
Siden 1960erne har hovedfortællingen om dansk land-

brugs udvikling drejet sig om den uafvendelige strukturrati-

onalisering - specialisering, koncentration, stigende mark-

størrelse og stigende bedriftsstørrelse som følge af mekani-

seringen og en faldende beskæftigelse. Det førte til fjernelse 

af hegn og andre småbiotoper og en øget 

”homogenisering” og forarmelse af naturen i det åbne land. 

I denne historie burde de danske godser med deres store 

marker og en gennemsnitlig bedriftsstørrelse på ca. 500 ha 

stå som spydspidsen – og også skrækeksemplet - på  denne 

rationelle udvikling af landbruget som den stadigt mere 

specialiserede råvareleverandør til det eksportorienterede 

landbrugsindustrielle kompleks.  

Men tværtimod. Godt nok har også godserne gennemgået 

en kraftig rationalisering som følge af landbrugets industri-

alisering. Men ser man på udviklingen af struktur, arealan-

vendelse og funktionsområder på de danske godser inden-

for de sidste 40 år, tegner der sig et helt andet billede, som 

snarere bryder med hovedfortællingen: Kombinationen af 

skovbrug og landbrug skaber grundlag for lukrative jagtind-

tægter, der stabiliserer biotopmønstret og dets sprednings-

økologiske effekter. Den landskabelige variation på godser-

ne og de velplejede  herlighedsværdier omkring herregårde-

ne og deres historiske haver danner grundlag for et væld af 

supplerende aktiviteter indenfor oplevelsesøkonomi, hotel- 

og restaurationsvirksomhed, bolig- og erhvervsudlejning 

mv., der snarere viser en udvikling af en flersidig land-

skabstilpasset arealanvendelse på godserne end en speciali-

seret tilpasning til fødevareindustriens behov for råstoffer.  

De særlige træk i arealudviklingen på de danske godser er 

søgt belyst gennem GIS-baserede statistiske analyser af 

arealstrukturen i godslandskaberne. De store variationer i 

godsernes udvikling og funktioner er belyst gennem analy-

ser af flere hundrede gods-hjemmesider, der ofte leverer 

værdifuld information om arealanvendelse og strategi for 

den langsigtede landskabsudnyttelse.  

For medlemskab og mere information, kontakt Geografisk Selskab på rdgs@geo.ku.dk 
eller find os på facebook under www.facebok.com/geografiskselskab. Du kan også besøge 
vores hjemmeside www.rdgs.dk. 

Bæredygtig udvikling på de danske godser? 
- Driftsstruktur og flersidig arealanvendelse 
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Jesper Brandt er geograf og pro-

fessor i Ressourcer, Miljø og Re-

gionaludvikling ved Institut for 

Miljø, Samfund og rumlig Udvik-

ling (ENSPAC) på Roskilde Uni-

versitet. Han har i særlig grad 

beskæftiget sig med bæredygtig-

hed i landbrugssystemer, udvik-

lingen af naturarealers landskabs-

økologi i det åbne land og den 

besøgsmæssige bæreevne i og 

omkring natur- og nationalparker. Jesper Brandt er for-

mand for Dansk Landskabsøkologisk Forening.  

 

Dørene åbnes klokken 19:00. Foredraget er åbent og delta-

gelse kræver ikke medlemskab af Geografisk Selskab. 

Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning 
Auditorium B, 3. sal 
Øster Voldgade 10 
1350 København K 
 
For medlemmer af Geo-

grafisk Selskab vil der efter 

foredraget blive afholdt en 

sammenkomst, hvor det vil 

være muligt at stille yderlige-

re spørgsmål til foredrags-

holder Jesper Brandt. Til-

melding til receptionen er 

nødvendig og foregår til 

rdgs@geo.ku.dk eller på 

telefon 3532 5841 - tilmel-

dingen vil blive bekræftet. 

Foredrag i Geografisk Selskab ved Professor Jesper Brandt, Roskilde Universitet 

Foredrag den 14. april klokken 19:30 
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