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Forord
Det danske landskab står allerede nu og i stigende grad de næste ti-tyve år over for mere
gennemgribende synlige forandringer, end både stavnsbåndets ophævelse, udskiftnin-
gen af gårde og landbrugets mekanisering gav anledning til. Økonomi, ejerforhold og
dyrkningsmetoder ændrer sig radikalt, store byområder vil vokse langs hovedtrafiklinier-
ne og i forbindelse med kommunesammenlægningerne forsvinder de amtslige region-
planer som styringsinstrument.
På den baggrund nedsatte AR i efteråret 2005 et bredt udvalg til drøftelse af det åbne
lands fremtid, set i lyset af kommunalreformen og konjunkturerne for landskabets for-
andringer. Udvalget afsluttede sit arbejde i 2006 med det foreliggende memorandum,
som er tilrettet og illustreret i 2007.
Dette memorandum er blevet til i en blanding af forhåbning og bekymring. Bekymring
fordi den iværksatte kommunalreform risikerer at svække det åbne lands planstatus i
Danmark. Men også forhåbning, fordi det nye plansystem omvendt kan blive anledning
til at revurdere synet på det danske landskab, og ikke mindst revidere måden det forval-
tes på.
Teksten er med faktuelle noter bygget op som overvejelser over det historiske landskabs
status, – sat over for aktuelle og kommende landskabsarkitektoniske syn på omgivelser
og aktører.
Akademiraadet er ikke nødvendigvis enigt i alle udvalgets synspunkter eller refleksioner,
men har på baggrund af det samlede memorandum noteret sig de mange faktorer bag
det danske landskabs forandringer. Raadet kan derfor fuldt tilslutte sig udvalgets afslut-
tende anbefalinger af mulighederne i:

* Udvidet landskabsarkitektonisk ekspertise i konkrete planprocesser, på alle plan-
mæssige niveauer, såvel i kommunerne som i de regionale råd.

* Udvikling af analysemetoder i kommuner og regioner (gerne som kommende lovkrav).
* Formulering af et mere komplekst syn på samspillet mellem det åbne landskab og 

de bebyggede områder. 

Skriftet forelægges hermed offentligheden og de forvaltningsmæssigt involverede til
Inspiration og diskussion.

Akademiraadet, januar 2008
Elisabeth Toubro og Kristine Jensen



Landskabssyn og 
planreform

Det danske landskab forandrer sig. Det har det altid gjort,
over årstiderne og gennem århundreder. Det strækker sig
på et traditionelt Danmarkskort fra København til Esbjerg og
fra Gedser til Skagen. Grønne og brune stræk mellem blåt og
gult, i bløde overgange snarere end voldsomme højdefor-
skelle.
Men nye kontraster har indfundet sig i løbet af de sidste ti-
tyve år, med store anlæg og hurtige forbindelser »over mark
under strand«, som skrevet står i Holger Drachmanns Mid-
sommervise.
Opfattelsen af grænserne flytter sig også i vore hoveder.
København omfatter igen Skåne som samlet Øresundsre-
gion, og Nordsøens fastlandssokkel er med råstoffer og fiske-
bestand en ny del af det mentale landskabsbillede. 
Som geologiske formationer respekterer landskabet hverken
nationale grænser, kommuneskel eller regionale opdelinger.
Tunneldale og kyster, heder og åer følger andre forløb end
sognebånd og politikredse.

»...nye kontraster har indfundet sig i løbet af de sidste ti-tyve år, med store anlæg og hurtige forbindelser...«
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Reformer

Kommunesammenlægninger og en ny planlov afløser efter
2005 gradvis planlovsystemet fra starten af 1970´erne. 
(note 1) 
De administrative skift i forbindelse med den aktuelle kom-
munalreform kan på området fysisk planlægning af land og
by betragtes som en mulighed for at analysere kollektive vær-
dier og introducere bredere problemformuleringer i regional
skala.
Nutidig by- og landskabsarkitektur må ses som modspil til et
hovedsagelig retrospektivt kulturarvssyn, og som økonomisk
og kvalitativt planpotentiale. Herunder:

Sikring af landskabernes tilgængelighed.
Mulighed for planlægning af regionale by- og landskaber på
tværs af kommunegrænserne. 
Mod- og samspil med stadig større og mere magtfulde øko-
nomiske aktører. (note 2)
Lokal forankring, herunder styring af 
Mobilitet og trafik, samt
Turisme og (ofte vulgariserende) tivolisering.

(2) Nye økonomier

Erhvervsaktiviteten på landet
udgøres ikke længere udeluk-
kende af fødevareprodution.
Flere stærke økonomier må ind-
byrdes vurderes efter deres ind-
flydelse på landskabet.

Byudviklingen har i løbet af
tyve-tredive år dannet udposnin-
ger på eksisterende landsbyer og
sammenhængende bebyggelse
langs store trafikårer.

Varetransport, ikke mindst i out-
sourcede produktioner, foregår i
realiteten som rokering af rullen-
de lagre mellem fire-fem store
terminaler rundt om i landet.
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Perspektiver

Alle borgere har forventninger til og tro på almene forbed-
ringer af deres livsudfoldelse gennem samfundsændringer.
Disse forventninger er i Danmark påvirket af de sidste halv-
treds års økologisk set kortsigtede dispositioner på land-
brugs-, bosætnings og erhvervsområdet. 
Det er ikke desto mindre enhvers praktiske og politiske for-
pligtelse fortsat at medvirke til dannelse af styringsmåder,
som styrker respekt for al levende natur. 

Da Akademiraadet i 1974, efter forrige kommunalreform,
overbragte den daværende statsminister et memorandum om
Danmarks fremtid, »Vækst og Ressourcer«, manede skriftet
til besindighed og til respekt for ‘madjord’ og nuancerede
landskabskarakterer.  
EUs støtteregler og brakjordspolitik ændrede imidlertid alle-
rede før årtusindskiftet forudsætningerne for dansk land-
brugspolitik. (note 3) 
Gødningsmaskiner og gyllespredere tegner nye mønstre på
bonitetskortet. Bydannelser, forstæder eller sommerhusom-
råder træder mere og mere massivt eller karakterløst ud i det
åbne land. Marker gennemskæres af udtjente produktions-
veje – ‘afveje’ der er ude af brug og ligger hengemt på kryds
og tværs mellem lige så udtjente og hengemte ejendomme.  
Sådan ser billedet ud nu ved indgangen til en ny æra af sam-
menlagte kommuner, regionale råd og landsplandirektiver. 

Hvilke værdier har da i historiens løb bestemt et alment land-
skabssyn og nye blik på landskabet?
Maleren J. Th. Lundbye fremhævede i sine billeder den dan-
ske kæmpehøj, eller ko og bonde i samdrægtighed – få år-
tier før det industrielle landbrug satte nye panoramaer på
dagsordenen. Fr. Vermehren opnormerede på sit maleri af en
strikkende fårehyrde den åbne hede – kort tid før opdyrknin-
gen ændrede netop dén landskabstype. 

(3) Landbrugspolitik

Inden for de næste ti år vil
antallet af danske landbrug
falde fra de nuværende 
20.-30.000 til 5.-10.000.

Kvæg- og svineavl vil hovedsa-
gelig foregå i Vest- og Syd-
jylland.
Gylleproblemet er allerede så
stort, at fremtidig svineproduk-
tion må omlægges til egentlig
industri med forarbejdning af
gylle frem for markspredning.
På kort sigt vil der blive indført
strammere regler for bedrifter
med mere end 2250 slagtesvin.
Konventionelle økologiske brug
vil derfor kun kunne drives i
mindre enheder.

Turisme er en vigtig indtægtskil-
de i store områder af landet,
især hvor andre arbejdspladser
er forsvundet. Det gælder ikke
alene udkantområder, men også
større og mindre byer. Det drejer
sig om i alt 70.000 årsværk i
turistindustrien.
Den samlede årlige omsætning
er på landsbasis 50 mia. kr.,
heraf er 30 mia. lagt af uden-
landske turister svarende til 7
pct. af Danmarks samlede eks-
port. Så der er ingen tvivl om at
sektoren også i fremtiden vil
blive betragtet som et økono-
misk potentiale. De involverede
vil stille øgede krav til landska-
bets og byernes frem-træden.

(1) Planlovsystem

De vigtigste ændringer i det nye
plansystem fra 2005 er:
at de udvidede kommuner efter
sammenlægningerne overtager
en række miljøopgaver, som før
henhørte under amternes regi-
onplaner
–  at en række tidligere region-
planinitiativer overgår til mini-
steriets landsplanudmeldinger 
–  at nye regionale råd går ind
mellem stat og kommuner med
strategier, dialoger, men ikke
bindende overordnede planer 
–  og at de nedlagte amters
regionplaner forsvinder som 
planredskab.
1970-begreberne byzone, land-
zone og sommerhusområde
bibeholdes i det nye planlovsy-
stem som kategorisk sondring.



Poul Henningsen viste i sin swingende og glidende Dan-
marksfilm skønheden i cementfabrikker og asfalterede veje -
femten år før Morten Korch-filmenes falske maskinstormer-
idyl bestemte biografbilledet. En generation senere satte
økologiske reaktioner ind over for øget gødningsforbrug og
hensynsløs råstofgravning. 
Men det æstetiske blik på landskabet er stadig præget af et
kunstsyn grundlagt i 1840, helt på tværs af den senere indu-
strielle udnyttelse og et i dag transportpræget landskabsfor-
brug.         
Landskabssyn er med andre ord ideologiske konstruktioner.
Den nugældende version er præget af et romantisk og indi-
vidualistisk fokus, der trækker spor til guldalderens forherli-
gelse af en tid og en bondestand, der allerede få årtier sene-
re var under kraftig tilbagegang på grund af industrialise-
ringen.
Globaliseringen har bragt os i en lignende situation, der på
ny bringer en usamtidighed ind mellem noget der var, og det
nye der er på vej – mellem kulturarvens billeder og en ny rea-
litet. Den splittelse deler landskabet op i én del, der er pro-
duktiv, og en anden som rekreativ og oplevelsesrig særkate-
gori.

Fra den udskilning er der ikke langt til nationalparkerne. Der
etableres med dem en stærk kontrast eller ligefrem modsi-
gelse mellem et produktionslandskab og en slags ideal-natur,
det vil sige en natur, som vi gerne ser den, og som passer til
vores historiske billede af os selv og fædrelandet, men som
ikke nødvendigvis afspejler moderne samfundsliv og produk-
tionsformer.  
Det er dette memorandums synspunkt, at landskabet må ses
som interferenser og pauser – mellem arealer af forskellig
udstrækning og fylde, og mellem varierede rekreative eller
produktive anvendelser.
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»– ‘afveje’ der er ude af brug og ligger hengemt på kryds og tværs mellem lige så udtjente og hengemte ejendomme.«

»Gødningsmaskiner og gyllespredere tegner nye mønstre på bonitetskortet.«



»Bydannelser, forstæder eller sommerhusområder træder mere og mere massivt eller karakterløst ud i det åbne land.«
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Dynamik

Planlægning bør baseres på gensidighed og dialog i det arki-
tektoniske møde mellem landskabets iboende træge struktu-
rer og kultur- og menneskeskabte faktorer – f.eks. Storebælts-
broens møde med vandet og dets landskabsrum, eller de fine
herregårdsanlægs oprindelige møde med naturgrundlaget. 
Der er behov for udvikling af et fremadrettet syn inden for
det landskabelige og økologiske område. 
En mulig opfattelse af ligeværdighed mellem træge biotoper
og aktive menneskeskabte transformatorer udspringer
blandt andet af øget indsigt i naturens økologiske systemer,
der er cirkulerende og forgrenede. (note 4)

Der er et skærende misforhold mellem de aktuelle produkti-
onsmæssige realiteter på landet, og den landskabelige og
bygningsmæssige fremtræden. Traditionel tilknytning til ste-
det gennem lokale generationers dyrkning af jorden er ble-
vet et fatamorgana i takt med intensiv produktion og vok-
sende enheder. Hvis man byggede efter de aktuelle produk-
tionsformer ville landskabet blive mere kontrastrigt med
færre og større bygninger i større og mere udstrakte land-
områder. 
Det er vigtigt at udarbejde regionale strategier for placering
af intensivt produktionslandbrug – at finde og udpege områ-
der, hvor de nye landbrug kan ligge som særlige zoner.
Kommuneplanen skal udstikke retningslinier for placeringen
af arealer til landbrugets driftsbygninger og anlæg inden for
udpegede landbrugsområder.
Mulighed for omlægning af nedlagte landbrug til anden
produktiv økonomi via sociale projekter i udkantsområder
kan også tænkes ind som strategisk redskab i forhold til
affolkningsproblematikken, og dermed imødegå dens fysiske
konsekvens – de forladte bygninger. 
Både regionale og kommunale overvejelser bør være strate-
giske indspil til fremtidige dialoger og visioner om by og
land.

»...en stærk kontrast eller ligefrem modsigelse mellem et produktionslandskab...«

»...og en slags ideal-natur, det vil sige en natur, som vi gerne ser den, og som passer til vores historiske billede af os selv og 
fædrelandet,...«
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(4) Fremsynet lige-
værdighed

Forenklet opstillet fremtræder
det danske landskab som 
relationer mellem
træge biotoper og
aktive transformere:

TRÆGE BIOTOPER
som ændrer sig langsomt over
tid og yder modstand, men er
uhyre følsomme over for påvirk-
ninger:
Kystlandskaber, å- og søbredder,
ferske og salte enge
Eksisterende byområder og tek-
niske anlæg
Grundvandsspejl, hav, søer, åer
Skovarealer

AKTIVE TRANSFORMERE
som griber hurtigt ind i givne
sammenhænge er eksempelvis:
Trafikanlæg og terminaler 
Nye byområder, landbrug,
industri,
Drikkevandsforbrug 
Turistmål



»...voksende forstadskvarterer som upræcise overgangszoner...«

»De vil kunne tegne sig som tydeligere netværk af landskabskorridorer, trafikale og bymæssige stræk i en oplevelsesrig interferens...«



Forskelle

Landskab er ikke bare afgrænsede rum uden for byen, men
flydende rumforløb mellem åbne og lukkede elementer som
bygninger, veje, fjorde og skove – fra næsten uberørt natur
over varierende grader af bymæssighed til de stærkt regule-
rede udendørs byrum. 
Eksempelvis vil et snit på tværs over Midtjylland vise et
spænd fra hedens horisontale langstrakte flade til plantager-
nes og skovenes tætte volumen, eller landbrugenes punkt-
vise kolosser til beboelsesområdernes udbredelse i voksende
tæthed.
Forskelle i skala og volumen kan skabe variationer i sammen-
hængen og danne rumlige relationer, dynamik mellem ro og
stilstand (det træge) og fart eller bevægelse (det aktive) –
f.eks. mellem parcelhuskvarteret og shoppingcenteret eller
mellem nationalparken og transportterminalen.     
Det er, også i fremtiden, landskabsarkitekturens rolle at
håndtere de udvekslinger, der foregår på alle skalatrin, ved
at sikre æstetisk kvalitet og rumlig styrke de steder, hvor øko-
nomiske, topografiske og holdningsmæssige interesser
skærer hinanden.
Kultur- og arkitekturdimensionen kan ikke håndteres alene
af økonomer, ingeniører og proceskonsulenter, da landskabs-
oplevelser fungerer i rum skabt af sammenhænge mellem
kulturelle og naturbestemte elementer. Eksempelvis Vejle
Ådal, en kulturbestemt udnyttelse af et specifikt naturgrund-
lag, og som det ses i de østjyske fjordbyers topografi og
Københavns eller Helsingørs placering ved indsejlningen til
Øresund.

Et andet syn på landskabet er bestemt af trangen til natur
udmøntet i turisme. Men motorveje og trafikterminaler er
ikke i sig selv fristende mål for ferieophold. Og nationalpar-
ker eller købstadsidyller er i længden heller ikke tiltrækken-
de for den, der vil indtage landskabet. 

En besluttet fordobling af skovarealet i Danmark, primært
som bynær skov, kan sætte store arealer og voluminer i spil.
(Og vandstandsstigning som følge af global opvarmning risi-
kerer at ændre både kystlinier og kulturarv.)
Forskellen på land og by øges. Landet vil blive mere åbent,
byerne større og tættere – men med voksende forstadskvar-
terer som upræcise overgangszoner, hvis ikke der gribes stra-
tegisk ind. (note 5)

Overordnet synes en anden arkitektonisk landskabsopfattel-
se end 1970´er-planlovenes skarpe zonetænkning derfor
påkrævet for at tackle kommune-, region- og landsplanar-
bejdet i de kommende år efter kommunalreformen. 
I stedet for skarpe zoneopdelinger, der gradvis forskydes på
grund af ændrede arealbehov, kan der bevidst skabes over-
lappende områder. De vil kunne tegne sig som tydeligere
netværk af landskabskorridorer, trafikale og bymæssige
stræk i en oplevelsesrig interferens, som tilsammen danner
de attraktive rum, vi lever i og af.
(Og at opretholde en ejerret bør i fremtiden følges af alme-
ne forpligtelser og mere vidtgående krav om tilgængelighed
end kendt i dag inden for landbrug og skovbrug.) 

Det bliver nødvendigt at opgive et syn på landet som delt i
stabile flader, oplevet i statiske billeder som udsigter. Det er
vigtigt at vi i fremtiden kvalificerer de dynamiske indtryk, vi
passerende gennem landskabet oplever i både store åbne
stræk og nye halvt bymæssige rum. 
Strukturerne interfererer og er dynamiske med både træge
og aktive træk. De går på tværs af kommunale skel og for-
drer styrende helhedssyn knyttet til både den store og den
lille landskabsskala. 
Det er med andre ord lige så vigtigt at kvalificere fartens og
bevægelsens dynamik oplevet fra statisk hold. En bebyggel-
ses faste strukturer må tænkes sammen med de gennem-
løbende.
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(5) Aktuelle aktivitets-
områder     

BYZONE:
Der er allerede efter det gamle
planlovsystem udlagt mulige
erhvervsarealer til de næste 
50 års forbrug. Det forhold må
revideres.
Østjyske byer breder sig aktuelt
1 km om året langs udfaldsveje-
ne. Byvækst vil statistisk frem-
skrevet primært foregå på
Sjælland og i Østjylland.

BYRANDEN:
Skovrejsning øges planmæssigt
som bynær skov.
I 2005 er 17% af Danmark skov:
35.000 enh. af i snit 20 ha.
I 2030 vil 25% af Danmark være
dækket af skov: i snit sv.t.
35.000 enh. af 36 ha.

Udlejningshuse opføres i for-
bindelse med sommerlande og
golfbaner, selvom nye golfbaner
som branche er i fare for inve-
steringsmæssig overophedning.
Også Put&Take-områder breder
sig.

SOMMERHUSOMRÅDER:
Kystnære områder er udsatte for
inddragelse til sommerhusformål
af hensyn til turistindustrien og
lokale arbejdspladser.

LANDZONE:
Hvordan skal jordfordelingen
være mellem de få produktions-
landbrug der på længere sigt 
bliver tilbage?



»Det er vigtigt at vi i fremtiden kvalificerer de dynamiske indtryk, vi passerende gennem landskabet oplever i både store åbne
stræk...«

»...og nye halvt bymæssige rum.«



registreringer af hvor og i hvilke områder forandringer aktu-
elt finder sted – i hvilke landskaber, kyster, byer, langs byran-
de, havne og veje

udpegning af typiske landskabselementer, dynamiske aktø-
rer og forandringstilstande i landskabet

analyser af det topologiske grundlag og af det konventionel-
le landbrugs miljøbelastning versus forædling, medicodyrk-
ning, skovrejsning, biomasseprodukter, åben græsning, hav-
og dambrug

vurderinger af kommende fysiske indgrebs arkitektoniske
eller landskabsæstetiske fremtræden og deres aktive sam-
menstød eller interferenser med træge biotoper

overvejelser over den gamle og nu udlevede bygningsmasse
i landskabet, trafikalt, funktionelt og landskabsarkitektonisk

– altså alt i alt stratificeringer af styrker, svagheder, mulighe-
der og risici.

Arbejdet skal sikre kvalificerede møder i dynamikken mellem
topografi, dyrkning og al slags bebyggelse og ikke kun have
til formål at fastholde et bestemt kulturlandskab.          
Allerede igangværende offentlige pilotprojekter bør evalue-
res tydeligt og flere igangsættes, så eksempler og debat kan
åbne for ny praksis og rumlig tankegang.

Dette memorandum ser den nye administrative situation som
en vigtig mulighed for både at rydde op og praktisere nye
dynamiske principper i by- og landskabsforvaltningen, for
dermed at forbedre udformningen af det danske landskab.   

Men områderne mellem infrastrukturer og konventionelle
seværdigheder kan udgøre en vigtig turistfaktor ved at tilby-
de oplevelser og forståelse af produktion og hverdagsliv i
dynamiske forandringer.

Muligheder

Sammenhængende og dynamisk rumlige landsskabssyn er en
nødvendighed for den regionale planlægning. Det er
afgørende, at der tilknyttes tilstrækkelig landskabsarkitekto-
nisk ekspertise på det regionale planlægningsniveau. Derfor
bør den arkitektoniske arbejdsproces, der er kendetegnet af
kontinuerlig refleksion, ideudvikling og frembringelse af nye
løsninger, være en vigtig del af administrative arbejdsgange.
Processer, der hele tiden tilpasser sig nytilkomne faktorer
som forskellige holdninger, fakta og behov. 
Kultur- og natursyn, og de heraf afledte fysisk landskabssam-
menhænge, er foranderlige. Administrative processer skal
kunne forholde sig til givne forudsætninger, valgte regler,
relationer mellem elementer, og til at det, der arbejdes med,
forandrer sig forståelsesmæssigt i arbejdsprocessen med at
begribe og forandre det.

Landskabsarkitektur er en given tids måde at se og forandre
på. Arkitektoniske arbejdsprocesser forholder sig til foran-
dring og indebærer frembringelse af noget nyt ikke på for-
hånd kendt i den fysiske verden.   

Der må først og fremmest arbejdes systematisk med et værdi-
og helhedsbaseret produktivt landskabssyn gennem:
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»Forskelle i skala og volumen kan skabe variationer i sammenhængen og danne rumlige relationer, dynamik mellem ro og stilstand
(det træge) og fart eller bevægelse (det aktive) – f.eks. mellem parcelhuskvarteret og shoppingcenteret eller mellem nationalparken
og transportterminalen.«
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Pendlerflow i Danmark 2002,
© Byen, vejen og landskabet – Motorveje til fremtiden
Ålborg Universitet, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og Vejdirektoratet 2005

Danmark,
vandstandshøjder 10 meter højere end vandstandshøjder 2006,
Miljøministeriet 2006
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Kortbilag
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Danmark, større nationale naturområder
Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, 1982
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Jordarter
DGU jordartskort (1989): © Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)



Akademiraadets ad hoc Landskabsudvalg 2005-06: 

Anders Tyrrestrup, arkitekt
Ellen Hyllemose, billedkunstner
Jens Kvorning, arkitekt, professor
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