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Jesper Brandt 

Institut for Miljø, Samfund og Rumlig udvikling (ENSPAC)  

Roskilde Universitet 

Dansk Landskabsøkologisk Forenings årsmøde 2011 
København, 27. oktober 2011 

Dansk Landskabsøkologisk 
Forenings tanker om en 

landboreform 

Presenter
Presentation Notes
Vi har inviteret alle politiske partier i Folketinget og i øvrigt også alle de 4 ministre med tilknytning til det brede område som seminaret omfatter. Vi har også fået pæne velbegrundede afbud med påpegning af seminarets vigtighed: Som den nye energiminister har formuleret det:  Temaet for jeres årsmøde er meget interessant, og jeg håber, at arrangementetkan være med til at understrege vigtigheden af en helhedsorienteret landskabsforvaltning.Jeg synes, at der er en række aspekter omkring landbrugets bidragtil klima- og energiudfordringerne, som med fordel kan inddrages i den sammenhæng. Martin Lidegård understreger hermed både forståelsen for seminarets afgørende pointe, nemlig vigtigheden af en helhedsorienteret landskabsforvaltning, men påpeger samtidigt en særlig sektororienteret indgang til klima og energiudfordringerne, som  er blevet hans gebet og som i øvrigt gør at han desværre ikke kan deltage. Det dilemma – og det ER eller kan i hvert fald være et dilemma - skal jeg vende tilbage til. Jeg tror også at vi er ramlet sammen med en meget hektisk aktivitet i Folketinget, som har bidraget til afbud til arrangementet, både fra regering og opposition. En politiker har dog holdt ved, og vil endda deltage hele dagen – nemlig Kristen Tovborg fra Socialistisk Folkeparti. Kristen er jo ved siden af at være politiker også økologisk landmand, så han ved også som aktiv bruger af landskabet meget om, hvor skoen trykker. Tak fordi du kommer og forhåbentlig kan være med til at forklare os, hvorfor det her set fra et politisk synspunkt er en så vanskelig sag. Vi har valgt at erstatte politikerpanelet med et panel af oplægsholderne + Kristen Touborg og er sikre på, at vi også vil kunne få meget interessant ud af det. 
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Er der behov for en ny landboreform? 
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11.05 Antropologiske perspektiver på en ny landboreform 
  Signe Svalgaard Nielsen og Lise Tjørring, Dansk landskabsøkologisk Forening (DLF) 
11.20 Godslandskabets kvaliteter og fremtid 
  Svend Brodersen, Gram Slot 
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 Henrik Kuske Schou, Frie bønder – levende land/Danmarks Naturfredningsforening 
11.50 Diskussion. Ordstyrer:  Lone Kristensen 
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  Michael Skou Andersen, EU's miljøagentur 
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 Henrik Zobbe, Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet 
13.30  Alsidige landskabsfunktioner og planlægningen – kan vi gøre det bedre? 
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14.00-14.30 Kaffepause 
 
14.30  Landskabet som integrerende helhed. Hvordan kan fremtidens fælles landskabsværdier forvaltes i et 
 produktionslandskab skabt for 200 år siden? 
  Henrik Vejre, Skov- og Landskab, Københavns Universitet 
14.45 Afsluttende diskussion: Hvordan kan en landboreform sikre smukkere, nyttigere og mere bæredygtige 
 landskaber?  
 Kristen Touborg (Socialistisk Folkeparti) + oplægsholdere  + tilhørere 
 Ordstyrer: Jørgen Steen Nielsen 
16.00 Afslutning 
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International Association for Landscape Ecology, IALE, http://www.landscape-ecology.org/ 

’Landskabsøkologi er studiet af rumlig variation i landskaber i forskellige 
målestokke. Det omfatter de naturmæssige og sociale grunde til og konsekvenser af 
landskabets forskelligartethed. Landskabsøkologien er først og fremmest tværfaglig  
 

Presenter
Presentation Notes
Jeg kan kun nå at uddybe en lille smule i forhold til vores oplæg. Lad mig starte med at sige lidt om landskabsøkologi. Dansk Landskabsøkologisk Forening er Dansk afdeling i Det Internationale LandskabsøkologiForbund IALE. Slå man op på IALEs hjemmeside får man denne ultrakorte definition af landskabsøkologi:Landskabsøkologi er studiet af rumlig variation i landskaber i forskellige målestokke. Det omfatter de naturmæssige og sociale grunde til og konsekvenser af landskabets forskelligartethed. Landskabsøkologien er først og fremmest tværfaglig. (International Association for Landscape Ecology, IALE, http://www.landscape-ecology.org/ )

http://www.landscape-ecology.org/�
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Landskabsheterogenitet og landskabssammenhæng 

Fra: Isaak S. zonneveld, 1995: Land Ecology. SPB Academic Publishing, Amsterdam.  

Presenter
Presentation Notes
Det afgørende ved et landskab er ikke blot dets forskelligartethed, dets rumlige variation eller mønster, men også at dette samtidigt repræsenterer den rumlige sammenhæng i landskabet, altså det der binder det sammen til en helhed, hvad enten det er et rent naturlandskab, der på den måde bindes sammen økologisk, eller et kulturlandskab, hvor det så yderligere repræsenterer sammenknytningen økonomisk og socialt.Landskabsøkologien kan sådan set godt føres tilbage til økologiens udvikling i sidste halvdel af 1900-tallet, men som selvstændigt område har den først udviklet sig efter 2. verdenskrig, især med flyfotoforskningen som integration af biologiske og geografiske studier af jordoverfladen og dens anvendelse. 
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Presenter
Presentation Notes
Udgangspunktet var længe relativt naturvidenskabeligt, især efter at biologerne i midten af 1960erne udviklede, det, der kaldes spredningsøkologi, studiet af hvorledes dyr og planter sikrer arternes overlevelse gennem både spredning og isolation i landskabet. Det gav anledning ikke blot til utallige spredningsøkologiske studier, men også til opkomsten af en vigtig side af den fysiske planlægning gennem udvikling af spredningskorridorer, der kunne bidrage til at sikre biodiversiteten også på lang sigt og set i lyset af forventede klimaændringer, her vist på regionplanerne fra Hovedstadsområdet og Viborg Amt. 
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Presenter
Presentation Notes
Denne udvikling skete parallelt med at der i det industrielle landbrug overalt i verden skete en rivende strukturudvikling med en voldsom forøgelse af bedriftsstørrelse og markstørrelse og en tilsvarende reduktion i antal og areal af de små levesteder for vilde dyr og planter, der har udgjort i hvert fald 1/3 af al natur i det intensivt opdyrkede danske kulturlandskab. Derfor blev der fra midten af 1980erne gennemført spredningsøkologiske studier og kortlægninger af arealudvikling på landskabsøkologisk grundlag. I EU førte det til etableringen af Natura2000-netværket af mere eller mindre sammenhængende habitater og fuglebeskyttelsesområder som det Europæiske forpligtende bidrag til FNs biodiversitetskonvention. 



Based on data from KMS (Denmark 1:2 mil). UTM zone 32 European Datum of 1950.
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Placering af 32 fire km2 testområder for rural 
landskabsovervågning i Danmark. 
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Presenter
Presentation Notes
Danske landskabsøkologer igangsatte fra begyndelsen af 1980erne en overvågning af det åbne land og dets såkaldte småbiotoper i 32 områder af det danske agerland, der blev kortlagt detaljeret frem til 1996. Kortlægningen skulle bl.a. takket være pres fra daværende miljøminister Connie Hedegaard, videreføres som en del af den danske NOVANA-naturovervågning, hvor en opdatering blev gennemført omkring 2007. Men resultaterne er aldrig blevet bearbejdet, efter sigende fordi arbejdet blev nedprioriteret i forhold til andre overvågningsområder. 



Fig. 2. Netto %-ændringer pr. år af lineære og areelle 
biotoper i 5 testområder i Øst-Danmark (20 km2)  

1954-1996. 
 
          1954-68    1968-81    1981-86  1986-91  1991-96. 
Antal år i hver periode        14           13               5  5  5. 
Lineære biotoper (% ændr.) 
 % af længde, pr. år         - 0.6        - 2.3            - 1.3         -1.3        0.9. 
 % af arealet, pr. år                                     -2.9                 2.5. 
Reelle biotoper (% ændr.) 
 % af antal, pr. år         - 0.5        - 0.8             -0.8          -0.8       0.3. 
 % af arealet, pr. år                        3.0                 1.7. 
Lineære biotoper omfatter f.eks. Hegn, sten- og jordgærder, rabatter, skel, grøfter og 
vandløb.  
Areelle biotoper omfatter skov, bevoksninger og små beplantninger, enkeltstående 
træer, permanent græs, gravhøje, moser og søer. 
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Presenter
Presentation Notes
Det er ærgerligt. For småbiotopkortlægningerne viste faktisk, at hvor småbiotoperne var forsvundet med rivende hast op gennem 60erne og 70erne, stabiliserede situationen sig i i løbet af 90erne – idet stabiliseringen dog dækkede over meget store regionale og lokale variationer i både intensiv og ekstensiv retning. Der er dog meget, der tyder på at udviklingen siden er gået den anden vej igen, på grund af det industrielle landbrugs genoptagne intensivering. Men vi har altså desværre ikke tal på det. 
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Populationsstørrelsens afhængighed af ø-
størrelse og nærhed til kontinent, som funktion 
af indvandring og uddøen (efter Muus, 1981) 

 

 

Faunaoverføring som forbinder et gennemskået naturområde, Holland. 

Presenter
Presentation Notes
Forskellige arter af dyr og planter bruger landskabet meget forskelligt, og derfor er det i virkeligheden umådeligt svært at opstille generelle spredningsøkologiske regler. Man kan sige, at hver organisme har sin artsmæssige eller sociale konstruktion af landskabet som den i sin naturpraksis forholder sig til. Det gælder også mennesker og deres forhold til det omgivende landskab. Det præger naturligvis landskabsopfattelsen. Det har også gjort, at landskabsøkologien i stadigt stigende omfang har inddraget samfundsmæssige og humanistiske herunder subjektive overvejelser i sit arbejde.



 
‘Landskabet er nødt til at blive et mainstream 
politisk anliggende, fordi det spiller en vigtig rolle 
for velfærden hos Europæerne, der ikke længere 
er indstillet på at tolerere ændringer i deres 
omgivelser, der følger af teknisk og økonomisk 
udvikling, som de ikke har nogen indflydelse på. 
Landskabet er et anliggende for alle og indbyder til 
demokratisk behandling, særligt på det lokale og 
regionale niveau’ 
 
(§ 23 I den forklarende tekst til den Europæiske Landskabs 
Konvention) 
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Den Europæiske Landskabskonvention 
(Vedtaget af Europarådet oktober 2000) .  
Danmark har tilsluttet sig 2003 

Presenter
Presentation Notes
Danmark tilsluttede sig i 2003 den Europæiske landskabskonvention, udarbejdet ikke af EU, men af Europarådet. I motivationen for konventionen fremføres, at‘Landskabet er nødt til at blive et mainstream politisk anliggende, fordi det spiller en vigtig rolle for velfærden hos Europæerne, der ikke længere er indstillet på at tolerere ændringer i deres omgivelser, der følger af teknisk og økonomisk udvikling, som de ikke har nogen indflydelse på. Landskabet er et anliggende for alle og indbyder til demokratisk behandling, særligt på det lokale og regionale niveau’ 



‘Landskabet ‘ 
i den Europæiske Landskabskonvention: 
 
Ved et landskab forstås et område som det opfattes af 
mennesker, idet det har en karakter, der er et resultat af 
påvirkning og vekselvirkning fra naturmæssige og/eller 
menneskelige faktorer. 
 
‘Landskabsforvaltning ‘ 
i den Europæiske Landskabskonvention: 
 
Ved landskabsforvaltning forstås en indsats der – ud fra et 
perspektiv om bæredygtig udvikling – sikrer løbende 
vedligeholdelse af et landskab, for således at lede og 
harmonisere ændringer, der er udvirket af sociale, 
økonomiske og miljømæssige processer. 
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Presenter
Presentation Notes
I den Europæiske Landskabskonvention defineres et landskab sådan: ”Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors”Ved et landskabs forstås et område som det opfattes af mennesker, idet det har en karakter, der er et resultat af påvirkning og vekselvirkning fra naturmæssige og/eller menneskelige faktorer.Denne definition er noget kringlet, men ganske genial fordi den forener et moderne socialkonstruktivistisk syn på landskabet som noget subjektivt, med et mere naturvidenskabeligt eller materialistisk syn på landskabet som et materielt natur-samfund-kompleks under stadig udvikling. Der er mange, især humanister, som har tenderet til kun at hæfte sig ved den første del af definitionen, altså at et landskab er et område, som det opfattes af mennesker, men man må jo huske på, at når det kommer til praksis, trænger materialiteten i landskabet sig jo altid på. Det viser sig klart i landskabskonventionens definition af landskabsforvaltning, hvor der ved Landskabsforvaltning forstås en indsats der – ud fra et perspektiv om bæredygtig udvikling – sikrer løbende vedligeholdelse af et landskab, for således at lede og harmonisere ændringer, der er udvirket af sociale, økonomiske og miljømæssige processer. Og så lidt om landskabsforvaltning – for landboreformer drejer sig i høj grad om forvaltning af landskaber i hele deres kompleksitet.De ældste danske love var landskabslovene – der regulerede brugen af og konflikterne omkring vore landskaber. Bæredygtighed stod centralt i landskabslovene, fordi landskabernes samlede bæreevne var afgørende for skatteinddrivelsen under de feudale betingelser. 



Indmark-udmark-systemet, som 
kendetegnede 
landskabsudnyttelsen før 
udskiftningen 
 

Indmark 

Udmark 
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Presentation Notes
Det gjaldt ikke mindst sammenhængen mellem indmarken og de udstrakte græsningsarealer, der leverede gødningen til indmarken. Med landboreformerne flyttedes vægten fra landskabernes samlede bæreevne til den intensive udnyttelse af de enkelte udskiftede arealer, der blev fremmet, og tillige også beskyttet af den private ejendomsrets suveræne råderet over anvendelsen af jorden. 



Wörlitzer Park, Anhalt-Dessau, omkring 1790 

Wörlitz 
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Presenter
Presentation Notes
Faktisk blev der i oplysningstiden udviklet mange interessante alternative forvaltningsmodeller til modernisering af landskabsudnyttelsen med udgangspunkt i datidens godslandskaber, som her fra området omkring Wörlitz i fyrstedømmet Anhalt-Dessau ved Elben s. for Berlin, hvor et helt moderne oplysningssamfund blev bygget op omkring en landskabsforvaltning gennem planlægning af effektive mønsterbrug, landskabs- og trafikkorridorer, folkeoplysning og en systematisk kulturel forening af det nyttige med det smukke, som vi stadig han lære meget af i dag. 



Comparison of 
land cover 
structures 
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Kilde: Andreas Aagaard Christensen, 
Stig Roar Svenningsen, Jesper 
Brandt: The European landscape 
convention and sustainability with 
intensive agriculture. Making space 
for biodiversity in landscapes with 
intensive agricultural production. 
Paper presented at the 8th World 
Congress of  IALE, Aug. 18-23 2011, 
Beijing.  

Presenter
Presentation Notes
Disse landskabsforvaltningsmæssige strømninger fra oplysningstiden præger i dag stadig i nogen grad vore godslandskaber, der er kendetegnet af en høj grad af landskabstilpasning og flersidig arealanvendelse med store kvaliteter, såvel økologisk som oplevelsesmæssigt. Vi har sammenlignet landskabet på danske landbrugsbedrifter af forskellig størrelse og herunder også sammenlignet de klassiske godser med andre store bedrifter, ved hjælp af forskellige rumlige analyser. Jeg kan ikke nå at gå i detaljer med metodikken her men må nøjes med at pege på, at hvor den forskelligartede landskabelige opbygning af arealerne på danske bedrifter generelt falder kraftigt med stigende bedriftsstørrelse, så er den fortsat relativt høj på godserne sammenlignet med bedrifter på samme størrelse. 



Typical land acquisition processes 
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Kilde: Andreas Aagaard 
Christensen, Stig Roar 
Svenningsen, Jesper Brandt: 
The European landscape 
convention and sustainability 
with intensive agriculture. 
Making space for biodiversity 
in landscapes with intensive 
agricultural production. Paper 
presented at the 8th World 
Congress of  IALE, Aug. 18-23 
2011, Beijing.  

Presenter
Presentation Notes
Det er også tydeligt, at hvor bedrifternes fragmentering, altså rumlige opsplittethed generelt stiger med bedriftsstørrelsen, så fastholder de klassiske godser en samlet arealstruktur, som grundlag for en fortsat flersidig arealanvendelse i modsætning til f.eks. mange moderne specialiserede bedrifter med en fragmenteret ejendomsstruktur.



Zone III 

Zone I 

Zone II 

Zone I: Højbundsjorder  
– intensivering, homogenisering,  
   strukturudvikling   

Zone III: Landsbymiljøet 
-labil zone for bosætning og landbrug 
Rural idyl eller skodlandsby? 

Zone II: Marginaljorder 
-ekstensivering, naturgenopretning, 
 ’modurbanisering’ 

Øget differentiering og lokale sammenhænge i bondelandet:  
Den stjerneudskiftede landsby 

Presenter
Presentation Notes
Heroverfor står så de udskiftede arealer i bondelandet, hvor jeg her til sidst vil hæfte mig ved udviklingstendenserne i problemerne omkring den stjerneudskiftede landsby. Selve landsbyen ligger jo typisk på den gode højbundsjord, omgivet af mere sandede eller fugtigere arealer ud mod grænsen til den næste landsby. Tæt på landsbyen har vi de bedste jorder, der i dag fortsat er genstand for øget intensivering og derfor også homogenisering, mens de mere marginale områder, hvor historisk også småbrugene har været lokaliseret, i højere grad oplever ekstensivering, øget naturindhold og’modurbanisering’. Selve landsbyen ligger således i det intensiverede agerland, uden direkte forbindelse til de omgivende naturværdier. Størstedelen af bygningerne vil fremover blive brugt til ikke-landbrugsmæssige forhold. Men om bosætningen i en sådan landsby fører til en rural idyl eller til en skodlandsby er næppe til at sige. Det er en meget ustabil situation. 
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Landskabet omkring Fårdrup vest for Flakkebjerg, Vestsjælland. Landskabets økologi spiller en stigende rolle for arealanvendelsen, og bør 
inddrages i planlægning og forvaltning overalt i landet. Udviklingen i denne typiske stjerneudskiftede landsby kan tjene som eksempel: Det 
intensive industrielle landbrug koncentreres på de centrale højbundsjorder i zone I, hvor markstørrelsen øges, og hvor småbiotoper, stier og 
markveje stadig afvikles. I de marginale, typisk lavtliggende områder på grænsen til de omliggende ejerlav, der ofte er udlagt som amtslige grønne 
spredningskorridorer, erstattes de tidligere husmandsudstykninger og landarbejderboliger af beboere med byerhverv, hvor en stor variation i 
relativt ekstensive deltids- og hobbylandbrug, lystejendomme, jagtinteresser mv. skaber øget småbiotop-indhold og stor variation, men ikke 
nødvendigvis øget tilgængelighed. Hvordan sikres det at korridorerne ikke reelt bliver lukkede baghaver for byboere og deres heste? Hvordan 
sikres det at gødning og pesticider fra det intensive landbrug på højbundsjorderne i zone I ikke udvaskes til zone II med faldende vandkvalitet og 
biodiversitet til følge? Midt i den landbrugsindustrielle zone I ligger den gamle landsby, isoleret fra naturudbuddet i zone II. Hvordan sikres 
kvaliteten af en sådan landsby, der alt afhængig af de lokale forhold kan ende som et attraktivt sted for bosætning eller som en skodby for socialt 
udstødte? Differentieringen i landskabet er stor og planlægning og en samarbejdende forvaltning er afgørende for at kunne mobilisere de 
økosystemfunktioner, der skal danne grundlag for en attraktiv bosætning og en bred, hensigtsmæssig landskabsanvendelse.(Orthofoto fra COWI 
consult draperet over højdemodel tilhørende Kort- og Matrikelstyrelsen. Gengivet i henhold til statsaftalen med Universiteterne). 
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Presentation Notes
Der ligger realiteter bagved, som det kan fornemmes, hvis man ser på et flyfotos fra en sådan landsby som her Fårdrup nede ved Flakkebjerg på Sydvestsjælland. Landskabet hænger jo også sammen på den måde, at udvaskning af næringsstoffer og pesticider fra den intensive drift på højbundsjorderne jo ender i de lavbundsjorder, herunder typisk også Natura2000 områder, der ligger i periferien. 



Jesper Brandt: Dansk Landskabsøkologisk Forenings tanker om en landboreform. 
DLFs 19. årsmøde 27 oktober 2011. 

Tak for opmærksomheden! 

Henry Louis Mencken (1880-1956): 
 
Til ethvert komplekst problem findes 
der et svar, som er 
- klart, 
- simpelt, 
-og forkert! 
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Presentation Notes
Landskabet er altså en kompleks størrelse, hvis brug, forvaltning og planlægning kræver et stort lokalkendskab og en høj grad af konkret samarbejde. Der er ikke muligt at forvalte landskabet bæredygtigt gennem generelle endimensionale målsætninger for de enkelte arealer. Det skal forvaltes som en helhed.Vi er i vores arbejde nogle gange stødt på et citat af den amerikanske essayist og journalist Henry Louis Mencken, som jeg gerne vil slutte af med. Han skrev: ’For ethvert komplekst problem findes der et svar, som er klart, simpelt – og forkert. Problemet er, hvordan vi så finder det rigtige svar. For det presser sig jo virkelig på.
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