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Introduktion 
Mellem 1974 og 1990 udspillede der sig 
en længere fredningssag omkring området 
Saltbæk Vig på Vestsjælland i Danmark. 
Det privatejede område består af et større 
græsningsområde og resterne af en ind -
dæmmet vig, som nu ligger hen som en 
brakvandssø. De atten år, fredningssagen 
tog, skyldtes dels, at den danske fred-
nings- og naturbeskyttelseslovgivning var 
under forandring i perioden, og dels, at de 
implicerede ikke kunne enes om, hvad der 
fandtes i det område, hvor dele skulle 
fredes. Mens fredningsmyndighederne 
mente, at engarealerne under fredning var 
beskyttelsesværdige strandenge, var 
ejerne af området af den overbevisning, at 

området var dyrkbart. Denne uoverens-
stemmelse skulle afgøres, før en fredning 
kunne gennemføres. Derudover ville dette 
også afgøre, hvordan en eventuel fredning 
skulle udformes. Da parterne ikke kunne 
enes, afgjordes striden i sidste ende af en 
lokal, uvildig biolog, som foretog en 
registrering og udpegning af strandengs-
arealer i området. Disse blev indtegnet på 
et fredningskort. Den fysiske strandeng 
skulle herefter leve op til sin signatur på et 
kort, og dette blev ejernes ansvar. I den 
forstand gik strandengsområdet også fra at 
være et udefineret, dyrkbart sted til at være 
en biologisk lokalitet. En klassisk forstå-
else af stedsbegrebet binder stedet til det 
lokale, følelsesmæssigt forankrede og 
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Abstract 
«Where is the line? Demarcation of protected and arable land in Western Zealand, 
Denmark.» 
This article examines the process of demarcating and designating an area as worthy of 
protection. It unfolds a case study of negotiations of protection of saline and coastal 
meadows in the former reclaimed inlet Saltbæk Vig, Western Zealand, Denmark. The 
case shows how representations, such as maps, became increasingly important in demar-
cating conservation boundaries. To do so, the article uses Bruno Latour’s notion of 
«immutable mobiles» as products of translations to investigate how an agricultural place 
became a biological locality. Concluding, the article discusses the use of map tools, such 
as Geographical Information Systems, for conservation policy and its impact on the per-
ception of places, such as Saltbæk Vig. 



snævert afgrænsede (Fritzbøger 2004:11; 
Jones 1991, 2003; Massey 1994; Withers 
2009; Wylie 2007). Som kontrast kan man 
stille det biologisk definerede habitat eller 
den kartografiske lokalitet, som i høj grad 
også refererer til et afgrænset og bestemt 
område (Svenningsen 2016). I denne 
artikel er det netop overgangen fra sted til 
biologisk lokalitet, jeg vil undersøge. 
   Fredninger i sig selv kræver en af -
grænsning fra det ikke fredede. Den første 
danske fredning tilskrives sædvanligvis 
den videnskabelige fredning af Gammel -
mosen i 1844 i det, der i dag er Lyngby i 
udkanten af København. Her blev en tid-
ligere tørvemose fredet som et viden -
skabeligt forsøg på at undersøge, hvor 
længe en tørvemose var om at blive gen-
dannet (Vaupel 2018[1862]). Siden hen 
blev stendysser og langdysser fredet af 
kulturhistoriske hensyn, da det gryende 
museumsvæsen frygtede bortgravning af 
dysserne, der ofte lå midt på bøndernes 
marker (Knuth-Winterfelt 1990). Dan -
mark fik sin første reelle fredningslov i 
1917, hvor fredningsinteressen koncen -
treredes om kystlandskabet og sikring af 
offentlig adgang til dette. De danske 
kyster skulle altså sikres som primært 
rekre ativt og æstetisk værdifulde steder, 
og fredningens vigtigste mål var at undgå 
fremtidige bebyggelser nær kyststræk-
ninger. Med andre ord var det, som fred-
ningerne skulle sikre, i høj grad mennes-
kelige udflugtsmål og steder, der kunne 
have en art almenmenneskelig affektions-
værdi (Holden Jensen 1990; Kristiansen 
1990). 
   Siden 1917 har der været en række 
revideringer af naturfredningsloven. Sær -
ligt ændringerne i 1978 er væsentlige, da 
de nedlagde de hidtidige fredningsplanud-
valg og flyttede fredningsarbejdet til amts-
kommunerne, samt indførte en generel b e -

skyttelse af vådområder (Koester 1979). 
Siden hen vandt naturvidenskabelige – og 
ikke alene kulturhistoriske – interesser 
også frem (Agger et.al 2005). Fredninger 
afspejler nu i højere grad end tidligere et 
natursyn, hvor udbredelsen af bestemte 
naturtyper og deres sammenhænge med 
det omkringliggende landskab er vægtige 
faktorer. I denne sammenhæng bliver et 
givent landskab en afgrænsning af en 
biotop og naturtype, der er biologisk defi-
neret gennem udbredelsen af indikatorarter 
– det vil sige arter, der ved deres tilstede-
værelse angiver en bestemt naturtype 
(Warming og Vahl 1909). Det kan være 
sphagnum i højmoser eller græsarten 
strand-trehage (Triglochin maritima) på 
saltpåvirkede strandenge (Vestergaard og 
Dreisig 2017). Denne forståelse af land -
skabet som en økologisk mosaik er grund-
læggende inden for landskabsøkologien 
(Godron og Forman 1986), og det er i høj 
grad denne tilgang til landskabet, som 
former naturpolitikken i dag (Beier et al. 
2017; Fritzbøger 2004). Dermed vil jeg i 
denne artikel gennem et historisk ek sempel 
diskutere, hvordan bestemte arters tilstede-
værelse fører til ophøjelsen af bestemte 
steder til beskyttelsesegnede lokaliteter i 
en dansk naturpolitisk kontekst. En fred-
ningskendelse afspejler i høj grad det 
gældende syn på natur og landskab, mens 
et historisk blik på fredninger afslører for-
anderligheden i, hvor dan bestemte natur-
typer, og dermed steder, tilskrives værdi. 
Således handler naturfredninger og deres 
historie om ophøjelse af et sted til umis-
telig biologisk lokalitet. Det vil sige en 
oversættelse af et fysisk sted til lokalitet, 
der lever op til en bevaringsværdig kate-
gori inden for et spektrum, der er baseret 
på (natur)videnskabelig viden.  
   Jeg undersøger påvisningen og fast-
læggelsen af en biologisk lokalitet som 
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beskyttelsesværdig, som en oversættelse 
fra den fysiske verden til et standardiseret 
sprog. Denne forståelse af oversættelse 
beror på den franske filosof og antropolog 
Bruno Latours videnskabsfilosofiske til-
gang. Latour udviklede sammen med filo-
soffen Michel Callon og sociologen John 
Law en «sociology of translation» i mid -
ten af 1980erne. Kernen i denne sociologi 
er ideen om, at enhver viden består af 
oversættelser. Eksempelvis bruger Latour 
betegnelsen «oversættelse» om det at 
overføre et landområde til et kort. Over -
sættelsen gør det muligt at lave flytbart 
viden. Det er det, Latour har kaldt 
«immut able mobiles», som Latour forstår 
som flytbar viden, der er fastfrossent, 
således at det kan løsrives fra sin oprinde-
lige sammenhæng og indgå i andre sam-
menhænge (Latour 1986; 2014). Latour 
eksemplificerer sit begreb med den 
franske opdagelsesrejsende La Pérouses 
rejse til Sak halin-halvøen, hvor han fik 
lokale til at tegne et kort over halvøen. 
Dette lokale kort kunne La Pérouses folk 
tegne af og føre hjem til Paris, hvor det 
blev rentegnet og færdiggjort som kort. I 
denne handling ser Latour en fastlæggelse 
af den fysiske lokalitet på kortet som en 
oversættelse, hvor det er oversættelsen, 
som flytter og står i stedet for det oprinde-
lige sted. Samtidig er denne fastlæggelse 
af en form på et kort en måde at skabe tro-
værdighed og indflydelse andetsteds 
(Latour 1986: 6). Derudover er oversætt-
elsen et resultat af et netværk – en lang 
række aktører, der samlet muliggør over-
sættelsen og ikke mindst hjembringelsen 
af kortet. I denne handling ligger magten 
til at fastlægge viden om en bestemt plet i 
verden og bringe den tilbage til det, som 
Latour og også sociologen John Law 
kalder «centres of calculation» (Law 
1984). På samme måde forstår jeg i denne 

artikel oversættelsen af et sted til en natur-
type som et forsøg på at skabe en lokalitet 
og fastholde den og dens planter i en 
særlig form. Derfor medvirker udpeg-
ningen af et område som beskyttelses- og 
bevaringsværdigt, udover at være en over-
sættelse til biologisk definerede natur-
typer, også til skabelsen af en bestemt 
lokalitet.  
   Spændingen mellem oversættelse som 
skabelsen af en lokalitet og så vildtvok-
sende græsser og natur er fokusset i denne 
artikel. Artiklen skriver sig dermed ind i 
en kulturgeografisk tradition for land -
skabsforskning, hvor opfattelsen af land -
skabet og dets brug har været i højsæde 
(Olwig 2019; Head et. al 2016). Hvor 
andre har undersøgt større, sammenhæn-
gende naturområder og deres transfor-
mation fra almindelige kulturlandskaber 
(Saltzman 2001) eller uhyggelige våd-
områder (Wöbse 2017) til verdenskultur -
arv gennem udnævnelse til UNESCO ver-
denskulturarv, fokuserer min artikel på et 
enkelt mindre, privatejet område for deri-
gennem at vise, hvordan benævnelser 
bliver til gennem forhandling mellem 
aktører på forskellige niveauer og med 
medierende hjælp fra kortlægning. Derfor 
er den grundlæggende forståelse af lands-
kabet i artiklen også processuel, hvilket 
skal forstås sådan, at landskabet altid er 
foranderligt, men at det altid foregår i en 
vekselvirkning mellem menneskelige 
handlinger, forståelser samt de fysiske 
pro cesser, der skaber vores miljø (Häger -
strand 2001). Dette er også relevant at 
undersøge i en fredningssammenhæng, og 
jeg vil derfor med udgangspunkt i fred-
ningen af området Saltbæk Vig på 
Vestsjælland i Danmark diskutere, hvor -
dan fredninger over tid skaber steder og 
deraf følgende praksisser, der skal fast-
holde bestemte tilstande. Det særlige ved 
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naturfredninger er, at netop de aktører, der 
skaber værdien og det beskyttelsesegnede.  
 

Dyr, plantearter, vand og jordbund er 
foranderlige og skal styres for at bevare 
lokaliteten for fremtiden (Fløjgaard, 
Bladt, og Ejrnæs 2017). I enhver fred-
ning er der derfor et skisma mellem 
det, der eksisterer lige nu, og hvordan 
det skal være i fremtiden.  

 
På vej mod fredning 
Det store område Saltbæk Vig, der ligger 
på Vestsjælland et par kilometer nord for 
købstaden Kalundborg, består af en stor 
sø, der er omkranset af vidtstrakte stran-
denge, strandvolde og diger. I alt dækker 
området ca. 26 km2. Hele området er pri-
vateje, og der er ingen offentlig adgang. 
Området er desuden udpeget som både 
Natura 2000 område nr. 154 og en del af 
Ramsar-om råde nr. 18. Disse udpegninger 
gør Salt bæk Vig-området til en del af den 
danske stats internationale miljø- og fugle-
beskyttelsesområder (Miljøministeriet 
2013). 
   Saltbæk Vig var, som navnet indikerer, 
oprindeligt en vig, men som mange andre 
lokaliteter i Danmark, blev området for-
søgt inddæmmet i anden halvdel af 1800-
tallet. Jagten på mere landbrugsjord gjorde 
vige og søer til mål for tørlægning og 
inddæmning på trods af de ofte dårlige ud -
bytter, sådanne jorder gav (Stenak 2005). 
På Saltbæk Vig skete inddæmningen ved, 
at vigen blev afskåret med et dige, og 
vandet lukket inde. Herefter begyndte 
udpumpningen af vandet og dermed tør-
lægningen af det store område. Dette lyk-
kedes dog aldrig til fulde, og det inderste 
af vigen har siden inddæmningsforsøgene 
været en lavvandet brakvandssø, der for-
tsat pumpes vand ud fra for at holde den 
nuværende vandstand (Jessen 2021). Det 

nye område, der opstod efter inddæm-
ningen og den delvise tørlægning, blev 
ejet af selskabet A/S Saltbæk Vig. I sel -
skabets vedtægter står, at selskabet har til 
formål at drive Saltbæk Vig på den mest 
fordelagtige måde. Da selskabet blev 
oprettet i 1898, var dette et landbrugsmæs-
sigt sigte, hvor opdyrkningen af jorden var 
i centrum, som det også er omtalt i sels-
kabets vedtægter (Love for andelssels-
kabet Saltbæk Vig A/S 1898). På trods af 
gentagne afvandings- og dræningsforsøg 
forblev agerbruget en urentabel forretning 
for ejerne, som siden 1935 har været de to 
familier bag ingeniørfirmaet Henriksen og 
Kähler, som siden hen er blevet verdens-
kendt som henholdsvis betonfirmaet H+H 
Beton og isoleringsfirmaet Rockwool 
(Hansen 2008; Tvedegaard 2006). 
   I lokalområdet var Saltbæk Vig i årene 
efter inddæmningen blevet set som et 
moderne Klondyke, og som et kuriøst og 
interessant udflugtsmål. Ad åre blev ad -
gangen for gæster begrænset, og den pri-
vate ejendomsret håndhævet af stedets for-
valter (Tvedegaard 2006). I den forstand 
har det aldrig for alvor været et offentligt 
tilgængeligt og anvendt sted. Selvom 
området var kendt i den lokale offent-
lighed var det altså ikke set som et fred-
ningsværdigt og beskyttelsesværdigt sted. 
Dog viste en rundspørge om rekreative 
interesser blandt lokale foreninger i Hol -
bæk Amt i 1969, at det især var ornito-
loger, der ville have adgang til Saltbæk 
Vig. På dette tidspunkt blev Saltbæk Vig 
altså i stigende grad forstået som biologisk 
og ornitologisk værdifuldt.  
   Rundspørgen i 1969 blev lavet som et  
led i Holbæk Amts Fredningsplanudvalgs 
plan for en vestsjællandsk naturpark. 
Natur parkplanerne inddrog det ellers 
privat ejede område i en regional natur-
park, hvor områdets insekter, fugleliv og 
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plantearter vægtede højt som udflugtsmål 
(Frednings planudvalget 1970). I disse 
planer indgik området som helhed, hvilket 
blev et landskab til beskuelse, og ikke som 
et økologisk eller biologisk interesse-
område. I denne forståelse af området 
bliver det til et særegent landskab, der er 
til for be skueren, hvor den besøgende står 
uden for selve stedet. Det giver et billed-
orienteret landskab, hvilket bl.a. geogra-
ferne Stephen Daniels og Denis Cosgrove 
har beskrevet som det moderne engelske 
landskab (Cosgrove og Daniels 1997). 
Landskabet og stedet var i den henseende 
primært visuelt og æstetisk interessant. 
   I naturparkplanerne blev Saltbæk Vig 
et udflugtsmål med henblik på almen 
dannelse og naturforståelse – og i den hen-
seende også tydeligt en del af den danske 
velfærdsstatsplanlægning i efterkrigstids-
perioden (Gaardmand 1993; Kaufmann 
1966). Samtidig var det først i forbindelse 
med naturparkplanerne, at offentlig ad -
gang blev ytret som et stærkt ønske blandt 
lokale ornitologer. Man kan derfor spore 
en begyndende opblødning af den private 
ejendomsret og grundejeren som væg-
tigste aktør i forhold til landskabsforvalt-
ningen. Snarere blev rekreative interesser 
– i denne sammenhæng eksemplificeret 
ved ornitologien – i stigende grad en 
offentlig prioritering, som man planlagde 
ud fra (Hansen 2012; Meltofte et.al 2021). 

 
Skabelsen af en biologisk lokalitet og 
et bevaringsværdigt sted 
Dansk naturfrednings historie afspejler 
både skiftende naturforståelser og beva-
ringsforståelser hos interessenter og myn-
digheder. Lige så vigtigt er dog det skif-
tende ansvar – for hvem har ansvar og for-
pligtelse til bevaring af det fredede og 
dermed ansvaret for at bevare det sted, der 
udpeges som det væsentlige og vigtige. 

Dette var frem til 1978 et spørgsmål, der 
blev afgjort mellem grundejere og de 
Fredningsplanudvalg, der var amtsligt for-
delt og havde ansvaret for de lokale for-
handlinger. Fredninger kunne påberåbes af 
Danmarks Naturfredningsforening, men 
der var ikke krav om en offentligt tilgæn-
gelig proces (Holden Jensen 1990). An -
svaret for landskabsforvaltningen lå der -
med primært hos ejerne.  
   Ejerne af Saltbæk Vig må også have 
mærket den fornyede interesse for deres 
ejendom og i særdeleshed have været 
bekymrede over den stigende offentlige 
interesse i adgang. For i 1974 sendte 
Valdemar Kähler på vegne af A/S Saltbæk 
Vig en første forespørgsel til Frednings -
styrelsen om at påbegynde en fredning af 
området på grund af det rige fugleliv. 
Denne første forespørgsel førte til en læn-
gere brevveksling mellem Kähler og 
Fredningsstyrelsen om vilkårene ved en 
fredning af området. Kähler var i den 
anledning meget interesseret i mulighe-
derne for at undgå lovpligtig offentlig 
adgang til Saltbæk Vig. Hans argument 
var hensynet til fuglelivet, og diskus -
sionerne internt i Miljøministeriet bærer 
derfor præg af spørgsmål omkring fugle-
livet på Saltbæk Vig (RA. Natur fred -
ningsrådet.1903). Mens ministeriet udar-
bejdede et fredningsforslag inklusive 
regler for jagt og fiskeri, blev fredningen 
dog ikke vedtaget, førend den nye fred-
ningslov trådte i kraft i 1978. 
   Den store ændring i forhold til tid-
ligere danske naturfredningslove var dels, 
at fredningsprocessen skulle til offentlig 
høring, samt at der nu skulle udarbejdes et 
kortbilag til fredningsbestemmelse. Den 
første ændring gjorde fredningsprocessen 
offentlig, hvilket førte til den anden ænd-
ring – at kortbilaget skulle fungere som 
både illustration og stedfæstelse. Med 
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andre ord: Man kunne ikke gøre processen 
offentlig uden at give offentligheden noget 
at vurdere fredningen ud fra. Her blev 
kortet et vigtigt nyt element. Derfor er det 
særligt kortbilaget, der er relevant i denne 
artikels sammenhæng. Kortbilaget skulle 
sikre ensartede fredningssager landet over, 
ligesom det skulle sikre standardiserede 
og ensartede dataindsamlinger og kortlæg-
ninger (Fredningsstyrelsen 1979b). Kortet 
skulle bestå af et standardiseret grundkort, 
som angav matrikelgrænser, vejføring og 
andre faste elementer, der kunne have ind-
flydelse på fredningens udformning (Fred -
nings styrelsen 1979a).  
   Indførelsen af kortbilag i frednings-
sager var en del af både en generel inter-
esse i kortlægning og kortbilag som en del 
af udrulningen af planlægningspolitikken 
efter indførslen af Planloven i 1970. 
Loven foreskrev, at planer på lokalt niveau 
skulle stemme overens med planer på 
amts- og statsniveau. En vigtig del i denne 
politik blev overlevering af viden på tværs 
af de administrative niveauer (Vaaben 
2012). I denne sammenhæng blev standar-
diserede kortbilag hverdag, og kortene 
medvirkende til en ensretning af den 
offentlige administration (Galland 2012; 
Jessen 2021). Kortbilagene gjorde det 
dermed muligt for planlæggere at tale 
sammen på tværs af niveauer og afdel-
inger. Professio naliseringen og ensret-
ningen af den offentlige administration, 
herunder især udviklingen af miljøforvalt-
ningen i kølvandet på den første danske 
miljølov i 1973, prægede også frednings-
sagen på Saltbæk Vig. Det kom særligt til 
udtryk, da fredningssagen forlod de indle-
dende diskussioner mellem enkelte medar-
bejdere i Fredningsstyrelsen og Valdemar 
Kähler og rykkede ud i den bredere offent-
lighed i begyndelsen af 1980erne. Mens 
diskussionerne hidtil havde foregået alene 

mellem enkelte personer, blev frednings-
sagen nu en offentlig sag, der også inklu-
derede naboer og interessentgrupper 
såsom Dan marks Naturfredningsforening 
og Dansk Ornitologisk Forening (RA.LC-
004b). Forandringen i forhandlingen var 
den direkte konsekvens af den reviderede 
naturfredningslov fra 1978. Samlet gav 
udviklingerne i rekreative interesser, plan-
lægning og den større offentlige forvalt-
ning en ny måde at tænke naturfredninger.  

 
En biologisk lokalitet skabes 
Grundlæggende er fredninger en begræns-
ning i brugsretten til ejendomme, hvor der 
bliver besluttet en tilstand, der skal opret-
holdes, samt midler til dette (Wulff 1992). 
Konkret bliver fredninger skrevet ind som 
servitutter og tinglyst, og derfor er fred-
ningsprocessen tæt knyttet til matrikulære 
skel, mens landskabelige forhold og biolo-
giske værdier er mindre afgørende i denne 
del af processen. Men med indførslen af 
besigtigelser blev det fysiske landskab 
også en del af beslutningen, og det var alt -
så et fysisk landskab og et sted på et kort, 
der skulle besluttes ud fra. Dermed skete 
der et skred fra, at fredningen omhandlede 
et sted til at beskæftige sig med en biolo-
gisk lokalitet, som var baseret på en natur-
videnskabelig vurdering af en naturtype.  
   Som beskrevet ovenfor begyndte fred-
ningen af Saltbæk Vig som en direkte 
brevdiskussion mellem den snævre ejer -
kreds af størstedelen af Saltbæk Vig 
området og det statslige Fredningsnævn. 
Med den nye lov fra 1978 og en 1981-
revision flyttede diskussionen imidlertid 
væk fra papiret og ud på Saltbæk Vig, da 
den nye lov gjorde det til et krav, at der 
blev afholdt besigtigelser af foreslåede 
fredninger (Fredningsstyrelsen 1979b). 
Dermed blev besigtigelser en vigtig del af 
afgørelses- og forhandlingsprocessen. 
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   I 1985 besøgte Fredningsstyrelsen sam -
men med de involverede ejere derfor 
området omkring Saltbæk Vig. Hoved -
formålet med besigtigelsen var at fastlægge 
fredningens grænser. Der var allerede udar-
bejdet et kort, som var baseret på matriku-
lære grænser (RA.LC-004a). Dette kort 
skulle nu efterprøves og diskuteres i felten.  
   Forholdet mellem det, man kan kalde 
stedets egenskaber, og repræsentationen 
heraf blev grobund for en diskussion den 
sommerdag i 1985, hvor ejere, forvaltere 
og myndigheder var samlede på Saltbæk 
Vig. En ejer af en mindre matrikel, der 
grænsede op til de store arealer som A/S 
Saltbæk Vig besad, påpegede i felten, at de 
grænser, der var tegnet på kortet, ikke gav 
mening i landskabelig sammenhæng. 
Amts  kommunens udsendte påpegede, at: 
«Fredningsgrænserne forekom ulogiske» 
(RA.LC-004a). Det ulogiske bestod i, at 
fredningsforslaget, på grund af de tidligere 
matrikulære inddelinger, skar en del af øen 
Vrøj over i to, da matrikelgrænsen gik 
tværs over øen. I den forstand var det ikke 
landskabet, der afgjorde fredningen, men 
matrikelnumrene og dermed de overleve-
rede grænser fra den oprindelige matriku-
lering af området fra 1896. At der i mel-
lemtiden var sket en markant forandring i 
både brugen af området og udviklet en for-
ståelse for at beskytte bestemte naturtyper, 
var ikke i første omgang afgørende for 
fredningssagen, der baserede sig på ejer -
grænser og matrikelinddeling.  
   Som nævnt indskrænker fredninger 
ejendommens brugsret, men i tilfældet 
Saltbæk Vig var der ikke enighed om, 
hvilke naturtyper der fandtes, og hvorvidt 
de skulle fredes og beskyttes. Det, der sær-
ligt blev stridspunktet, var omfanget af 
naturtypen «strandeng». Strandenge er 
biologisk defineret enge bestående af salt-
tålende arter, men som kan være mere eller 

mindre saltpåvirkede (Vestergaard og 
Dreisig 2017). Disse enge kom til fortlø-
bende diskussion, da det fredningskort, 
fredningsstyrelsen havde udarbejdet, ud -
pegede områder til strandeng, som ejerne 
havde forpagtet væk til majsdyrkning. 
Under besigtigelsen påpegede forvalteren, 
at det, der var markeret med signaturen 
«eng» på kortet, i virkeligheden var land-
brugsjord, og at dette havde været for-
pagtet ud til majsdyrkning siden 1984 
(RA.LC-004a). Flere af engene eksiste-
rede da ikke længere, men var erstattet af 
majsmarker. Det var altså en gensidigt 
udelukkende anvendelse, der var i gang. 
Netop fordi ferske enge ikke var beskyt-
tede, så ejerne og forpagterne det ikke som 
et problem, at de blev opdyrkede. Fred -
ningsstyrelsen derimod mente, at der var 
tale om strandenge.  
   Tidsmæssigt faldt besigtigelsen også 
sammen med, at strandenge som naturtype 
var blevet fredet ved endnu en revision af 
naturfredningsloven i 1984, hvor strand -
enge indgik i §43b som beskyttede natur-
typer (Miljøministeriet 1984). Fordi fred-
ningssagen trak ud, kom der altså løbende 
ændringer i lovgivningen, der forårsagede 
nye problemer for at få afgjort frednings-
sagen. Tilføjelsen af strandenge til den 
eksisterende §43, der omhandlede strand-
sumpe, gjorde altså flere områder på 
Saltbæk Vig beskyttelsesegnede end hidtil, 
fordi paragraffen sondrede mellem almin-
delig fersk eng og saltpræget strandeng 
(RA.LC-004a). Denne sondring skulle 
Fredningsstyrelsen redegøre for, fordi de 
forskellige engtyper ville skulle optræde 
med hver deres signatur på det endelige 
fredningskort. Det var i disse områder på 
vigen, hvor majsdyrkningen og beskytt-
elsen for alvor kolliderede. Dette ind-
rammer i sin enkelthed det store skisma, 
der prægede fredningen og brugen af 
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området, for i dette tilfælde kunne fred-
ning ikke forenes med dyrkning af jorden, 
da enhver dyrkning ville fjerne de arter, 
der karakteriserede det, man ville frede.  
   Til slut fik den lokale biolog, Hans 
Guldager Christiansen, til opgave at 
afgøre udbredelsen af naturtyperne, efter 
at besigtigelsen med de mange inter-
essenter ikke førte enighed med sig. 
Christiansen foretog herefter en række 
optællinger og registreringer af planter. 
Han samlede sine resultater i en rapport, 
som dannede grundlag for den efterføl-
gende diskussion af fredningsgrænserne 
(Christiansen 1986). I rapporten indteg-
nede Christian sen plantesamfundenes 
afgræsninger på et kort. Disse afgræns-
ninger var bølgende og fulgte ikke matri-
kelskel. Hans udpegninger var baseret på 
fund af de indikatorarter, som ved deres 
tilstedeværelse angiver strandengsagtig 
karakter. Det var altså planter, der tåler 
saltpåvirkning, men som han også note-
rede i sin rapport, var overgangene mellem 
de forskelige typer eng – strandeng, 
strandoverdrev og almindlige eng – til 
tider så glidende, at det ville være umuligt 
og utilstrækkeligt at indtegne dem på et 
kort (Christiansen 1986:4). I store træk var 
ideen om at skabe et fyldigt udpegnings-
grundlag, som kunne vises på et kort, 
modstridende med de faktiske muligheder 
for at gøre det. Alligevel dannede Chris -
tiansens udpegninger af strandengsom -
råder også grund lag for det endelige fred-
ningskort fra 1990. Fred ningen blev i 
første omgang afgjort i 1990, hvor ejerne 
klagede over afgørelsen, og området blev 
endeligt fredet uden offentlig adgang i 
1992 (Fred ningsnævnet 2011).  
   Samlet var fredningsprocessen lang, 
omstridt og involverede en lang række 
modsatrettede konflikter, som må ude-
lades her, men som i et mikroperspektiv 

viser, hvordan forståelsen af naturbeskytt-
else forandrede sig i 1980erne.  
 
Tilstande og steder – ideen om den 
fastlagte natur 
Slutteligt blev det altså et spørgsmål om at 
kunne fæstne en tilstand til en lokalitet, 
som skulle afgøre fredningssagen. Juris -
terne Helle Tegner Anker, Line Hvingel og 
Lasse Baaner har behandlet den danske 
areallovgivning, som de karakteriserer 
som en lovgivning, der knytter rettigheder, 
pligter og kompetencer til en fysisk loka-
litet (Baaner; Anker og Hvingel 2016: 83). 
Anker et al. diskuterer nyere areallovgiv-
ning samt konsekvenserne af den udvik-
ling, som var ganske ny, da fredningen af 
Saltbæk Vig blev diskuteret mellem 1985 
og frem til den endelige fredning i 1992. 
Siden da har udviklingen mod en kartogra-
fisk baseret areallovgivning og arealfor-
valtning i Danmark kun taget fart. De skit-
serer, hvordan den danske areallovgivning 
i stigende grad baserer sig på grunddata, 
som gælder for hele landet og for mange 
forskellige aspekter af arealanvendelsen; 
det vil sige sammenkøring af data, der om -
handler matrikler, miljø og rettigheder i 
forhold til fysiske lokaliteter. Ved at sam-
menkøre data kan man nu hele tiden være 
opdateret på, hvad der er gældende på den 
enkelte lokalitet. På den måde ændres for-
holdet til kortmaterialet som et fast pro-
dukt, og kortbilag bliver dermed til pro-
cesser, der er foranderlige. Det, der i fred-
ningssagen altså skulle vise, hvordan til-
standen i det foranderlige græslandskab 
skulle bevares og fastholdes, er altså selv 
blevet foranderligt.  
   Fredninger baserer sig som vist på 
forestillingen om fastfrysninger af be -
stemte tilstande. Det er ophøjelsen af en 
naturtilstand frem for en anden. Som alle-
rede nævnt har fokus i dansk miljø- og 
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naturforvaltning flyttet sig fra fredninger 
af enkelte landskabselementer til natur-
områder og i de senere år også til national-
parker, der i højere grad end fredede om -
råder skal ses som aktiv natur. Disse 
områder bliver afgrænset, indhegnet og 
udpeget med det formål at skabe ny natur 
eller forbedre biodiversiteten (Hansen 
2012). De forbindelser, der bliver skabt 
mellem forvaltning og «naturen» eller 
«stedet» i forbindelse med en frednings -
sag, skal altså vedligeholdes og udvikles. 
   I forlængelse heraf kan man også dis-
kutere, hvordan de gensidigt udelukkende 
aktiviteter – landbrug og beskyttelse – er 
udtryk for grundlæggende forskellige for-
ståelser af, hvad jord og et landområde kan 
og skal. I den forstand var beskyttelsen af 
strandengene skabelsen af en ny type jord, 
mens opdyrkningen af de tidligere enge 
var en logisk følge af landbrugsudvik-
lingen, hvor majsdyrkning gav mening og 
dermed et potentiale for ejerne. Den ame-
rikanske miljøhistoriker Dolly Jørgensen 
har behandlet en lignende problemstilling, 
hvor udtjente californiske olieboreplat-
forme dannede baggrund for en diskussion 
om bevaring eller demontering af platfor-
mene (Jørgensen 2013). Der var omkring 
boreplatformenes konstruktioner opstået 
et liv, der mindede om koralrevenes, og 
som en række miljøforkæmpere sammen 
med sportsfiskere kæmpede for at bevare. 
Hvor fortalere for bevaring af platformene 
slog på de nye naturer, der var blevet skabt 
omkring boreplatformene, var modstan-
dernes argument tilsvarende en beskytt-
else af naturen – blot den oven over 
vandet. Jørgensen viser, hvordan begge 
parter i diskussionen påberåbte sig fakta 
og troværdighed fra forskellige viden -
skabelige faggrene, men at det i sidste 
ende ikke handlede om faglig viden sna-
rere end vidt forskellige opfattelser af 

natur. Det parallelle ved eksemplet på 
Saltbæk Vig ligger i det umiddelbart para-
doksale i fortsat at bruge tid, kræfter og 
penge på at vedligeholde en dæmning og 
en naturtilstand, som er kunstigt skabt, 
men som ad åre har udviklet sig til en 
naturtype, der globalt er under fare for at 
forsvinde (Pihl et al. 2000). 
   Fredningen af Saltbæk Vig afspejler en 
række forandringer i både forvaltnings-
praksisser og natursyn. Som allerede 
beskrevet illustrerer fredningssagen ud -
vik lingen i den administrative og offent-
lige naturforståelse og -forvaltning i 
Danmark efter 1970. Samtidig viser fred-
ningssagen skismaet mellem det, man kan 
kalde anvendelse og analyse. Her forstår 
jeg analyse som stedets forbindelse til sine 
omgivelser. I forvaltningsmæssig sam -
men hæng kan stedet som analyse indgå på 
en lang række måder. Det kan være en del 
af internationale biodiversitetsforplig-
telser, sådan som Saltbæk Vig tidligt blev 
det i forhold til udpegningen som Ramsar-
område allerede i 1979. Ramsar-konven-
tionen, som Danmark ratificerede i 1972, 
sigtede og sigter på at beskytte vand- og 
vadefugle samt vådområder. I kraft af, at 
vadefugle i høj grad migrerer og dermed 
er afhængige af vådområder på tværs af 
grænser, skaber en sådan udpegning en 
forbindelse mellem Saltbæk Vig og de 
mange andre udpegede lokaliteter globalt. 
I denne analytiske forståelsen indgår 
Saltbæk Vig som et internationalt område, 
hvor de mobile fugle skaber en lokalitet 
via deres tilstedeværelse på de våde, lave 
enge. Stedet får derved en værdi som en 
udpegning og en del af naturpolitikken. 
Hvordan egenskaberne mere konkret for-
deler sig er mindre vigtigt end accepten af 
og forståelse for egenskabernes tilstede-
værelse generelt. Mere jordnært kan man 
sige, at den enkelte strandengs egenskaber 
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– om den er tilgængelig for besøgende, et 
rart sted at være, om den giver mening for 
ejeren – er mindre vigtige, når man ser på 
udpegningen på international skala. I den 
sammenhæng er Saltbæk Vig blot en brik i 
det større, samlede habitat, som f.eks. grå-
gåsen er afhængig af. Modsat er den store, 
overordnede udpegning mindre vigtig i 
den daglige praktiske omgang med et sted, 
mens tilgængelighed og adgang spiller en 
større rolle. Geografen Torsten Häger -
strand kalder sådanne landskabsforvalt-
ninger relationelle, idet landskabet og dets 
forvaltning indgår i en lang række rela-
tioner, der rækker ud over stedet og dets 
brugere og også ind i lokalpolitik og inter-
nationale miljøinteresser. Samtidig er 
interesserne også altid situationsbestemte 
og dermed afhængige af en bestemt tid 
(Hägerstrand 2001: 56). Der er derfor for -
skellige skalaer og akser, der mødes i fred-
ningen. Det umiddelbare ønske om 
offentlig adgang stilles over for den lang-
sigtede trussel mod bestemte habitater. 
   Fastlæggelsen af naturtypers tilstande 
og deres fremtidige bevaringsforhold er på 
sin vis parallelt til den bevarings- og be -
skyttelsespolitik, der foregår i UNESCO-
regi, hvor man forsøger at beskytte imma-
teriel kulturarv. Også her er der en lang 
række forhandlinger om, hvordan visse 
elementer skal vægtes, og hvordan noget 
foranderligt, såsom kulturelle praksisser, 
skal bevares og fastholdes (Hafstein 
2009). Samtidig foregik udviklingen af 
UNESCOs politik tidsmæssigt samtidig 
med udviklingen af de internationale mil -
jø beskyttelsesprogrammer såsom Bern- og 
Washington-konventionen (Adams 2009; 
Schleper 2019). Samlet var og er der i 
fredningssager et skisma mellem fortid, 
nutid og fremtid. Spørgsmålet grunder i, 
hvilken bevaringstilstand der er ønsket? 
Vil man bevare tidligere tiders naturele-

menter, eller ønsker man at beskytte arter, 
og hvordan gør man så i fald det?  
 
Kortets rolle og datamagt 
Til sidst er spørgsmålet om registreringer 
af, hvad der egentlig er tilstede på en given 
lokalitet, afgørende for, om der over-
hovedet kan blive tale om beskyttelse. 
Indsamlingen af viden og oversættelsen af 
denne til et generisk, almengyldigt form -
sprog fordrer tilbagevendende overvejelser 
over, hvordan viden cirkulerer (Östling 
et.al 2018; Asdal 2011; Secord 2004). Her 
er brugen af kort vigtig at analysere, da 
kort i forvaltningen også udvikler sig 
løbende mod en vægtigere rolle, der kan 
forandre kortets funktion og værdi som 
andet og mere end et illustrativt redskab. I 
dag er selve registreringen af naturtyper en 
indsamling af data, der omsættes til lag i 
Geospatial Information Systems/Services 
(GIS), som kan tændes og slukkes og 
ændres. Dermed er kortet altid foranderligt 
og er på samme tid abstraktioner og kon-
kret information. GIS består både af soft-
ware, der bruges til behandling af geodata, 
men er også betegnelsen for det fag-
område, der arbejder med digitale kort og 
data (Balstrøm et al. 2006). Således kan 
GIS grundlæggende defineres som en 
kombination af data, mennesker, dataind-
samlingspraksis- og lovgivning, software 
og hardware (Dueker og Kjerne 1989; 
Nyerges et.al 2011). På den måde er GIS 
reelt kondenserede netværk af en lang 
række aktører og beslutninger – både om 
indsamlingskriterier, behandling af data, 
og tilgængelighed. Det er databaseret 
stedsbestemmelse, hvor en lang række data 
sammen viser noget om et konkret sted. De 
data, der vises, er løsrevne fra den fysiske, 
praktiske og sanselige oplevelse af et sted 
(Curry 1998; Dodge og Kitchin 2005). 
   Samtidig er netop de store mængder 
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data om specifikke steder med til at skabe 
stedet i andre kontekster. Ved at sammen-
stykke en lang række informationer om 
specifikke lokaliteter kan forvaltningen 
altså undvære en besigtigelse af en loka-
litet, som det var tilfældet tidligere. Det 
kan eksemplificeres i en dansk kontekst 
med de online-GIS-services, som myndig-
hederne har udviklet til brug for land-
mænd, offentlige myndigheder og andre 
private i forbindelse med ansøgninger om 
f.eks. landbrugsstøtte. I disse redskaber 
kan rumlige data, som er samlet i tilgæn-
gelige databaser, tændes og slukkes som 
lag på kortene, hvorved man uanset sin 
egen fysiske placering kan få indsigt i data 
om jordbundsfugtighed og jordarter på en 
given dansk lokalitet. Dermed er det fast-
lagte kort pludselig ikke længere fast og 
uforanderligt, som kortmateriale traditio-
nelt har været grundet store omkostninger 
ved kortlægning og tryk. Samtidig har den 
indsamlede data altid en historie og en 
baggrund, som det også var tilfældet på 
Saltbæk Vig. Også for dette område findes 
i dag registreringer af de botaniske lokali-
teter og deres tilstand, som kan tilgås 
gennem danske databaser som f.eks. 
www.miljoegis.dk. 
   Dermed bør både den nutidige natur-
politik og dens afhængighed af fortidens 
beslutninger kobles til en diskussion af 
sammenhængene mellem oversættelse af 
den fysiske verden til data og fastholdelse 
af bestemte biologiske tilstande. Disse 
«immutable mobiles» – faste flytbare en -
heder, der muliggør administration og ind-
sigt på lang afstand – er netop faste og 
flygtige på samme tid. Bruno Latour kan 
af gode grunde ikke klandres for ikke at 
have taget høje for de teknisk-metodiske 
udviklinger inden for kortlægning, da han 
i 1985 første gang introducerede begrebet, 
men netop forandringer i teknologien 

fordrer, at man er nødt til at diskutere, 
hvad der egentligt fastlægges og hvordan. 
GIS tillader konstante forandringer i det 
kortmateriale, der administreres ud fra, og 
er dermed anvendeligt til at give opdate-
rede øjebliksbilleder i langt hurtigere fre-
kvens. Men det er netop ofte et billede 
eller et satellitfoto, som så danner bag-
grund for formidlingen af viden, som til 
gengæld altid vil afspejle den samtid og 
det øjeblik, hvor den viden blev indsamlet. 
Det er i høj grad gældende, når man ser på 
naturtype- og afgrøderegistreringer, hvor 
definitionen af græs- og engarealer er 
skiftet over tid, som også geograferne Stig 
Svenningsen, Gregor Levin og Martin 
Rudbeck Jepsen har undersøgt (Svenning -
sen et al. 2015).  
   Som kortbilagene fra fredningssagen 
på Saltbæk Vig vidner om, er det uhyre 
komplekst at fastsætte grænser, netop 
fordi der er tale om planter, dyr og andre 
levende organismer, der på forskellig vis 
flytter, forskydes og forsvinder. Selvom 
kortbilagene fra fredningssagen på Salt -
bæk Vig var analoge, er de sidenhen 
vandret videre i forvaltningen af området, 
som i forvaltningsøjemed således er gået 
fra et sted, hvor ejerne dyrkede jord, til en 
lokalitet, der skal bevares på grund af dens 
botaniske kvaliteter.  

 
Afrunding 
Jeg har i denne artikel forsøgt at lave en 
analytisk sondring mellem det kulturelt 
orienterede sted og den biologiske, natur-
videnskabelige lokalitet for igennem 
denne at tydeliggøre de bagvedliggende 
processer i dansk naturforvaltningspolitik 
siden 1978. Særligt vigtigt for mig er det 
at understrege kortenes medierende effekt 
i denne sammenhæng. Oversættelsen fra 
sted til lokalitet gennem registrering og 
kort bliver dermed historisk betinget, og 
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konsekvenserne af registreringerne former 
dermed alle senere handlinger på et sted, 
så længe reglerne for anvendelsen af 
jorden og landskabet er tæt knyttet til et 
kortbilag. I den forstand er nyere kort 
bedre egnet til at gengive forandringer i 
naturområder, men det foranderlige støder 
stadig mod de faste matrikler og tidligere 
tiders faste forståelser af sammenhænge 
mellem kort og virkelighed. Samtidig kan 
foranderligheden i det, der er gengivet på 
kortet, skabe misforståelser mellem bru-
gere af kort – herunder den offentlige for-
valtning – og brugere og ejere af lokali-
teten – herunder i forståelsen af, om det, 
der skulle beskyttes, bliver det eller ej. 
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