usikre overgange mellem de forskellige naturtyper svære at tage hensyn til. 

Christiansen skriver i sin rapport: "Med hensyn til område 8 (side 6 og 10-13), så er 

grænserne især i de vestlige dele ikke særlig præcise pga. de store indgreb i 

vegetationen."442  

De indgreb, han henviser til, er afgræsning og høslæt på engarealerne. Fordi 

græsarealer, som nævnt, hurtigt kan gro til uden høslæt eller græsning, er der mulighed 

for hurtig tilgroning. Omvendt kan et højt græsningstryk også hurtigt skabe lys til de 

lave og lyskrævende arter, der så til gengæld risikerer at lide skade under hove og 

nedbidning. Muligheden for hurtige forandringer gennem enten for højt, lavt eller intet 

græsningstryk gjorde det svært at indtegne strandengene præcist på kortet, hvorfor 

grænsedragningen mellem strandeng og almindelig eng var svær, og også svær at frede 

                                                 
442 Ibid., 20. 

Figur 0.11.Udsnit af Fredningskortet fra 1989, ca. samme udsnit som på fig. 10. Lysegrøn angiver strandeng, 

mose og overdrev sammen, mens den mørkere grønne angiver kratskov. Vestsjællands Amtskommune. 
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ud fra. Christiansens kort skal da i endnu højere grad end fredningskortene ses som en 

opmåling og et øjebliksbillede af strandengene, og hans indtegninger på kortet 

illustrerer de glidende overgange mellem forskellige eng- og overdrevstyper, og at den 

kompleksitet ikke lader sig oversætte meningsfyldt til kortmateriale. Alligevel var 

kortet det, der skulle være udgangspunktet for forhandling og fremtidig administration.  

Sammenholder man Christiansens kort med kortet over de forpagtede områder, 

viser det, at de bortforpagtede områder grænsede tæt op til de områder, Christiansen 

udpegede som de botanisk mest værdifulde. De forskellige ønsker til den samme 

lokalitet kunne altså få store konsekvenser for hvad der reelt skete på stedet, og hvad, 

der blev bevaret. Dermed bliver det også tydeligt, at bevaringsinteresser hænger tæt 

sammen med spørgsmål om skala. Ligesom et korts skala afgør detaljegraden på det 

pågældende kort, afgør valget af afgrænsning også, hvad der skal beskyttes. Som 

Christiansens kort viser, er det dog ikke alt, der lader sig skalere lige nemt. 

Plantesamfund spreder sig og mindskes uden hensyn til, om det kan rummes på kortet. 

Kortlægningens mulighed for at zoome ind og ud og gøre steder skalerbare, giver 

naturligvis indsigt i f.eks. plantesamfunds udbredelse på tværs af sted, men 

kortlægningen i sig selv, gør ikke nødvendigvis, at planterne er beskyttede, eller at de 

blot kan være et andet sted.443 I fredningssagen blev naturtyperne afgrænset matrikulært 

på trods af, at planterne ikke gjorde det. 

Ved at følge fredningssagen er det tydeligt, hvordan forskellige forvaltnings- og 

lovgivningsmæssige niveauer bliver afhængige af overlevering af viden og information 

om stedet. Her var repræsentationerne i form af registreringer igen med til at skabe det 

sted, der skulle bevares. Det er tydeligt, at repræsentationer i form af optegnelser, kort, 

målinger og registreringer indgik i den administrative praksis, herunder også som 

argumenter i fredningssagen. Fredningskortene og optegnelserne er som sådan 

øjebliksbilleder på områdets tilstand i 1980erne, men som jeg vil vise, blev de også 

forstået som rettesnore for fremtidige handlinger.  

Første fredningsafgørelse og striden om strandengen 

Allerede i 1985 efter offentliggørelsen af fredningsforslaget, hvor store dele af 

vigen var registreret som strandeng havde A/S Saltbæk Vig udtrykt modstand mod 

fredningen i sin helhed, da deres arealer efter deres mening egnede sig til majsdyrkning, 

ligesom de ikke havde planer om at ændre drift, hvilket gjorde fredningen overflødig.444 

Deres indsigelser ændrede dog ikke Fredningsstyrelsens eller Fredningsnævnets 

holdning, som i 1988 at A/S Saltbæk Vigs matrikler skulle fredes. Samtidig meddelte 

Fredningsnævnet, at det påtænkte at indlemme flere naboejendomme i fredningssagen. 

Det skulle ske for at fredningen ville være naturgeografisk og landskabeligt afgrænset, 

i stedet for matrikulært afgrænset. Dermed blev flere ejere indlemmet i fredningssagen. 

Også de havde holdninger til strandengene.  

Ved et møde om fredningssagen i 1988 faldt det ejerne af en af de mindre matrikler 

                                                 
443 Tsing, “On Nonscalability”, 509. 
444 “RA.LC-004a. Fredningsnævnet. 1985. 30.” 
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for brystet, at et område, de opfattede som dyrkbart – senest med høslæt – af 

amtskommunen og Fredningsnævnet blev opfattet som strandeng.  Ligesom A/S 

Saltbæk Vigs arealer var dele af de områder, der blev udpeget som strandeng, ifølge de 

mindre lodsejere i virkeligheden dyrkbar jord.  

 

Hvor fredningsstyrelsen altså regnede med 172 hektar eng og vedvarende græs 

opfattede A/S Saltbæk Vig, deres bestyrer og deres forpagter de samme hektar som 

dyrkbar jord. Nu stillede A/S Saltbæk Vig derfor spørgsmålet om, hvorvidt der kunne 

være tale om strandenge, når de befandt sig på et inddæmmet areal. Netop fordi 

strandengene var kunstigt skabt af inddæmningen, skulle de ikke medregnes som reelle 

strandenge, men derimod som dyrkbare enge, de kunne anvendes til høslæt.445 Tvisten 

som strandengene drejede sig derfor over på definitionsretten over begrebet strandeng 

og ikke længere kun udbredelsen af strandengene. Her var det afgørende for A/S 

Saltbæk Vig, at området jævnligt skulle overskylles førend det kunne forstås som 

strandeng. Selskabets advokat påpegede, at sidste overskylning var sket ved 

digegennembruddet i 1921.446 Der kunne derfor ikke være tale om strandeng, men blot 

almindelig eng, der godt kunne dyrkes.  

Vestsjællands Amtskommune, der havde stået for registreringerne af arealtyperne, 

måtte uddybe, at der i deres forståelse var tale om en bred forståelse af strandenge, der 

var bestemt af hhv. salttålende arter, såvel som placeringen tæt ved kysten. Strandenge 

var derfor ikke udelukkende biologisk begrænset af bestemte arter. De skrev: "Begrebet 

strandenge i naturfredningslovens forstand omfatter – i overensstemmelse med den 

almindelige forståelse heraf – engstrækninger ved kysten. De afgørende kriterier er 

således plantevæksten samt områdets landskabelige karakter og beliggenhed."447  

Amtskommunen henviste til en afgørelse om strandengene på Amager Fælleds 

status. Engene på Amager Fælled er ligesom Saltbæk Vig resultatet af en inddæmning 

og opfyldning. I begge tilfælde er der tale om strandenge, der ikke jævnligt bliver 

overskyllet, men hvor antallet af plantearter er medvirkende til, at området skal 

betegnes som strandeng. I deres svar til A/S Saltbæk Vig, vedlagde Amtskommunen en 

liste over registrerede arter, der påviste, at der var tale om strandeng.448  

 

Mens A/S Saltbæk altså definerede strandeng ud fra oversvømmelser, var amtets 

forståelse bredere funderet. Både planter og landskab fik indflydelse. Afgrænsningen 

og definitionen af strandengene viser, hvordan oversættelser får gennemslagskraft. Den 

eng, som A/S Saltbæk Vig opfattede som almindelig, ikke beskyttelses-værdi eng, fik 

en ny status. Ikke fordi noget forandrede sig på selve engen, idet amtskommunens 

biologer besøgte området. Det var gennem optegnelserne af plantearter, at engen blev 

til strandeng og fik en ny status. Naturtypen fik igen vægt af den medsendte liste over 

hvilke plantearter, der var blevet registeret i forbindelse med undersøgelserne. Denne 
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447 Vestsjællands Amtskommune, “Vedr. Saltbækvigfredningen.”, 30. juni 1989. 
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vægtning er parallel til den værdi tekst og visualiseringer får inden for 

naturvidenskaberne, hvor repræsentationerne umiddelbart kan stå alene som 

repræsentanter for virkeligheden, men hvor man, hvis man tænker nærmere over det, er 

afhængig af en fortolkning og forklaring for rent faktisk at finde værdien. Som Bruno 

Latour skriver: "With scientists, as with judges, we find ourselves already in a textual 

universe which has the double peculiarity of being so closely linked to reality that it 

can take its place, and yet unintelligible without an ongoing interpretation."449 

Diskussionen om strandengene viser, hvordan den materielle virkelighed fik en 

anden vægt efter den havde været igennem den oversættelsesproces, der bestod i amtets 

registrering af naturtypen og overførsel fra naturtypen i landskabet til indtegningen på 

kortet. På denne måde blev udbredelsen fastlagt og overført og gjort synlig også for 

personer med anden faglig baggrund. Samtidig fastslog udpegningen af naturtypen 

naturligvis biologens udlægning af naturtypen som den rigtige og fagligt korrekte. Her 

er der igen en parallel grundvands- og lerlagsdiskussionen i planlægningen af 

lossepladsen i Ubberup, hvor også myndighedernes fagpersoner fik større vægt, end 

interessenternes – i dette tilfælde A/S Saltbæk Vig og deres advokater - udlægning af 

samme problem.  

 

Undersøgelsen af strandengene og diskussionen om deres udbredelse vidner om en 

forandret forståelse af miljøet. Hvor miljøet tidligere blot omgav mennesket, var 

forandredes forståelsen af miljøet mod en ekspertisebaseret forståelse. Historikerne 

Libby Robin, Sverker Sörlin og Paul Warde argumenterer for, at der i stigende grad er 

tale om en miljøforståelse baseret på "integrated expertise" – altså tværfaglig 

ekspertviden, der på forskellig vis bidrager til at skabe miljøet.450 Strandengene er blot 

et eksempel på den ekspertiseudvikling, der skete i forbindelse med bevaringen af et 

specifikt landskab. Den skaber en omfattende viden om et sted, et problem eller et 

aspekt af et område, og river samtidig stedet ud af sin kontekst om omgivelser. 

Ekspertviden om en del af en lokalitet eller biotop kan derfor gøre specialisten blind for 

de bredere perspektiver på samme sted. 451 Inden for UNESOs arbejde med immateriel 

kulturarv sker der en dekontekstualisering af det, der skal bevares, hvor praksisser tages 

ud af kontekst, og rekontekstualiseres i en ny – fra at have været lokal praksis, bliver 

en praksis til global bevaringsværdi. UNESCO-programmet Man and Biosphere, skal 

også udpege områder, der er særlige repræsentative for det gode samliv mellem 

menneske og omverden, og som skal støttes til bevaring for eftertiden.452 Landskabet 

formes dermed på tværs af skala – rent fysisk – og administrativt, fra den enkelte 

lodsejer, til globale interesseorganisationer og overstatsligt samarbejde.  

Fredningskortene som skulle samle informationen og gøre den tydelig, var derfor 

afhængige af, at der var enighed om fredningens grænser. På grund af alle 

                                                 
449 Bruno Latour, The Making of Law, 223. 
450 Warde, Robin, og Sörlin, The Environment, 4. 
451 Sörlin, “Hägerstrand as historian: innovation, diffusion and the processual landscape”, 719. 
452 Stenseke m.fl., “How to bring historical forms into the future?”, 210. 
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diskussionerne om naturtyper, var grænserne, som jeg viser nu, til stadig diskussion.  

Fredningsgrænserne 

Diskussionerne om definitionen af strandengene var afgørende for, hvad der skulle 

fredes, men som Christiansens kort med glidende overgange viser, var det rumligt svært 

at inddele og indtegne på kort. Alligevel var fredningsskortet, som vist i forrige afsnit, 

afgørende for, hvordan fredningsgrænserne blev forstået. Fredningskortet fungerede 

som en billedlig stedfæstelse af lovgivningen. Stedfæstelse betyder at en regels 

anvendelse knyttets til en geografisk afgrænsning. For at kunne stedfæste noget kræver 

det, at der er en lokalitet og et geografisk område og en regel, der skal håndhæves. 

Igennem stedfæstelsen blive reglen og lokaliteten forbundet.453 Af samme årsag blev 

afgrænsningerne af strandengene i kortmaterialet afgørende for fredningssagens forløb. 

Grænserne for hvad, der skulle fredes, var, som vist, genstand for flere korrektioner 

undervejs i det lange forhandlingsforløb, og netop spørgsmålet om overensstemmelse 

mellem virkeligheden på kortet og virkeligheden ude i vigen gav anledning til 

diskussion mellem Fredningsnævnet og interessenterne. Som eksempel skrev 

formanden for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite i forbindelse med 1985-

mødet, at: "Det er vigtigt, at de nu oppløjede engarealer, der var med på det først 

udsendte kort fra fredningsstyrelsen, igen får status som enge og ophører med at blive 

dyrket."454 Engstatussen fra 1985-kortet var da allerede blevet fastlagt som den status, 

der skulle fastholdes, og citatet viser den tillid, der blev vist kortet.  

Opmåling og udarbejdelse af kort fandt sted på baggrund af luftfoto, og stemte 

derfor ikke nødvendigvis overens med de arealstørrelser, der var angivet i tingbogen.455 

Ligesom der var usikkerheder om udbredelsen af naturtyperne, var der altså 

uoverensstemmelser mellem den første arealopgørelse, som var blevet lavet på 

baggrund af matrikelkort, og de senere fredningskort, der var blevet lavet ud fra 

luftfotos.  

Matrikelkortet blev anvendt som udgangspunkt for beregning af arealernes 

størrelser, men det er uklart, hvornår arealerne i tingbogen var gjort op sidst, og den 

svingende vandstand har derfor nok været forklaringen på uoverensstemmelsen mellem 

arealernes faktiske størrelse og deres opmåling i tingbogen. Den viden, man ellers 

skulle støtte sig til, var altså ikke længere brugbar i forhold til de fysiske omgivelser. 

 

Forholdet mellem fredningsgrænserne, registreringer og udpegninger blev også 

diskuteret under en besigtigelse af Saltbæk Vig i sommeren 1988, hvor ejere, 

Fredningsnævn og andre embedsmænd var mødt for igen at besigtige området. De 

mødtes ved pumpestationen ved Vrøj for at på udpeget fredningsgrænsen for alle 

deltagere. Grænsen blev udpeget i terrænet, og her bemærkede Amtskommunens 

udsendte, at "forslagets fredningsgrænse forekom ulogisk."456 Som Amtskommunen 
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allerede havde bemærket ved det første møde i 1981, burde man frede hele Vrøj og ikke 

bare dele af øen. Alligevel var det dog stadig den matrikulært afgrænsede fredning, de 

besigtigede.  

 

 

I 1989 blev et nyt fredningskort udarbejdet af Vestsjællands Amtskommune, hvor 

der igen var indtegnet eng og vedvarende græs, samt strandenge og overdrev (fig.12). 

Ud fra dette kort, havde man derefter opmålt de forskellige naturtypers omfang. Dette 

var gjort ud fra udpegningerne på kortet, og derfor skrev advokaten for A/S Saltbæk 

Figur 0.12. 1989-fredningskortet. Vestsjællands Amtskommune. 
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Vig til Fredningsstyrelsen at: "Bortset fra opgørelsen over opdyrkede marker, kan min 

klient og jeg ikke acceptere den hermed foretagne fordeling, der for så vidt angår 

engarealer egnet til opdyrkning og skovarealer væsentligt afviger fra de faktiske 

forhold."457  

I som hidtil i diskussionen om, hvorvidt engene talte som strandenge eller ej, viste 

de modstridende opfattelser af det samme område sig. De mennesker, der havde deres 

daglige gang i området, så ikke særligt truede arter, eller forskellen mellem den ene og 

den anden eng. Ligeså er det værd at bemærke, at opmålingen var skabt ud fra kortet 

og altså ikke nyopmålinger, da det ville være for dyrt. Arealudmålingen var dermed 

fastlagt på baggrund af tidligere opmålinger. Det viser, hvordan kortet i forvaltningen 

stod i stedet for den fysiske lokalitet.  

Dermed afspejler diskussionerne kortmaterialets vægt. Det var i forbindelse med 

fredningssagen vigtigt, at der kunne peges på specifikke optegnelser og stedsangivelser. 

Netop til udpegninger og registreringer anvendes kort som grundlag for retslige og 

juridiske afgørelser. I forbindelse med fredningssagen på Saltbæk Vig indgik 

fredningskortet over Saltbæk Vig som en del af fredningsbestemmelsen, og §9, der 

gennemgik reglerne for arealanvendelsen, pegede særligt på, hvordan reguleringerne 

og restriktionerne hang sammen med den signatur, der var vist på fredningskortet.458 I 

den sammenhæng er det værd at bemærke, Danmarks Naturfredningsforening foreslog, 

at driftsbestemmelserne skulle tegnes ind på fredningskortet. Ved at indtegne 

strandenge og ferske enge på fredningskortet, angav det ifølge foreningen retningen for 

drift og bevaring.  Dette forslag er på sin vis modstridende med det øjebliksbillede, som 

kortmaterialet fungerede som på daværende tidspunkt. Til gengæld pegede forslaget 

frem mod nutidig anvendelse af kort som led i naturplejeplaner – som f.eks. 

Miljøstyrelsen bruger dem.459 Som Stig Svenningsen har påpeget har dansk 

miljøforvaltning udviklet sig til at være afhængig af kortlægninger og datasamlinger.460 

Disse bliver oftest formidlet på kort, som f.eks. på, hvor alle registrerede data om miljø 

og andre fysiske forhold er registreret og kan lægges oven på hinanden som lag.  

Alt efter anvendelse kan kort altså indgå med forskellige retlig status, som også 

juristerne Baaner, Hvingel og Tegner diskuterer: "Der kan med fordel sondres mellem 

kortlægnings-, udpegnings- og planlægningsprocesser. Kortlægning identificerer 

fysiske objekter, udpegning knytter en retlig attribut til de eksisterende fysiske objekter 

eller områder på baggrund af et specifikt regelsæt, mens planlægningen typisk er mere 

politisk præget ved fastsættelse af rammer og områder, der ikke nødvendigvis i samme 

er grad bundet til virkelighedens fysiske grænser. Derfor indgår geodatasæt produceret 

ved de forskellige processer også på forskellig vis som en del af enten faktum eller jus 

i den juridiske afgørelsesmodel. Der er dog ikke tale om en entydig begrebsanvendelse 

og det afgørende er, at myndigheden holder sig den bagvedliggende kompetencenorm 
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for øje."461 

Netop de forskellige opfattelser af, hvad fredningskortet skulle, gjorde og udtrykte 

i forbindelse med fredningen afspejler de usikkerheder, som Baaner et.al. angiver kan 

opstå, hvis ikke formålet med anvendelsen af kortmateriale er tydeligt angivet, og 

kortets status i forhold til reguleringer afgjort.  

I sidste ende blev et sidste fredningskort fremstillet i 1989. De usikkerheder, der 

havde været omkring arealangivelser, samt naturtyper på tidligere kort, skulle ikke 

forekomme på det nye kort, da det blev tegnet af Fredningsafdelingen i Vestsjællands 

Amtskommune. Som de skrev i et brev til formanden for Fredningsnævnet for 

Vestsjællands Amt: "Vores tegnestue er i færd med at tegne et nyt grundkort på vores 

nyindkøbte tegne-edb-maskine, der også kan foretage opmålinger. Så nu håber vi, vi 

kan få orden på det."462 Mens de omdiskuterede kort var blevet fremstillet på baggrund 

af matrikelkort, der blev sammenstillet med luftfotos, blev de nye kort tegnet af en 

maskine, der samtidig udregnede arealet. Ved at udelade de menneskelige beregninger 

og indtegninger, skulle det nye kort altså have færre fejl.  Det var altså en automatiseret 

proces, der skulle være præcis og korrekt, og dette kort fungerede som bilag til 

Fredningsnævnets kendelse af 15. februar 1990.  

 

Kortmaterialet i fredningssagen for Saltbæk Vig var endnu mere omfattende, end 

det havde været i planlægningen af lossepladsen i Tømmerup. Det vidner både om en 

stigende forventning til kortmaterialets præcision og troværdighed, særligt i forbindelse 

med mere komplicerede sager, som fredningssagen endte med at være. Det gjorde, at 

kortet i sig selv fik magt i forhandlingen. De matrikulære grænser i forbindelse med 

lossepladsen i Tømmerup, samt det faktum, at ingen af ejerne havde indvendinger imod 

den nye anvendelse, gjorde sagen meget mere enkel. Hvor der ikke var tvivl om, hvad 

der var i grusgraven, var strandengene sværere at rubricere og sætte i bås. Selvom 

kortlægningen og repræsentationerne således skulle danne et fælles grundlag og en 

fælles forståelse af, hvad der befandt sig på vigen, blev kortene, som omtalt, i første 

omgang kun en kilde til mere debat.  

Samtidig udgjorde kortmaterialet en væsentlig magtfaktor, idet det i praksis var 

kortene, alle de involverede aktører diskuterede, og bortset fra den enkelte udpegning 

af grænser i marken, ikke den fysiske virkelighed. Både som matrikelkort og 

fredningskort blev kortene det visuelle og tilgængelige udtryk af lovgivning og 

retsregler. Det tilladte fik dermed et visuelt udtryk og en afgrænsning på kortet, der 

skulle give udslag i, hvor hvilke regler gjaldt ude i felten. Som jeg nu vil vise, førte 

fredningen også driftsforanstaltninger med sig, sådan at vigen og strandengsområderne 

kunne fastholdes i den ønskede form i forhold til terræn og vandstand. I den forstand 

blev landskabet formet og bevaret i relationerne mellem kortmateriale, lovgivning og 

den fysiske lokalitet. 
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Bevaringsforanstaltninger 

Ejerne understregede gentagne gange i løbet af fredningssagen, at områdets 

biologiske mangfoldighed var et resultat af deres pleje og drift i en lang årrække. 

Herunder var adgangsforbuddet afgørende, da besøgende ville forstyrre fuglelivet og 

kunne nedtrampe og skade plantevæksten på de områder, som var sårbare. Samtidig var 

det vigtigt at sikre en vis menneskelig indgriben på engarealerne gennem afgræsning af 

græsarealer, så de ikke groede til, samt kontrol og vedligehold af vandstand og rørskær.  

Ligesom beslutninger om tekniske anlæg og lossepladsen tilførte de intensivt 

udnyttede steder en træghed og en stiafhængighed, tilførte hensynet til fuglene og 

naturtyperne en træghed på Saltbæk Vig. Det uforstyrrede blev dermed også koblet til 

en fastholdelse og en uforanderlighed, der går imod den succession i plantesamfund, 

der i Danmark som hovedregel vil omdanne åbne områder til kratskov i løbet af få 

årtier, hvis det ikke afgræsses eller dyrkes, sådan som det også ville ske på Saltbæk 

Vig, hvis området ikke blev forstyrret gennem græsning eller slåning.463 Dermed var 

området reelt afhængigt af et vist element af forstyrrelse, blot det var den rigtige 

forstyrrelse. 

 

Fredning af et område medfører en bestemmelse om, hvilken bevaringstilstand, man 

ønsker et område skal holdes i. I Saltbæk Vig fredningen var det områdets tilstand i 

1984, der blev gjort til grundlag for bevaringstilstanden. Det var denne tilstand, som 

alle artsoptællingerne og plantekortlægningerne skulle belyse og vise. Således fastslog 

Fredningsforslaget fra 1985 i §1, at "Det, der især skal søges bevaret for at opnå 

formålet, er de vedvarende græsarealer, vigen søer, vandhuller og vådområder. Der 

må således bl.a. ikke ske terrænændringer eller ændringer af den hidtidige anvendelse 

af arealerne, og der må ikke opføres yderligere bebyggelse."464 

Dermed bliver fastlæggelsen af bevaringstilstanden gjort til et år 0, hvor alle andre 

anvendelser og former forud for dette tidspunkt bliver annulleret. Ligesom lossepladsen 

i Ubberup ville annullere de tidligere anvendelser og genskabe det tidligere landskab, 

ville bevaringen af Saltbæk Vig i den form, området havde i 1984, skygge over alle de 

tidligere bestræbelser på tørlægning og rentabelt landbrug, der havde formet området 

hidtil. Naturligvis var strandengene resultatet af, at området var blevet anvendt til 

græsning, men på sin vis ændrede driften karakter i forbindelse med kortlægningen af 

naturtyper.  Nu skulle der ikke længere afgræsses for at fede kvæg op, men for at 

modarbejde tilgroning af strandengen. Den hidtidige anvendelse havde – som også var 

A/S Saltbæk Vigs argument – været med til at forme området, og det var denne tilstand, 

der skulle bevares, uanset at selskabet samtidig ville anvende dele af området til 

majsdyrkning.  

 

Særligt i forhold til den inddæmmede vig, var vandstanden i den sø, inddæmningen 

havde efterladt, væsentlig for terrænet. Ændringer i vandstanden ville føre til store 
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forandringer af både strandenge, marker og skovarealer, da alle arealerne lå under 

normalvandstanden.   

Både Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening foreslog 

at hæve vandstanden i vigen med henvisning til forbedring af fuglenes 

fourageringsmuligheder og vandkvaliteten i vigen, da vandkvaliteten var notorisk 

dårlig.465 Vandet i Saltbæk Vig var og er saltholdigt brakvand. Der sker tilstrømning til 

vigen fra Bregninge å, og samtidig siver der saltvand ind under diget mod havet. Da 

vandstanden, dengang som nu, holdes kunstigt nede af pumperne, sådan at store dele af 

området stadig er tørt, sker der kun en begrænset udskiftning af vandet i søen. Det 

resulterede i den problematik, at mens bevaringen af de tørre dele af den inddæmmende 

vig afhang af stadig bortpumpning af vand gennem kanalerne, fastholdt 

bortpumpningen også vandet, hvor særligt det indsivende salt og afstrømning af 

kvælstof fra både Bregninge å og vigens opland forurenede vandet i selve 

brakvandssøen. Vandet i søen var allerede i 1982 blevet undersøgt af Vestsjællands 

Amtskommunes generelle undersøgelse af vandkvaliteten i amtets søer. Her blev 

vandet på Saltbæk Vig beskrevet som algegrønt og uigennemsigtigt og stærkt præget 

af eutroficering – for højt niveau af næringssalte. Som en løsning på problemet foreslog 

amtet allerede da at skabe større udskiftning af vandet inden for dæmningen.466 

 

Et par år senere, i 1987,  konstaterede to miljøbiologer, at de biologiske værdier i 

selve søen Saltbæk Vig var meget begrænsede.467 De to biologer mente, at betegnelsen 

naturvidenskabeligt interesseområde ikke overbevisende ville kunne bruges som 

argument for en fredning. Søens tilstand blev vurderet til at være meget forurenet:  

"Plantesamfundene i Saltbæk Vig kan af ovennævnte årsager ikke på nogen måde 

opfylde en målsætning som naturvidenskabeligt interesseområde. Det naturlige 

plantesamfund er derimod stærkt stresset og næsten trængt bort til fordel for 

næringskrævende planktiske brakvandsblågrønalger."468 

Det var miljøbiologernes vurdering, at de høje koncentrationer af fosfat, som de 

fandt i vigen, dels skyldtes fuglebestanden i området. Mens man altså sikrede 

plantebestanden på engene, samt fuglenes tilholdssteder, var vandkvaliteten og dens 

betydning for fiskelivet og faunaen ikke i første omgang en del af 

fredningsovervejelserne. Det var dermed et valg mellem strandenge, fugle og 

vandkvalitet. I den henseende blev fuglene skilt fra deres habitater, og søen set som et 

andet biologisk felt, end strandengene eller kysten, som skulle beskyttes. Samtidig 

advarede de dog i rapporten om, at: "Som udviklingen ser ud til at være, må man 

forvente en hurtigt tilslamning og tiltagende tilvoksning af vigen. Det er sandsynligt, at 

den, såfremt dæmningen ikke bliver fjernet, om nogle år vil få vanskeligheder med også 

at eksistere som fuglereservat, da fourageringsmulighederne i en tyk blågrønalgesuppe 
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må være dårlige og sandsynligvis vil blive endnu dårligere fremover."469  

 

Forureningen af vigens vand var en konstant hændelse – eutroficeringen og dermed 

vigens tilstand af manglende ilt forårsaget af for højt næringsindhold, var en tilstand, 

man hverken ville aktivt fastholde eller ændre på. I sammenligning med andre 

brakvandssøer, vurderede miljøbiologerne, Saltbæk Vigs indhold af blågrønalger til at 

være ekstremt, og anbefalede, at dæmningen blev opgivet og vandstanden i området 

hævet for at forbedre vandkvaliteten.470  

Da vandet kun langsomt blev udskiftet, og den eneste tilførsel af vand kom fra 

Bregninge å, der på daværende tidspunkt var forurenet af fosfat, kunne 

fosfatmængderne bygge sig op ad åre. Det ville gøre, at uanset om området blev fredet, 

majsdyrkningen ophørte og enhver anden gødskning og sprøjtning ophørte, ville vandet 

i vigen fortsat være og blive forurenet. Hvis man gjorde som Danmarks 

Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening foreslog og hævede 

vandstanden i vigen, ville det skabe en radikal forandring i det område, der ellers skulle 

fastholdes. Det ville være en tilbageføring af området til før inddæmningen og en hævet 

vandstand ville naturligvis overskylle alle strandengene.  

I afvejningen mellem truede naturtyper og fuglenes fourageringsmuligheder, vandt 

naturtyperne, og dermed sikringen strandengene frem for fuglene. Afvejningen mellem 

vandkvalitet og naturtyper viser, hvordan det mulige i høj grad baserede sig på det 

ønskede, idet det fysisk ville være nemt at lade vigen oversvømme – det krævede blot 

at udpumpningen af vand ophørte, og digerne ikke blev vedligeholdt. Det ville være 

reelt uforstyrret. I stedet fortsatte fastholdelsen af de tørlagte områder og søen, der på 

daværende tidspunkt været fastholdt i nogenlunde samme rammer i henved 50 år. Det 

var et tilstand af ro og forstyrrelse, som skabte det landskab, alle de menneskelige 

aktører i fredningssagen var interesserede i at fastholde, mens fuglene, vandet og 

planterne i sig selv var umælende.  

Netop værdien og forståelsen af ro medvirkede til de endelige diskussioner af 

fredningsforslaget og de endelige afgørelser. Disse behandler jeg i de følgende afsnit.  

Udvidelsen af fredningen – forstyrrelse af roen  

Udvidelsen af fredningsforslaget i 1988 gjorde, at fredningen ville dække et langt 

større område, ligesom det dækkede også flere matrikler med forskellige ejere. Ud over 

kompleksiteten i forbindelse med at definere hvad, der skulle fredes og hvorfor, var der 

nu også flere aktører med direkte interesse i fredningssagen i form af deres ejerskab til 

mindre ejendomme.  A/S Saltbæk Vig ejede stadig langt størstedelen af området, mens 

Poul Tholstrups Fond ejede en anden væsentlig del. Dertil kom en række ejere af mindre 

parceller, deriblandt en ejendom, der tilhørte Kalundborg Kommune. 

Fælles for ejerne var deres kritik af forslagets krav om offentlig adgang. Bortset fra 

Kalundborg Kommune var ingen af ejerne interesserede i at tillade nogen form for 

                                                 
469 “RA.LC-004a. Fredningsnævnet, 1985. 30. 2”. 
470 Olrik, “Phytoplantkon i Saltbæk Vig”. 



187 

 

færdsel på deres ejendomme. Ligesom det havde været et argument for at sikre området 

i forbindelse med naturparken, og i Kählers modstand mod olieledningen i 1974, kom 

det uforstyrrede igen op som et argument mod offentlig adgang. Denne gang var det 

ejernes ret til uforstyrrethed, der skulle sikres.  

 

I det nye fredningsforslag foregik adgangen langs kysten ad digevejen. Denne vej 

skar hen over de små matrikler 17a og 17c. Matriklerne beskrives som henholdsvis en 

ubebygget grund, og en grund ca. 20 ha blandet eng og strandsump med et stuehus på. 

Den ejendom var noteret som landbrug, men den blev angiveligt ikke udnyttet til andre 

formål end rekreation for de fire ejere, der tilsammen ejede matriklen.  

Især ejerne af de to små matrikler klagede over, at deres egen brugsværdi faldt, hvis 

der kom offentlig adgang til området. I den ene ejers optik ville offentlig færdsel sænke 

værdien på grunden betydeligt, især fordi færdslen ville foregå på en vej på tværs af 

matriklen. Ejerne af de mindre matrikler mente, at deres egen brug af stedet ville blive 

ødelagt og forstyrret af offentlig færdsel. De havde: "købt grunden for dens 

uforstyrrethed, der helt ville blive ødelagt ved offentlig adgang."471  

Det var tydeligvis et rekreativt sted, hvor det var hensynet til ejernes egen brug af 

stedet, der vægtede højst. Det uforstyrrede vægtede særligt højt hos ejerne af de små 

matrikler, fordi de brugte grundene til rekreative formål. Det uforstyrrede for disse ejere 

var derfor en del af herlighedsværdien. I ejerens øjne var stedet derfor ubrugeligt, hvis 

folk kunne gå eller cykle på vejen over hans grund. De to eksempler på modstanden 

mod offentlig færdsel på privat grund afspejler i høj grad en gængs tendens i forholdet 

mellem ejere, deres grunde og så besøgende. Den private ejendomsret bliver ofte 

håndhævet som en sikring af enhver brugsret – herunder færdsel. Hvor de ejerne af de 

mindre matrikler således forventede, at de ville få besøgende tæt på, blev der blandt 

disse ikke taget hensyn til fugleliv eller flora.  

 

Fuglene og floraen forblev de større grundejeres officielle interesse. Som tidligere 

fandt A/S Saltbæk Vig og Poul Tholstrups Fond, at adgangen ville forstyrre det fugleliv, 

de beskyttede og bevarede. Det var netop igennem uforstyrretheden, at området 

overhedet havde fået den værdi og status, det havde fået. Fuglene trivedes netop på 

grund af dette. A/S Saltbæk Vig anvendte Ramsar-udpegningen som argument for, at 

der forsat skulle være lukket for offentligheden. I deres optik ville offentlig adgang 

være i strid med overholdelsen af Ramsar-konventionen, da flere besøgende ville 

forstyrre fuglelivet i en sådan grad, det ville skade de rastende og ynglende fugle. 

Ligeså skrev advokaten for Poul Tholstrups fond også at: "Endvidere vil fondens 

bestyrelse være særdeles betænkelig ved den færdselsret, der i forbindelse med 

fredningssagen agtes tilsikret almenheden over Store Vrøj, idet man frygter, at denne 

vil friste ”svage sjæle” til ulovligt at bevæge sig mere eller mindre ind på terrænet på 

Store Vrøj til skade for det nuværende helt uforstyrrede fugleliv."472 
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Allerede ved fremlæggelsen af det reviderede fredningsforslag i 1985, blev A/S 

Saltbæk Vig og Poul Tholstrups Fond skeptiske over for fredningen i det hele taget. 

Den skepsis fastholdt de gennem de efterfølgende år. Deres argument var, at det netop 

var den måde, de passede, plejede og anvendte området på, der gjorde, at området i 

første omgang var værd at frede. Da der ikke var planer om at ændre på brugen eller 

udnyttelsen af området, fandt de derfor fredningen overflødig og foreslog at skrinlægge 

fredningen helt.473 De gængse private praksisser havde altså skabt det sted, som staten 

nu ville regulere. Fra at have været initiativtagere til fredningen vendte stemningen 

blandt ejerkredsen i A/S Saltbæk Vig sig og selskabets advokat meddelte, at ejeren helst 

så fredningen forkastet, idet en fredning af området ikke ville sikre det, og at deres 

nuværende pleje fuldtud sikrede området uden en fredningsservitut. 

De argumenterede med, at de ingen interesse havde i at ændre anvendelsen og plejen 

af området, eller i det hele taget igangsætte projekter, der ville forandre stedet.474 

Tværtimod ville de, på baggrund af særligt de sjældne planter på engarealerne, værne 

om det. Det betød også, at den offentlige adgang fortsat skulle forbydes af hensyn til 

ikke kun fugle, men også flora. Det uforstyrrede gjaldt derfor både planter, fugle og 

mennesker.  

 

Frygten for nedtrampede planter og skadede diger var gennemgående i alle 

indvendinger mod øget offentlig adgang. Ligesom ejerne frygtede Dansk Botanisk 

Forening, at offentlig adgang ville føre til, at planter blev plukket og nedtrampet. Når 

nu §1 i fredningsforslaget gik på at sikre botaniske lokaliteter mod forandring, kunne 

beskyttelse og offentlig færdsel ikke forenes. Botanisk Forenings frygt viser en meget 

ældre uenighed mellem Danmarks Naturfredningsforening og det tidligere Udvalg for 

Naturfredning. Mens naturfredningsforeningen fra begyndelsen ville sikre 

offentligheden adgang til interessante områder, var Udvalget for Naturfredning, der var 

sammensat af Geologisk, Botanisk og Naturhistorisk Forening, langt mere 

interesserede i bevaring for videnskabens skyld. Et område skulle sikres på grund af 

sine botaniske værdier, og deraf en iboende værdi, ikke som et rekreativt område for 

den interesserede offentlighed.475 Slid på arealer blev gennemgående set som skadeligt, 

hvis det var mennesker, der forårsagede den. Græsning og slåning af områderne som 

del af driften, var derimod med til at vedligeholde området. I forhold til arealernes 

tilstand var det væsentlige hvem, der skabte forstyrrelsen, snarere end hvor omfattende 

var.  

Slid var også en del af indvendingen overfor offentlig adgang fra Saltbæk Vig 

digelag, der var blevet en del af fredningssagen efter udvidelsen af fredningsforslaget. 

digevejen. Alle medlemmer af digelaget var lodsejere på eller ud til Saltbæk Vig, og de 

klagede over, at man ville give offentligheden adgang til selve diget, idet de mente, at 

offentlig adgang til området ville føre til, at folk klatrede om på digerne. Offentlig 
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færdsel på diget ville slide på det og forhøje risikoen for digegennembrud og 

oversvømmelse betragteligt. Selv i 1988 var der således fortsat frygt for, at en storm 

ville forårsage oversvømmelse lig den 1921, hvor vandet, som tidligere nævnt, stod op 

til nabomarkerne. Det var derfor uacceptabelt for digelaget, at andre end ejere og 

digelaget skulle have adgang til diget.  

Lige siden oprettelsen af digelavet i forbindelse med dæmningsgennembruddet i 

1921 havde medlemmerne været landmænd, der ejede enge op til vigen, samt ejerne af 

områderne på Saltbæk Vig. Landmændene ville naturligvis ikke blive direkte berørt af, 

at folk gik der, men kun indirekte i tilfælde af et digegennembrud. Deres forståelse af 

den almene interesse var, at diget skulle beskyttes og bevares for engene og jordernes 

skyld. Formanden for Digelaget skrev i et svar til Fredningsnævnets brev om adgang 

ad digevejen, at "...vi er enige med Kystinspektoratets bedømmelse, der klart siger, at 

digernes beskyttelse og sikkerhed går forud for rekreative formål.”476 

For digelaget, såvel som den offentlige myndighed Kystinspektorartet, var 

almenvellets interesser netop ikke rekreative, men bevarings- og beskyttelsesmæssige 

i denne sag. Over for dette argument, indvendte Fredningsnævnet, at den vej, der skulle 

åbnes, befandt sig ved siden af diget og ikke på selve diget. Derfor kunne nævnet ikke 

se, at selve diget skulle blive beskadiget ved færdsel ved siden af det. Der var således 

også forskellige grader af tiltro til offentlighedens opførsel, og hos alle involverede 

ejere lå denne tiltro et meget lille sted.  

Diskussionerne mellem de forskellige implicerede vidner om samspillet mellem 

offentlige og private interesser. Igen er der sammenfald og konflikter mellem hvad ejere 

og brugere ønskede, samt hvad staten, interesseorganisationer og fagfolk mente og anså 

som den rette anvendelse og forståelse af et sted. Hvad der for lokale virker logisk, vil 

ikke altid være i overensstemmelse med nationale endsige internationale ønsker. Det 

lokale er dog heller ikke altid i modstrid med de regionale eller nationale interesser – 

måske især i kystspørgsmål, hvor rekreative og kommercielle interesser ofte kan støde 

sammen med naturbeskyttelse, som historikeren Søren Byskov har argumenteret for.477 

Og som sådan også var på spil hele vejen igennem fredningssagen. 

Hvem, der i sidste ende afgør, hvad der kan og må ske, er derfor ikke udelukkende 

entydigt, men skal i stedet ses som en langstrakt forhandling og afprøvning af 

aktørernes forskellige styrker og vægt. Hvor ejerne tidligere med held havde kunnet 

påberåbe sig den private ejendomsrets ukrænkelighed, var dette ikke længere et hensyn, 

myndighederne tilsidesatte alt andet for. Ligeledes fik de internationale forpligtelser 

stigende indflydelse undervejs i forhandlingerne, og dette blev særligt af modstanderne 

mod offentlig adgang påberåbt som en autoritet over for argumentet om offentlig 

adgang i forhold til Naturfredningsloven af 1984, samt forpligtelsens over for de almene 

interesser. I modstandernes udlægning var det netop beskyttelse af almene interesser at 

holde området lukket, da kun det ville sikre fuglelivet. Således afspejler hele 

fredningssagen, hvordan landskabet på Saltbæk Vig formedes, skabte og bevaredes 

igennem en lang række relationer, hvor den fysiske lokalitet indgik ”som sig selv” og 
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igennem oversættelser til fredningskort, gennem optællingerne af rastende fugle, samt 

floralisterne.  

Fredningssagen kom i 1990 til en foreløbig afslutning, da Fredningsnævnet for 

Vestsjællands Amts Nordre Fredningskreds afgjorde fredningssagen. Fredningsnævnet 

besluttede, at det geografisk udvidede forslag fra 1988 skulle gennemføres, som 

forslaget forelå. Det vil sige, at hele det geografisk sammenhængende område skulle 

fredes, og der skulle forsøgsvis åbnes for offentlig adgang. Afslutningen af 

fredningssagen afrunder også denne analyse, og jeg samler i det følgende trådene, inden 

jeg i del IV kæder mine to analyser sammen.  

Afrunding: Afgørelse af fredningssag 

Fredningsnævnet afgjorde den d. 15. februar 1990, at fredningen af Saltbæk Vig 

skulle gennemføres. Det gjorde de på baggrund af områdets status som et anerkendt 

ornitologisk område, såvel som på grund af de botaniske kvaliteter, herunder 

strandengene.  

Fredningsnævnet understregede samtidig, at beskyttelsen i form af regionplanen fra 

Vestsjællands Amtskommune, og udpegningerne til både Ramsar- og EF-

fuglebeskyttelsesområde viste den statslige interesse i at beskytte området. En fredning 

ville derfor både understrege, at området var vigtigt i dets nuværende tilstand, men også 

sikre området fremover. 

Fredningsnævnet afgjorde også, at området skulle udvides til også at gælde de fire 

ekstra små ejendomme, der lå som umiddelbare naboer til A/S Saltbæk Vigs arealer og 

som var indlemmet i fredningsforslaget i 1988. Fredningen opfyldt dermed de tidligere 

ønsker fra Naturfredningsrådet og andre interesseorganisationer om at se området som 

et samlet hele og ikke afgrænse fredningen ved A/S Saltbæk Vigs matrikler. Dermed 

var der skabt en forståelse af området som et hele, og ikke blot adskilte grunde eller 

marker, som afspejler både privat ejendomsret og brugsret, men i stedet et samlet, 

bevaringsværdigt landskab.  

 

Til sidst og afgørende afgjorde Fredningsnævnet, at der skulle tillades offentlig 

adgang til Saltbæk Vig ad digevejen fra kl. 7 om morgenen til solnedgang. Modsat 

andre områder, hvor der var offentlig adgang, understregede afgørelsen, at man kun 

måtte færdes på vejen langs diget, og ikke på engarealer eller andre arealer, der stødte 

op til vejen. Denne beslutning traf de på baggrund af naturfredningslovens §1 stk. 2. 

nr.3 og §18 stk.3.478 Adgangen var i første omgang foreløbig, og ville kunne ophæves 

igen af Fredningsnævnet, hvis områdets planter eller dyreliv tog skade af menneskelig 

færdsel. 

Det uforstyrrede havde som aktør i sagen ikke fuldtud overbevist Fredningsnævnet, 

selvom både interesseorganisationer og ejere havde brugt det uforstyrrede som et 

grundlæggende argument. At der blev åbnet for adgang til vigen var dermed 
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umiddelbart et kompromis mellem alle interessenter, som tilsyneladende afvejede 

problemerne omkring adgang og beskyttelse til fordel for offentligheden. Afgørelsen 

vidner både om et selvsikkert fredningsnævn, der tilsidesatte ejernes ønsker, og 

samtidig om et fredningsnævn, der udviste en tiltro til de fremtidige besøgende – 

underforstået at gæster ville naturligvis passe på området – især når der kun var 

forsøgsvist åbent.  

 

Efter fredningen blev godkendt af Fredningsnævnet i 1990, klagede ejerne over 

afgørelsen. Afgørelsens tilsyneladende indbyggede konflikt i form af beskyttelse af 

fugle og botanik og åbning af et hidtil lukket område, gav anledning til yderligere 

konflikt mellem ejere og Fredningsnævn. Hovedparten af de berørte ejere var uenige i 

beslutningen og påkaldte sig både erstatning og klagede over afgørelsen om at åbne for 

offentligheden. 

A/S Saltbæk Vig, Digelaget og de tre private ejere, mente alle, at fredningen var 

overflødig og dermed unødvendig. Igen fremsatte de største lodsejere, Poul Tholstrups 

Fond og A/S Saltbæk Vig, deres påstand om, at fredningen var unødvendig, fordi der 

alligevel ikke var planer om at ændre praksisser i området. Som de også tidligere havde 

pointeret ville driften og plejen blive opretholdt uanset, og ejerne ville give altså hellere 

give afkald på erstatning for fredning, end at tillade offentlig adgang til deres arealer 

gennem den fredningsbestemmelse, som Fredningsnævnet lagde op til.479  

Også Miljøministeriet/Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands Amtsråd, Danmarks 

Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening samt Naturfredningsrådet klagede 

over afgørelsen. Alle havde de forskellige grunde til at klage over afgørelsen. Fælles 

var, at den offentlige adgang var den store anke mod afgørelsen. Det er dog tydeligt, at 

forståelsen af hvad den offentlige adgang betød var forskellig. Således omhandlede 

klagerne især, hvordan færdsel ville påvirke stedet negativt på forskellig vis. For 

ejerkredsen kunne offentlig adgang ikke forenes med deres interesser i jagt, 

reakreativitet, og for A/S Saltbæk Vig og Poul Tholstrups fond ej heller med deres 

ornitologiske interesser. 

 

I alle klagerne spillede afstande og fysiske forhold en stor rolle i forhold, hvad der 

kan accepteres. Lodsejeren, hvor digevejen skar gennem hans grund var det netop det, 

at der var færdsel på tværs af hans grund, der gjorde det ubrugeligt for ham. Her var det 

manglende afstand mellem ejere og besøgende, som var problemet.  

Ligeledes var afstand til fugle eller manglende afstand et vigtigt element i 

argumenterne for eller imod offentlig adgang ad digevejen. Som omtalt, ville digevejen 

– netop fordi den løber hele vejen langs inddæmningen  – give folk mulighed for at 

komme meget tæt på både vandet, og fuglenes ynglesteder. Da fugle forstyrres lettere 

af gående og cyklende, end f.eks. biler og traktorer, var det altså for fuglene den værst 

tænkelige form for adgang at tillade netop gående og cyklister.  

Skov- og Naturstyrelsen var også skeptisk over for offentlig adgang til området, 

mens Naturfredningsrådet advarede også mod offentlig adgang til digevejen, men 
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foreslog i stedet, at man opstillede to-tre fugletårne og gav offentligheden adgang til 

fugletårnene, så besøgende kunne se på fuglene på afstand.  

Med modsat fortegn kunne Danmarks Naturfredningsforening og Dansk 

Ornitologisk Forening ikke acceptere, at det planlagte fugletårn ville blive placeret et 

sted, hvor der var begrænset udsyn til fuglene. Det ville derfor ikke fungere som 

fugletårn, og blot give adgang til et ornitologisk uinteressant sted. Begge foreninger 

mente desuden, at den offentlige færdsel kunne understøttes med skjulte fugletårne, 

hvorfra man kunne lave udsigtspunkter over vigen og fuglereservatet. De var altså 

interesserede i yderligere offentlig adgang og flere rekreative oplevelser til 

naturinteresserede, men ikke på så lang afstand, at fuglene ikke ville kunne ses. Samlet 

handlede alle klagerne om anvendelsen og tilgangen til arealer, der skal regnes som 

natur, og dermed afspejler klagerne også de grundlæggende problematikker, der er på 

spil mellem fredning, beskyttelse og bevaring og så menneskers rekreative muligheder 

af enhver art.  

Samlet førte de mange indsigelser og klager til, at fredningen skulle vurderes af 

Overfredningsnævnet som sidste mulighed for at få gennemført fredningen. I 1992 faldt 

Overfredningsnævnets afgørelse af fredningssagen. Mens Fredningsnævnet havde 

givet tilladelse til offentlig adgang, mente Overfredningsnævnet ikke, at hensynet til 

offentlighedens interesse i området vægtede ligeså højt som hensynet til forpligtelserne 

over for fuglelivet. Den offentlige adgang blev annulleret og området igen lukket for 

offentligheden.  

For at sikre de internationale forpligtelser – fuglebeskyttelsesdirektivet og Ramsar-

konventionen – fredede Overfredningsnævnet desuden vandarealet. Dette skete med 

sigte på at forbedre forholdene for vandfuglene. I modsætning til Danmarks 

Naturfredningsforenings og Dansk Botanisk Forenings ønske om forbud mod 

sprøjtning af agerjord i området, kunne Overfredningsnævnet ikke se, at der skulle være 

nogen sammenhæng mellem søens vandkvalitet og sprøjtning. Nævnet mente derfor 

ikke, at et sprøjtningsforbud alene ville gøre nogen forskel og afviste derfor 

opfordringen om at nedsætte et forbud mod at sprøjte landbrugsjorder i området.480 På 

den måde arbejdede nævnet for at vandfuglene fik plads, men ikke bedre vand. De to 

elementer af fuglenes tilstedeværelse blev altså ikke koblet sammen.  

Overfredningsnævnets afgørelse blev stadfæstet, og den fredningssag, der begyndte 

frivilligt i 1974, fik dermed sin officielle afslutning i 1992.481  

Landskabets træghed og naturpolitik siden da 

Fredningssagen afspejler, hvordan registreringer, udpegninger og lovgivning fik 

konkret indflydelse på et område. I modsætning til problematikkerne omkring 

grusgravning og lossepladsdrift, der blev behandlet i afhandlingens første del, 

omhandlede fredningssagen et område, der ikke måtte ændres. Hele fredningssagen 

bærer præg af, at de involverede aktører ikke ønskede forandringer.  

                                                 
480 Overfredningsnævnet, “Overfredningsnævnets afgørelse af 28. august 1992.”, 6. 
481 Senere forsøgte Danmarks Naturfredningsforening igen at få indført offentlig adgang til området, 

men det er nu endegyldigt skrinlagt. 
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Som vist er en stor del af materialet til fredningssagen registreringer og 

udpegninger; altså information om hvad, der var på stedet, og hvorfor det var vigtigt. 

Stedet Saltbæk Vig blev i den forstand skabt gennem oversættelser af virkeligheden til 

repræsentationer. Sammenlagt var der 90 bilag til fredningssagen, da den blev afsluttet. 

Det store antal bilag dækker over korrespondance mellem de involverede parter, 

redegørelser, rapporter og kort. På den måde har fredningssagen efterladt et omfattende 

papirspor, som kan sammenlignes med planlægningen og driften af lossepladsen i 

Ubberup, som behandlet i del II.  

De to sager er tidsmæssigt mere eller mindre parallelle, og vidner om et stigende 

antal involverede i beslutningsprocesser, samt en stigende vidensindsamling på tværs 

af de administrative enheder. Landskabsforandringer og landskabsbevaring i denne 

periode skete dermed langt mere overvåget og reguleret end tidligere, og dette hang tæt 

sammen med udviklingen af specialiseret ekspertise inden for forvaltning og 

administration. Mens systemet således udviklede sagsgange, udviklede ekspertisen sig 

også. Således fik systemets forskellige fagligheder også fik magt. I denne kontekst fik 

landskabet tilført en immateriel træghed, der gjorde, at forandringer og bevaringen blev 

indlejret i en lang række beslutningsgange og hensyn. Netop det usynlige lag af love og 

regler, der ligger over landskabet, og som former de handlinger, der kan ske.482 

Opdelingen af landskabet på baggrund af ekspertiser har været kendetegnende for 

naturbeskyttelses- og naturbevaringsinitiativer, der har været igangsat fra international 

og national side siden begyndelsen af 1990erne. I 1992 vedtog EU-parlamentet 

Habitatdirektivet, der sigtede på at beskytte naturtyper, der er typiske for EU. 

Habitatdirektivet er inddelt i tre lister. Liste I angiver de bevarings- og 

beskyttelsesværdige naturtyper. I 2005 var der samlet 200 naturtyper på listen, heraf 

findes 60 i Danmark. Liste II angiver de arter, der er kendetegnende for 

habitatområderne og som medlemslandene forpligter sig til at beskytte. Ligeledes i 

2005 var der 700 arter på denne liste. De arter der var opført på liste I, er eller var 

direkte afhængige af bevaringen af de specifikke naturtyper, der var opgjort på liste. På 

direktivets liste III angives kriterierne for udpegningen af bevaringsområderne.483  

Man kan diskutere, om ikke fredningstanken i takt med, at registreringerne blev 

mere og mere nøjagtige – eller kvantificerede – har gennemgået en udvikling, hvor det 

særegne, specielle og specifikke om ikke får forrang, så bliver anført som baggrunden 

for fredninger. I 2002 stod daværende miljøminister Hans-Christian Schmidt f.eks. i 

spidsen for udpegningen af 254 unikke naturperler, som det blev omtalt i Berlingske 

Tidende.484  Det lyder umiddelbart af meget, men dækker ca. syv procent af Danmarks 

areal.  

  Udpegningerne på landarealet dækker ca. 7,4% af det danske areal, mens 

udpegningen af havområder udgør ca. 7,5% af det samlede areal.  Langt den største del 

af det danske landskab er derfor ikke underlagt samme beskyttelse som disse områder. 

                                                 
482 Hägerstrand, “A Look at the Political Geography of Environmental Management’”, 55. 
483 Agger m.fl., Skelettet i landskabet, 13. 
484 Andersen, “Kickstart til danske naturperler”. 
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Som sådan udgør udpegningerne derfor en anomali i forhold til det almindelige, gængse 

landskab, der udgør et langt større areal. De 254 udpegninger dækkede netop over 

habitatområder. Fokusset på habitatområder som afgrænsede enheder frem for 

landskabelige sammenhænge over større områder, gør landskabsforståelsen 

fragmenteret og opdel. Følger man den tankegang er der i sidste ende en natur, der skal 

bevares, et samfund med produktion og bygninger uden om, og mennesket som står 

uden for det hele og kan orkestrere forandring og bevaring.  

Dette fokus må siges at være en helt anden forståelse af det bevaringsværdige, hvis 

man sammenligner med Naturfredningskommissionens kort over landskaber af 

interesse fra 1967, hvor hele Danmark blev inddelt i zoner efter interessant og 

bevaringsværdigt landskab. 

Udpegningerne handler i høj grad om det repræsentative og almindelige over for 

det unikke og det sjældne. Det resulterede i, at der i 1980ernes fredningsplanlægning 

var en fælles forståelse af, at der ikke fandtes steder, der principielt ikke var 

fredningsegnede.485 I princippet kunne alt være beskyttelses- og bevaringsværdigt, hvis 

man undersøgte det. En sådan forståelse kan skabe et meget omfattende og 

vidtrækkende fredningsapparat, som til en vis grad kan medvirke til, at alt er lige vigtigt 

at bevare. Samtidig er det dog en tilgang, der sikrer, at helheder bevares.  

Vismændene bag Naturrådets rapport fra 2005 kritiserer også, at de udpegede 

områder vurderes som det særligt bevaringsværdige, det eksemplariske eller det 

vigtigste. Denne modstilling mellem det almene og det særlige er gennemgående for 

forvaltningen af omgivelserne. Mens Naturparkplanen fra 1967 egentlig lagde op til en 

beskyttelse af de gængse landbrugsområder – måske i højere grad en æstetisk og 

kulturhistorisk orienteret beskyttelse end miljøorienteret – viser fredningssagen på 

Saltbæk Vig, hvordan det særlige og usædvanlige får forrang.  

  

                                                 
485 Holden Jensen, “Fredningsplanlægning gennem 3 årtier”, 45. 
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DEL IV: HVORDAN FORANDRER LANDSKABET SIG?  

 

" ..mens man saaledes ikke behøver at frygte for at komme til at leve i en Natur der 

er blottet for Liv, saa er det dog en uundgaaelig Følge af Kulturen, at meget af dette 

Liv maa forsvinde. Det er kun Palliativer ad Lovgivningens Vei at ville forebygge f. Ex. 

Bekkassinernes Aftagen, da man dog ikke kan forhindre, at Moserne afgraves, at 

Aaløbene reguleres o. s. v., hvorved Betingelsen for deres Existens ophæves."486 

 

Sådan skrev ornitologen Nicolai Holten sidst i 1800-tallet om forandringerne i 

fuglelivet og menneskets indgreb i omgivelserne. Der var ingen vej uden om 

forandringer, og forandringerne havde kun en retning: mere udnyttelse, mere intensivt 

landbrug og færre fugle. I bund og grund forestillede ornitologen sig kun én form for 

forandring, der gik mod mere produktion og mere udnyttelse til landbrugsformål. Min 

afhandling har vist, at der ikke kun er en retning, men ufatteligt mange relationer. 

Undersøgelserne i del II og III har på forskellig vis kortlagt, hvordan menneskers 

forhold til deres omgivelser præges af en række aktører, herunder mangfoldige, 

forskellige oversættelser, og hvordan aktører ansporer handlinger. I den henseende er 

landskabsforandringer og landskabsbevaring to sider af samme sag. Både det at gøre 

noget og forandre et sted og det at undgå forandringer er handlinger, der former 

stederne. Som mine analyseeksempler viser, er vore omgivelser aldrig blot neutrale 

baggrunde, men griber på forskellig vis ind i de forestillinger, ønsker og muligheder, 

som især ejere har haft i forhold til deres ejendomme. Ligeledes har forvaltninger og 

myndigheders forståelse af vore omgivelser formet og muliggjort nogle forandringer 

og forhindret andre.  

Min undersøgelse har været eksplorativ og formet ud fra et meget åbent spørgsmål, 

der ikke kan afsluttes med en endegyldig konklusion. Derfor vil jeg i de næste afsnit i 

stedet drage paralleller mellem mine to analyser og fremhæve analysernes relevans i 

forhold til afhandlingens overordnede fokus på, hvordan landskabsforandringer gøres.  

 

Det ønskede 

Saltbæk Vig, Tømmerup Banke og Keldberg falder i dag alle ind under kategorien 

natur. Mens natur kan fungere som overparaplyen, er der en tvivl om, at hvad der fysisk 

er tilstede på stederne, vægter meget forskelligt. De tørre græsser på Tømmerup Banke 

vægter ikke ligeså højt som Saltbæk Vigs strandenge, hvis man forstår biodiversitet 

som en indikator for kvalitetsnatur.  

Hvis natur derimod er noget, mennesker kan gå ud i, opleve og få frisk luft i, 

fungerer Tømmerup banke bedre end Saltbæk Vig, hvor offentligheden som bekendt er 

forment adgang. På Tømmerup Banke og på Keldberg er der mulighed for rekreation, 

og hundeluftere, løbere og ryttere og andre kan bevæge sig frit. Højden på banken og 

bakken gør, at der er udsigt over Kalundborg by og også Saltbæk Vig, som man kan 

                                                 
486 Holten, “Om de sidste 50 Aar (1833-1883) foregaaede Forandringer i den danske Fauna, navnlig i 

Sjælland”, 99. 
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nyde som fjernt, åbent land. Tømmerup og Keldberg bliver steder for æstetiske 

oplevelser – om end man kan diskutere selve terrænets æstetiske kvalitet, er udsigter 

som regel populære blandt besøgende. 

Begge lossepladser, der nu er grønne områder, samt Saltbæk Vig er konstruerede 

steder og konstruerede naturer. Mens vejen hen til dette punkt i deres udformning har 

været vidt forskellig, ligger de nu grundlæggende – og administrativt – inden for samme 

kategori. Dermed kan områderne Tømmerup Banke-Keldberg og Saltbæk Vig forstås 

som hybride landskaber eller hybrid natur. De er hybrider i den forstand, at de, i deres 

nuværende fremtoning, ville blive karakteriseret i som natur samtidig med at de, som 

størstedelen af det danske landskab, i høj grad er præget af menneskelig påvirkning 

gennem inddæmning, dræning, grusgravning og lossepladsdrift. En klar skelnen 

mellem natur og kultur kan derfor ikke laves.487  

Netop diskussionen om strandengene i forbindelse med fredningssagen på Saltbæk 

Vig, samt understregningen af at lossepladsen i Ubberup ville genskabe et oprindeligt 

bakkedrag, viser, hvordan det der opfattes som naturligt og det, som forstås som 

kulturskabt, er betinget af tid, sted og omstændigheder. Af den grund må man anskue 

omgivelserne som relationelle og klarlægge, hvad de består af for derefter at kunne 

diskutere, hvilken retning eller hvilke ønsker, myndigheder, lægmænd og andre 

(menneskelige) aktører kunne have for deres omgivelser. Derigennem er det muligt at 

skabe en samtale, der ikke blot ender med, at naturen i bestemt ental bliver et tomt 

argument uden indhold, eller at det hele alligevel er kulturskabt, og dermed ikke natur. 

Det har jeg haft til hensigt at vise i denne afhandling. 

De to steder er begge resultatet af ønsker, der har taget udgangspunkt i 

forestillingen om rigtig, nyttig eller produktiv anvendelse af et areal. Som jeg har vist, 

har disse ønsker forandret sig ganske betragteligt over tid. Dermed afspejler mine to 

cases afspejler udviklingen af to grundlæggende modstillinger, der er og har været i 

myndighederne og forvaltningens holdning og tilgang til vore omgivelser. For det første 

viser lossepladserne det såkaldt sundhedsbegrundede og miljøorienterede spor, hvor 

forureningsbekæmpelse af hensyn til menneskets og omverdenens sundhed har været i 

fokus. Dette spor kan eksemplificeres med udviklingen af de kontrollerede 

lossepladser, spildevandsplaner og gødningsreguleringer for at undgå 

kvælstofforurening og grundvandsforurening. På denne skala er det særligt lokale 

forureninger og til dels nationale forureninger, der har været i fokus. Det er tydeligt, at 

forståelsen af hvad der, var ønsket og uønsket at gøre forandredes og blev påvirket af 

det internationale miljøfokus i perioden, men på forvaltningsplan var det særligt det 

lokale og de lokale forhold, hvor forvaltningen kunne forme landskabet. Ved 

lossepladserne på både Tømmerup og i Keldberg, blev forvaltningens, borgernes og 

ejernes forskellige ønsker til forandringer flettet sammen under en lang række hensyn, 

der ikke kun var miljø- og forureningsbetonede.  

Som en modpol står derfor det naturbegrundede spor i miljøforvaltningen, som har 

fokuseret på bevaring og udvikling af mere natur, som f.eks. skovrejsningspolitikken i 

                                                 
487 Kulturbegrebet er notorisk umuligt at få styr på. Se: Fink, “Et hyperkomplekst begreb. Kultur, 

kulturbegreb og kulturrelativisme.”  
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1990erne, som skulle sikre skove i hele landet.488 Derudover går det naturbegrundede 

spor i retning af beskyttelsen af almene interesser. De almene interesser, som jeg har 

vist i del III, er dog også fleksible, foranderlige og relationelle, og i praksis har miljø-, 

natur- og landskabsforvaltningen i høj grad været formet af flertydige relationer, 

snarere end ”rent” miljømæssige eller rekreative hensyn. Som jeg har vist i del II og III, 

er det netop på grund af omgivelsernes og omverdenens kompleksitet meget svært at 

afgøre, hvad der er det ”rigtige” at gøre. Således har de forskellige ejeres ønsker i begge 

eksempler i høj grad formet områderne.  

 

Naturfrednings- og naturbevaringsdiskussioner er ofte præget af en før-

darwinistisk tænkning, hvor mennesket ses som den ødelæggende kraft. Her skal 

områder oftest føres tilbage til tilstande før menneskelig påvirkning.489 I tilfældet 

Saltbæk Vig var det netop den menneskelig indblanding og den efterfølgende 

behandling og brug, der skabte de områder, man ønsker at bevare. Lod man pumperne 

stå og dæmningen være, ville vigen højst sandsynligt så under vand igen inden mange 

år.  Mennesket har i det eksempel ødelagt en vig og de økologiske systemer, der fandtes 

der. Til gengæld har de menneskelige indgreb omskabt området, så det nu indeholder 

habitater, der ellers er truede på nationalt, europæisk og globalt plan. Ideen om, at man 

kan genskabe, hvad man forandrede for 100 år siden, er dog forfejlet. Som geografen 

David Harvey skriver, er alle miljøer, der på den ene eller anden vis har været gennem 

en forhandlingsproces ikke længere oprindelige. Det er blevet til en ”anden natur”.490 

Ligesom Saltbæk Vig, Tømmerup Banke og Keldberg heller ikke før inddæmning og 

grusgravning var uberørte steder . 

Som min gennemgang af fredningssagen har vist, gør spørgsmålet om, hvorvidt 

noget er naturlig natur eller kulturlandskab, os ikke klogere på, hvad der er vigtigt at 

bevare. Derfor er det vigtigt at undersøge, de ønsker, forskellige aktører har til 

omgivelserne til forskellig tid. Ønsket om at dræne og afvande vigen skal ses i relation 

til ønsker om et produktivt landbrug, som det blev forestillet at skulle se ud i 1940erne. 

En parallel situation opstod i forbindelse med bortforpagtningen af arealerne langs 

vigen til majsdyrkning. Også her var det arealerne, der var afgørende, men nu muligvis 

også som løsning på at komme af med gyllen. Det produktive landbrug var da afhængig 

af arealer – næsten uanset kvaliteten.  

Det mulige 

 Aktørernes handlerum formes også af det, der fysisk er muligt. Som jeg har vist i 

afhandlingen, medvirkede og medvirker stedernes fysiske fremtoning og deres iboende 

egenskaber til forandring og bevaring. Det ønskede afhænger i høj grad af de 

forestillinger om korrekt, nødvendig eller produktiv brug af omgivelserne, der er 

tilstede på et givent tidspunkt, men det mulige er det, der begrænser, det ønskede. Det 

kan ikke nødvendigvis lade sig gøre at tørlægge et område nærmest uanset, hvor mange 

                                                 
488 Holten-Andersen, Pedersen, og Christensen, “Den moderne naturpolitik”, 23; Møller, “Det moderne 

landbrug og kulturmiljøet.”, 41–42. 
489 Arler, “Det åbne lands unikke goder”, 146. 
490 Harvey, Justice, Nature and the Geography of Difference., 186. 
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midler man bruger på det. Vandet kan modarbejde projektet og gøre det så svært og 

kosteligt, at det på grund af økonomi ikke kan lade sig gøre.   

Mens grusgravning er direkte produktion og udvinding af et materiale, der kan 

indgå i en produktionskæde, så er produktionen af ny landbrugsjord gennem indvinding 

en mere indirekte produktion. Især i Saltbæk Vigs tilfælde, hvor man kendte til den 

dårlige jordbund fra begyndelsen, var sigtet at skaffe skattefordele og afkast ved salg, 

ikke ved anvendelse af jorden. Alligevel skabte interessentselskabet jorden, og på trods 

af dæmningsgennembruddet i 1921, blev området genskabt og fastholdt. I tørlægningen 

af vigen var der opstået et område, som i sig selv blev forstået som værdifuldt for ejere 

og for naboejendommene.  

De forskellige typer af produktion afspejler en opfattelse af omgivelserne, som er 

nyttepræget. Når man har konstateret dette, kan man derfor gå videre til at overveje, 

hvilke omgivelser der bliver resultatet af de forskellige produktioner. Alt efter sted er 

der nogle gøremål, der er logiske og naturlige i den sammenhæng. Mens bakken var 

grusgrav gav det mening, at det var et sted, hvor man fjernede jord, grus, sten og sand.  

Da den derefter var et hul i jorden, gav det mening at smide affald i, dække det med 

grus og grave det ned. På den måde ændrede den konstante forandring også stedets 

iboende kvaliteter og det materielle udgangspunkt, som således dannede baggrund for 

den næste anvendelse.  

På Saltbæk Vig dikterede småøerne Krageø og Vrøj, hvordan inddæmningen kom 

til at ligge og forløbe, da de to øer på forhånd dannede næsten sammenhængende 

landtager. Der gav det mening, at man omdannede den åbne vig til en brakvandssø, 

fordi det, trods besværet, lod sig gøre. Ligeledes havde den tørlagte vig over tid påvirket 

de nu tørrere områder rundt i en sådan grad, at det var værd at genopbygge dæmningen 

og bortpumpe vand igen, efter dæmningsgennembruddet. Over tid udviklede 

plantesamfundene sig og skabte de strandenge, som siden hen skulle beskyttes.  

Inden strandengene blev underlagt beskyttelse var interessen for fredningen som 

bekendt snarere bundet til stedet som trædesten eller rasteplads for fuglene, men altså 

ikke jorden og plantesamfundenes kvaliteter. Af hensyn til fuglene, var logikken, at 

arealerne skulle beskyttes, både fordi Danmark havde forpligtet sig til at beskytte fugle, 

og fordi at stedet var tilpas isoleret til, at fuglene rent faktisk havde fundet derhen. 

Fuglene som mobile aktører medvirkede til at udbygge og understrege værdien.  

Med beskyttelseslinjer, udpegninger og fredninger fik man yderligere skabt et sted, 

der i sig selv akkumulerer en bestemt værdi, der er afgjort af det gældende natursyn, og 

dermed det gældende syn på vores omgivelser. Dermed er det tydeligt, at de iboende 

egenskaber ikke skal forstås som varige eller fastlagte, men som proces, der kan 

forandre sig.  

Strandengene findes uanset om det er en biolog, der fastslår det eller ej, men fordi 

plantesammensætningen er der. Dog fik strandengen tilført en værdi og indflydelse, 

som den ikke tidligere havde haft, på grund af den fagbiologiske typologisering. Det 

krævede en synliggørelse gennem kortlægning og indsamling af planter at sikre, at 

engene var beskyttelsesværdige og ikke måtte anvendes til landbrug. I synliggørelsen 

af hvad, stedet indeholder, ligger der dermed også en skabelse af det 
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beskyttelsesegnede.491 Ideelt set opretholdes, passes og bevares det, der var 

udgangspunktet for fredningen således og reproducerer dermed sig selv.  

Det tilladte 

Det samlende for de to undersøgelser er deres fokus på arealanvendelse, og de 

viser, hvordan plads er et afgørende og overset element, når talen falder på 

samfundsudvikling. Der skal være plads til planter, dyr, landbrug og økonomisk 

udvikling, som også optager plads. Af den grund har den private ejendomsret været 

afgørende for forandringer på de givne steder.  

Da man inddelte den fælles græsning på Tømmerup Banke og Keldberg i 

individuelle matrikler var det også en opdeling af fælleden og den fælles ejendom. 

Privat ejendomsret gav i det tilfælde bonden mulighed for at overudnytte sin jord – eller 

køre den bort som grus. Da der efterfølgende blev indrettet losseplads i Tømmerup 

Banke var det en tilbagevenden til en brug, der var til for fællesskabet. Dog denne gang 

i det blandingsforhold, at jorden var privat, mens handlingerne og aktiviteterne – 

lossepladsdriften – offentlig. Det forhold blev yderligere styrket, da Thyge Nielsen 

solgte sin losseplads til kommunen. Med et var jorden igen i fællesskabets eje, hvis man 

forstår kommunen som grundlæggende fælles. Der er dog den forskel, at nok udgøres 

samfundet af individer, der samles til institutioner, og dermed er kommunen fælles, 

men i praksis blev stedet, lossepladsen, anset som et kommunalt tilbud, og som var 

noget andet, et offentligt sted, borgeren ikke havde ejerskab eller tilhørsforhold til.  

 

I den periode, jeg har undersøgt, blev det tilladte i stigende grad udpeget og inddelt. 

Zoneplanlægningen, der blev udbredt fra 1960erne og frem, handler netop om fastlagte 

inddelinger, der angiver det tilladte og det ønskede i de givne områder. Zoneplanerne 

sammenstillet med udviklingen i kortmaterialet i fredningssagen viser, hvordan det 

tilladte blev udtrykt og formidlet visuelt. Dermed skete der en kobling mellem det 

tilladte, det visuelle og det rumlige, som samlet udtrykte den stigende regulering af alle 

former for praksisser i relation til arealanvendelse. Naturfredningsloven blev løbende 

strammet og præcisret, ligesom kommunesammenlægningen i 1970, By- og 

Landsplanloven, Miljøbeskyttelsesloven og Råstofloven alle medvirkede til, at 

arealanvendelse blev indrulleret i lovkomplekser og forvaltninger i langt højere grad 

end tidligere. Det indskrænkede muligheden for forgodtbefindende at ændre på egne 

matrikler og jorder. Forvaltningen som papirarbejde og forvaltning af jorden som 

gravearbejde var dermed to adskilte praksisser.  

I fredningssagen kolliderede den private ejendoms- og brugsret med forestillinger 

om fællesskabsgoder.492 Saltbæk Vig blev fredet af hensyn til fuglene og de botaniske 

værdier, men fredningen medførte, som beskrevet, også et endnu mere lukket område 

end hidtil. Det er derfor værd at dvæle ved, hvilken form for fællesskab en fredning 

tilgodeser.  

                                                 
491 Tironi m.fl., “Soil Theories”, 26. 
492 Arler, “Det åbne lands unikke goder”, 127. 
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For lodsejerne sikrede fredningen deres egen brugsret og deres ro. Dermed var 

fredningen en aktiv bekræftelse af Saltbæk Vig som privat område, og forstærkede den 

privatsfære, der allerede inden fredningssagen begyndte, omgærdede området. Dette 

gjorde naturligvis, at offentlighedens interesse i de åbne vidder og plads til rekreation 

blev underkendt.  

Fra en anden vinkel var fredningen netop at leve op til de internationale 

beskyttelsesdirektiver og konventioner, Danmark underskrev i perioden. Almenhedens 

interesse er i den henseende global og etisk, og baseret på bevaring og beskyttelse af 

fuglene for deres egen skyld. Det tilladte forandredes dermed også alt efter skala. 

 

Rumlighed 

Forvaltningen af landskabet forandredes ikke kun som følge af lovgivningen, men 

særligt i forhold til, hvordan landskabet indgik i forvaltningen. Der skete over tid en 

udvidelse af det immaterielle rum, hvorigennem landskabet blev forvaltet. 

Forvaltningen som papirarbejde og forvaltning af jorden som f.eks. gravearbejde var 

dermed to adskilte praksisser. 

I Ubberup kunne grusudvindingen kunne i 1950erne igangsættes og udvides på 

baggrund af en hjemmelavet kontrakt, hurtigt kradset ned på et stykke papir mellem 

Eskild Pedersen og Henry Hansen. Derefter kunne Hansen rykke ind med skovl og vogn 

og begynde sit arbejde. Parallelt hertil er den tidlige fase af lossepladsen i Tømmerup, 

hvor ejeren Thyge Nielsen også omdannede sin grusgrav til losseplads i løbet af ganske 

kort tid, og med beskeden udveksling af information eller retningslinjer.  

Den lokale forvaltning af disse rum var beskeden og bundet til direkte forhandling 

mellem ejer og bruger, og ejer og sognekommune. Her indgik ingen eller få 

repræsentationer, der skulle binde leddene sammen, ligesom der ikke var behov for 

kortmateriale, idet alle implicerede befandt sig i området.  

I planlægningen af lossepladsen i Ubberup ser man til gengæld udviklingen af 

oversat og medieret rum. Det gennemgående for planlægningen af lossepladsen i 

Ubberup var, at de fysiske forhold på pladsen i planlægningsfasen, især i de tidlige 

diskussioner om placering og gruslag konstant blev oversat og omformet til tegninger, 

tabeller og modeller. Geologerne besigtigede naturligvis grusgraven og tog deres 

prøver, men efter prøvetagningen foregik selve arbejdet med lossepladsens udformning 

på afstand af lokaliteten og forvaltningen. Derfor blev målinger og repræsentationer 

vigtige redskaber i kommunikationen og dermed i sidste ende også aktører i processen 

med at omforme landskabet. På den måde blev et immaterielt rum skabt, og det var det, 

der blev forvaltet i planlægningen af lossepladsen.  

Muligheden for at administrere på afstand ses også i forvaltningens måde at omtale 

Keldberg-Rakkerbanken på. I de dokumenter, hvor der blev forventet lokalkendskab, 

herunder særligt de tidlige dokumenter i planlægningsfasen, omtales grusgraven som 

Keldberg-Rakkerbanken. Det gælder blandt andet i korrespondancen mellem 

Kalundborg Kommunes tekniske forvaltning og Enviroplans ingeniører. I de senere 

dokumenter og breve mellem Amtskommune og f.eks. miljøministreret anvendte 

sagsbehandlerne matrikelnumrene. Matrikelnumrene anvendes især til passager, hvor 
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den juridiske binding er i centrum, men særligt også i korrespondance med 

myndigheder over kommunalt niveau. Matrikelnumrene står disse tilfælde i stedet for 

lokaliteten og sikrer, at forvaltningen på tværs af landet taler samme sprog. 

Administrationen blev i stigende grad foretaget på større fysisk afstand, og 

samtidig blev oplysningerne og informationen om de specifikke steder mere detaljeret 

og mere præcis. Det var derfor i høj en grad en social forandring i forhold til relationen 

til et bestemt sted. Den, der administrerede, ville ikke længere nødvendigvis have et 

kendskab til ejerforhold, personlige relationer eller det fysiske sted. Dette gjorde sig 

gældende i både planlægningen af lossepladsen og under forberedelsen af 

fredningssagen. Afstanden mellem beslutningstager og sted gjorde førstnævnte 

afhængig af pålidelig viden, der forblev fastlagt, selv på afstand. Så mens at 

forvaltningen ikke længere nødvendigvis havde været fysisk til stede på en bakke, i en 

grusgrav eller ved vigen, havde forvaltningen mere præcis viden om stedet gennem 

geoelektrisk sondering, indsamling af vandprøver og kortlægning af fuglearter. Disse 

prøver var, som beskrevet, indsamlet af andre og så sendt videre.  

  

Afstanden mellem lokalitet og forvaltning ses også i den sproglige 

fremmedgørelse, hvor afsendere af ansøgninger, breve og tilladelser talte på vegne af 

den del af administrationen, de repræsenterede. I brevene mellem de forskellige aktører, 

er det ”Teknisk afdeling”, ”Planstyrelsen” eller ”Amtsvandinspektøren”, hvor 

underskriveren skriver på vegne af, og udtaler sig som den bureaukratiske funktion.  

Samlet kom afstanden til udtryk igennem de mere komplicerede sagsgange, der skabte 

en afstand til forvaltningen. Historikeren Jesper Vestermark Køber har i sin Ph.D-

afhandling fra 2017 behandlet nærdemokratiets historie ud fra en begrebshistorisk 

vinkel. Nærdemokrati som begreb opstod i forlængelse af kommunalreformen fra 

1966/1970 og blev i 1970erne ifølge Køber særligt anvendt til at beskrive frygten for 

manglende indflydelse på lokale beslutninger.493 Mens Køber behandler de 

demokratiske diskussioner om lokal indflydelse, har jeg undersøgt, hvordan 

beslutninger fik materielle og fysiske udfald i det lokale. Netop i den periode, hvor 

nærdemokratiet blev debatteret, blev anvendelsen af de nære omgivelser også i højere 

grad reguleret end tidligere. Det er tydeligt, at da borgerne beklagede sig over 

lossepladsen i Tømmerup i de sidste år, følte de sig ikke hørt i samme grad som 

tidligere.  

Dermed var afstanden mellem beslutningstagere og borgere både i konkret og 

overført betydning blevet større. Først lukkede sognekontoret i Tømmerup og den 

lokale forvaltning flyttede til Kalundborg, derudover fik amtskommunen særligt i areal- 

og landskabsspørgsmål indvirkning ude i sognene. Dermed var frygten for at blive 

glemt i den store kommune, i forbindelse med kommunesammenlægningen konkret, 

idet forvaltningen derefter bestod af fremmede "uden for sognet". Mens 

kommunalreformen fra 1970 er blevet set som en decentralisering af statslige opgaver, 

så skal netop landskabsanvendelsen og miljøaspektet ses som noget, der flyttede 

længere væk fra de lokale beslutningstagere og blev et område, der var afhængigt af 

                                                 
493 Køber, Et spørgsmål om nærhed. 
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ekspertbistand, der kunne foregå regionalt og nationalt på behørig afstand af de, der 

tidligere var involverede. Amtskommunen fik større magt, ligesom eksperterne hos 

Enviroplan medvirkede til professionaliseringen af arbejdet.  

På Saltbæk Vig trak stedet og området fra begyndelsen tråde til andre dele af landet 

– inddæmningen blev som bekendt igangsat af københavnske pengemænd, ligesom 

udbedringen af dæmningen og den senere grundforbedring hele vejen op igennem det 

20. århundrede knyttede sig til aktører langt væk fra selve stedet. Et yderligere lag af 

fjern forvaltning kom med de udpegninger, der indrullerede Saltbæk Vig i 

internationale relationer. I den henseende har forvaltningen af Saltbæk Vig fra 

begyndelsen været præget af immaterielle rum – kortlægning, planer og ansøgninger 

udformet og formuleret på afstand af lokaliteten – men disse rum er samtidig blevet 

udvidet og præciseret.  

Viden om hvad der befandt sig på vigen fik i løbet af undersøgelsesperioden stadig 

større indflydelse på, hvad der rent faktisk skete og kunne ske, ligesom det var tilfældet 

i planlægningen af lossepladsen i Ubberup. Samlet bliver forvaltningen en art 

akkumulation af procedurer, som samlet skaber det system, der fremstår professionelt 

og kompetent.494 Netop i selve akkumulationen af procedurer bliver forvaltningen skabt 

og får magt til at påvirke andre relationer og aktører – herunder indgå i 

landskabsforandringer.  

 

Et sidste aspekt af det rumlige er landskabsforandringernes træghed, som ikke kan 

skilles fra deres tidslighed. Trægheden ses blandt andet på Saltbæk Vig, hvor 

fredningssagen viser, hvordan praksisser som først blev indlejret i landskabet, derefter 

blev til lov. Den hollandske videnskabshistoriker Wiebe Bijker skriver i en analyse af 

det hollandske digesystems materialitet: "All the things discussed in this essay once 

were innovations; now they are standing practice. They have grown hard and obdurate, 

difficult to change. They may even stand in the way of innovation. When things stabilize 

and grow obdurate, stable ways of thinking and fixed patterns of action do emerge 

around them."495 På samme måde var digerne på Saltbæk Vig engang nye, og er det 

ikke længere, og på samme måde er den jord, inddæmningen skabte blevet en fast og 

træg. Også strandengene har vokset sig stærke i den forstand, at de til trods for deres 

tilsyneladende skrøbelighed over for tilgroning og nedbidning og behovet for 

menneskelig indgriben, har fået en styrke gennem deres særegenhed i forhold til andre 

naturtyper. Bruno Latour skriver om, at netværket styrkes og svækkes gennem 

allierede, og det er netop stærke allierede, strandengene har i form af udpegninger og 

rødlistearter på nationalt og europæisk plan. På kontorer langt væk fra strandengene 

bliver der truffet beslutninger, der sikrer støtte til opretholdelsen af netop disse 

steder.496   

                                                 
494 Bruno Latour, The Making of Law, 212. 
495 Bijker, “Dikes and Dams, Thick with Politics”, 122. 
496 Blok og Elgaard Jensen, Bruno Latour., 66. 
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Tidslighed  

Som jeg har vist i afhandlingen udgør planlægningens status og vægt et væsentligt 

aspekt af det relationelle landskab. Planlægning tilfører landskabet en fremtid og en 

tidslighed, idet planerne har et år nul, som typisk er planlægningens eget tidspunkt, som 

bliver basis for alle senere planer. Dernæst skriver planlægningen stedet ind i en 

fremtid, idet beslutningen om at forme et sted til fremtidig brug – som det var tilfældet 

på lossepladsen i Ubberup – allerede i planlægningsfasen skaber forestillingen om den 

fremtidige anvendelse og stedets egenskaber.  

Naturligvis bliver der i planlægningen taget højde for, at det er konkrete fysiske 

steder, men som det er tydeligt i blandt andet planlægningen af Vestsjællands 

Naturpark, var landskabsplanlægningen i 1960erne ofte et oplæg til debat, som derfor 

ikke nødvendigvis havde konkret, materiel indvirkning. Heroverfor står 1970erne som 

årtiet, hvor planlægningen skulle føres ud i livet. Den skulle konkretiseres og blev straks 

meget kompliceret. Planlægningen af lossepladsen og forberedelserne til Naturpark 

Vestsjælland står dermed som to kontraster i planlægningen. Det ene lykkedes, det 

andet fejlede. Den tyske historiker Dirk van Laak deler planlægning om i en materiel-

rumlig planlægning – f.eks. infrastrukturer - og en ideologisk og kulturel planlægning, 

som i højere grad former verdensbilleder.497 Al planlægning er derfor spændt ud mellem 

strukturel nødvendighed og skabelse af verdensbilleder. Den konkrete planlægning sker 

et sted på denne akse.  

 

Planlægning former dermed omgivelserne i rum såvel som tid. På Keldberg blev 

den oprindelige – den ubrudte overdrevsbakke fra før grusgravningen -  i 1975 anset 

som den ønskede fremtidige form, bakken i Keldberg skulle have. Vigen, derimod, 

overvejede hverken ejere eller myndigheder for alvor at føre tilbage til dens oprindelige 

form som vig – på trods af det konstante vedligehold, der skulle og skal udføres 

dengang, nu og i fremtiden, hvis inddæmningen fortsat skal bestå.  

De to cases afspejler også forskellige forvaltningsmæssige tidsligheder. 

Lossepladsen i Ubberup blev vedtaget med henblik på, at området på sigt skulle være 

noget andet og undervejs skulle forandres gennem udvidelser og tildækning. Den havde 

dermed en bagkant og et slutpunkt på overfladen. Samtidig skal perkolatet og 

overvågningen af de mulige forureningskilder fortsat foregå. Her er der en parallel 

mellem fredningen af Saltbæk Vig og overvågningen af truede naturtyper. 

Mens planlægningen umiddelbart tilfører landskabet en tidslighed, der peger mod 

fremtidig anvendelse og forandring, virker bevaringen som det modsatte. Det er det 

allerede skete, der skal sikres og bevares. Det er dog reelt den samme træghed, samme 

træghed, myndigheder, ejere og andre forvaltere indarbejder i landskabet og 

beslutningsprocesser, når man planlægger, som når man bevarer. Bevaringen skal 

foregå til evig tid, eller indtil et nyt nyttebegreb eller en ny almen interesse opstår. Mine 

undersøgelser peger derfor på det materielles rolle i formningen af fremtiden. De 

forandringer eller fastholdelser, der er muligt at forestille sig for borgere, myndigheder 

og ejere er alle påvirkede, sammenfiltrede og begrænsede af den fysiske verden.  

                                                 
497 Van Laak, “Planung. Geschichte und Gegenwart des Vorgriffs auf die Zukunft”, 307. 
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Diskussionen om definitionen af strandenge viser, hvordan tid er en afgørende 

faktor i forhold til at anse et område som ̒naturligt’, og at tid især er afgørende, når man 

skal vurdere graden af ‘rigtig’ natur. Det er netop sigende, at den gængse opfattelse af 

god natur i Danmark er den næsten monokulturelle, plantede løvskov, som vandt frem 

efter skovforordningen af 1805.498 Netop fordi træerne har været der længe, gælder det 

som natur. Som Swyngedow skriver: ‘The idea of a pristine nature becomes 

increasingly problematic as new ‘natures’ are produced across space and over time.’499 

Hvornår noget må være natur, afhænger altså af hvor længe, det har været undervejs. 

I Fredningsstyrelsens vurdering af Saltbæk Vigs fredningsværdi blev det flere 

gange understreget, hvordan de naturmæssige værdier var fremkommet netop på grund 

af inddæmningen, og at det beskyttede landskab – grundlæggende alle de elementer, 

der indgår i det fredede område; fra planter til jordbundsforhold – var produkter af 

tidligere praksisser såsom beslutningen om at inddæmme og tørlægge vigen. Mens 

beslutningen om at inddæmme kan ses som en enkeltstående begivenhed, bør man 

forstå den som en kontinuerlig proces, idet den stadige vedligeholdelse af digerne, 

kombineret med en kunstig lav vandstand sikrer landskabet fortløbende, men må siges 

at være daglige, aktive beslutninger, som der træffes utallige af hver gang et menneske 

forholder sig til sine omgivelser. 

 

Afslutning 

I afhandlingen har jeg koblet en undersøgelse af forvaltningspraksisser i form af 

papirarbejde med undersøgelser af, hvordan viden bliver anvendt, og hvad disse gør 

ved specifikke steder. Den banale konklusion vil være, at naturligvis skal man indsamle 

viden om et sted, førend man kan formidle stedet og forvalte det. Forvaltningens 

omfang bliver tydeligt, ikke kun gennem mængden af regler, men i højere grad gennem 

mængden af information om stederne. Information, der nu ofte er kortbaseret, mens det 

tidligere var skriftligt baseret, og før det foregik mundtlig og ad-hoc.  

Der er noget umiddelbart selvindlysende ved denne form for argumentation, som 

har det problem, at det fjerner fokus fra, hvad der rent faktisk skete og kunne ske et 

sted. Som Theodor Amsted opdagede, da han plukkede en blomst, og fik at vide, at den 

var privat, og at ingen skal plukke private blomster, er det ikke altid synligt i landskabet, 

hvad der er lovligt.  

 

 

 

 

 

                                                 
498 Fritzbøger, A Windfall for the Magnates., 267. 
499 Swyngedouw, Liquid Power, 20. 
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