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Rapportens opbygning
Baggrund
Landskabets udvikling er dels underlagt en kontinuerlig forandring og udviklingsproces, dels påvirkes det af processer, der
drives af specielle begivenheder, som f.eks. ændring af markedspriser, teknologispring eller lovgivning m.m. Det er ikke
usædvanligt, at disse specielle begivenheder medfører påvirkninger og ændringer, der bevirker, at visse landskaber forandres og ændrer karakter med forbavsende hast.
Danmark er i disse år tydeligt præget af den sidstnævnte udvikling. I rapporten Arealanvendelsen i Danmark 1995-2025 (Groth
et al. 1998) angives en række scenarier for den fremtidige udvikling i det åbne land. Fælles for disse scenarier er, at der forventes store ændringer i arealanvendelsen i det åbne land.
Landbrugets strukturomlægning og rationaliseringsproces reducerer antallet af heltidsbrug, og samtidig bliver de resterende
brug væsentligt større. Ydermere bliver landbrugsarealet formindsket og skifter karakter som følge af markedsmæssige forhold og miljøreguleringer. Primært forventes en forøgelse af
græs- og nonfoodarealet, mens omdriftsarealet derimod reduceres. Målet om at fordoble skovarealet i løbet af en trægeneration vil også betyde afgørende landskabsændringer i store
områder.
Samlet set kan denne udvikling om få år fremstå som mere
omfattende end udskiftningen sidst i 1700-tallet. Det stigende
arealforbrug til byudviklingsformål, og specielt efterspørgslen af
arealer med landskabsværdier samt den fortsatte udbygning af
infrastruktur og urbanisering i det åbne land, bidrager til yderligere at problematisere udviklingen. Samlet medfører denne
udvikling omfattende forandringer af det eksisterende landskab.
Disse forandringer behøver dog ikke altid at være negative set
ud fra et landskabsmæssigt synspunkt, men det er et problem,
at der i Danmark ikke er udviklet et alment accepteret system til
identifikation og vurdering af landskabsværdier og påvirkningen
af dem.
Ovenstående udvikling er ikke blot karakteristisk i en dansk
sammenhæng, men gælder også flere andre europæiske lande.
International forskning på området understreger yderligere behovet for en struktureret metode, der kan udgøre en ramme for
en fremtidig diskussion af landskabsforvaltningen og den tilknyttede beslutningsproces (Washer & Jongman (ed) 2000;
Wascher (ed) 1999 ).
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I Danmark er der på universiteter og forskningsinstitutioner udarbejdet metoder, der på forskellig måde forholder sig til en visuel og æstetisk vurdering af landskabet. De fleste af disse
metoder er dog udviklet specifikt med henblik på en implementering i forskningen, og er ikke nødvendigvis rettet mod forvaltningen.
Også amterne har igennem frednings- og regionplanlægningen
udviklet metoder til vurdering og udpegning af værdifulde landskaber og øvrige beskyttelsesinteresser i det åbne land. Amternes landskabsklassificering er baseret på landskabsboniteringskortene over Danmark fra 1972, de såkaldte tre-zonekort
med forholdsvis store zone-enheder og deraf følgende relativ
grovmasket karakteristik. Afgrænsninger og grundlaget er ændret bl.a. på baggrund af fredningsplanlægningens videre arbejde med landskabet og med identificering af de øvrige beskyttelsesintersesser i det åbne land, herunder de biologiske
interesser. Resultatet er, at klassificeringens grundlag i mange
tilfælde fremstår uegalt og temmelig diffust i dag. Retningslinierne er forholdsvis generelt formulerede, og de indeholder kun i
begrænset omfang en beskrivelse, som afspejler de enkelte
landskabsområders særlige karakteristika og sårbarhed over for
landskabsændringer. De egentlige mål for områdernes udvikling fremstår ofte uklare.
International litteratur på området illustrerer, at der er en omfattende teoretisk divergens på området med hensyn til
spørgsmålet, hvorvidt en landskabsevaluering kan resultere i en
kvantitativ værdisætning og derved være sammenlignelig med
andre, eller om landskabsværdi udelukkende skal opfattes som
en subjektiv attribut, som kan tilknyttes et areal eller et område
(Briggs 1980; Dearden 1980; Willis & Garrod 1993; Santos
1998; Bell 1999). Usikkerheden, eller den manglende præcision, kan genfindes i de metoder, som anvendes i Danmark.
Karakteristisk for de udviklede metoder er også, at de ikke er
baseret på et veldefineret system af indikatorer for landskabsforandringer. Dette indebærer, at der anvendes forskellige begreber i de enkelte vurderinger, som vanskeliggør fortolkningen
af resultatet og en systematisk, strategisk anvendelse i forbindelse med den fysiske planlægning.
Det er et overordnet sigte, at der i en dansk kontekst udvikles et
grundlag for opbygningen af et ensartet, systematisk identifikations- og vurderingssystem, som kan finde bred anvendelse i
landskabsforvaltningen og den offentlige debat. Dette projekt
bidrager til nævnte overordnede sigte igennem en undersøgel
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se af allerede anerkendte og benyttede systemer fra forvaltningspraksis i 3 udvalgte europæiske lande.

Formål
Formålet med projektet er at indsamle erfaringer fra forskellige
udvalgte lande om vurderingen af landskabsværdier, herunder
at vurdere metoden samt de fordele og ulemper der er forbundet med forskellige klassificeringssystemer. Ved landskabsværdier forstås de værdier, som knyttes til landskabets visuelle
fremtræden, dets æstetiske og oplevelsesmæssige indhold. Det
centrale er således, at undersøgelsen kan redegøre for, hvilket
metodemæssigt grundlag landskabsidentifikationen og værdisætningen bygger på. Med hensyn til metode undersøges,
hvordan områderne identificeres og vurderes samt hvilke kriterier der anvendes i forbindelse med værdisætning og prioritering, herunder hvordan eventuelle analyser af områdernes sårbarhed indgår. Erfaringerne skal anvendes i styrelsens arbejde
med at udvikle et metodisk grundlag for værdisætning af landskaber, herunder i afklaringen af, hvad der kan betegnes som
nationale interesser.

Indhold og metode
Projektet tager udgangspunkt i allerede eksisterende metoder i
Storbritannien, herunder England, Skotland, Wales og Nordirland. Delstaten Hessen er medtaget fra Tyskland, og der findes
samtidig et mindre eksempel fra Holland. Rapporten afsluttes
med et dansk eksempel fra Roskilde amt. De beskrevne metoder har igennem længere tid været implementeret i den offentlige landskabsforvaltning. I rapporten lægges der størst vægt på
eksempler fra Storbritannien; dels findes der her en lang erfaring indenfor området, dels er metoderne godt dokumenterede.
I alle tre eksempler er metoderne forbundet med erfaringer fra
praksis.
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Analysesystem til vurdering af
metoder til landskabsvurdering

Figur 1. Analysesystem til vurdering af landskabsvurderingsmetoder.
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Projektet vil, som illustreret i figur 1, dels fokusere på de politiske forudsætninger i form af rammer m.v., dels fokusere på
system-implementeringen. Vægten er lagt på en undersøgelse
af det konceptuelle grundlag og de anvendte metoder, som
danner rammen for fortolkningen af landskabet. Er der tale om
en eller flere metoder, hvordan er de implementeret i forvaltningen, og hvordan anvendes de? Endelig vil projektet undersøge,
hvordan resultaterne formidles og anvendes.
Undersøgelsen opdeles i to niveauer. Det første niveau består
af en analyse af anvendte metoder for ”Landskabsvurdering /
Landskabelig vurdering / Visuel analyse” i England og Holland
og Tyskland, idet der tages udgangspunkt i den nationale lovgivning, landskabsopfattelsen i forskningssammenhæng og
statslige planlægningsdokumenter. Denne viden er indhentet
igennem kontakt til centrale institutioner i de respektive lande.
Formålet med denne del af undersøgelsen er, at kunne give en
kortfattet, oversigtlig beskrivelse, der besvarer nedenstående
spørgsmål.

Niveau 1:
•
•
•
•
•
•

Hvordan anvendes landskabsevaluering i forvaltningen?
I hvilken grad er der tale om et generelt og udbredt system?
Hvordan anvendes metoden?
Hvad defineres som værdifuldt?
Er der i denne forbindelse udarbejdet en typologi over områdernes særlige karaktertræk?
Hvad defineres som sårbart, og hvad opfattes som en trussel mod dette?

Det andet niveau består af en mere indgående undersøgelse af
implementerede systemer i de tre lande med henblik på en
analyse af anvendte metoder og redskaber. Der arbejdes ud fra
nedenstående spørgsmål.
Niveau 2:
•

Hvilket konceptuelt grundlag er anvendt i
•
•
•

Identifikation
Evaluering
Værdisætning
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•
•
•
•

Beskrives enkeltelementer og sammenhænge på en klar,
genkendelig og konsistent måde?
Hvordan beskrives landskabskarakteristika i forhold til overordnede landskabstyper?
Hvordan foretages en sårbarhedsvurdering?
Kan der påvises en generel styrkelse af landskabshensyn i
planlægningen med henvisning til anvendte metoder og redskaber?

Derudover gives en summarisk oversigt over de danske forudsætninger indenfor området. Denne tager udgangspunkt i statslige udmeldinger til amterne. Beskrivelsen forholder sig til forudsætningerne fra og med de såkaldte trezone kort til den
egentlige fredningsplanlægning, og den senere amtslige udpegning og forvaltning.
De internationale erfaringer sammenholdes på baggrund af
ovenstående med den eksisterende danske planlægnings- og
forvaltningsramme.

Kilder
Materialet, som er anvendt til undersøgelsen, kommer hovedsagelig fra tre forskellige kilder. Dels har der været etableret en
personlig kontakt til personer i de tre lande, dels er der anvendt
artikler og rapporter. Endelig har undersøgelsen i høj grad udnyttet internettet, hvilket skyldes at den offentlige forvaltning,
især i Storbritannien og i Holland, indgående anvender dette
medie i formidlingen af planer, strategier, udpegninger og som
middel i en dialog med borgerne. Sidstnævnte anvendelse er
især udpræget i England og Skotland.

Afgrænsning
Undersøgelsens fokus og omfang er ulige fordelt på grund af
den store forskel på dokumentationsniveauet i de enkelte lande.
Dette skyldes primært, at der er tale om forvaltningsmæssige
strategier, og her er det primært resultatet fremfor metoden,
som offentliggøres. De tre lande har således offentliggjort strategi, metode og resultat på nationalsproget. Dette har især vanskeliggjort arbejdet med det hollandske eksempel, som derfor
ikke er så omfattende som oprindeligt tiltænkt. Normalt findes
også en engelsk version af de foretagne udpegninger m.m.,
derimod forekommer den mere indgående beskrivelse af metoden kun på originalsproget.
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En anden begrænsning findes i analysen af de visuelle aspekter. Der findes en lang tradition for og beskrivelse af undersøgelser, som fokuserer på den visuelle kvalitet, (Brush 1981; Hull
& Revell 1989; Coeterier 1994; Nassauer 1989). Det er karakteristisk for disse undersøgelser, at de fokuserer på de visuelle
aspekter i form af en analyse af fotos, men der er derimod ikke
mange eksempler på, at de her beskrevne metoder har været
eller i øjeblikket er implementeret i landskabsforvaltningen i de
tre undersøgte lande. Bell (1999 s.83) nævner, at 70’ernes
værdisætningen af landskabet i England i høj grad er blevet
erstattet af metoder, der tager udgangspunkt i visualisering. I
rapporten medtages et tysk eksempel på vurdering af visuel
kvalitet. Derudover er det kun lykkedes at finde et enkelt eksempel. Dette vedrører modelleringen af en vindmølleplacering
i Skotland (http://bamboo.mluri.sari.ac.uk/ccw).
Da denne rapport fokuserer på metoder, som er forbundet med
en vis forvaltningsmæssig erfaring, er det visuelle aspekt i forbindelse med landskabsforvaltningen repræsenteret i mindre
grad end tiltænkt i forbindelse med projektets udformning.
Rapporten har så vidt muligt fokuseret på forskellige typer eller
varianter af ordninger. Derfor er rapporten ikke dækkende med
hensyn til alle udpegninger i de enkelte lande.

Perspektivering
Projektresultaterne har baggrund i den vurdering af landskabsbeskyttelsen i Danmark, som bliver en del af Wilhjelmudvalgets
afrapportering august 2001.
Den overordnede ramme for projektet er Skov- og Naturstyrelsens arbejde med en landskabsfaglig strategi. Formålet med
projektet er at medvirke til at skabe en ramme for identifikation
af landskabs- og kulturmiljøværdier. Sigtet er at skærpe indsatsen for landskabsbeskyttelsen i forbindelse med de statslige
udmeldinger til regionplan 2005 og opfølgningen heraf.
Resultaterne vil kunne indgå som baggrund for gennemførelse
af et evt. kommende eksempelprojekt i Danmark med henblik
på at udvikle planlægnings- og forvaltningskoncepter, der kan
fremme og understøtte en integration af landskabsvurdering i
den sammenfattende planlægning og landskabsforvaltning.
Det er målet, at resultaterne skal kunne bidrage til en målretning af indsatsen for landskabs- vurdering i amterne og hos andre offentlige institutioner i forbindelse med fredningsplanlæg
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ning, miljøkonsekvensvurdering mv. og ligeledes kunne bidrage
med baggrundsviden til udformningen af en national strategi for
landskabsvurderinger.

Tidsramme, budget og bemanding
Projektet udføres i perioden 01.11.2000 - 15.2. 2001.
Samlet budget 160.000 kr., inkl. driftsudgifter og overhead, heraf 120.000 kr. fra Skov- og Naturstyrelsen.
Projektet er udført af: projektleder Ole Hjorth Caspersen, seniorkonsulent Vibeke Nellemann, forsker Andreas Höll, samt
forskningsassistent Agnete Odgaard Sørensen, FSL.
Styregruppe: (Anette Ginsbak og Jesper Handberg).

14

Sammenfatning
Denne rapport omfatter en beskrivelse af en række metoder til
landskabsvurdering, værdisætning og sårbarhedsanalyse. Udgangspunktet for rapporten er en international beskrivelse af
metoder, som anvendes i landene Storbritannien, Holland og
Tyskland. I rapporten foretages dog et selektivt valg således, at
der opnås den størst mulige variation m.h.t. de forskellige metode varianter. Dette bevirker, at beskrivelsen ikke omfatter
samtlige metoder, som anvendes i de pågældende lande. Men
der sigtes imod, at det netop er via variationerne, at vi kan opnå
et indtryk af internationale erfaringer på området. Analysen fokuserer på Wales, Skotland, Nordirland og England samt delstaten Hessen i Tyskland for en nærmere beskrivelse. Derudover medtages et eksempel fra Holland. Endelig perspektiveres
den danske udvikling på området i forhold til internationale
rammer og erfaringer. Til illustration af den proces, som danske
amter har anvendt, beskrives desuden et eksempel fra Roskilde
Amt som omfatter en landskabs- og sårbarhedsvurdering. Afslutningsvis sammenholdes dette eksempel med de internationale erfaringer på området.
Storbritannien
Den lange tradition indenfor landskabsforvaltningen i Storbritannien har bevirket, at der igennem tiderne har været afprøvet
adskillige metoder specielt indenfor værdisætning og kvalitetsvurdering. En omfattende debat i 1980’erne viste, at værdisætningen af landskabet meget ofte blev baseret på et subjektivt grundlag på trods af, at udgangspunktet oprindelig blev
opfattet som værende objektivt. Den til tider ret intensive debat
resulterede i begyndelsen af 1990’erne i udviklingen af en metode til bestemmelse af egns- eller landskabskarakter (The
Landscape Character Assessment Method). Metoden tager udgangspunkt i, at en fyldestgørende klassifikation af landskabet
nødvendigvis må omfatte både natur- og kulturgrundlaget.
Ydermere er metoden opbygget på grundlag af erkendelsen af,
at en sådan beskrivelse nødvendigvis må indeholde både objektive og subjektive elementer. Den er dog konstrueret på en
måde, der tilstræber, at disse klart adskilles i beskrivelsen.
Fortolkningen af de mere sanseorienterede oplevelser forsøges
nedbrudt i enkeltelementer, som beskrives separat. Metoden
anvender begreberne værdi og kvalitet, men formålet med metoden er ikke, at der skal kunne foretages en kvantitativ vurdering af disse egenskaber med henblik på at kunne sammenligne
forskellige områder.
Et af de positive elementer ved metoden er, at alle landskabstyper kan beskrives og analyseres på en ensartet måde.
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Samtidig er den tilpasset, så den kan anvendes på i forskellige
skalaer. På trods af den forholdsvis lange driftsmæssige erfaring er metoden endnu ikke endeligt udviklet, dette ses f.eks. på
det kulturhistoriske område. På dette område nævnes ingen
eksplicit metode med henblik på, hvordan kulturmiljøet inddrages. Dette opfattes i nogle kredse som et metodisk brist, og har
derfor givet anledning til en videreudvikling af metoden, hvorved den er blevet målrettet bestemmelsen af den historiske
egnskarakter; denne version af metoden er dog endnu kun anvendt i nogle få, udvalgte områder.
Et eksempel på anvendelse af metoden til bestemmelse af
egns- eller landskabskarakter er gennemførelsen af den landsdækkende klassifikation af egnskarakter (the Countryside Character Initiative). Dette initiativ danner et veldokumenteret
grundlag for en efterfølgende landskabsforvaltning. En anden
variant af metoden er tilpasset til anvendelse i forbindelse med
VVM-vurderinger; i denne variant anvendes et specielt begrebsapparat til bestemmelse og klassifikation af visuel sårbarhed og til vurderingen af visse landskabselementers sårbarhed.
Metoden har flere varianter end de ovenfor nævnte; den engelske og skotske er stort set identiske, mens den walisiske og
den irske har mindre afvigelser fra disse. England og Wales er
de lande, som har længst erfaring med metoden. I Nordirland er
metoden først ved at blive implementeret, men samtidig går den
videre end de øvrige på spørgsmålet omkring landskabsværdi.
Den irske variant opsætter fastere rammer for den subjektive
beskrivelse igennem anvendelsen af en række matricer. Derved
bliver det muligt at visualisere værdi og sårbarhed i de enkelte
landskaber, hvilket medfører en mulighed for at foretage en
sammenligning af de udpegede områder. Her må der dog tages
det forbehold, at metoden er så ny, at der endnu ikke findes
praksismæssige erfaringer med anvendelsen.
Storbritannien har et udbredt net af forskellige landskabsudpegninger, og der er i denne rapport kun medtaget enkelte illustrative eksempler. På trods af denne begrænsning giver de
udvalgte udpegninger et indtryk af de anvendte metoder i forbindelse med grænsedragning. I forbindelse med grænsedragningen ses en tydelig anvendelse af den førnævnte metode til
bestemmelse af egnskarakter. Landet har en lang erfaring med
både nationalparker og udpegning af specielt smukke landskaber. De rekreative aspekter ved udpegningen af nationalparker
har igennem årene fået en stadig større vægt, og i det skotske
eksempel er et af argumenterne for etableringen af nationalparker, at dette kan forbedre de økonomiske vilkår for lokalområdet
igennem et øget antal besøgende. I det hele taget fremstår ud
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pegningen af de tre skotske nationalparker som de mest interessante grundet den nye lovgivning, som ligger bag, og ikke
mindst er de moderne principper for selvforvaltning interessante.
Udpegningen af de specielt smukke landskaber i England og
Wales kan ses som et udtryk for ønsket om at bevare et givet
landskab for senere generationer. Områderne er forbundet med
restriktioner af forskellig art, som kombineres med specielle
støttemuligheder, og samtidig er der mulighed for at kombinere
forskellige støtteordninger indenfor områderne. Ikke desto mindre fremstår udviklingsperspektivet noget diffust i disse områder, hvilket står i kontrast til de hollandske VML-områder (Valuable manmade landscapes).
Holland
Landskabsforvaltningen i Holland tager i høj grad udgangspunkt
i en forbedring af økologiske forhold i landskabet. På trods af, at
både visuelle og æstetiske forhold indgår i overvejelserne,
fremstår vurderingerne omkring disse forhold som mindre betydende end vurderingen af de økologiske aspekter. Denne prioritering skyldes sandsynligvis forholdene omkring landets størrelse kombineret med en intensiv arealanvendelse. Samtidig
skal det også ses i lyset af den lange forskningstradition indenfor landskabsøkologi, der karakteriser forskningen omkring det
åbne land i Holland. I mange tilfælde er de udviklede landskabsøkologiske metoder også blevet implementeret i forvaltningen af landskabet, og udgør nu en integreret del i den administrative forvaltning. Dermed er det landskabsøkologiske paradigme med til at præge prioriteringer og anvendte metoder i det
åbne land. Den proaktive tilgang til landskabet, som inddrager
en vurdering af det socioøkonomiske potentiale på et tidligt tidspunkt i udpegningsproceduren, er et udtryk for denne integration. Samtidig er denne proaktive stillingtagen til et områdes
økonomiske bæredygtighed i udpegningens indledende fase
noget enestående blandt de metoder, som behandles i denne
rapport.
Et anden karakteristisk element i Holland er udviklingen af plansystemet. Den igangværende planreform bevirker, at udviklingen går imod en højere grad af selvforvaltning og decentralisering. Denne udvikling afspejles også i måden, VML-områderne (
Valuable Manmade Landscapes) forvaltes på. Samlet set virker
VML-udpegningen og den dertil hørende forvaltning som en
meget moderne og samtidig smidig forvaltningspraksis. Metoden er baseret på en høj grad af lokal medindflydelse, og eksemplerne fra de 11 udpegede områder viser, at dette krav må
opfyldes som led i en bæredygtig udvikling af områderne. VML
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har samme formål som en egentlig nationalpark, når det drejer
sig om at beskytte landskabet. Men samtidig inddrages og udvikles lokalområdet indenfor VML-udpegningen på en meget
aktiv måde, hvilket medvirker til, at VML-området bliver et attraktivt område at bosætte sig i eller at besøge.
Tyskland
Planlægningen i Tyskland er dels karakteriseret ved decentraliseringen i de enkelte forbundsstater, som har en stor grad af
selvforvaltning, dels indeholder den overordnede rammelovgivning både påbud og henstillinger m.h.t. hvordan planlægning og
landskabsforvaltning skal udformes. Dette bevirker, at der kan
være store forskelle imellem delstaterne m.h.t. hvordan landskabsforvaltningen er udformet, og hvordan den varetages. Det
overordnede naturbegreb i Tyskland tager afsæt i den holistiske
tradition inden for landskabsøkologien. Denne tradition er lang i
Tyskland og kan netop derfor genfindes både i landskabsforvaltning og i planlægning. Traditionen går tilbage til perioden
inden 2. Verdenskrig og kan derfor spores i begge de tidligere
stater, og påvirkningen fra traditionen er tydelig på trods af de
lokale variationer imellem delstaterne.
Landskabet i Vesttyskland blev allerede i perioden 1953-1962
systematisk vurderet, karakteriseret og inddelt i landskabstyper.
Den udførte typologi var udelukkede baseret på naturgeografiske faktorer, men regionaliseringen dannede en ensartet grundramme for landskabsplanlægningen. Som Bastian (1999a) anfører, afsluttes en vurderingsprocedure med en anbefaling om,
hvordan der skal handles i en konkret situation. Anbefalingen er
baseret på en analyse af data og en efterfølgende interpretation
af disse (oftest relateres analyseresultatet til eksisterende målsætninger). Det er karakteristisk for de tyske vurderingsmetoder, at de indeholder (1) dataanalyse og (2) vurdering af resultatet. Mens dataanalysen kan udføres ved hjælp af objektive
metoder, reflekterer vurderinger altid holdninger. Dermed er
vurderingerne afhængige af det samfundsmæssige miljø, det
fremherskende natursyn m.v. (f.eks. tids ånden og sociale forhold).
Karakteriseringen af landskabstyper, som blev udført i
1950’erne, kan ses som det første trin (dataanalysen) i dette
forløb. Den blev udført af eksperter udfra en objektiv beskrivelse af det naturgeografiske grundlag. Det forhold, at den ikke
medtager den menneskeskabte påvirkning af landskabet, er
både dens styrke og ulempe. Styrken består i, at det naturgeografiske grundlag ikke ændres hurtigt, og udpegningen anvendes derfor den dag i dag i den tyske landskabsforvaltning.
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Derimod udgør det naturligvis en ulempe, at der må udføres en
separat vurdering af ”kulturlaget” i forbindelse med en specifik
problemstilling i området. Denne ulempe skal dog nok ikke
overvurderes, idet den samtidig medfører et aktuelt beslutningsgrundlag.
Danmark
Rapporten afsluttes med en kort gennemgang af de danske
rammer og erfaringer omkringslandskabsvurdering. Der tages
udgangspunkt i statensplanlægning og vejledninger samt den
metode til landskabsvurdering, som er blevet udviklet og anvendt i forbindelse med regionplanlægningen i Roskilde Amt.
Denne metode har flere fællestræk med metoder anvendt i udlandet, såsom Landscape Character Assessment som anvendes i Storbritannien. Herudover viser eksemplet, hvordan det på
baggrund af denne metode til landskabsvurdering har været
muligt at operationalisere hensynet til landskabskarakteren inden for amtets forskellige egne til anvendelse i forbindelse med
regionplanlægningen og amtets administration og naturforvaltning.
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Storbritannien
Den fysiske planlægning
Den fysiske planlægning i England og Wales blev gennemgribende revideret i perioden 1990 - 1991 og er også siden blevet
løbende udviklet. Med vedtagelsen af the Planning and Compensation act i 1991 blev en lang række forskellige plantyper
udskiftet med et hierarkisk system af udviklingsplaner. En række lokale udviklingsplaner blev derved etableret på landsplan,
disse blev kædet til vejledninger og anbefalinger på county- og
regionsniveau. Baggrunden for denne ændring var et ønske om
en generel effektivisering af planlægningsprocessen. Ændringer
på planområdet indebar blandt andet, at planerne skulle kunne
anvendes aktivt i forbindelse med kontrol af udviklingen. En anden ændring var, at det blev påbudt at udvikle lokalplaner på
distriktsniveau, og det blev påbudt de enkelte counties at udarbejde samlede råstofplaner. I 1992 blev planrevisionen efterfulgt af PPG 12 Development Plans and Regional Planning
Guidiance; denne planramme indeholder en samling af vejledninger og påbud og udgør en central reference for den forsatte
udvikling af planpolitikken i England. Plansystemet fremstår nu
som et tostrenget system af henholdsvis udviklingsplaner og
procedurer til optagelse og godkendelse af disse. Udviklingsplanerne er opdelt i henholdsvis struktur- og lokalplaner. Strukturplanerne er langsigtede planer af overordnet karakter, som kan
sammenlignes med de danske regionplaner. De kan udarbejdes af det enkelte council eller i samarbejde med flere. Lokalplanerne anvendes til den mere detaljerede beskrivelse og som
ramme for forvaltningen, disse planer skal stemme overens
med rammerne i strukturplanerne. Revisionen af plansystemet
har bevirket, at det er blevet bedre organiseret og struktureret,
men samtidig er de enkelte planer blevet udviklet og er derved
blevet betydeligt mere komplekse end tidligere (Cullingworth &
Nadin 1994, s. 59).
Det skotske system adskiller sig på flere måder fra systemet i
England og Wales, men har dog i grundprincippet en stor lighed
med dette system. Revisionen af det skotske system har imidlertid været mere gennemgribende end den engelske, hvilket
afspejles i den nye organisation. Samtidig afspejler plansystemet forskelle i de geografiske karakteristika mellem England,
Wales og Skotland.
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I Skotland identificeres nøgleprioriteterne for den kommede udvikling igennem The National Planning Policy Guidelines
(NPPGs). Disse kombineres med de såkalde Circulars, som
udtrykker regeringens intentioner igennem vejledninger og love.
Det sidste led i systemet er the Planning Advice Notes (PANs),
som er en rådgivning om god praksis på området.
NPPG 1 skaber sammen med the Circulars den overordnede
ramme for areanvendelses-planlægningen i Skotland, mens
NPPG 14 Natural Heritage omfatter landskab, natur og dyreliv.
Scotland's natural heritage includes its plants and animals, its
landforms and geology, and its natural beauty and amenity.
Natural heritage embraces the combination and interrelationship of landform, habitat, wildlife and landscape and their capacity to provide enjoyment and inspiration. It therefore encompasses both physical attributes and aesthetic values and,
given the long interaction between human communities and the
land in Scotland, has important cultural and economic dimensions. (NPPG 14 Introduction,
http://www.scotland.gov.uk/planning/)
Dermed danner NPPG 14 også rammen for forvaltningen af
biodiversitet, dette sker igennem en direkte forbindelse til the
UK Biodiversity Action plan (CM 2428, HMSO, January 1994,
som gengivet på www.scotland.gov.uk), som er et samarbejde
omkring biodiversitet, der dækker hele Storbritannien.
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Figur 2. Illustration af, hvorledes organisationerne indenfor natur- og landskabsområdet i dag samarbejder på tværs af administrative grænser. De enkelte institutioner på området er indgående beskrevet i Appendix 1.
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Den engelske regering har i marts 1999 udgivet Planning Policy Guidance Note 11: Regional Planning (PPG 11) gennem
Department of Environment, Transport and the Regions
(DETR). Denne vejledning giver retningslinier for forhold, der
skal behandles i Regional Planning Guidances (RPGs), og lokale planlægningsmyndigheder skal tage hensyn til indholdet i
PPGs ved forberedelsen af udviklingsplaner.
PPG 11 beskriver regeringens ønske om tilstrækkelig beskyttelse af det åbne land samt bevarelse af landområder for alle,
hvor der er fri adgang således at the beauty and tranquillity of
the countryside can be enjoyed widely. Regional Public Bodies
(RPBs) skal således i arbejdet med RPGs konsultere en bred
vifte af organisationer, som nævnes i PPG: the Government
Offices (GOs), Regional Development Agencies (RDAs), The
Countryside Agency, National Parks and Broads Authority, Association of National Parks Authorities, English Nature, English
Heritage, Environment Agency, Forestry Commission, Ministry
of Agticulture, Fisheries and Food (MAFF), AONB Joint Advisory Committees/Conservation Boards, the Regional Tourist
Boards and the Rural Community Councils who can advise on
the social needs of rural communities.
I RPGs skal der ved udformning af politikker på det rurale område tages hensyn til både miljømæssige, økonomiske og sociale behov, muligheder og kapaciteter, hvilket skal pege hen
imod bæredygtighedsvurderinger. Understøttelsen af det åbne
land og dyrelivet nævnes som vigtige forhold at inkludere i udviklingsstrategierne. Med henblik på miljømæssige fremskridt i
regionerne understreges behovet for, at RPBs får fuldt overblik
over forholdene med inputs fra mange sider. Samarbejdet med
MAFF, Environment Agency, English Heritage, Countryside
Agency, English Nature og frivillige miljøgrupper er nødvendigt,
og der henvises til Countryside Characterisation som en metode til sikring af lokale karakteristika ved en given udvikling. Hertil anbefales brug af et tilgængeligt nationalt kort, udarbejdet af
Countryside Commission (nu Countryside Agency) og English
Heritage, hvilket identifies broad areas of cohesive character
defined in terms of their landscape, sense of place, wildlife and
natural features. Både metode og kortmateriale beskrives senere i rapporten.
RPGs forventes at opstille principper for miljøforvaltning og for
fremme af miljøvurderinger, hvilket inkluderer udpegede
landområder, af regional eller sub-regional betydning. På samme måde skal de arbejde for modvirkelsen af negative effekter
med hensyn til biodiversitet. Den nærmere rådgivning om
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RPGs’ rolle indenfor naturbeskyttelse er beskrevet i PPG 9,
hvori der særskilt lægges vægt på Sites of Special Scientific
Interest.

VVM-rammer og direktiver
Storbritannien implementerede EU's VVM-direktiv i 1988, dette
er blevet implementeret igennem en mængde såkaldte VVMforskrifter, som tilsigter en bred anvendelse af VVM-vurderinger
i forbindelse med miljø og planlægning. Mere specifikt blev der i
perioden 1988 til 1993 udarbejdet 23 forskellige VVM-forskrifter,
som omfattede områder indenfor landbrug, elektricitetsproduktion, herunder højspændingsanlæg, vejanlæg, havne og skovrejsning. De mange områder viser, at VVM-vurderinger også
anvendes til at vurdere påvirkningen af de landskabelige forhold
i forbindelse med nyanlæg. De mange forskrifter har medført, at
der i Storbritannien igennem årene er blevet skabt et detaljeret
grundlag for anvendelsen af VVM. Resultatet har været, at
VVM-vurderinger i dag anvendes som et værktøj i adskillige
beslutningsprocesser, og der foretages samtidigt vurderinger
for mange forskellige projekter, der ligger udenfor direktivets
egentlige målområde. Siden introduktionen i 1988 er det blevet
udviklet til at udgøre en integreret del af planlægningen af den
fremtidige udvikling i et givet område. Institute of Environmental
Assessment (IEA) har opgjort, at der i perioden 1988-1993 har
været udført mindst 1600 formelle miljøredegørelser (environmental statements), hvori der indgår landskabelige og visuelle
vurderinger af de pågældende projekters virkning. Afgørende
myndigheder indenfor VVM findes på alle planniveauer; fra ministerier over county councils til district councils.
I afsnittet ”VVM-redegørelser” under kapitlet ”Storbritannien” i
denne rapport gives en mere indgående redegørelse for de anvendte metoder i forbindelse med VVM-vurderinger.

Værdisætning af landskabet
Metoder til anvendelse i forbindelse med værdisætning og
evaluering af landskabet har tidligere været udbredt indenfor for
både forskning og forvaltning i England. Specielt blev disse
metoder anvendt sidst i 1960’erne og først i 1970’erne. Metoderne blev udviklet efter matematiske retningslinier, hvor landskabsværdier blev kvantificeret, enten numerisk eller i forbindelse med en statistisk analyse. Eksempler på denne tradition
er Dearden (1980), Briggs (1980) og Brush (1981). Højdepunktet for anvendelse af disse metoder ligger næsten 25-30 år
tilbage, og fælles for dem er, at de blev forladt i begyndelsen af
80erne. Begrundelsen for denne korte anvendelse var, at uan
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set metodernes specifikke udformning blev de alle kritiseret på
en række forskellige punkter. Årsagerne var mange, men den
primære grund var, at metoderne fremstod som både reduktionistiske og subjektive på trods af, at de blev lanceret som værende objektive i deres udgangspunkt.
I dette afsnit gives en kort redegørelse for den udvikling omkring begrebet landskabsværdi, som førte til udviklingen af de
nye metoder i 1990’erne.
Den efterfølgende gennemgang af perioden er især bygget på
tre bøger af henholdsvis Santos (1998), Appleton (1996) og
Bell (1999). Ikke mindst har Jose Santos i 1998 i bogen ”Economic Valuation of Landscape Change” indgående redegjort for
perioden, hvor landskabskvalitets- evaluering blev anvendt i
engelsk landskabsforvaltning (Santos 1998 s. 21-27). Santos
betegner den periode, hvor disse metoder blev anvendt af
planlæggere og landskabsarkitekter, som både kort og turbulent, ikke desto mindre fik den stor betydning for udviklingen af
de metoder, som fulgte efter.
Alle tre forfattere nævner Linton og Fines’ publikationer fra 1968
som betydningsfulde i den forstand, at de var med til at starte
debatten omkring værdisætning af landskaber. (Linton D.: The
Assessment of Scenery as a Natural Resource; Fines K. D.:
Landscape Evaluation, a Research Project in East Sussex. In
Santos 1998).
De første metoder til værdisætning
Linton udviklede en metode til værdisætning baseret på en
kvantitativ værdisætning af forskellige landskaber (se Santos
1998 s. 22). Indledningsvis tog Linton udgangspunkt i en analyse af de egenskaber i landskabet, der er bestemmende for vores perception og vores vurdering af landskabet. Landskabet
blev derved opdelt i en række overordnede bestanddele, hvorved arealanvendelse og landskabsform kom til at udgøre to
overordnede grupper. Derefter blev disse opdelt i undergrupper
efter deres visuelle værdi og tildelt en numerisk værdi, der indikerede denne interesse. Et eksempel på denne underinddeling
er landskabsformen; bjerglandskaber fik 8 point hvilket var den
højeste værdi, storbakkede landskaber 6 point, småbakkede 5,
3 til kuperede områder, 2 til mindre kuperede områder og 0
point til flade landskaber.
Lintons system blev opbygget, så værdierne for arealanvendelse og landskabsform kunne kombineres. Derved repræsentere
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de den summerede værdi både arealanvendelse og landskabsform. Linton havde desuden udviklet et specielt bonuspointsystem: hvis der var vand tilstede i landskabet, eller hvis
der var specielt smukke udsigter, blev de tildelt ekstra points.
De summerede værdier blev derefter illustreret på et kort, der
udtrykte landskabsværdien i forskellige områder. Metoden anvendte i modsætning til Fines kun feltarbejde i mindre omfang.
Lintons metode afslørede de vanskeligheder, der er forbundet
med at vurdere landskabet igennem en værdisætning af dets
enkelt komponenter. Yderligere blev der stillet spørgsmålstegn
ved selve værdisætningen. Opfattelsen var, at den udtrykte en
skjult subjektiv landskabsopfattelse baseret på et elitært udsagn.
På baggrund af disse vanskeligheder udviklede Fines et system, hvor landskabet, alt efter type, blev tillagt forskellig vægt.
Udgangspunktet var en skala fra 0 til 24 på globalt plan. Bjerglandskaber fik en høj værdi, mens lavereliggende områder fik
en lavere værdi. I stedet for at værdisætte enkeltelementer og
derefter summere elementerne, som tilfældet var med Lintons
metode, var Fines’ metode baseret på at vurdere hele landskaber. Den højeste værdi, som blev opnået i Storbritannien, var
18. Baggrunden for værdisætningen blev udarbejdet af en
gruppe eksperter på 45 personer (idet 35 af disse personer dog
fik afvist deres holdning! -årsagen er ikke forklaret nærmere)
(Appleton 1996, s. 217). Vurderingen blev baseret på en serie
billeder af forskellige landskaber. De fem følelser sentimentalitet, frygt, nysgerrighed, overraskelse og veneration blev indraget i denne værdisætning, men det fremgik ikke, hvordan disse
vurderinger blev knyttet til det teoretiske grundlag for værdisætningen af landskabet. Derefter blev specielt uddannede personer sendt i felten, hvor landskaberne blev visuelt vurderet fra
forskellige udsigtspunkter. Efterfølgende blev værdierne fra de
forskellige observationspunkter i det landskab, som blev vurderet, lagt sammen.
Fines selv opfattede metoden som objektiv, hvilket dog blev
modsagt fra flere sider. Simon Bell nævner således i en kommentar til Fines metode, at ”Value in itself may be valid information, but such studies do not help to assess why such scenes are valued. They are also based either on expert judgement, or on potentionally superficial public assessment” (Bell
1999, s. 83).
Udover udelukkende at være baseret på ekspertudsagn var
metoden samtidig meget tidskrævende. Desuden havde den
yderligere den ulempe, at den ikke overførte eller sammen
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knyttede landskabskvaliteten til det specifikke landskabselement. Derved blev værdisætningen vanskelig at implementere i
den senere landskabsforvaltning.
For at imødegå dette problem blev der udviklet metoder baseret
på en statistisk tilgang. Her blev landskabet inddelt i en række
testkvadrater, som direkte kunne måles igennem anvendelse af
eksisterende kort og luftfotos. Disse kvadrater blev derefter
vurderet med hensyn til landskabskvalitet af et hold eksperter,
hvorefter gennemsnitskvaliteten af hver enkelt kvadrat blev
beregnet. Igennem en regressionsmodellering kunne ikkeanalyserede kvadrater efterfølgende beregnes på baggrund af
deres indhold af landskabselementer. Disse blev igennem modellen sammenlignet med de kvadrater, som lå til grund for
værdisætningen af testkvadraterne. Metoden havde den umiddelbare fordel, at den kunne anvendes direkte på eksisterende
kort- og fotomateriale, og man sparede derved det tidskrævende feltarbejde, ydermere undgik man en numerisk addition af
enkeltelementer. Samtidig krævede den ikke subjektive vurderinger i samme omfang som Linton og Fines’ metoder, hvilket
skyldes den analytiske procedure og anvendelsen af en regressionsmodel.
Kritikken i 1980’erne
De ovennævnte metoder blev i vidt omfang anvendt i løbet af
1970’erne, men begejstringen omkring de nye kvantitative metoder i forbindelse med landskabsvurdering blev først i
1980’erne afløst af en stigende og massiv kritik, der opstod som
følge af en knopskydning af nye teknikker indenfor området.
Denne knopskydning var affødt af det stigende behov for at
inddrage kvalitetsbegrebet i landskabsplanlægningen. Men som
de ovenstående metoder også viser, var der et centralt problem
i forbindelse med definitionen af begrebet landskabskvalitet.
Ikke mindst blev Fines og Linton kritiseret for at tillægge forskellige landskaber egenskaber, som de kun vanskeligt kunne definere. Udgangspunktet var et ønske om en objektiv værdisætning af landskabet; dette ønske om objektivitet skyldtes den
generelle opfattelse, at udgangspunktet for en hensigtsmæssig
landskabsplanlægning og –forvaltning var en objektiv numerisk
information (Santos 1998, s. 24). Den egentlige årsag til, at
metoderne igen blev forladt, var dog netop erkendelsen af, at
denne objektivitet kun var tilsyneladende.
Den anvendte værdisætning foregik efter en ordinal skala hvilket indebar, at den kunne referere til den interne rangorden af
de undersøgte landskaber. Derimod var det ikke muligt at udtrykke noget om, hvor meget et landskab var bedre end et an
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det. Price (se Santos 1998, s. 26) nævner et eksempel på de
vanskeligheder, der var forbundet med værdisætning. Eksemplet illustrerer vanskelighederne ved rutelægningen af en motorvej. Efter Prices opfattelse understøtter de ovennævnte metoder ikke beslutningen om, hvilken rute man bør foretrække,
den som kun går igennem et landskab med en meget høj kvalitet og flere af lav kvalitet, eller den rute som går igennem flere
landskaber af en forholdsvis høj kvalitet.
De statistiske metoder blev anvendt i et stort omfang på lokalt
niveau i begyndelsen af 1970’erne. Men også disse metoder
blev i stigende grad kritiseret. Grundlæggende var problemet
det samme som for de førnævnte metoder; man var ikke istand
til at foretage en fyldestgørende definition af begrebet landskabskvalitet. Dearden (1980) kritiserer disse metoder og fokuserer på tre fundamentale svagheder:
1. Metoderne bygger på den antagelse, at landskabet kan
nedbrydes i dets bestanddele. Disse kan derefter vurderes
enkeltvis, hvorefter de summeres. Den samlede værdi repræsenter kvaliteten af landskabet, men denne metode er
for simpel, idet den ser bort fra den interaktion, der forekommer imellem det menneskelige øje og de visuelle stimuli, med andre ord ser den bort fra helhedsopfattelsen.
2. Selv om der er en bred accept af, at en given vurdering
nødvendigvis må være subjektiv i et ikke nærmere defineret omfang, bør subjektivitet dog repræsentere mere end
den enkelte sagsbehandlers holdning.
3. Metoder, der anvender en addition af nominelle eller ordinale skalaer, harmonerer ikke med gældende regler på
området.
Udviklingen af nye metoder
I erkendelse af disse problemer gik man England i midten af
1980’erne væk fra at fokusere på landskabskvalitet. Istedet fokuserede man på landskabsværdier. Den nye metode opdelte
landskabet i individuelle bestanddele, som dog blev opdelt i tre
hovedgrupper. De første var fremtræden samt historisk værdi,
som også indeholdt en vurdering af sjældenhed og sårbarhed.
Anvendelsen udgjorde den sidste gruppe, som foruden den
egentlige arealanvendelse også indeholdt informationer om
adgang og antal besøgende. Vurderingen blev baseret på en
række indikatorer, som blev anvendt til at måle hver hovedgruppe.

27

Herfra var der ikke langt til andre metoder, som forholder sig til
og samtidig forsøger at definere landskabskarakteren, idet denne fremstår som en konglomerat bestående af kulturelle og
naturbetingede forhold. Landskabskarakter skal her forstås som
det, der bevirker, at et område adskiller sig fra et andet. Betegnelsen landskabskarakter skal ses i modsætning til landskabskvalitet, hvor vægten var lagt på de egenskaber, der gør et område bedre et andet.
Simon Bell (Bell 1999, s. 295) fastslår at analysen, og den efterfølgende definition af landskabskarakter, er en nødvendig
forudsætning for en efterfølgende vurdering af de æstetiske
forhold. Dette skyldes, at den æstetiske opfattelse af landskabet fremkommer igennem en kombination af naturgrundlaget og
den kulturelle påvirkning af dette. De æstiske forhold bliver altså ikke udeladt i den nye metode, og i metoden accepteres det
forhold, at en beskrivelse af landskabet nødvendigvis må være
subjektiv. Dog forsøger man at gøre denne beskrivelse sammenlignelig igennem opsætningen af visse rammer, hvorefter
beskrivelsen foretages, og ved at inddrage forskellige grupper
eller personer i beskrivelsen.

External effects

Environmental impacts

Landscape impacts

Visual impacts

Figur 3. Diagrammet illustrerer, hvordan de visuelle aspekter af en given ændring i landskabet står som en særskilt påvirkning, der ikke kan sidestilles
med konkrete, objektivt målbare ændringer, men derimod indgår som en del
af sådanne.
Behovet for at fokusere på landskabskarakter snarere end kvalitet er fremkommet på grund af behovet for en metode, som
kunne danne grundlaget for en fremtidig planlægning og forvaltning af det åbne land. Igennem 1990’erne er der blevet lagt
stadig mere vægt på denne metode, hvilket har været understøttet af de nationale planlægnings- og forvaltningsmæssige
institutioner i England og Skotland, som har bidraget direkte til
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udviklingen. I dag er metoden central i landskabsforvaltningen
ikke blot i England , men også i det øvrige Storbritannien. I
Skotland er den anvendt til en landsdækkende vurdering af
landskabet, i England, hvor den nu har fungeret i ca 5 år, er den
blandt andet benyttet i forbindelse med the Countryside Agency’s Countryside Character Initiative (se afsnittet ”The Countryside Character Initiative in England” .
I det efterfølgende kapitel vil metoden blive beskrevet mere
indgående.

Landscape character classification
Diskussionen omkring værdisætning og evaluering af landskabet, som foregik i 1970 i Storbritannien, resulterede i erkendelsen af, at de hidtil udviklede metoder var utilstrækkelige. Resultaterne viste sig at være subjektive og fokuserede især på en
definition af forhold, der gjorde et landskab bedre end et andet.
Som følge af denne erkendelse blev de fleste metoder igen
forladt; ikke desto mindre var der forsat et behov for en metode
til karakterisering af landskaber. Den nye metode skulle kunne
beskrive landskabet, dets oprindelse og nuværende form. Samtidig skulle den kunne forholde sig til, og beskrive, de enkeltelementer som landskabet består af. Dette skulle ske på en måde, som underbyggede forståelsen af det specifikke landskab
og som formidlede forståelsen af, hvordan dette landskab adskilte sig fra andre.
I løbet af 1980’erne påbegyndtes derfor udviklingen af en metode kaldet ”Landscape Character Assessment”, hvis formål var
at karakterisere landskabet ud fra et sæt retningslinier. Denne
metode er blevet videreudviklet i løbet af 1990’erne og anvendes nu som et grundelement for beslutningsprocesser omkring
landskabet. Metoden blev udviklet i England og Skotland og er
også implementeret i den walisiske landskabsforvaltning, og en
variation af metoden er for tiden ved at blive implementeret i
Nordirland. Den er med andre ord den nyeste og samtidig mest
udbredte metode i forbindelse landskabsanalyse og beskrivelse
i Storbritannien, i dansk terminologi vil den kunne karakteriseres som en metode til landskabstypologisering. Den indebærer
en karakteriseringsproces som indebærer kortlægning, klassifikation og beskrivelse af landskabskarakter, hvilket danner
grundlaget for den efterfølgende planlægnings- og forvaltningsmæssige beslutningsproces. I det efterfølgende vil den
blive beskrevet indgående, kapitlet afsluttes med nogle eksempler på implementeringen i England og Skotland.
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Der ligger en lang række dokumenter til grund for udviklingen,
som ikke vil blive gennemgået her, i denne rapport fokuseres
derimod på det sidste dokument i denne række. Rapporten
”Landscape Character Assessment, Guidance for England and
Scotland”, som først udgives i foråret 2001, er venligst blevet
stillet til projektets disposition af Professor Carys Swanwick fra
Sheffield Universitet. Denne rapport repræsenterer den seneste
udvikling på området, og Professor Svanwick er hovedforfatter
til rapporten. Svanwick har igennem en dialog med FSL medvirket positivt til belysning af metoden. Ligeledes har Carol
Somper på The Countryside Agency i London været behjælpelig med belysning af metodens udbredelse i England.
Det efterfølgende må dog kun opfattes som en overordnet introduktion til metoden; ønskes en mere detaljeret gennemgang,
henvises der til rapporten Landscape Character Assessment fra
2001.
Formål og eksempler på anvendelse
Metoden har i løbet af de sidste 15 år fået en stor udbredelse,
fordi den udfra nogle veldefinerede kriterier medvirker til at belyse en række forhold i det åbne land. Dette har bevirket, at den
danner grundlag for en lang række opgaver, og er blevet anvendt i forbindelse med en lang række udpegningstyper hvoraf
kan nævnes:
Planlægning
• Informativt grundlag for udviklingsplaner og strategier, på
amtsligt, kommunalt og lokalt niveau
• Undersøgelse af udviklingspotentiale, i det åbne land og i
byranden
• Informativt grundlag i specifikke sager, f.eks. ved udpegning
af egnede områder for vindmøller.
• Sikring af udviklingspotentiale i forbindelse med råstofudvinding
Landskabsfredning, -forvaltning og –pleje
• Danner grundlaget for forberedelse af landskabsforvaltningsstrategier
• Identifikation af områder i forbindelse med udpegning, definition af grænser, og danner grundlaget for udformning af
forvaltningsplaner og initiativer
• Beslutningsgrundlag i forbindelse med ændringer af arealanvendelsen i bæredygtig retning i forbindelse med skovrejsning og lignende.
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•

Målretning af miljøvenlige landbrugsstøtteordninger som
SFL-områder
Udgør en del af beslutningsgrundlaget i forbindelse med
naturgenopretningsprojekter
Bidrager til plangrundlaget for planer omkring Agenda 21,
biologisk mangfoldighed, miljøtilstandsrapporter og lignende.

•
•

Af konkrete planer, som bygger på udpegninger foretaget på
basis af Landscape Character Assessment, kan nævnes fire
konkrete udpegninger:
•
•
•
•

Environmental Impact Assessment (VVM)
Environmental Capital i England
Natural Heritage Ressource Assessment i Skotland
The Countryside Character Initiative

Informationer omkring disse udpegninger kan findes på hjemmesiden for Scottish Natural Heritage og på hjemmesiden for
The Countryside Agency i England.
Metode
Metoden Landscape Character Assessment er blevet udviklet
igennem de sidste 15-20 år, og ifølge Swanwick (Land Use
Consultants & Department of Landscape 2000) vil denne udvikling endnu fortsætte i mange år fremover. Ikke desto mindre
viser de erfaringer, som er indhøstet igennem brug af metoden,
at den udgør en stadig vigtigere del af grundlaget for planlægning og forvaltning i Storbritannien, og omtalen af metoden i
publikationer og på internettet viser en høj grad af konsensus
omkring anvendelse og implementering. Det er således ikke
muligt at finde tegn på en egentlig debat omkring metodens egnethed.
Vigtige principper i Landscape Character Assessment
Der findes fire vigtige principper, som har betydning for anvendelse af metoden:
•
•

Vægten er lagt på af beskrivelse af landskabskarakter
Metoden skelner klart imellem karakterisation og bedømmelser som ligger til grund for kommende beslutninger
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•
•

Metoden omfatter både objektive og subjektive elementer i forbindelse med karakterisationsprocesssen
Metoden er udformet således, at den er anvendelig i flere skalaer

Landskabskarakter
I forbindelse med metoden anvendes en række forskellige begreber, og forståelse af betydningen af disse begreber er vigtige i forbindelse med en korrekt fremgangsmåde, når metoden
implementeres, og for at opnå en sproglig præcision i forbindelse med bestemmelse af landskabskarakter.
Karakter
Er defineret ved et tydeligt, genkendeligt og ensartet mønster af
elementer i landskabet, som bevirker, at dette landskab adskiller sig fra andre.
Karakteristika
Egenskaber i form af elementer eller en kombination af elementer, som er vigtige for karakteren af landskabet.
Elementer
Elementerne er de enkeltdele i landskabet, som samlet udgør
landskabet; i Danmark anvendes ofte betegnelsen landskabselementer for dette niveau.
Karakterisation (Typologisering)
Denne betegnelse anvendes i forbindelse med den procedure,
hvor områder som er ens i karakter bliver klassificeret, kortlagt
og beskrevet med hensyn til karakter.
I forbindelse med bestemmelsen af landskabskarakteren anvendes data vedrørende naturgrundlaget, som kombineres med
data af historisk og socioøkonomisk karakter. Det er specielt
vigtigt at være opmærksom på, hvordan de forskellige områder
påvirker hinanden og dermed er bestemmende for landskabsudvikling. Igennem denne fokusering anlægges en indfaldvinkel, som er kendt fra landskabsøkologien, og Bell (1999 s. 297)
opfatter netop the Landscape Character Assessement method
som parallel til landskabsøkologiske analyser.
Karakterisation og bedømmelser
Metoden skelner klar imellem disse to begreber, hvilket skyldes
at processen i forbindelse med karakterisation bevidst sker
uden anvendelse af særlige værdier, den fremstår med andre
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ord så objektiv som muligt. Denne del af proceduren ender
med, at der udarbejdes et kort, som indeholder de udpegede
landskabstyper og / eller områder. I denne forbindelse fremstilles der samtidig en beskrivelse af landskabskarakteren (typologisering), og der foretages en identifikation af de karakteristika,
som er vigtige for definitionen af landskabskarakteren.
Bedømmelsen eller vurderingen bliver baseret på typologiseringen og tager hensyn til den type information, som er nødvendig
for at kunne foretage forskellige beslutninger. Dette trin kan
med andre ord ende med en række forskellige resultater, afhængig af det behov som er aktuelt. Metoden fremstår derfor
på dette niveau som forholdsvis subjektiv og er i høj grad tilpasset den politiske beslutningsproces og de behov, som fremkommer af denne.
Objektivitet og subjektivitet
Ønsket om objektivt at kunne foretage en analyse, beskrivelse
og vurdering af landskabet har været ønsket, og nogle gange
postuleret, i forskellige undersøgelser. I sidste ende har det dog
vist sig at være umuligt at udelukke en vis grad af subjektivitet.
Metoden Landscape Character Assessment tager udgangspunkt i denne erkendelse. Igennem opstillingen af bestemte
retningslinier foretages analysen af landskabet så objektivt som
muligt, men der accepteres samtidig en subjektivitet i beskrivelsen, såfremt denne synliggøres. Metoden adskiller sig fra tidligere metoder ved, at der ikke foretages nogen kvantitativ værdisætning af landskabet. Ved at opsætte visse rammer for beskrivelsen af landskabet sikres, at den bliver foretaget identisk i
de områder, som behandles. Samtidig bevirker disse rammer,
at det bliver synliggjort, hvor beskrivelse og vurdering bliver
subjektiv. Fremgangsmåden skal ses som en erkendelse af, at
en subjektiv tilgang ikke helt kan undgås, men samtidig også
som en erkendelse af, at den subjektive vurdering kan være
værdifuld, blot det er synligt, hvornår den foretages.
Skala
Metoden er tilpasset anvendelsen på forskellig rumlig skala.
Det er hensigten, at den i princippet kan anvendes i forbindelse
med forholdsvis små områder, f.eks. i forbindelse med VVMvurderinger, eller til karakterisering af regioner af betydelig størrelse som distrikter eller amter. De tre mest brugte niveauer i
the Landscape Assessment Method er:
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National og regional skala
Dette niveau udføres normalt i skalaen 1:250.000 og gennemføres som oftest på nationalt niveau. Formålet med arbejdet på
denne skala er identifikation af den overordnede landskabskarakter. De landskabstyper, som identificeres på dette niveau,
afspejler skalaen, og der vil typisk være tale om landskabsregioner som f.eks. hedesletten i Vestjylland eller morænelandskabet i Østdanmark.
Amts- og kommuneskala
Dette er det mest udbredte niveau, og typologisering og analyser fortages normalt på en skala imellem 1:50.000 og 1:25.000.
Anvendelsen på dette niveau vil typisk karakterisere landskaber
som f.eks. ådale og større sammenhængende landbrugs- eller
naturområder.
Lokal skala
Dette niveau er specielt interessant i forbindelse med meget
detaljerede studier, idet analyse og typologisering foretages i
skala 1:10.000. Dermed bliver dette niveau anvendeligt f.eks. i
forbindelse med VVM-vurderinger. Grundet den høje opløsning
er det vigtigt at relatere det analyserede område til landskabskarakteren, som fremgår af analysen på amts- og kommuneskala.

Karakterisationsprocessen
Udpegnings- og definitionsforløbet i forbindelse med bestemmelsen af landskabskarakteren er illustreret på figur 4. Selve
undersøgelsesproceduren kan opdeles i 6 forskellige trin, idet
der efterfølgende gives en kort introduktion til dette forløb.
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Figur 4. Forløbsdiagram, som viser sammenkobling af information i forbindelse med metoden Landscape Character Assessment i forbindelse med definition af landskabskarakter. (Efter Bell 1999)
Fase 1: Karakterisering
1. trin: Definition af formål: På dette niveau defineres formål og
mål, og der er til afklaring af denne fase udarbejdet en række
spørgsmål, hvor man igennem en besvarelse af disse får indkredset det egentlige. Den indledende fase indeholder elementer som f.eks. også kendes fra ”Logical Framework Approach”-analyser, som anvendes i projektformulering f.eks. i
dansk ulandsbistand. På dette niveau defineres budget, hvilke
øvrige grupper som bør involveres i arbejdet, hvilke faggrupper
som anvendes m.m.
2. trin: Skrivebordsanalysen: Dette trin karakteriseres som skrivebordsanalysen og er illustreret på figur 4, som viser, hvordan
informationerne flyder igennem de enkelte dele af processen.

37

Arbejdsgangen på dette niveau kan karakteriseres som en traditionel litteraturundersøgelse kombineret med en overlayanalyse. Denne fase inderbærer, at data omkring naturgrundlag
og arealanvendelse bliver kombineret med henblik på en første
udpegning af landskabskarakter-enheder. Oprindeligt blev der
ved denne fremgangsmåde anvendt en traditionel kortbladsanalyse, men den hastigt udviklende informationsteknologi bevirker, at geografiske informationssystemer (GIS) nu har afløst
denne udpegningsmetode. Anvendelsen af GIS muliggør, at
flere korttemaer kan inddrages i beslutningsprocessen, og herved medvirker disse systemer til at forbedre udpegningsgrundlaget.
3. trin: Feltanalyse: Da det er langt fra alle forhold, som kan
opfanges igennem skrivebordsanalysen, foretages også en
feltundersøgelse. Jævnfør figur 4 er denne opdelt i to grupper.
Den første gruppe omfatter æstetiske kvaliteter, særlige karakteristika og forhold relateret til perceptionen af landskabet. Den
anden gruppe fokuserer på forhold vedrørende landskabets
nuværende tilstand, med andre ord forhold, som kun kan opfanges igennem feltundersøgelser. Begge metoder er nødvendige, for at der efterfølgende kan foretages en sårbarhedsvurdering. Som vist på figuren dannes rammen for feltundersøgelserne af de landskabskarakter-enheder som blev udpeget i trin
2.
4. trin: Klassifikation og beskrivelse: I dette trin justeres beskrivelsen og grænserne for landskabskarakter-enhederne, som
blev udpeget i trin 2. Ved at anvende al indsamlet information
og igennem en udnyttelses af de erfaringer, som er indsamlet
igennem feltundersøgelserne, kan grænser og beskrivelser endelig fastlægges. I denne proces udarbejdes en fastlæggelse af
naturbetingede områdetyper, såvel som der foretages en mere
overordnet beskrivelse af den regionale karakter, og endelig
foretages en klassifikation af landskabstyper.
Fase 2: Vurdering
5. trin: Fastlæggelse af retningslinier for vurdering: Vurderingen foretages i den afsluttende fase og er normalt et punkt i
forløbet, hvor subjektiviteten ofte kommer til udtryk. Vurderingen
vil afhænge af formålet og må tage hensyn til de specifikke forhold. I visse tilfælde, hvor landskabets værdi vurderes, kan det
være nødvendigt at fokusere på, hvordan andre har opfattet
dette landskab. Det gøres f.eks. igennem anvendelse af en
kunstnerisk bearbejdning og fortolkning malerier og litteratur.
Det er også sandsynligt, at en given vurdering vil kræve yderligere feltarbejde med fokus på specielle landskabselementer
eller forhold.
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6. trin: Vurdering: På baggrund af det ovenstående forløb er det
som det sidste trin i metodeforløbet muligt at vurdere sårbarheden af området. Dette kan være landskabssårbarhed i forbindelse med rekreativ anvendelse, risikoen for ophør af eksisterende funktioner, eller sårbarheden i forbindelse med etablering af infrastruktur, bebyggelse eller råstofudvinding m.m. På
baggrund af undersøgelserne er det også muligt at vurdere
kvaliteten af området. Denne kvalitetsvurdering kan ligge til
grund for den senere forvaltning. Ligeledes danner landskabskarakter-enhederne grundlag for en vurdering af sårbarhed og
bæredygtighed.
Outputs fra fase 1 - karakterisering
I forbindelse med afviklingen af en landskabskarakter-beskrivelse er det vigtigt, at der opretholdes en klar adskillelse imellem de forskellige faser i forløbet. Den første fase fremstår som
en relativ objektiv udpegning, klassifikation, analyse og beskrivelse. Fase 2 omfatter den mere subjektive del, hvor der foretages vurderinger afhængigt af formålet. Som følge af deres
forskellige formål fremkommer der forskellige resultater af de to
faser. I det efterfølgende oplistes en række karakteristiske outputs, som karakteriser de to faser:
•

Sammendrag, som redegør for baggrunden for undersøgelsen; den skal indeholde informationer om, hvilken funktion
de forskellige involverede parter havde i forløbet

•

Beskrivelse af den anvendte metode

•

Uddybning af, hvordan de beskrevne og udpegede områder
forholder sig til landskabsniveauer over og under det aktuelle, samtidig skal der redegøres for, hvordan samspillet er
imellem det udpegede og de tilstødende områder

•

Et kort i passende målestok, som viser de identificerede
landskabskarakter-enheder

•

En præcis beskrivelse af landskabskarakter for hver af de
identificerede typer og områder, idet en egentlig værdisætning udelades

•

Fotos og illustrationer, som er aktuelle for beskrivelse og
forståelse af landskabskarakteren.

•

Identifikation af nøgleegenskaber / karakteristika for hver af
de udpegede landskabstyper, idet der her menes en beskrivelse af den specielle kombination af naturgrundlaget

39

og arealanvendelsen, som giver dette område dets særlige
karakter
Outputs fra fase 2 - vurdering
• En redegørelse for, hvilken metode der er anvendt i forbindelse med evt. vurderinger, inkl. de opstillede kriterier for en
sådan vurdering
•

En begrundelse for anvendelsen af den anvendte metode i
forbindelse med vurderingen

•

En redegørelse omkring vurderingen: hvem har foretaget
den, og hvilken rolle har evt. interessenter indtaget i denne
forbindelse

•

En kontrol af, om de foretagne vurderinger er forankret til
resultatet af karakterisationsprocessen

Æstetik og perception
Som det fremgår af figur 4, omfatter feltundersøgelsen også en
undersøgelse og beskrivelse af æstetiske forhold. Ydermere
forholder den sig til aspekter som perception af landskabet. Det
er klart, at en beskrivelse af landskabskarakteren i et område
ikke er fyldestgørende eller komplet, såfremt en beskrivelse af
sådanne forhold udelades. En beskrivelse af de æstetiske forhold er af stor betydning i forbindelse med en vurdering af
fremtidige aktiviter omkring landskabsforvaltning eller pleje. Ikke
desto mindre er det ofte forbundet med vanskeligheder, når forhold af kognitiv karakter eller forhold, som relaterer til den enkeltes perception af landskabet, skal beskrives. Årsagen er, at
beskrivelsen tager udgangspunkt i subjektive betragtninger,
som kan variere betydeligt. Det elitære udgangspunkt for landskabsanalysen var næsten enerådende først i 1970’erne, hvilket også indgik som et af punkternene i den kritik af de metoder, der blev udviklet af Fines og Linton i 1968.
I den engelske metode ”Landscape Character Assessment
method” foretages en subjektiv beskrivelse af landskabets karakter. Denne skal ikke nødvendigvis fremstå som et ekspertudsagn, men inddrage informationer og viden over en bred
skala. Lokale interessenter har ofte stor viden om et givet område. Samtidig kan de have en speciel opfattelse af, hvilke specifikke egenskaber eller oplevelser, som er forbundet med området. Ved at redegøre for baggrunden for denne beskrivelse
synliggøres subjektiviteten i processen. Derudover er der udviklet en række rammer (som illustreret under afsnittet om VVM-
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vurderinger), hvorefter en sådan beskrivelse kan foretages.
Disse rammer indebærer, at man i oplægget til beskrivelsen
sikrer en mulighed for en beskrivelse af æstetiske forhold. Dette
indebærer at forhold, som vides at medvirke til at skabe den
æstetiske oplevelse, bliver medtaget og beskrevet på en forholdsvis ensartet måde. Når det drejer sig om en beskrivelse af
æstetikken, indebærer det, at beskrivelsen skal omfatte forhold
som balance, skala, farve, diversitet, mønster o.s.v.
Et andet aspekt i bestemmelsen og beskrivelsen af landskabets
karakter er den enkeltes samlede oplevelse af landskabet.
Perceptionen af landskabet er baseret på en beskrivelse, som
indeholder flere subjektive elementer end oplevelsen af de rent
æstetiske forhold. I den æstetiske oplevelse er det primært synet, som skaber oplevelsen, men i forbindelse med perception
spiller forhold som lyd, lugt, vildhed, frygt, isolation og tilgængelighed en væsentlig rolle. Beskrivelse af denne oplevelse foregår efter samme princip, som anvendes i beskrivelsen af den
æstetiske oplevelse, idet der opstilles nogle rammer for beskrivelsen. Disse rammer indeholder en række nøgleord i listeform,
der fungerer som cheklister og skrevne retningslinier. Derved
opnås, at der foretages en forholdsvis ensartet beskrivelse af
forholdene.
Evaluering af kvalitet, sårbarhed og værdi
Karakteriseringen af et område igennem the Landscape Character Assessment danner grundlaget for en lang række efterfølgende vurderinger, specielt foretages der en evaluering af
landskabskvalitet og sårbarhed. Vejledningen, som denne rapport refererer til, angiver dog ikke klare retningslinier for disse
vurderinger. I stedet fokuseres på en definition af begreber som
sårbarhed, landskabskvalitet og visuel kvalitet, disse definitioner er dog så generelle i deres karakter, at de ikke er medtaget
på dette niveau, derimod er de ret indgående beskrevet i forbindelse med afsnittet omkring VVM-vurderinger. Et væsentligt
forhold i denne forbindelse er, at metoden bevidst er opbygget
på en måde, der ikke muliggør / tillader, at de enkelte områders
kvalitet direkte kan sammenlignes. Kvalitetsbegrebet skal med
andre ord ses som en faktor, der kan udledes af den enkelte
beskrivelse og som derfor et tæt koblet til denne. De samme
retningsliner gælder for en vurdering af sårbarheden, som her
defineres som sårbarheden overfor ændringer. Disse begreber
anvendes især i forbindelse med VVM-vurderinger, som gennemgås i det efterfølgende afsnit.
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I forbindelse med sidste års introduktion af the Landscape Character Assessment method i Nordirland er der i rapporten Landscape and Landscape Assesment (Department of the Environment and Local Government, Ireland 2000) redegjort for forhold
som landskabsværdi og -sårbarhed. Den anvendte metode til
karakterisering afviger på de væsenligste punkter ikke fra metoderne, som anvendes i det øvrige Storbritannien, idet både sårbarhed og kvalitet vurderes som det sidste, hvilket vil sige, at
disse begreber først vurderes efter landskabskarakteren er blevet defineret. Der er dog en markant forskel på anvendelsen i
Storbritannien og den Nordirske model, idet den irske metode
forholder sig specifikt til begrebet landskabsværdi. Samtidig ses
også en præcisering i forhold til, hvordan landskabets sårbarhed evalueres. I det efterfølgende fokuseres derfor kort på disse to aspekter.
Landskabsværdi
I modsætning til den engelske metode udpeger den nordirske
en række forhold, som kan anvendes i forbindelse med begrebet landskabsværdi. Det beskrives i den irske rapport som den
kulturelle eller miljømæssige nytteværdi inklusive de ydelser og
funktioner, som kan udnyttes igennem anvendelsen af forskellige landskabselementer. Anvendelsen af begrebet landskabsværdi og sårbarhed tager i den nordirske metode udgangspunkt
i, at det ofte er nødvendigt at anvende en proaktiv tilgang til udviklingen for at sikre en socioøkonomisk vækst og en fortsat
udvikling af et givet område. Identifikation af landskabsværdier
og –sårbarhed kommer derved til at fungere som en modvægt
og medvirker samtidig til at sikre, at der foretages en fornuftig
planlægning, hvor natur- og miljøforhold inddrages.
Definitionen af landskabsværdier fremstår dog som forholdsvis
bred og samtidig upræcis. I et forsøg på at præcisere denne
brede formulering nævnes en række overordnede områder i
rapporten, som på forskellig vis bør indgå i vurderingen af landskabsværdi. Under de overordnede grupper nævnes eksempler
på forhold, som kan bidrage til at identificere landskabsværdien.
•
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Kulturrelaterede værdier
• Det almindelige landskabsbillede (maleriske udsigter eller landskaber)
• Historisk karakter (gamle udskiftninger, egnskarakteristiske bygninger)
• Stedets særegenhed (Genious loci) (harmoni,
interaktion med landskabet)
• Naturlighed / uberørthed

•

Æstetiske forhold (kontrast, udsigter, lukkethed)

•

Miljørelaterede værdier
• Vandkvalitet (forureningsgrad)
• Jordkvalitet (erosion fra overgræsning)
• Luftkvalitet (forureningsgrad)
• Biodiversitet (planter og dyr)

•

Socioøkonomisk relaterede værdier
• Værdien for lokal økonomi (arbejdsløshed, udviklingspotentiale, turisme)
• Oplevelse af fællesskab (social identitet, synlige
koblinger til naboer)
• Uddannelse (område af geografisk eller videnskabelig interesse)
• Offentlige områder (parker, specielle vejruter,
sportsanlæg)

Den irske metode til identifikation af landskabsværdier omfatter
mere end de fysiske værdier og inddrager desuden værdier af
f.eks. socioøkonomisk art. Den fokuserer på ressourcerne i
landskabet og især på de goder, som dette landskab bidrager
med. Metoden kræver, at de udpegede landskabskarakterområder gennemgås med henblik på at overføre landskabsværdien til det enkelte område. Derefter kan værdien anvendes
i forbindelse med en evt. beslutningsproces. Der redegøres dog
ikke for, hvordan dette skal ske i praksis, og metoden berører
her det problem, som var årsagen til, at landskabsværdibegrebet ikke anvendes eksplicit i det engelske system.
Spørgsmålet er, om den irske metode endnu er helt afklaret
omkring dette spørgsmål, og man må her tage i betragtning, at
der dels er tale om en foreløbig version af rapporten, dels at
metoden først nu er ved at blive implementeret i Nordirland.
Landskabssårbarhed
Landskabets sårbarhed kan efter den irske metode opfattes
som en målestok for landskabets evne til at opfange og tilpasse sig forandringer, uden der sker en uacceptabel påvirkning af
dets karakter og værdi. Derved bliver en sårbarhedsvurdering
af stor betydning i forbindelse med fremtidige beslutninger og
planer, som berører området. En vurdering af sårbarheden
foretages i relation til de vurderede landskabsværdier. Ydermere kan definitioner på landskabskarakter indgå i disse vurderin
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ger. Ofte vil der være en sammenhæng imellem et specielt
landskab med en meget særegen karakter og en høj sårbarhed.
Den irske metode udnytter en række indikatorer til at vurdere
sårbarheden. Udfra en beskrivelse af forholdene med udgangspunkt i den enkelte indikator, kan man præcisere de områder,
hvor det specifikke landskab er karakteriseret ved en høj sårbarhed.
I forbindelse med vurderingen tages udgangspunkt i de tre forhold, som underopdeles i:
•

Betydning (importance)
• Grad (lav, medium eller høj)
• Niveau (lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt)

•

Tilstrækkelig mængde (Sufficiency)
• I hvilken grad er landskabets kvalitet truet, hvor
robust er det?
• Kan landskabets værdi forbedres mht. kvalitet
og / eller kvantitet?

•

Erstatningsmulighed (Substitutability)
Vurdering af muligheden for at erstatte en given
værdi med en anden.

Udgangspunktet for sårbarhedsvurderingen er en undersøgelse
af områdets betydning. Denne underopdeles i to punkter.
Efterfølgende foretages en vurdering af landskabsværdien: vil
man også i fremtiden kunne opretholde den øjeblikkelige kvalitet? Specielt er det vigtigt at forsøge at definere grænserne for
acceptable forandringer. Denne overvejelse har stor betydning
for en evt. fremtidig forvaltningsplan.
Endelig er det vigtigt at overveje, i hvilken grad en given værdi
kan erstattes med en anden. Denne vurdering foretages ikke
med henblik på at erstatte en given værdi, men igennem denne
overvejelse opnås, at der fokuseres på de forhold som en given
værdi er baseret på, og hvad den består af. I mange tilfælde er
en given værdi et resultat af forhold, som ikke kan erstattes
med andre, men i andre tilfælde kan en værdi, som eksempelvis skyldes gode rekreationsmuligheder, erstattes med en lignende et andet sted.
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De ovennævnte tre kriterier ligger til grund for sårbarhedsvurderingen, som konkretiseres udfra følgende 8 punkter:
•

Kvalitet: I hvilken grad er det specifikke landskab påvirket
af udviklingen?

•

Helhed: Er sjældne elementer blevet ændret, fjernet eller på
anden måde negativt påvirket?

•

Særlige kendetegn: Specielle eksempler på værdi eller
karaktertype.

•

Popularitet: Er egenskaberne særlig værdsat?

•

Sjældenhed: Der findes kun få eksempler.

•

Kulturel betydning: Forklarer eller inspirerer områdets
kulturelle elementer og værdier.

•

Følelse af offentligt ejerskab: Som følge af adgang, visuelt
indtryk eller på grund af en bred offentlig mening.

•

Social betydning: Rækker fra lokal til national betydning og
fra økonomi til turisme.

I den afsluttende vurdering adskiller den irske metode sig fra
den engelske på flere måder; ikke blot er de ovenstående kriterier forholdsvist præcist definerede, de anvendes også på en
anden måde end i det engelske system. Som tidligere nævnt
tillader det engelske system en vis grad af subjektivitet i analysens sidste fase. Der opsættes visse rammer for denne subjektivitet, men der er i sidste ende tale om en skriftlig redegørelse
for forholdene. Den irske metode anvender fastere rammer for
denne del af beskrivelsen og tillader tilsyneladende ikke samme
grad af subjektivitet. Dette forsøges undgået via opsætningen
af en række matricer. Disse matricer definerer skalaen for de
enkelte områder samtidig med, at det specifikke landskab indplaceres i denne matrice. Som eksempel er der på figur 5 vist
en matrice, som angiver rammen for begrebet ”tilstrækkelig
mængde”.
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Bestemmelse af tilstrækkelig mængde for en given værdi

Nødvendig
forbedring

Sårbarhed
Høj

Moderat

Lav

Tilstrækkelig mængde

Stor

Lav

Moderat

Tilstrækkelig mængde

Lille

Høj
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Bestemmelse af tilstrækkelig mængde for en given værdi

Nødvendig
forbedring
Stor

Sårbarhed
Høj

Moderat

Lav

Tilstrækkelig mængde

Lav
Moderat

Tilstrækkelig mængde

Lille

Høj

Figur 5. Matrice som dels definerer skalaen for anvendelse af begrebet ”tilstrækkelig mængde”, dels kan
den anvendes til at indikere det enkelte områdes tilstand.

VVM-redegørelser
I det forrige afsnit henvises til en manglende konkretisering af
en række punkter i det engelske system omkring bestemmelse
af landskabskarakter. Flere af disse punkter er bedre belyst i
forbindelse med vejledningen omkring VVM-vurderinger, og i
dette afsnit vil den britiske metode for anvendelse af VVMvurderinger derfor blive gennemgået.
Baggrunden for VVM-vurderinger
Kravet om udførelse af VVM-vurderinger blev fremsat i form af
et EU-direktiv i 1985 (Directive 85/3377EEC), og siden 1988 er
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denne form for vurderinger blevet foretaget i Storbritannien,
hvor de anvendes i vid udstrækning. En gren af disse redegørelser udgøres af vurderinger af landskabelige og visuelle virkninger. De rapporter, der udarbejdes med hensyn til disse forhold, tilstræbes at være selvstændige dokumenter, samtidig
med at de kan integreres i en formel miljøredegørelse i tilfælde
af, at der for et projekt foreligger krav om en VVM-procedure.
Som nævnt i afsnittet ”VVM-rammer og direktiver” anvendes
VVM-vurderinger indenfor en lang række områder med udgangspunkt i miljø- og planlægningsforhold. I denne rapport
fokuseres dog især på, hvordan landskabet indgår i disse vurderinger. Landskabsevaluering er ikke en veldefineret del af
VVM-redegørelser, om end landskabsproblemernes relevans
for VVM-processen pointeres af EU gennem direktivet. I Storbritannien er landskabsvurderingen dog gjort til en potentiel del
af den britiske VVM-procedure. Landskabelige og visuelle ressourcer er blevet fremhævet i de seneste nationale retningslinier for udviklingsplaner, og dermed har både regeringen og forskellige agenturer tilkendegivet, hvad der blandt andet skal
vægtes i det videre arbejde med bæredygtig udvikling. Der er
tillige udviklet retningslinier for bedømmelse af effekterne af
udvikling i landskabet. Det er Institute of Environmental Assessment (IEA) og The Landscape Institute (LI), som har publiceret ”Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment” (1995). Den anviser en form for god praksis i vurdering af virkningerne i landskabssammenhæng som en del af
beslutningsprocessen, og det er bl.a. udfra denne, at den følgende gennemgang foretages.
Anvendelse af VVM
Grundlæggende er det hensigten, at alle potentielle landskabelige og visuelle virkninger af en foreslået udvikling (større bebyggelse, vejanlæg og lign.) skal identificeres, påvirkningsgraden forudsiges og betydningen af disse virkninger vurderes.
Hertil kommer, at formidlingen af disse informationer betragtes
som et vigtigt element i vurderingsprocessen, hvilket skyldes
VVM også ses som et middel til at informere offentligheden om
miljøforhold.
På alle planlægningsniveauer er der lagt op til, at der fokuseres
på landområders fremtræden og den måde, hvorpå folk reagerer på landskaber, samtidig med at de andre faktorer, der bidrager til landskabet, erkendes: flora og fauna, jord, luft, vand,
klima, fysiske værdier og kulturarv. IEA og LI udtrykker, at ændringer i landskabet har en direkte, øjeblikkelig, synlig virkning
på folks omgivelser, hvilket initierer systematisk vurdering af
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den betydning, ændringer får for specifikke landskabelige og
visuelle ressourcer. Der skelnes her mellem landskabspåvirkninger og visuelle påvirkninger, om end disse begreber er tæt
forbundne. Den visuelle faktor er blot en af de æstetiske faktorer, der bidrager til ”landskabet”, men såvel som landskabspåvirkningerne kan betragtes, kan også visuelle påvirkninger beskrives separat. Begge former for påvirkning kan ses som
samlede vurderinger snarere end kvantificérbare, målelige ændringer. Se figur 6 og 7.
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Figur 6. Skematisk oversigt over sammenhængen mellem landskabspåvirkninger og
visuelle påvirkninger, som opstillet i ”Guidelines for Landscape and Visual Impact
Assessment” (Institute of Environmental Assessment & Landscape Institute 1995).
Definitionen på landskabelige påvirkninger er changes in the
fabric, character and quality of the landscape as a result of development. I hovedtræk handler det om direkte påvirkninger af
specifikke landscape elements, en mere diskret effekt på det
overordnede mønster som fremkalder landscape character and
regional and local distinctiveness samt påvirkninger af erkendte
special interests or values such as designated landscapes,
conservation sites and cultural associations. Visuelle påvirkninger defineres som en underkategori af landskabelige påvirkninger. De er alene relateret til ændringer i tilgængelige udsigter i
landskabet, og til den effekt, ændringerne har på folk. Det
handler således om the direct impacts of the development upon
views of the landscape through intrusion or obstruction, the reactions of viewers who may be affected samt den overordnede
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påvirkning af visual amenity, som kan strække sig fra nedbrydelse til forøgelse.

Figur 7. Eksempler på områder til vurderng af landskabelig og visuel modtagelighed.
Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment angiver følgende proces, som bør anvendes i forbindelse med vurderinger af landskabelige og visuelle forhold i forbindelse med
planlægning:
•
•
•
•
•
•
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Analysér og forstå de specifikke natur- og miljøforhold
Identificer og kortlæg alle relevante miljødata, inklusive muligheder og begrænsninger
Tilpas placering, udformning og design af udviklingen for at
opnå den bedst mulige miljøtilpasning af enkeltkomponenter
Udform arealanvendelse og landskabsstrategier således, at
begrænsninger imødegås bedst muligt, og udnyt evt. miljømæssige muligheder for hvert enkelt delelement i planen
Afvej de forskellige muligheder overfor hinanden og vælg
den med de færreste negative miljøkonsekvenser
Udarbejd en overordnet landskabsplan som viser, hvordan
den valgte landskabsstrategi vil virke i praksis

•

Udarbejd en rapport, der redegør for konsekvenserne for
landskabet og for påvirkningen af visuelle aspekter i landskabet

Selve vurderingsprocessen i forbindelse med landskabelige og
visuelle forhold afspejler i sig selv hovedtrækkene i en VVMproces, og normalt udarbejdes de ikke isoleret, men foretages
som led i en større VVM-proces. I den beskrevne procedure
indgår blandt andet de såkaldte grundstudier (baseline studies),
hvis formål er at give en beskrivelse, klassifikation og evaluering (via værdisætning) af landskabelige og visuelle ressourcer
med særlig fokus på landskabets sårbarhed og evne til at tilpasse sig ændringer. Dette giver et overblik over de naturlige
miljømæssige begrænsninger og muligheder, der kan påvirke
den endelige udvikling af et område. Til grundstudier af et område foreslås det, at der som udgangspunkt blandt andet anvendes allerede eksisterende, uofficielle planlægningsdokumenter såsom landskabsstrategier og landskabsvurderinger
eller –retningslinier. Overføres dette til danske forhold, kunne
man forestille sig, at det er amternes udpegninger af større
uforstyrrede landskaber eller landskabelige interesseområder,
der vil kunne tages i betragtning.
Landskabelige og visuelle vurderinger i forbindelse med
VVM
De føromtalte baseline studies omfatter foruden specifikke miljømæssige aspekter også en vurdering og analyse af landskabelige og visuelle forhold. Den opdeles normalt i tre trin, idet der
først foretages et ”skrivebordsstudie”, der efterfølges af et ” feltstudie”, og som afslutning foretages den egentlige analyse.
Skalaen af den udførte undersøgelse må tilpasses det aktuelle
behov og den senere anvendelse. I visse tilfælde er formålet
blot at klarlægge overordnede forhold, bindinger og muligheder
i et givet område, og til denne anvendelse udføres der normalt
ikke specifikke feltundersøgelser.
Skrivebordsstudie
Dette stadie af undersøgelsen foretages for at skabe et overordnet indtryk af det pågældende område. Det indledes med
indsamling af data og kortmateriale, hvorefter der fortages et
besøg i området, som har til formål at opdatere eksisterende
kort og data. Derved opnås samtidig, at sagsbehandleren får et
klarere indtryk af forholdene i det givne område. Der anvendes
en bred vifte af forskellige data, som omfatter naturgrundlaget i
form af geologi, jordtype, arealanvendelse og hydrologi. Disse
temaer suppleres med flyfoto og plantemaer, som viser speci
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fikke områdeudpegninger, der kombineres med evt. strategier
og beskrivelser af udviklingspotentialet i det specifikke område.
Disse data suppleres endvidere med data om fredninger og historiske og arkæologiske interesser, endelig anvendes også
matrikulære og meteorologiske data.
På basis af disse data undersøges :
•

Landskabstyper, arealanvendelse og bebyggelse, som
medvirker til at give en opfattelse af den generelle landskabskarakter i området.

•

Evt. specielle værdier, herunder udpegninger som nationalparker og ”Areas of Outstanding Natural Beauty”, fredninger, historiske og arkæologiske forhold.

•

Specielle forhold omkring landskabet og visuelle forhold. Dette kan omfatte specielle fysiske forhold ved landskabet såvel som indtryk fra bosiddende, besøgende og andre grupper, som færdes i landskabet.

Feltundersøgelser
IEA og LI pointerer, at man ved undersøgelser af både landskabskarakter og synlighed af en given landskabsudvikling bør
inddrage subjektive indtryk såvel som de objektive betragtninger. I forbindelse med en given vurdering foretages også en
inspektion i felten. Til disse field surveys, som skal understøtte
studier af kort- og planmateriale (som det ovenfor nævnte), er
der udviklet et skema, efter hvilket der er mulighed for meget
subjektive, æstetiske vurderinger af landskabet.
Skemaet relateres til et udsigtspunkt, som indtegnes på et topografisk kort, og kompasretningen angives. På baggrund af et
foto eller en skitse kommenteres og udpeges forhold, som er
karakteristiske i det pågældende landskab. Der foretages en
kort beskrivelse af de primære landskabselementer, deres indbyrdes sammenhæng og interaktion samt evt. specielle æstetiske forhold.
Ud fra en mindre liste afkrydses de dominerende landskabselementer, og udfra en tilsvarende liste bestemmes den dominerende landskabstype. De æstetiske forhold defineres udfra
en liste bestående af 12 forhold, som omhandler aspekter som
balance og skala, men listen omfatter også meget subjektive
elementer som tryghed, stimulering og nydelse. Hver af disse
12 elementer er igen opdelt i fire varianter; således er nydelse
f.eks. opdelt i grupperne modbydeligt, ubehageligt, behageligt
og lyksaliggørende, mens stimulering er opdelt i kedeligt, karakterløst, interessant og oplivende.
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Derefter beskrives udnyttelsen af landskabet og dets tilstand
igennem en kortfattet redegørelse for arealanvendelsen. I denne sammenhæng anvendes tilsyneladende ikke nogen skala,
og i det illustrerede eksempel anvendes blot betegnelsen god
for landskabets tilstand.
Under rubrikken mest velegnede pleje og behandling findes
rubrikkerne fredning, restaurering og rekonstruktion. Her udfyldes de rubrikker, som er aktuelle i det givne landskab, idet der
udfærdiges en kort beskrivelse.
Endelig foretages der afslutningsvist en sårbarhedsvurdering,
hvor det vurderes i hvilken grad landskabet er påvirkeligt og kan
tilpasse sig en given udvikling.
Analyse
Som afrunding af ”skrivebordsstudiet” og feltundersøgelserne
foretages en sammenfattende analyse. Formålet med analysen
er at sammenfatte informationer fra de to forrige trin i en form,
som er umiddelbart anvendelig i planlægning og forvaltning.
Typisk foretages der en klassifikation af området, som inddeles
i underområder, der karakteriseres igennem en specifik egenskab og som har en særlig karakter. På dette niveau tages der
typisk udgangspunkt i den overordnede udpegning af landskabskarakter, som er beskrevet i de forudgående afsnit. Som
oftest er denne udpegning overordnet, og hver region dækker
et større område. Normalt vil analyser i forbindelse med VVMvurderingen resultere i et antal mindre regioner, som er tilpasset den skala, der opereres i.
Et vigtigt element i analysen er udarbejdelsen af en kvalitativ
analyse, hvor der foretages en vurdering af landskabstilstanden
såvel som en bedømmelse af landskabets vigtighed med hensyn til æstetisk og kulturel værdi. En analyse af karakter, tilstand, æstetisk kvalitet og sårbarhed mod ændringer kan tilsammen muliggøre identifikation af landskaber, ”which exhibit a
strong character and sense of place or have many features that
are notable, for example, their scenic, historical or ecological
interests”. En vigtig betragtning er dog, at de forhold, der fremhæves i grundstudierne, ikke er statiske. Landskabet kan allerede være i ændring af andre grunde end selve den udvikling,
studierne foretages på baggrund af. Således bør studierne ikke
blot fokusere på den eksisterende landskabstilstand, men på
landskabsdynamikken.
Selve den overordnede vurdering af givne virkninger, der skal
foretages efter forundersøgelser og analyser, skal følgelig be
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skrive de ændringer i landskabelige og visuelle ressourcers karakter og kvalitet, som forventes at blive resultatet af en bestemt udvikling. Den skal dække både påvirkningerne af landskabet, dvs. ændringer i strukturer og karakter, og de visuelle
påvirkninger, dvs. ændringer i tilgængelige udsigter (available
views) samt den effekt, ændringerne har på folk.
Vurderinger af disse forhold udtegnes normalt på kortform, dels
illustreres derved det pågældende område på et topografisk
grundlag, dels kan de enkelte ændringer fremhæves og påvirkningen af landskabet kan visualiseres.
Vurdering
Vurderingen af påvirkningers betydning skal baseres på faktorerne sårbarhed (af landskabelige og visuelle ressourcer) og
påvirkningsgrad, og der lægges samtidig vægt på holdninger fra
såvel professionel side som fra lokale brugere.
Vigtige elementer i denne forbindelse er en bestemmelse af
den påvirkning, et givet landskab udsættes for. Som tidligere
nævnt i denne rapport er man i Storbritannien gået bort fra førhen anvendte metoder til vurdering af landskabskvalitet og sårbarhed, derfor anvendes der ikke numeriske værdier eller
vægtning af forskellige forhold overfor hinanden. Som følge af
dette har IEA og LI udarbejdet en metode til vurdering af landskabssårbarhed, som samtidig giver en indikation af påvirkningens størrelse. Metoden er vist på de efterfølgende figurer.
Den er opdelt i to trin og tager udgangspunkt i de to forudgående undersøgelser; ikke mindst er det tydeligt, at de udarbejdede
skemaer i forbindelse med feltundersøgelserne udgør vigtige
inputs i denne sammenhæng.
Metoden er opdelt i to kategorier, som dels udgøres af en sårbarhedsvurdering af landskabsforholdene, dels af en vurdering
af størrelsen af påvirkningen. Derefter fortages en vurdering af
sårbarheden omkring visuelle aspekter, og også her vurderes
påvirkningens størrelse. Metoden bygger på en subjektiv beskrivelse, men i kraft af, at den tager udgangspunkt i en række
forhold, som klassificeres udfra et på forhånd udfyldt skema, vil
de forskellige beskrivelser og områder kunne sammenlignes,
om end metoden ikke er objektiv.
Afslutningsvist indsættes de forskellige analyseresultater i et
grafisk system, hvor x-aksen udgøres af sårbarhesdsvurderingen, mens y-aksen angiver påvirkningsgraden af en given ændring. På denne måde kan der skabes en simpel oversigt over
konsekvenserne af et specifikt indgreb. Metoden kan samtidig
benyttes i forbindelse med en analyse af konsekvenserne af
forskellige løsningsforslag.
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Figur 8. a. Klassifikation af sårbare landskabselementer og –faktorer.
b. Klassifikation og vurdering af visuel sårbarhed.
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Figur 9. Sammenhæng mellem sårbarhed og påvirkningsgrad.
Figur 8 viser et eksempel på klassificering af sårbarhed og påvirkningsgrad, en subjektiv skalering af landskabets risiko for
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negativ påvirkning, og resultaterne herfra er sat ind i figur 9 for
at vise sammenhængen mellem sårbarhed og påvirkningsgrad
fra udefra kommende faktorer. Eksempel 1, Substantial Impacts, kan være et resultat af stor sårbarhed eller stor påvirkningsgrad. Eksempel 2, Moderate Impacts, kan være et resultat
af middelstor sårbarhed og påvirkningsgrad eller lille sårbarhed
og stor påvirkningsgrad. Eksempel 3, Slight Impacts, kan være
reultatet af lille sårbarhed eller lille påvirkningsgrad. Herigennem kan significance thresholds defineres – et redskab, der
anbefales af IEA og LI fremfor at erstatte den professionelle
vurdering med numerisk afvejning af kvalitative ressourcer.
Den landskabsmæssige del af VVM kan siges at være en på
forhånd struktureret, følelsesladet beskrivelse af et projektområde, hvorved der varetages de svært kvantificérbare værdier
gennem individuelle vurderinger indenfor visse rammer. Udføres de ovenfor beskrevne vurderinger på et detaljeret niveau,
bliver mange andre miljømæssige forhold end blot den rent visuelle, ”fotografiske” fremtræden af landskabet berørt, og de
landskabelige vurderinger kan på den baggrund ses som et
godt udgangspunkt for en videre VVM-procedure fremfor at
fremstå som en påhægtet redegørelse.

Eksempler på udpegninger i England, Skotland og
Wales
I det følgende afsnit gives der en række eksempler på forskellige udpegninger i Storbritannien, idet der lægges vægt på henholdsvis grænsedragning og landskabsevaluering. Derudover
indgår der et mindre afsnit om udviklingen af nationalparkbegrebet i Skotland.
Eksemplerne består til dels af en beskrivelse af the Countryside
Character Initiative i England, som blev igangsat i 1990’erne
med henblik på at foretage en landsdækkende kortlægning og
beskrivelse af landskabskarakteren.
To andre områdeudpegninger indeholder også illustrative eksempler på landskabsvurdering, grænsedragning og udvikling
af forvaltningsinstrumenter. Disse eksempler omfatter udpegning af områderne Areas of Outstanding Natural Beauty (AONB) i England og Wales samt forskellige nationalparker. Specielt tages der udgangspunkt i the Cotwolds AONB, som er den
største i Storbritannien. I forbindelse med the Cotwolds er der
desuden foretaget en historisk landskabskarakterisering, som
kort beskrives i dette afsnit. Nationalparkerne blive eksemplificeret med to nye parker i Skotland og én i England. Eksempler
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ne adskiller sig ved, at der i England tages udgangspunkt i en
eksisterende lovgivning, mens de to eksempler i Skotland er
resultatet af en nyvedtaget lovgivning.
The Countryside Character Initiative i England
I England blev der i løbet af 1990’erne gennemført en landsdækkende beskrivelse og områdeudpegning efter the
Landscape Assessment Method. Baggrunden for dette arbejde
var erkendelsen af behovet for en samlet beskrivelse af hele
England. Dette behov opstod som en reaktion på de traditionelle udpegninger af enkeltområder som af miljø- eller landskabsmæssige grunde bliver genstand for en fokusering. Den
bagvedliggende tanke var, at en samlet udpegning ville skabe
et bedre og mere homogent grundlag for beslutninger i det åbne land.
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Tanken opstod parallelt i det daværende Countryside Commission (nu Countryside Agency) og i English Nature (Swanwick
1997). English Nature påbegyndte produktionen af en beskrivelse og kortlægning af ”Natural Areas” som fokuserer på
kortlægning af forhold af betydning for flora og fauna. Samtidig
havde The Countryside Commission påbegyndt beskrivelsen af
”Countryside Character Areas” og dermed på beskrivelse af
egns- eller landskabskarakter. Der blev dog oprettet et tæt
samarbejde imellem de to institutioner om udvikling af metoder
og fastlæggelse af grænser. Det samlede initiativ blev betegnet
som the Joint Character Initiative. På trods af samarbejdet resulterede arbejdet dog i to forskellige kort, som var præget af
den centrale interesse fra de to institutioner. Kortet fra English
Nature domineres derfor af fokuseringen på biologiske forhold,
mens The Countryside Commission har en bredere indfaldvinkel til beskrivelsen. Slutproduktet fra the Countryside Character
Initiative er derimod et produkt, som primært fokuserer på en
karakterisation af landskabet, og ønsket var at skabe et bedre
grundlag for beslutninger i det åbne land på nationalt plan.
Grundet det fysisk set store område foretages beskrivelsen på
regionalt plan til anvendelse på et bredt strategisk niveau. Dermed repræsenterer initiativet det øverste niveau i landskabsbeskrivelsen. Da der anvendes en ensartet metode, bliver udpegningen også anvendelig i forbindelse med den nationale forvaltning og planlægning. Samtidig er den også af stor værdi i forbindelse med lokal planlægning og beslutningstagen, idet den
skaber en ramme for efterfølgende mere detaljerede beskrivelser på lokalt niveau. I det efterfølgende fokuseres på initiativet
fra the Countryside Commission, idet dette omfatter en bred
karakterisering af den undersøgte egn og dens landskab.
England og Wales blev ved hjælp af the Landscape Character
Assessment Method klassificeret i 8 hovedområder af mere
overordnet karakter, disse områder er derefter inddelt i 159 områder ialt som illustreret på figur 10.
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Figur 10. Det engelske Countryside Character Initiatives områdeinddeling i
159 områder.
De 159 områder er beskrevet efter den ovennævnte metode og
er igen inddelt i underområder. Swanwick (1997) anvender
analogien russiske dukker til at beskrive den hierarkiske struktur, som præger beskrivelsen.
Et eksempel på den hierarkiske struktur er område 3 Yorkshire
and The Humber. Dette område er igen inddelt i 24 underområder, som hver har fået en udførlig beskrivelse efter Landscape
Assessment metoden. Beskrivelsen indeholder flere forskellige
elementer; dels foretages en oplistning af en række nøglekarakteristika for det specifikke område, dels foretages en detaljeret beskrivelse af områdets landskabskarakter. Landskabskarakteren bliver i beskrivelsen sat i relation til naturgrundlaget i et
separat afsnit. Beskrivelsen efterfølges af en gennemgang af
bygninger, bebyggelse og endelig af en beskrivelse af arealanvendelsen.
Afslutningsvis udføres en analyse af dynamikken i det respektive landskab: hvad er det, der forandrer sig? - og hvor sårbart er
landskabet? Denne analyse danner udgangspunktet for det sidste afsnit, som består af en række beskrevne punkter, hvor man
forsøger at angive nogle hensigtsmæssige retningslinier for den
fremtidige udvikling.
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Formidling
Et andet interessant forhold ved denne udpegning er den omfattende og gennemarbejdede formidling af resultatet. Der er
udgivet 8 bøger med farveillustrationer, en for hvert område.
Derudover kan kort og beskrivelser, der dækker udpegningsforløbet, findes på internettet.
National parks og Areas of Outstanding Natural Beauty i
England, Wales, Skotland og Irland
De fire lande i Storbritannien, England, Wales, Skotland og Irland, har alle en separat lovgivning, hvilket også afspejles på
landskabsområdet. På trods af dette ses et stor sammenfald i
lovgivningen samt i de anvendte metoder til udpegning og forvaltning mellem de enkelte lande. På landskabsområdet, er der
ofte tale om en lovgivning, der oprindeligt er udviklet og foretaget i England, men som siden har fået lokale varianter i de øvrige lande. Størst lighed er der tilsyneladende på lovgivningen i
England og Wales, mens forskellene er større i Irland og Skotland. Den lokale variation omkring det centrale tema i lovgivningen giver en god mulighed for at studere forskellige muligheder
i forvaltningen af landskabet, og nedenstående afsnit tager udgangspunkt i dette forhold. En række forskellige udpegninger i
landskabet gennemgås; disse er selektivt udvalgt og er ikke
dækkende for alle de aktiviteter og udpegningstyper, som findes i Storbritannien, men skal snarere opfattes som eksempler
på forskellige muligheder i landskabsforvaltningen.
I Storbritannien findes to parallelle udpegninger af specielt naturskønne områder, idet der dels er tale om egentlige nationalparker, dels om ”Areas of Outstanding Natural Beauty ” (AONBs). Begge typer tager udgangspunkt i beskyttelsen af landskaber, der karakteriseres som specielt bevaringsværdige eller
naturskønne. Nationalparkernes ofte vilde og dramatiske landskaber lægger op til og muliggør et omfattende friluftsliv, og det
er et krav til parkerne at kunne tilgodese dette behov. Begrebet
nationalparker afviger dog her noget fra den amerikanske opfattelse af begrebet. I USA fremstår nationalparkerne som ubeboede og urørte landskaber. Omend de er vilde og ret uberørte,
karakteriseres nationalparkerne i Storbritannien som kulturlandskaber. For eksempel beskriver Countryside Council for Wales
deres nationalparker således :” Our National parks are not wild,
uninhabited places, on the model of the pioneering national
parks of the United States. Rather they are living, working
landscapes, moulded by people who had their homes and have
earned their livelihoods there over many generations” (Country
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side Council for Wales 1997). Denne opfattelse af begrebet nationalparker genfindes i alle beskrivelser omkring nationalparker
i Storbritannien.
Den anden udpegningstype er ”Areas of Outstanding Natural
Beauty ”. Der er også her tale om landskaber, som opfattes at
være af højeste værdi, men der er i modsætning til nationalparkerne ofte tale om lavere liggende og mere kulturpåvirkede
områder. Dvs. områder, som udgør en integreret del af det rurale landskab. Denne type landskaber fremtræder med andre
ord ikke så dramatiske som nationalparkerne og muliggør normalt ikke en rekreativ anvendelse af samme omfang som de
egentlige nationalparker. Man forsøger dog igennem forskellige
tiltag at tilgodese den rekreative anvendelse af områderne, men
der foretages ikke udpegninger, som specielt tilgodeser dette
formål, som tilfældet er med de egentlige nationalparker. Den
rekreative anvendelse skal således foregå med nødvendig hensyntagen til landskabet samt land- og skovbrugets interesser,
og der tages også hensyn til en forsat produktionsmæssig anvendelse af området.
Fælles for begge områdetyper er imidlertid, at de beskyttes
imod en uønsket udvikling igennem plansystemet. Forslag til
enhver større forandring eller udvikling i disse områder må
igennem en verifikationsproces, hvor det sandsynliggøres, at
den ønskede udvikling vil være i offentlighedens interesse.
Denne proces indebærer overvejelser af, hvorvidt den pågældende udvikling er nødvendig set i et nationalt perspektiv. Derudover skal den økonomiske værdi for det lokale erhvervsliv
vurderes, og herunder vurderes også potentialet for at gennemføre disse forandringer på andre lokaliteter istedet. Det
sidstnævnte vurdering indebærer en analyse af, hvordan evt.
negative effekter på landskabet kan afhjælpes eller formindskes.
Der er forløbet næsten 50 år imellem de første og de sidst udpegede AONB´s og nationalparker. I løbet af denne lange periode er der sket en udvikling i de kriterier, der ligger til grund for
udpegningerne. Denne udvikling kan også ses i de tiltag, som
medvirker til at beskytte og bevare landskabet. Ligeledes er de
metoder, som er blevet anvendt forbindelse med landskabsvurdering og grænsedragning, blevet udviklet og forbedret, og der
er i dag tale om helt andre metoder end de tidligst anvendte.
Dette har betydning for denne rapport, idet den primært omhandler metoder til udpegning og vurdering af specielle egenskaber ved landskabet; dermed er det ikke de egentlige områdeudpegninger, som er i fokus. Reguleringen af denne type udpegninger har været genstand for en del debat igennem de
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næsten 50 år, den har været i kraft. Derudover er der forekommet en del institutionelle forandringer i forbindelse med administrationen af områderne. Som følge heraf vil dette kapitel koncentrere sig om de metoder, der ligger til grund for de senest
tilkomne nationalparker og ANOB´s, idet det bagvedliggende
lovgrundlag også vil blive berørt. De her valgte eksempler repræsenter de nyeste metoder, som anvendes i forbindelse med
landskabsevaluering og værdisætning i Storbritannien.
Nationalparker
Baggrunden for udpegningen af nationalparker i England og
Wales går forholdsvist langt tilbage, og idegrundlaget udspringer fra en artikel af John Dower i 1945. I denne artikel defineres begrebet nationalparker som ”an extensive area of beautiful
and relatively wild country in which, for the nation’s benefit and
by appropriate national decision and action:
•
•
•
•

The characteristic landscape beauty is strictly preserved;
Access and facilities for open air enjoyment are amply provided;
Wildlife and building and places of architectural and historic
interest are suitably protected;
While established farming use is effectively maintained”

(Dower J.: National parks in England and Wales 1945. In
Countryside Agency 2000)
Dower anbefalede etableringen af nationalparker, og disse anbefalinger blev fulgt op med den såkaldte Hobhouse rapport i
1947 udarbejdet af the National Park Committee. Denne rapport anbefalede, at der blev påbegyndt en udpegning af områder, som opfyldte ovennævnte kriterier. Som følge af anbefalingen blev begrebet nationalpark lovfæstet i 1949 igennem the
National Parks and Access to the Countryside Act 1949. Lovgivningen medførte nedsættelsen af the National Parks Commission, som stod for udpegning og oprettelsen af nationalparker. Siden vedtagelsen er lovgivningen blevet udviklet igennem
ændringer og tilføjelser i 1968 og i 1995.
I England er det oprindelige grundlag for udpegningen af nationalparkerne senest blevet revideret i 2000 som følge af et ønske fra regeringen. Denne revision har bevirket en øget fokusering på de rekreative aspekter og muligheder i forbindelse med
kommende udpegninger. Foruden at opfylde kravet til naturlig
skønhed er det yderligere vigtigt, at der kan svares positivt på,
om området kan opfylde kravet om: ”is it an extensive tract of
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country providing or capable of providing sufficient opportunities
for open air recreation?”. Fokus er derved skiftet fra primært at
være på naturlig skønhed til en øget vægt på de rekreative muligheder, som søges tilgodeset og sikret.
I England og Wales er der er udpeget 10 nationalparker siden
1949, idet de fleste udpegninger skete i løbet af 1950erne. Udover disse er der p.t. et igangværende udpegningsforløb af nationalparken New Forest i England; denne bliver sandsynligvis
udpeget i 2001. Parkerne er fordelt med 7 parker i England og 3
i Wales. På trods af, at England og Wales oprindeligt havde et
fælles lovgrundlag for udpegningerne, er der i dag en administrativ forskel. I England varetages udpegningen af nationalparkerne således af the Countryside Agency, og der udpeges en
National Park Authority for hver nationalpark. Denne parkforvaltning bliver finansieret med 75% fra regereringen, mens 25%
af budgettet udgøres af midler fra den lokale administration og
forvaltning i området.

Figur 11. Eksisterende nationalparker i England.
I Wales er det the Countryside Council for Wales, som har ansvaret for udpegningen, der efterfølgende konfirmeres af the
Secretary of State of Wales. I Wales blev nationalparkerne oprindeligt administreret af de enkelte amter, men siden 1996 er
de overgået til selvstændige administrative enheder.
Udviklingen af nationalparkbegrebet i Skotland
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I Skotland har der igennem mange år pågået en diskussion om
nødvendigheden af og det hensigtmæssige i at udpege nationalparker. I modsætning til England og Wales er der endnu ikke
udpeget nationalparker i Skotland (Consulation on the National Parks (Scotland) Bill 2000), men i 2000 blev den endelige
lovgivning vedtaget. Efterfølgende er der påbegyndt en udpegningsprocedure, hvor det forventes, at parkerne Loch Lomond
og the Trossachs vil blive udpeget i løbet af sommeren 2001.
Disse to parker vil blive efterfulgt af udpegningen af the Cairgorms (http:/www.scotland.gov.uk). På grund af den aktuelle
debat i Danmark om det hensigtsmæssige i etableringen af
egentlige nationalparker gives herunder en kort introduktion til
de bevæggrunde, som har bevirket, at der nu etableres tre nationalparker i Skotland. Samtidig foretages en kort gennemgang
af det lovmæssige og administrative grundlag, som er blevet
vedtaget i forbindelse med etableringen. Af materialet, som har
været tilgængeligt i denne forbindelse, fremgår det ikke klart
hvilke metoder, der er anvendt i forbindelse med udpegning og
grænsedragning. Eksempler på metoder, som anvendes i denne forbindelse, vil i stedet blive beskrevet i forbindelse med udpegningen af the New Forest nationalparken i England.
Baggrund
Siden Anden Verdenskrig er det blevet åbenbart, at de mest
bevaringsværdige steder i Skotland er under stigende pres;
dels er der sket en øget rekreativ anvendelse, dels er der sket
en industriel og bymæssig udvikling, men presset skyldes især
landbrugets udvikling. Resultatet er en stigende erkendelse af,
at flere landskaber ikke får den nødvendige beskyttelse og
landskabspleje. Samtidig er den lokale økonomi i Skotland i
stadig større grad afhængig af de indtægter, som turismen bidrager med. Den generelle opfattelse i den skotske forvaltning
er med andre ord, at man i meget lang tid har trukket store
veksler på naturgrundlaget uden at sikre disse områder for
fremtiden. Som følge af ovenstående erkendelse, som er blevet
stadig mere dominerende igennem en længere årrække, er der
i tidens løb udviklet forskellige forsøg på at sikre landskabet
imod en uønsket udvikling. Et eksempel på et sådant forsøg var
oprettelsen af regionale parkforvaltninger baseret på eksisterende regional lovgivning. Denne type konstruktioner viste sig
imidlertid at være utilstrækkelige med hensyn til de forvaltningsmæssige muligheder, repræsentativitet og budget. Og det
er den generelle opfattelse, at denne forvaltningspraksis ikke i
tilstrækkelig grad tilgodeser den nationale status, som disse
områder har. Det er samtidig opfattelsen, at de økonomiske
muligheder, som er forbundet med den rekreative anvendelse
af naturskønne områder, vil kunne udnyttes, når et sådant område udpeges som en egentlig nationalpark. Man forventer, at
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denne udpegningsform i højere grad vil komme lokalbefolkningen til gode.
Lovgivning
Efter en undersøgelse af eksisterende områdeudpegninger i
Skotland besluttede regeringen i 1997 at påbegynde arbejdet
med udformningen af en lovgivning med henblik på udpegning
og etablering af egentlige nationalparker. Dette blev påbegyndt
udfra ønsket om at bevare nogle af Skotlands mest specielle
områder, og betegnelsen nationalparker skulle reflektere denne
prioritering.
Et væsentligt argument bag udpegningen er, at den giver bedre
mulighed for at integrere den økonomiske udvikling med den
nødvendige beskyttelse af landskab og kultur i området.
Fra de juridiske rådgiveres side blev der opstillet fire råd til regeringen om, hvilke formål en nationalpark skulle opfylde:
•
•
•
•

National Parks should provide greater clarity of national
purpose for some of Scotland’s most special areas;
National Parks should secure high standards of environmental stewardship:
National Parks should engender trust between national and
local interest in the delivery and of conservation and community objectives;
National Parks should be pioneers of techniques for achieving sustainable development

De fire råd afspejler en fælles opfattelse omkring formen af de
rammer, som skal gælde for fremtidens nationalparker i Skotland.
I juli 2000 blev den nye lovgivning vedtaget, og the National
Park (Scotland) Act 2000
(www.scotland.legislation.hmso.gov.uk/legislation/acts2000/200
00010.htm) vil fremover danne rammen for den fremtidige udpegning af nationalparker
Den skotske lovgivning blev udarbejdet på baggrund af en
analyse af lovgivning i andre lande, blandt andet Norge. Den
adskiller sig umiddelbart fra lovgivningen i England og Wales
ved at prioritere bæredygtigheden af den lokale økonomi. Der
er med andre ord tale om en lovgivning, der i udgangspunktet
er helhedsorienteret. I forbindelse med lovgivningen blev der
opstillet fire mål for de fremtidige skotske nationalparker:
•
•
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The conservation of natural and cultural heritage
The enjoyment of the public

•
•

The sustainable use of resources
The social and economic development of communities

Disse punkter skal ligge til grund for den forvaltningsplan, som
efterfølgende udarbejdes for hver nationalpark.
Forvaltningsmæssige rammer
The Scottish Natural Heritage har i deres forslag til regeringen
redegjort for en række forskellige løsningsmuligheder for den
fremtidige forvaltning af nationalparkerne.
Det var opfattelsen, at en administration, som udelukkende var
forankret i den lokale administration og miljø, ikke havde det
nødvendige potentiale og samtidig ikke sikrede, at de nationale
interesser i området blev tilgodeset i tilstrækkeligt omfang. En
forvaltning af parkerne igennem et samarbejde imellem forskellige organisationer og en national styrelse blev samtidig frarådet
på grund af de potentielle uklarheder omkring roller og ansvar,
og i samme retning virkede ønsket om at minimalisere overflødigt bureaukrati. Efter en gennemgang af forskellige løsningsmuligheder var opfattelsen, at den bedste løsning ville være, at
der blev oprettet en uafhængig institution finansieret af regeringen. Denne organisation skal forestå den integrerede forvaltning af området. Den nye institutionstype skal være skræddersyet til at opfange og forvalte de behov, som opstår i de meget
forskellige nationalparker, der forventes udpeget i Skotland. En
anden vigtig funktion i forbindelse med en sådan institution er,
at den skal sikre, at nationale interesser bliver tilgodeset i det
nødvendige omfang samtidig med, at den sikrer, at der også
opretholdes et samarbejde med lokalsamfundet. Dette sikres
blandt andet ved, at 20% af de personer, som indgår i bestyrelsen, vil blive valgt af lokalsamfundet. Af den øvrige bestyrelse vil halvdelen blive valgt fra den lokale administration, mens
den resterende del vælges fra ministerierne. Bestyrelsen vil i alt
bestå af 25 personer.
Udover den egentlige bestyrelse vil der blive nedsat en række
rådgivende udvalg, hvor forskellige interessegrupper vil blive
repræsenteret. Igennem beskrivelsen af den institutionelle
struktur fremgår det, at der lægges megen vægt på inddragelse
af lokalbefolkningen. Denne gruppe deltager i dels beslutningsprocessen, dels i den daglige forvaltning af området. F.eks.
opfordres lokalbefolkningen til at deltage i den fremtidige forvaltning igennem medvirken til løsning af forskellige opgaver.
Der gives i lovgivningen mulighed for, at en fremtidig parkforvaltning får mulighed for at ekspropriere om fornødent. Samtidig
vil parkforvaltningen få mulighed for at indgå specielle aftaler
med lodsejere samt for at yde tilskud af forskellig art. Den vil
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desuden kunne fremsætte lokallove, afkræve gebyrer og sætte
begrænsninger på de trafikale forhold. Derudover vil der blive
forhandlet om nye og forbedrede rammer, såfremt, der viser sig
et behov, som ikke umiddelbart er dækket af de nuværende
rammer.
De første udpegninger bliver af områderne Loch Lomond og the
Trossachs (http://www.snh.org.uk/index/i-frame.htm), og etableringen forventes afsluttet i april 2002. Disse områder er på
grund af deres natur i forvejen nogle af de mest besøgte i
Skotland, hvilket har aktualiseret behovet for en bedre forvaltning. Den lokale parkforvaltnings første opgave bliver at udarbejde en parkforvaltningsplan. Planen skal ligge til grund for
den senere forvaltning og vil medvirke til at skabe de fremtidige
rammer. Derved bliver den bestemmende for bebyggelse, trafik
og transportforhold og vil desuden fokusere på den fremtidige
landbrugs- og skovproduktion.
Eksempel. Udpegningen af New Forest nationalpark i England
Det er tidligere blevet nævnt, at der i England og Wales er lang
tradition for udpegning af nationalparker, hvilket har bevirket, at
de anvendte metoder i forbindelse med udpegning er blevet
udviklet med tiden. Især har den stående kritik af de metoder,
der blev udviklet til landskabsevaluering og værdisætning sidst i
70’erne bevirket, at der i de senere år er blevet udviklet nye
metoder. Disse er baseret på anvendelsen af den typologiseringsmetode, der er udviklet i forbindelse med Landscape Character Assessment. Udpegningen af The New Forest nationalparken i det sydlige England kan tjene som eksempel på anvendelse af disse nye metoder.
Udpegningen og grænsedragningen er blevet afrapporteret i en
rapport, som blev sendt til høring i efteråret 2000. Processen er
dermed meget aktuel og repræsenter de senest anvendte metoder i England i forbindelse med grænsedragning og værdisætning. Det efterfølgende bygger derfor på rapporten ”New
Forest National Park draft boundary”, som er publiceret af the
Countryside Agency 2000. Rapporten er tilgængelig via internettet på www.countryside.gov.uk.

Baggrund
The New Forest er et naturskønt og kystnært område på 578
km² i Sydengland nærmere bestemt i South-West Hampshire
(se figur 11, område 5 ). Området har en lang historie og blev
oprindelig oprettet som dyrehave af Wilhelm Erobreren i 1079.
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Denne baggrund præger området; det fremstår som meget naturskønt, og statens forskellige prioriteringer igennem de sidste
900 år har i høj grad medvirket til at præge arealanvendelsen.
Statens anvendelse har bevæget sig fra vildtbane til produktion
af tømmer til flåden, hvilket igen er blevet afløst af mere kommerciel tømmerproduktion.
Området fremstår i dag, som et landskab bestående af blandet
skov og landbrug. Store græsningsarealer kombineret med de
største hedearealer i Sydengland er med til at præge landskabet. Der er en tydelig historisk baggrund for meget af den arealanvendelse, som finder sted i det nutidige landskab. Dette ses
f.eks. på dyreholdet i området, der er forbundet med gamle rettigheder, som muliggør fri græsning i skovene af 3000 ponyer
og 2000 stk. kvæg.
Der er uhindret adgang til dette landskab, og man kan færdes til
fods overalt i skoven, hvilket samtidig er den mest udbredte anvendelse af området. Ca. halvdelen af de besøgende anvender
området til vandreture. Det specielle landskab tiltrækker, sammen med kysten, officielt 9 mill. besøgende udefra pr. år. Medregnes besøgende fra den lokale befolkning, udgør det samlede besøgstal dog snarere 18 mill. personer pr. år. (Countryside
Agency 2000 s. 56). Disse besøgstal indikerer, at området besøges i sammen omfang som andre nationalparker i England
og Wales.
Flere undersøgelser har fokuseret på den stigende slitage på
området, som er forbundet med det store antal besøgende. Flere landskabstyper i området er sårbare, det drejer sig blandt
andet om visse habitater og fælleder. Undersøgelser anbefaler
blandt andet, at der udarbejdes en samlet strategi for den rekreative anvendelse af området. Samtidig medfører denne
strategi, at parkerings- og camperingspladser samt besøgscentre flyttes fra de mest sårbare områder, og at der udvikles nye
attraktioner.
For at optimere udnyttelsen af the New Forest, og for at bevare
det pastorale præg, er det nødvendigt med en helhedsorienteret forvaltning, hvilket er den egentlige baggrund for udpegning
af området som nationalpark.
Udpegningen
Udpegningen af the New Forest tager udgangspunkt i et tidsmæssigt langt forløb, og området er tidligere forsøgt beskyttet
på forskellig måde. I dette afsnit nævnes kun de vigtigste elementer i dette forløb.
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Allerede tilbage i 1947 blev området foreslået udpeget. På
grund af den igangværende forvaltning af the Forestry Commision blev dele af området i første omgang udpeget som Area
of Outstanding Natural Beauty mens andre dele defineredes
som Heritage Area. Undersøgelser i 1980 viste dog, at det udpegede område i høj grad blev påvirket igennem planlægning
og regulering af de distrikter, som the New Forest udgjorde en
del af. I 1994 fik området samme planstatus som en egentlig
nationalpark, men i modsætning til en nationalpark var områdegrænsen ikke permanent, idet den var defineret igennem en
lokalplanproces. Denne specielle status viste sig imidlertid at
være utilstrækkelig, og i 1998 blev det endeligt indstillet, at the
New Forest skulle udpeges som nationalpark, en proces som
blev påbegyndt i oktober 2000 af følgende årsager:
•
•
•
•
•
•

For at give området en fast afgrænsning
For at sikre området en beskyttelse, som svarer til andre
nationalparker
For at kunne etablere en egentlig parkforvaltning
For at kunne udarbejde en samlet forvaltningsplan
For at sikre parkforvaltningen de nødvendige statslige midler
For at sikre de enkelte forvaltere og lodsejere de nødvendige midler til naturpleje og bevaring herunder bevarelse af
traditionel drift på fælled og overdrev.

Det ualmindelig lange forløb kan sandsynligvis forklares med
modstridende interesser imellem rekreative og produktionsmæssige forhold. Dette afspejles blandt andet ved, at the Forestry Commision har varetaget forvaltningen af skovene i området, mens andre institutioner har varetaget de rekreative interesser. I løbet af 90’erne er der sket en opblødning af disse interessemodsætninger, hvilket har muliggjort udpegningen af
nationalparken.
Landskabsevaluering
En vigtig årsag til udpegningen af området kan findes i behovet
for etablering af en veldefineret afgrænsning af nationalparken.
Der blev derfor iværksat en udpegningsprocedure, som havde
det overordnede formål at udarbejde en afgræsning af parken.
Denne udpegning er opdelt i to forløb, hvis formål varierer. Dels
var der et klart behov for at få udpeget og fastlagt en ydre
grænse for nationalparken, dels var der et behov for at få vurderet ”natural beauty” og landskabskvalitet. Denne vurdering
skulle foretages for forskellige dele af parken med henblik på
udarbejdelsen af en efterfølgende forvaltningsplan.
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Den ydre grænsedragning
Området New Forest adskiller sig forholdsvis klart fra omgivelserne grundet det specielle landskab og de specielle driftsforhold. Ikke desto mindre har der igennem de sidste 40 år været
tale om mange forskellige udpegninger samt variationer i administrative forhold. Disse forandringer har medført, at der er opstået en usikkerhed omkring den egentlige grænse for en kommende nationalpark.
I forbindelse med etableringen af nationalparken blev der derfor
foretaget en ny grænsedragning, som tog udgangspunkt i de
tidligere udpegede grænser for området. De eksisterende
grænser blev testet i forhold til de krav, som var opstillet omkring den nye nationalpark.
Det første led i den nye grænsedragning var en litteraturundersøgelse samt en gennemgang af alle tidligere udpegninger
indtegnet på kort. Formålet var at få fastlagt de specielle forhold, som karakteriser the New Forest.
Som det næste skridt tog man udgangspunkt i de seneste udpegninger fra henholdsvis 1991 og 1996. Disse blev kombineret
med de grænser, som var fastlagt igennem lokalplaner, og
analysen blev efterfølgende kompletteret igennem feltundersøgelser.
I tredje fase blev det undersøgt, hvorvidt de forskellige grænsesektioner opfyldte kriterierne for udpegning som nationalpark.
Denne undersøgelse omfattede feltundersøgelser, analyse
igennem luftfotos, enkeltelementer og områder omfattende
vildtbiologiske, arkæologiske, historiske og rekreative interesser
og arealer. Samtidig blev bebyggelse og områder for potentiel
græsning vurderet.
Den individuelle tilpasning af grænserne blev foretaget igennem
anvendelsen af en iterativ proces. Igennem processen blev der
hurtigt udskilt to områdetyper:
Område 1 omfattede de steder, hvor gamle grænser endnu var
holdbare og direkte kunne genanvendes.
Område 2 omfattede områder, hvor der var behov for en ny
grænsedragning.
Den fjerde og sidste fase indebar et mere detaljeret studie af de
områder, hvor grænsedragningen måtte ændres på grund af
kravene til nationalparken. For disse områder blev der udarbejdet en række forskellige forslag til grænsedragning.
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Natural beauty
I forbindelse med grænsedragningen er området blevet vurderet med henblik på en bestemmelse af ”natural beauty”. Indeholdt i denne vurdering er indledningsvis en karakterisering af
landskabets karakter og af landskabskvaliteten.
I det følgende vil det metodiske grundlag for grænsedragningen
blive gennemgået. Ud fra en områdebetragtning fremhæves tre
forhold som årsag til, at nationalparken opfattes som havende
en høj grad af ”natural beauty”, disse tre forhold er, at:
•
•
•

Der er tale om et fremtrædende historisk landskab
Det er et landskab med en enestående karakter
Der er tale om et landskab med en særegen æstetik

På baggrund af denne overordnede definition blev der foretaget
en gennemgang af området, der fokuserede på de fire forhold
landskab, økologi, historie og fællesdrift. Disse forhold danner
tilsammen grundlaget for definition af landskabskvaliteten.
Grænsedragning imellem de enkelte områder i nationalparken
blev foretaget med henblik på at kunne tilpasse en optimal forvaltningsstrategi til det respektive område. Indledningsvis blev
der defineret 6 overordnede landskabstyper, som igen blev inddelt i 23 undertyper. Denne faste inddeling blev anvendt i forbindelse med beskrivelsen af alle delområder.
Da begrebet ”natural beauty” er nøje forbundet med begrebet
landskabskarakter, er den områdeinddeling, der ligger til grund
for definitionen, baseret på en grænsedragning efter metoden
Landscape Character Assessment, som tidligere er beskrevet i
denne rapport. Der er med andre ord ikke udviklet nye metoder
i forbindelse med the New Forest Landscape Character Assessment. Derimod har man anvendt en velkendt og gennemprøvet metode til beskrivelse og kvalitetsvurdering af landskabet, som blev udviklet og afprøvet i England og Wales i løbet af
90’erne. Det primære mål med denne metode er ikke værdisætningen, men derimod nærmere at foretage en typologisering af landskabet. Ikke desto mindre kan man ved at fokusere
på en ensartet metode og et homogent datagrundlag også
foretage en vurdering af landskabskvaliteten. Ved at opstille
fem spørgsmål i forbindelse med beskrivelsen af hvert delområde opnås et indtryk af det individuelle særpræg af området.
•
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Hvor særpræget er landskabskarakteren?

•
•
•
•

I hvilket omfang omfatter dette landskab særlige elementer
af en bestemt landskabstype?
Er landskabets tilstand god?
Er der klare visuelle og / eller funktionelle forbindelser til
andre dele af the New Forest?
Er der sanselige egenskaber, f.eks. vildhed eller en følelse
af ro og stilhed, ved dette landskab?

Hvert område blev efterfølgende beskrevet forholdsvist kortfattet. Det bevirker, at det umiddelbart er muligt at foretage en
sammenligning af behovet for forvaltning og pleje af de forskellige områder.
Udpegningen er foregået i en dialog med ejere og andre interessenter i området, og resultatet er blevet offentliggjort bl.a. i
rapportform og via internettet.
Areas of Outstanding Natural Beauty
”Areas of Outstanding Natural Beauty ” (AONB) repræsenterer
en områdeudpegning i England og Wales, som har en lang historie, idet de første blev udpeget for 44 år siden. Der har været
tale om en fortløbende proces, idet den foreløbig sidste AONB
blev udpeget så sent som 1995. Årsagen til, at denne områdetype er medtaget i rapporten, er ikke primært de metoder, som
ligger til grund for udpegningerne. Det er mere det forhold, at
områdetypen repræsenterer en udpegningstype, hvor de æstetiske overvejelser og ønsket om bevarelse vejer tungt i udpegningen. I det følgende redegøres der kort for baggrunden for
udpegningen af disse områder, og der gives et eksempel på et
par af disse udpegninger. De tilhørende tiltag, som er blevet
introduceret i forsøget på at fastholde den visuelle fremtræden
af landskabet vil, også blive nævnt.
Formål
For AONB’s vedkommende var hovedmålet med den enkelte
udpegning oprindeligt, at det åbne lands naturlige skønhed
skulle bevares. Kriterierne for udvælgelse af et areal var fra
starten, at det kunne betragtes som et af Englands eller Wales’
”finest landscapes”. AONBs er meget forskellige i karakter og
omfang. I Storbritannien er der siden 1956 foretaget ialt 41 udpegninger. 37 af disse er foretaget i England, resten er udpeget
i Wales. The Gower blev som den første udpeget i 1956, og
den nyeste er the Tamar Valey, som blev udpeget i 1995. I alt
dækker de 41 områder 15,6 % af landarealet. På figur 12 er vist
et kort, der angiver deres placering. Størrelsen varierer fra ca.
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1500 km² , f.eks. ved områderne Cotswolds, North Wessex og
North Pennies, til områder på 16 km² som the Isles of Scilly.
I dag beskrives AONBs således: De udpegede landskaber er i
århundreder blevet formet gennem generationers landbrug og
skovbrug samt andre former for arealanvendelse, og bosættelser er opstået og forsvundet i takt med lokaliteternes økonomiske potentiale. Disse landskaber er dynamiske, levende og
konstant i forandring. Den fundamentale skønhed, økologien og
naturressourcerne i områderne, skal derfor til stadighed bevares sideløbende med muligheden for en fortsat udvikling til
imødekommelse af behovene for at kunne leve og arbejde i
samt at kunne besøge stederne.
I eksisterende retningslinier for landskabsvurderinger er AONBs
nævnt som eksempel på nationalt udpegede værdifulde landskaber, som er modtagelige for påvirkninger. Der er ikke nogen
særskilt metode til identifikation af sådanne områder, som indgår i VVM-sammenhæng. Det, at området er udpeget, fungerer
i sig selv som en indikator for et givet områdes sårbarhed, hvilket er en vigtig bestanddel i VVM-proceduren på landskabsområdet.

Figur 12. ”Areas of Outstanding Natural Beauty ”. De 41 områder udpeget
siden 1956.

Lovgivning
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Reguleringen af ANOBs foretages under lovgivningen the National Parks and Access to the Countryside Act of 1949. Der udover findes ingen speciel lovgivning for forvaltningen af områderne. Dog nævnes i Guidance to supplement Planning Policy Wales, afsnit 7.6.1 (www.wales.gov.uk/planning), at ”the
National Parks and Areas of Outstanding Natural Beauty (AONBs) are of equal status in terms of landscape and scenic
beauty and both must be afforded the highest status of protection from inappropriate developments. This equivalent status
means that National Parks and AONBs must be treated the
same in development plan policies and development control
decisions.”
Den daglige administration og kontrol af udviklingen varetages
af den lokale administration i det område, hvor udpegningen
findes. Regeringen kan igennem the Countryside Agency bidrage med etableringen af rådgivningsudvalg og komitéer, hvor
de lokale myndigheder mødes med interessegrupper som
landmænd, foreninger og andre, der har interesser i området.
Formålet med disse udvalg er at sikre en koordineret indsats i
forvaltningen i områderne. Denne konstruktion minder i nogen
grad om de grønne råd, som kendes fra den danske forvaltning.
Administration
De ansvarshavende myndigheder i England for udpegning af
nationalparker og ANOBs er the Countryside Agency. Den tilsvarende myndighed i Wales er the National Assembly for
Wales, der på samme måde har ansvaret for nationalparker og
ANOBs. Disse institutioner bliver rådgivet af the Countryside
Council for Wales. Udpegningen kræver i mange tilfælde et
omfattende samarbejde imellem forskellige niveauer i administration og mellem naboamter og distrikter. Typisk ligger der
adskillige struktur- og lokalplaner til grund for forvaltningen.
Finiansiering
De lokale myndigheder kan til anvendelse indenfor en given
udpegning modtage specielle midler. Disse kan anvendes i forbindelse med forvaltningen af udpegningerne; således var der i
år 2000 afsat ca. 55 mill. kr. til forvaltningen.
Forvaltning
Det primære formål med udpegningen af ANOBs er at bevare
og sikre den naturlige skønhed i landskabet. Det er hensigten,
at politikken på området og de forskellige forvaltningsmæssige
planer indenfor udpegningen skal afspejle dette forhold. Denne
strategi skal således også fremgå i administrationen af lokalplaner. Samtidig tilstræbes det dog at muliggøre en fortsat dy
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namik i landskabet. Derved forsøger man igennem forvaltningen at fastholde mulighederne for beboerne. De tilhørende rurale aktiviteter er et vigtigt element i forbindelse med den fortsatte forvaltning og bevarelse af denne områdetype. På denne
måde repræsenterer udpegningerne en mellemform mellem
nationalparker og egentlige landskabsfredninger, hvilket gør
dem interessante i forbindelse med danske forhold. Den konkrete forvaltning af områderne foretages af amtet og distriktet
(en tilnærmet dansk analogi er kommunen) i fællesskab.
Formidling
De 41 områder er i forbindelse med udpegningen deltaljeret
beskrevet i rapportform i the Countryside Commission´s publikation CCP379 som blev udgivet i 1992
(http://www.countryside.gov.uk/activities/landscapes/aonb_01b.
htm). Derudover er hvert af de 41 områder beskrevet på the
Countryside Agencys hjemmeside. Denne website indeholder
en kortfattet beskrivelse af landskabet samt baggrunden for udpegningen. Samtidig angives hvilke trusler, landskabet er udsat
for. Aktuel lovgivning og evt. andre udpegninger og støtteordninger nævnes, og der foretages henvisninger til dokumenter
og planer, som er aktuelle i forbindelse med området.
Udover denne beskrivelse findes en række henvisninger til de
lokale myndigheder og evt. aktiviteter og specielle forvaltningsmæssige forhold omtales. De respektive regioner (counties) har
derudover i flere tilfælde indbygget informationer om evt.
ANOBs i regionen. Et eksempel på dette er en beskrivelse af
the Black Down Hills i Devon, hvor de generelle informationer
er udbygget med et fotogalleri med adskillige fotos fra området
(www.eastdevon.net/blackdownhills).
Et andet eksempel på et mere komplekst forløb er udpegningen
af Cotwolds i 1996, her er afgrænsningen efterfølgende blevet
korrigeret i 1990. Beskrivelsen (htttp://www.countyrside.gov.uk)
redegør for formelle, administrative og forvaltningsmæssige
forhold.
Udpegning og implementering
Som tidligere nævnt er der løbende sket en udvikling af de
metoder, som er anvendt i forbindelse med udpegningen af AONBs. Udgangspunktet i begrebet ”natural beauty” har dog været centralt igennem hele perioden, hvilket indebærer, at de
æstetiske forhold spiller en forholdsvis dominerende rolle sammen med begrebet landskabskvalitet. Det fremgår dog ikke
klart, hvordan de enkelte områder er blevet udpeget, men det er
tydeligt, at de senest udpegede AONBs er blevet foretaget efter
en fremgangsmåde, der er inspireret af de metoder og definitio
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ner, som er beskrevet i forbindelse med ”Landscape Character
Assessment”. I flere af de sidst udpegede AONBs beskrives, at
der er fortaget en regional karakterisering, som bidrager til den
endelige afgrænsning af områderne.
Eksempel. The Cotwolds: Geografisk og historisk
landscape characterisation
Udpegningen af the Cotwolds kan tjene som eksempel på et
udpegningsforløb, men illustrerer også hvordan den efterfølgende forvaltning gennemføres. I tilfældet Cotwolds er forløbet
blevet kompliceret af, at der efterfølgende er blevet foretaget
justeringer af grænsedragningen. Den fulde beskrivelse af området fra the Countryside Agencys hjemmeside. The Cotwolds
udgøres af et eng- og landbrugsområde placeret omkring enge
ved Thames’ øvre løb. Området er på 2038 km² og er dermed
den største af de udpegede AONBs. Der er bosat 120.000
mennesker i området, og det traditionelle erhverv er landbrug,
hvilket nu i stigende grad udkonkurreres af turisme og serviceerhverv.
Baggrunden for udpegningen var et ønske om at bevare det
smukke landskab i området. Siden 1935 er 97,5 % af enge og
overdrev forsvundet. Disse enge er særligt bevaringsværdige
grundet den specielle vegetation, som skyldes den meget kalkholdige jord, der bevirker en høj artsdiversitet. Landbrugets
modernisering har også her forårsaget store ændringer i arealanvendelsen, som har medført, at mange af de landskabeligt
og biologisk set værdifulde landskabselementer er forsvundet,
og området er generelt præget af et intensivt landbrug.
For at sikre de resterende dele af området, som stadig rummer
en speciel natur, blev det udpeget som AONB, hvilket har bevirket, at der er udviklet ca. 20 forskellige struktur- og lokalplaner. Disse planer udgør nu det vigtigste plangrundlag for området. Som led i afgrænsning af området, og til brug i den daglige
forvaltning, er området inddelt i 17 geografiske regioner. Samtidig er der identificeret specifikke prioriteter indenfor hvert enkelt
af disse områder med en tilhørende forvaltningsstrategi. I 1968
blev der nedsat en rådgivende komité, som består af medlemmer fra den offentlige administration. Samtidig har den deltagere fra en lang række forskellige organisationer og foreninger,
som har interesser i området. Lokalbefolkningen er med andre
ord aktivt inddraget i forvaltningsprocessen. Dette kommer også
til udtryk igennem den frivillige deltagelse i forskellige arrangementer.
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Figur 13. The Cotwolds’ geografiske placering
.
Endnu et udtryk for lokalbefolkningens interesse for området
ses af de 200 frivillige opsynsmænd. Disse er tilknyttet 5 distrikter, som hver har en bestyrelse og en lokal leder.
Foruden de frivillige opsynsmænd findes en lang række interesseorganisationer, som er aktive i forbindelse med pleje, forvaltning, formidling og rådgivning.
Cotwolds udgør som tidligere nævnt et af de mere komplekse
områder, hvilket ikke mindst skyldes dets størrelse. Området er
valgt som eksempel, fordi der forekommer en række forskellige
forhold i udpegningsprocessen, som ikke alle kan genfindes i
de mindre områder. Denne kompleksitet afspejles også i den
senere forvaltning af områderne. Som led i at opnå de mål, som
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er blevet opsat for Cotwolds, er ca. halvdelen af området i 1994
blevet udpeget som særligt sårbart område (Environmentally
Sensitive Area) (Fairclough (ed) 1999). Denne udpegning
medfører, at der kan søges speciel støtte til visse former for
arealanvendelse. Udpegningstypen er også blevet anvendt i
flere af de øvrige AONBs. Udpegningstypen anvendes som led
i forøgelse og udbygning af den sikring af landskabet, som udgør den oprindelige årsag til udpegningen.
I forbindelse med dette projekt er beskrivelserne af de 41 udpegninger blevet gennemgået. Af denne gennemgang fremgår,
at der er forskel på forvaltningen af de forskellige områder; i
nogle distrikter anvendes de aktivt i forbindelse med turistmæssig og rekreativ markedsføring af amterne. Fokuseringen på de
rekreative aspekter afspejles også i forskelle i aktivitetsniveau
med hensyn til udarbejdelse af turistinformation og etablering af
stiforløb. Et element er dog påfaldende identisk; for de fleste af
områderne gælder, at der er en god forankring i det lokale
samfund. Forankringen skyldes sandsynligvis, at mange af de
udpegede områder er både 30 og 40 år gamle, og derved er de
igennem de mange år blevet ”indbygget” i lokalbefolkningens
bevidsthed. Denne udvikling er blevet fremmet af den store
medindflydelse, som lokalbefolkningen har på den daglige forvaltning og administration. Det administrative grundlag omkring
udpegningen er udformet på en måde, der også sikrer borgerne
en medindflydelse på landskabsforvaltningen.
Historisk landskabsklassifikation, et eksempel fra Cotwolds
Som omtalt i det forrige afsnit har en række arkæologer og historikere i 1998 præsenteret en metode, hvorefter der foretages
en historisk landskabskarakterisering, idet den almindelige
fremgangsmåde, der anvendes i forbindelse med the
Landscape Character Assessment, ikke i tilstrækkelig grad inddrager de historiske perspektiver og forhold. Den anvendte
metode er endnu ikke generelt udbredt i England, men er blandt
andet blevet testet i Cotwolds. I det følgende gives derfor en
kort beskrivelse af fremgangsmåde og resulatet af denne analyse gældende for Cotwolds området. Mht. Cotwolds var landskabsopfattelsen for statisk efter historikeres og arkæologers
mening, idet den generelle holdning var, at ”tiden havde stået
stille i Cotwolds”. Betragtede man udviklingen over et lidt længere tidsforløb, kunne det konstateres, at der i området skete
en udvikling, som truede interessante og bevaringsværdige historiske og arkæologiske forhold i området. Gloucestershire
County Council og English Heritage påbegyndte derfor i 1997
en historisk klassifikation af området, som blev afsluttet og
afrapporteret i 1999 (Fairclough (ed) 1999).
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Den udviklede metode tager udgangspunkt i den allerede beskrevne metode til Landscape Character Assessment. Tidsmæssigt fokuserer den på to tidsserier. Der tages udgangspunkt i det eksisterende landskab; det drejer sig om markfelter,
skove osv, som kan spores til middelalderen. Andre elementer
er f.eks. små irregulære markfelter, marker på stejle skrænter
osv. Den anden periode, som er i fokus, er landskabet fra det
13. og 14. århundrede. Nogle grænser i det daværende landskab er blevet overført til et nyere landskab, f.eks. kan man
genfinde vangelagsgrænser i de senere udskiftnings- og
markgrænser.
Arealanvendelsen i Cotwolds er stærkt præget af middelalderlige og senere marksystemer, men er også et produkt af præhistoriske og romerske aktiviteter, og der findes mange vidnesbyrd i landskabet fra disse perioder.
Analysen blev foretaget ved hjælp af moderne topografiske kort
i 1:25000 og flyfoto fra 1990. Derudover blev der anvendt geologiske kort og jordtypekort samt historiske kort med stor detaljeringsgrad.
Disse data blev suppleret med analyser af stednavne og andre
data, som var blevet generet i anden sammenhæng.
Der blev genereret en liste af forskellige landskabstyper, og
disse blev opdelt i 16 overordnede landskabstyper såsom ”A:
Former open fields, now enclosed, B: Long term common pasture or downland – mainly enclosed”. De overordnede typer
blev igen underinddelt i 58 typer. Et eksempel på disse underinddelinger kan ses i tabellen i figur 14.
Historic landscape types
elds, now enclosed

A1: Irregular piecemeal enclosure of open
fields – late medieval onwards
A2: Regularised piecemeal enclosure of
open fields - surviving as small fields
A3: Regular enclosure of open fields post medieval ? parliamentary
A4: Less regular, but organised enclosure
of open fields
A5: Regularised piecemeal enclosure of
open fields – surviving as large fields
A6: Regular enclosure of open fields
within an irregular boundary – reorganisation of former piecemeal enclosure

Figur 14. Tabellen viser underinddelingen af en af de 16 historiske landskabstyper.
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Hver parcel blev klassificeret som tilhørende en specifik landskabstype og blev indtegnet enten som polygon eller som et
punkt på kort i 1:25000. Efterfølgende blev der produceret et
kort, der viste den samlede klassifikation og en tilhørende beskrivelse af den tilknyttede historie og arkæologi. Det resulterende kort omfatter derved polygoner, linier og symboler, som
igennem deres kode refererer til en specifik landskabstype. De
producerede kort blev digitaliseret igennem et privat firma. Udgifter til denne digitalisering udgjorde 20% af de samlede omkostninger, men bevirkede at det endelige slutprodukt blev meget fleksibelt. Anvendelsen af et digitalt kort og GIS medførte, at
det producerede materiale umiddelbart kunne kombineres med
andre eksisterende udpegninger i området.
Den historiske landskabstype-klassifikation og de dertil hørende
kort anvendes nu rutinemæssigt i forvaltningen af områderne.
De danner grundlaget for den arkæologiske rådgivning og for
nye undersøgelser. Informationsmængden i dette datasæt er
stor; English Heritage konkluderer, at selv om det samlede datasæt nu er blevet gjort meget tilgængeligt og let at håndtere,
har man endnu ikke nået at analysere og udnytte de muligheder, som denne kortlægning giver mulighed for.
Den efterfølgende brug af kortlægningen har vist, at det producerede materiale er meget anvendeligt i forbindelse med planlægning og forvaltning af the Cotwolds AONB. Analysen viser,
at den største dynamik indenfor området forårsages af landbrugets udvikling, men også at denne kun vanskeligt kan reguleres
igennem planlægning og forvaltning.
Anvendelse af den historiske landskabsanalyse har vist, at
denne typologisering danner et godt grundlag for planlægning
og fordeling af forskellige miljøorienterede landbrugsstøtteordninger. Den har også vist sig at være meget anvendelig i forbindelse med planlægning af skovrejsningområder. Rapporten
henviser dog til, at den måske største værdi af denne analyse
fremkommer ved, at kortlægningen og beskrivelsen visualiserer
og styrker formidlingen af, at vi lever i et historisk miljø.

Konklusion
Den lange tradition indenfor landskabsforvaltningen i Storbritannien har bevirket, at der igennem tiderne har været afprøvet
adskillige metoder specielt indenfor værdisætning og kvalitetsvurdering. Debatten i 1980’erne viste, at værdisætningen af
landskabet meget ofte blev baseret på et subjektivt grundlag på
trods af, at udgangspunktet oprindelig blev opfattet som væren
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de objektivt. Den til tider ret intensive debat resulterede i begyndelsen af 1990’erne i udviklingen af en metode til bestemmelse af egns- eller landskabskarakter. Metoden tager udgangspunkt i, at en fyldestgørende klassifikation af landskabet
nødvendigvis må omfatte både natur- og kulturgrundlaget.
Ydermere er metoden opbygget på grundlag af erkendelsen af,
at en sådan beskrivelse nødvendigvis må indeholde både objektive og subjektive elementer. Den er dog opbygget sådan, at
disse klart kan adskilles i beskrivelsen. Fortolkningen af de mere sanseorienterede oplevelser forsøges nedbrudt i enkeltelementer, som beskrives separat. Metoden anvender begreberne
værdi og kvalitet, men formålet med metoden er ikke, at der
skal kunne foretages en kvantitativ vurdering af de egenskaber
med henblik på at kunne sammenligne de forskellige områder.
Et af de positive elementer ved metoden er, at alle landskabstyper kan beskrives og analyseres på en ensartet måde,
og samtidig kan den anvendes på en række forskellige skalaer.
På trods af den forholdsvis lange driftsmæssige erfaring er
metoden endnu ikke endeligt udviklet. Dette kan f.eks. ses på
det kulturhistoriske område. På dette område nævnes ingen
eksplicit metode med henblik på inddragelse af kulturmiljøet.
Dette har derfor givet anledning til udvikling af en metode til bestemmelse af den historiske egnskarakter; denne metode er
dog endnu kun anvendt i nogle få udvalgte områder. Ikke desto
mindre viser eksemplet fra the Cotwolds det hensigtsmæssige i
en sådan karakteristikon.
Et eksempel på den landsdækkende anvendelse har været
gennemførelsen af klassifikation af egnskarakter (the Countryside Character Initiative). Denne veldokumenterede typologi
danner et godt grundlag for en efterfølgende landskabsforvaltning. En anden variant af metoden er tilpasset anvendelsen i
forbindelse med VVM-vurderinger; i denne variant anvendes et
specielt begrebsapparat til bestemmelse og klassifikation af
visuel sårbarhed og til vurderingen af visse landskabselementers sårbarhed.
Metoden har flere varianter; den engelske og skotske er stort
set identiske, mens den walisiske og den irske har mindre afvigelser fra disse. England og Wales har længst erfaring med
metoden, i Nordirland er metoden først ved at blive implementeret, og samtidig går den irske metode videre end de øvrige på
punktet omkring landskabsværdi. Den irske variant opsætter
fastere rammer for den subjektive beskrivelse igennem anvendelsen af en række matricer. Derved bliver det muligt at visualisere værdi og sårbarhed i de enkelte landskaber, og det
medfører igen muligheder for at foretage en sammenligning.
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Man må dog med den irske metode tage forbehold for, at der
endnu ikke findes driftsmæssige erfaringer med anvendelsen af
metoden.
Storbritannien har et udbredt net af forskellige landskabsudpegninger, og der er i denne rapport kun medtaget enkelte illustrative eksempler. På trods af denne begrænsning giver de
udvalgte udpegninger dels et indtryk af de anvendte metoder i
forbindelse med grænsedragningen, som tydeligt afspejler anvendelsen af den førnævnte metode til bestemmelse af egnskarakter. Landet har en lang erfaring med både nationalparker og
udpegning af specielt smukke landskaber. De rekreative
aspekter ved udpegningen af nationalparker har igennem årene
fået en stadig større vægt, og i det skotske eksempel er et af
argumenterne for etableringen af nationalparker, at dette kan
forbedre de økonomiske vilkår for lokalområdet igennem et
øget antal besøgende. I det hele taget fremstår udpegningen af
de tre skotske nationalparker som de mest interessante grundet
den nye lovgivning, som ligger bag, og de principper for selvforvaltning som sikres igennem denne lovgivning.
Udpegningen af de specielt smukke landskaber i England og
Wales kan ses som et udtryk for ønsket om at bevare et givet
landskab for senere generationer. Områderne er forbundet med
restriktioner af forskellig art, som kombineres med specielle
støttemuligheder, og samtidig er der mulighed for at kombinere
forskellige støtteordninger indenfor områderne. Ikke desto mindre fremstår udviklingsperspektivet noget diffust i disse områder, hvilket står i kontrast til de hollandske VML-områder, som
behandles i næste kapitel.
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Holland
Dette afsnit bygger især på hollandsk og engelsk litteratur, som
findes under en række forskellige internetadresser, der kan ses
bag i rapporten.

Plangrundlaget
I Holland trådte det gældende planlægningsgrundlag for det
åbne land i kraft i 1965 (the Spatial Planning Act), men siden er
der løbende blevet foretaget ændringer. Systemet er derved
blevet udviklet, så det i dag udgør et komplekst aktstykke, som i
mange tilfælde er overordentlig vanskeligt at forvalte i praksis.
Den hollandske stat har derfor besluttet, at der skal foretages
en gennemgribende revision af plangrundlaget.
Organisation
Planlægningsrammen er i øjeblikket organiseret på en måde,
der tager udgangspunkt i, at de enkelte niveauer i statsapparatet er forbundet med et specifikt ansvarsområde. Rammen fra
1965 er baseret på, at den specifikke politik derefter, mere eller
mindre automatisk, indarbejdes i planer i den lokale administration. Dette sagsforløb er dog i stigende grad blevet kompliceret
og usmidigt som følge af de løbende ændringer og tilføjelser til
plansystemet. Hverken planbeslutninger eller regionplaner
skelner klart imellem politiske betragtninger og forhold, som er
juridisk bindende. Denne uklarhed bevirker, at det er vanskeligt
for andre institutioner at vurdere de fremlagte planer: Hvad er
direktiver fra den statslige forvaltning, og hvad er lokale politiske udmeldinger og intentioner i lokalforvaltningen?
En konsekvens af dette er, at det er blevet almindeligt at forskellige dele af statsapparatet fremstår med modstridende interesser. En udvikling som bevirker, at det ikke er ualmindeligt, at
uenigheder imellem statsapparatets enkelte dele bliver afgjort i
retten. Denne udvikling ses også i stigende grad imellem statsapparatet og offentligheden. På grund af det uholdbare i denne
situation har man i Holland begyndt en gennemgribende revision af plansystemet, som sigter mod at tilpasse systemet imod
de ændrede roller, der i dag præger amter, kommuner m.m. i
forhold til situationen i 1965.
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Det nye system
Den nye planreform er ikke endeligt udformet, og den vil derfor
kun blive overfladisk behandlet her. En uddybende redegørelse
for baggrunden for det nye system kan findes på
www.minvrom.nl. Primært sigter den imod et højere ansvar i de
enkelte dele af statsapparatet og den amtslige og kommunale
administration. Samtidig tilstræbes der en hurtigere sagsbehandling, og det vil være forbundet med retslige og administrative konsekvenser for det pågældende administrative niveau,
såfremt den lokale planlægning ikke er i overensstemmelse
med den overordnede planlægning. Et andet forhold er, at der
foretages en decentralisering som bevirker et større råderum for
de forskellige forvaltningsniveauer.

Definition af landskabstyper
I Holland er der foretaget en definition af landskabstyper, der
tager udgangspunkt i geomorfologisk klassifikation, som efterfølges med vurdering af kulturlandskabet. Definitionen af de 9
forskellige landskabstyper tager udgangspunkt i den hastige
udvikling, som det hollandske landskab gennemgår i disse år.
Formålet med definitionen er, at den kan danne grundlag for
senere vurderinger af, hvilke landskaber der især er vigtige at
beskytte; derved anvendes den også i forbindelse med en bestemmelse af landskabskarakter. Begrebet landskabskvalitet
behandles mere implicit end i Storbritannien, hvorimod en bæredygtighedsvurdering er central for den efterfølgende vurdering.
Bestemmelsen af landskabstyper tager udgangspunkt i, at de
forskellige landskaber er forbundet med type-specifikke kvaliteter.
Definitionen opdeler landskabet i to ”lag”, som nærmest kan
defineres som en landskabstypologi bestående af et vertikalt og
et horisontalt niveau. Det vertikale niveau benytter en geomorfologiske klassifikation og inddeler landskabet i 9 hovedtyper.
Den horisontale klassifikation eller det øverste lag karakteriserer landskabsmønsteret og de grønne landskabselementer.
Disse to lag anvendes til at definere 9 forskellige landskabstyper, som igen underinddeles i 19 forskellige typer. De 9 typer er
præget af tilstedeværelsen af vand, som mange steder er udpræget i det hollandske landskab. Derfor findes der overvægt af
forskellige landskabstyper i forbindelse med marsken foruden
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forskellige typer af klitlandskaber, flod-terrasser og ferske samt
salte enge m.v.
I forbindelse med klassifikation af hver af de nye typer foretages
en underinddeling i de tre niveauer Geografi, Kulturhistorie og
Landskabsdynamik. Beskrivelsen af underinddelingen medvirker til en bestemmelsen af landskabskarakter, identitet samt
bæredygtighed.
Geografi
Under denne overskrift foretages der udfra anvendelse af en
række forskellige temaer omkring jordtyper, morfo- og hydrologi
en inddeling i en af de 19 undertyper. Til denne klassifikation
benyttes den tidligere anvendte metode i opdeling i en vertikal
og en horisontal analyse. I denne forbindelse er det tydeligt at
se, hvordan udviklingen af den landskabsøkologiske metode og
begrebsapparat bliver benyttet i udpegningen.
Kulturhistorie
Den kulturhistoriske analyse fokuserer på mønstre og enkeltelementer. Metoden er ikke fyldestgørende beskrevet, idet der
blot fremhæves en række forskellige kulturhistoriske elementer,
som indgår i vurderingen. Dette er eksempler som:
•
•
•
•

Småbrugslandskaber
Herregårdslandskaber
Større forsvarslinier og fæstningsværker
Specielle diger

Landskabsdynamik
Metoden til at bestemme et givet områdes landskabsdynamik
forklares ikke nærmere, men den anvendes i forbindelse med
den efterfølgende bestemmelse af områdets bæredygtighed.

Landskabskarakter og bæredygtighed
Begrebet landskabskarakter anvendes meget lig den tidligere
beskrevne metode fra Storbritannien, men i Holland sammenknyttes dette begreb også med identitet. Sammen udgør de to
begreber en ramme for landskabsopfattelsen. Bæredygtighed
anvendes forholdsvist proaktivit, og begrebet anvendes i vurderingen af muligheden for, at det aktuelle landskab kan videreføres til kommende generationer.
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I Holland anvendes tre begreber, som et givet landskab bør
opfylde, hvis det skal betegnes bæredygtigt og samtidigt have
en karakter, som det ønskes at bevare for eftertiden:
•

Landskabet skal være værdifuldt set ud fra et æstetisk
synspunkt.

•

Landskabet skal være værdifuld set udfra et økologisk
synspunkt, og der skal være mulighed for at kunne udvikle den økologiske kvalitet i landskabet.

•

Landskabet skal rumme muligheder for en forbedring af
lokale økonomiske aktiviteter f.eks. i form af gårdbutikker,
turisme, rekreation, udlejning m.m.

I den hollandske stillingtagen til landskabet indgår der betragtninger omkring landskabskarakter, æstetik og visuelle forhold,
hvilket er elementer som kendes fra de øvrige eksempler, som
er indeholdt i denne rapport. Den hollandske metode adskiller
sig dog fra de andre metoder ved, at den allerede i karakterisering og udpegning af landskabet også har en meget aktiv stillingtagen til landskabets udviklingspotentiale. Resultatet af
denne vurdering har betydning for den efterfølgende prioritering
af området.
I det følgende gives et eksempel på en landskabsudpegning
hvor denne fremgangsmåde dels er blevet anvendt i udpegningen dels forsøges det socioøkomiske potentiale understøttte
igennem en række forskellige tiltag.

Nationalparker og Valuable Man-made Landscapes
in the Netherlands (VML)
I Holland findes dels egentlige nationalparker, hvis formål er
karakteriseret ved at omfatte et bredt spekter af forskellige formål, dels findes der en udpegning af Værdifulde Menneskeskabte Landskaber (VML).
I begge typer områder fokuseres der specifikt på naturpleje og
aktiv naturgenopretning samtidig med, at de rekreative muligheder udvikles. Desuden anvendes områderne i forbindelse
med naturformidling, uddannelse og forskning, de sidste to
punkter er dog især gældende for så vidt angår nationalparkerne. Nationalparkerne fungerer som en form for økologisk trædesten, idet de er forbundet med hinanden igennem et økologisk netværk af grønne korridorer.
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VML er karakteriseret ved en meget fremadrettet og aktiv landskabsforvaltning, som også aktivt inddrager lokalbefolkningen.
Udpegningen minder en del om AONB-udpegningen i Storbritannien, og både baggrund og formål for udpegning af VMLs og
AONBs er meget lig hinanden. Samtidig ses dog også en række forvaltningsmæssige forskelle. I det følgende foretages derfor en kort gennemgang af VLM-udpegningen i Holland.

Figur 15. Med grønt ses de 11 VML-områder i Holland. Stjernesymbolet viser
specielle rurale projektområder. Byer er vist med gråt.
VML-udpegningen
VML-udpegningen omfatter 11 områder fordelt i hele i landet
som vist på figur 15. For alle områder gælder, at landskabet er
beskrevet som smukt, og det nævnes at der i disse områder
findes en værdifuld natur og et stort potentiale for en rekreativ
og turistorienteret anvendelse. Der er i alle 11 tilfælde tale om
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egentlige landbrugslandskaber, og den lokale økonomi er derfor
også domineret af dette erhverv. Områderne er primært udpeget på grund af deres unikke karakter, idet det dog ikke specifikt
nævnes, hvilke kriterier der har ligget til grund ud over de førnævnte. Grænsedragningen er speciel; områderne er på figur
15 afbilledet med meget diffuse grænser, hvilket er bevidst.
Ændringen af den landbrugsmæssige arealanvendelse prioriteres højt i områderne, hvilket er medvirkende til den diffuse
grænsedragning, idet udpegningen udnytter det forhold, at
nogle bønder i området er mere interesserede i støtteordningerne end andre. Udpegningsproceduren har tilsyneladende
inddraget det forhold, at disse landskaber er meget værdsatte
og tiltrækker et stort antal besøgende. Derudover fremhæves,
at de er udsat for et stigende antal trusler, som forbindes med
det moderne landbrug, specielt nævnes forsuring, eutrofiering,
fragmentation og forurening.
Administration
I et samarbejde mellem de pågældende amter og Ministeriet for
Landbrug, Natur og Fiskeri er der udarbejdet en strukturplan for
hvert af de 11 områder. Denne plan er dels udarbejdet med
henblik på at beskytte naturen, dette punkt ligner den de engelske AONBs, på to andre punker adskiller den sig derimod. Disse punkter er dels den aktive forbedring af de rekreative muligheder, dels er planen meget handlingsorienteret omkring forandring af det eksisterende landbrug. Der udvikles i forbindelse
med planen en strategi, som aktivt påvirker udviklingen i landbruget imod et bæredygtigt landbrug. Disse forskelle mellem
det engelske og det hollandske er sandsynligvis påvirket af det
faktum, at der på et område svarende til Jylland findes 15 mill.
mennesker og i visse områder er et meget intensivt landbrug.
Finansiering
Fra begyndelsen af 1990’erne til 2001 vil der i alt være anvendt
115 mill. gylden svarende til 379 mill. kr. Pengene er ligeligt
fordelt med 34 mill. kr. til hvert VML-område. 60% af disse midler er anvendt til at ændre landbruget i følgende retning:
•
•
•

Konvertering til bæredygtige eller økologiske landbrug
Til natur- og landskabsforvaltning
Udvikling af regionale produkter

Finansieringen målrettes med andre ord imod en række tiltag,
som sigter på at fastholde landbrugserhvervet som centralt i
den lokale økonomi, men samtidig forceres udviklingen i en retning, som vil medvirke til at fastholde områdets specielle karakter. Der findes derved en meget tæt kobling imellem natur-
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og landskabsforvaltning og udviklingen af landbruget i området.
Lokalforvaltning
Det forhold, at siden 1950 er 500 af 1400 plantearter gået
stærkt tilbage og 40 er helt forsvundet, og at antallet af ynglende fugle i samme perioden er faldet til en tredjedel,
(www.minlnv.nl) har bevirket, at der i den offentlige administration og i visse dele af befolkningen eksisterer et udtalt ønske
om at ændre udviklingen aktivt. VML-udpegninger er baseret på
og afhængig af en deltagelse fra den lokale befolkning. Staten
har udarbejdet den planmæssige ramme og udbetaler forskellige former for støtte. Derudover kontrollerer de, om udarbejdelsen af planer stemmer overens med de overordnede strukturplaner for området. Amter og kommuner samarbejder desuden
med Staten omkring det fælles mål at give områderne en ny
fremadrettet drivkraft. Det er ikke mindst på dette punkt, at den
gennemførte politik i VML-områderne virker betydeligt mere
dynamisk end AONB-områderne i Storbritannien.
Formidling
Udvikling og forvaltning er baseret på en ”bottom-up approach”
hvor den lokale forvaltning, institutioner og interesseorganisationer inddrages, og derfor er der også forskel på, hvor velfungerende de forskellige områder er. Områderne nær Randstad og
andre større byområder er f.eks. udsat for et stort pres i retning
af øget bebyggelse m.m. I andre findes der en vis usikkerhed
overfor nye ordninger på landbrugsområdet, hvilket medvirker
til, at nogle områder kræver mere tid og større tilvænning end
andre. Der er i vidt omfang etableret træningskurser, demonstrationer og informationsmøder i forbindelse med implementeringen af den nye forvaltningsmetode. Derigennem sikres en
meget høj grad af folkelig deltagelse. For de fleste områder er
denne mulighed for medindflydelse på udviklingen noget helt
nyt.

Konklusion
Landskabsforvaltningen i Holland tager i høj grad udgangspunkt
i en forbedring af økologiske forhold i landskabet. Omend både
visuelle og æstetiske forhold indgår i overvejelserne, så fremstår vurderingerne omkring disse forhold som mindre betydende end vurderingen af de økologiske aspekter. Denne prioritering skyldes sandsynligvis de ovennævnte forhold vedrørende
landets størrelse kombineret med den intensive arealanvendelse. Samtidig skal det også ses i lyset af den lange forskningstradition indenfor landskabsøkologi, som karakteriser forsknin
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gen omkring det åbne land i Holland. I mange tilfælde er de udviklede landskabsøkologiske metoder også blevet implementeret i forvaltningen af landskabet og udgør nu en integreret del af
den administrative forvaltning. Dermed er det landskabsøkologiske paradigme med til at præge prioriteringer og anvendte
metoder i det åbne land. Den proaktive tilgang til landskabet,
som inddrager en vurdering af det socioøkonomiske potentiale
på et tidligt tidspunkt i udpegningsproceduren, er et udtryk for
denne integration. Samtidig er stillingtagen til økonomisk bæredygtighed allerede i udpegningsproceduren noget enestående
blandt de metoder, som behandles i denne rapport.
Et andet karakteristisk element i Holland er udviklingen af plansystemet. Den igangværende planreform bevirker, at udviklingen går imod en højere grad af selvforvaltning og decentralisering. Denne udvikling afspejles også i måden, VML-områderne
forvaltes på. Samlet set virker VML-udpegningen og den dertil
hørende forvaltning som en meget moderne og samtidig smidig
forvaltningspraksis, ikke mindst på grund af den høje grad af
lokal medindflydelse. VML har samme formål som en egentlig
nationalpark, når det det drejer sig om at beskytte landskabet,
men samtidig inddrages og udvikles lokalområdet indenfor
VML-udpegningen på en meget aktiv måde hvilket medvirker
til, at VML-området bliver et attraktivt område at bosætte sig i
eller at besøge.
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Analyse og vurdering af landskaber i
Tyskland
Introduktion
Tyskland kendetegnes blandt andet ved en meget lang tradition
for vurdering af landskabet. De tyske metoder har det fællestræk, at de anvender et landskabsbegreb, der opfatter landskabet som et fysisk, funktionelt, visuelt og værdimæssigt udtryk af
naturlig rigdom, hvad enten den er menneskeskabt eller ej. Udtrykket ’natur- og landskabsbeskyttelse’ anvendes ofte i tyske
beskrivelser, hvilket refererer til det synonyme i de to begreber.
Naturbegrebet i Tyskland er ligeledes meget bredt og omfatter
fire dimensioner, den ’biotiske natur’ (planter og dyr), den ’abiotiske natur’ (vand, jord, klima/luft), den ’funktionelle natur’ (Naturhaushalt, som opstår gennem sammenspil mellem biotiske
og abiotiske faktorer) og den ’æstetiske natur’ (skønhed,
egnskarakter og mangfoldighed). Med andre ord omfatter naturbegrebet også det, vi herhjemme betegner som ’miljø’. Det
hænger tildels sammen med, at udforskning og beskyttelse af
naturen i Tyskland går tilbage til det 19. århundrede, hvilket er
længe før man begyndte at tale om miljøbeskyttelse (som på
europæisk plan først for alvor tog fart efter 1970). Dermed afspejler naturbegrebet i Tyskland den holistiske tradition inden
for landskabsøkologien, som iflg. Naveh (2000) blev udviklet af
middel- og østeuropæiske landskabsøkologer efter Anden Verdenskrig.
De tyske landskabsvurderingsmetoder omfatter alle fire ovennævnte dimensioner af natur og landskab. Dette forhold bevirker sammen med den lange tradition på området, at det kan
være vanskeligt at sammenfatte og formidle et repræsentativt
udsnit af disse metoder. Derfor er der valgt følgende struktur for
de følgende afsnit: Først introduceres dele af det administrative
grundlag samt nogle af de overordnede retningslinier for naturforvaltningen. Dette afsnit efterfølges af nogle udvalgte metoder
til analyse og vurdering af natur og landskab. Derefter konkretiseres nogle af disse metoder i et case studie om landskabsplanlægning i delstaten Hessen, hvor der også belyses institutionelle aspekter for vurdering af landskabet, både den lovmæssige baggrund og de involverede aktører. Afsluttende sammenstilles nogle bemærkelsesværdige enkeltheder, som er relevante med henblik på vurdering af landskab i Danmark.
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Det administrative grundlag
De vigtigste principper af metoder til vurdering af landskab i
Tyskland kan udledes af Naturbeskyttelseslovens § 1 (Her bruges den aktuelle bekendtgørelse af 21. september 1998; BGBl.
I, s. 2994), som kan oversættes som:
Formål med naturbeskyttelse og landskabspleje
Stk. 1. Natur og landskab skal både i bebyggede
og i ubebyggede områder beskyttes, plejes og
udvikles således, at
1. naturhusholdningens ydelsesevne (se note 1
sidst i kapitlet)
2. naturressourcernes brug
3. plante- og dyreriget samt
4. mangfoldighed, egnskarakter og skønhed af
natur og landskab
som menneskets livsgrundlag og som forudsætning for hans rekreation i natur og landskab er
holdbart sikret.
Stk. 2. De fra stk. 1 resulterende krav skal afvejes indbyrdes såvel som mod andre krav fra almenheden over for natur og landskab.
Vurderingen af landskabet kommer ind i billedet i forlængelse af
stk. 2, som redskab til afvejning af naturens goder indbyrdes og
til beskyttelse af disse over for andre krav. Følgende principper
og krav er anvendt og bliver opfyldt i de tyske metoder til vurdering af landskabet:
1. Lighedsprincippet. Lovens første sætning slår fast, at natur
og landskab findes både i bebyggede og ubebyggede områder. Både byer og det åbne land er omfattet af analyser og
vurderinger. Ingen former for arealanvendelse bliver diskrimineret, alle skal vurderes, hvad enten det drejer sig om byudvidelse, svæveflyvepladser, skov, landbrugsareal, osv.
2. Heldækningsprincippet. (Metoderne anvendes på hele
arealet.) Dette ligger i forlængelse af det generelle krav om,
at natur og landskab skal beskyttes uanset hvor det er placeret. Vurderingen fokuserer ikke på de forskellige landskabselementer, men omfatter den samlede arealanvendelse og alle dennes bestanddele.
3. Helhedsprincippet. De fire dimensioner: Naturhusholdningens ydelsesevner, naturressourcernes brug, biologisk di
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versitet samt landskabets mangfoldighed og skønhed supplerer hinanden. Samlet udgør de en helhed og er centrale i
landskabsvurderingen. Vurderingsmetoden tilgodeser helheden, og de fire dimensioner integreres til en samlet vurdering af natur og landskab.
4. Det fremadrettede princip. Krav om beskyttelse, pleje og
udvikling indebærer, at metoderne også anvendes til at
analysere fremtidige udviklingsmuligheder. I forbindelse
med lovens afsnit om landskabsplanlægning (§§ 5 til 7) kan
der identificeres to yderligere principper og krav:
5. Krav om evaluering og fornyelse. Beskyttelse, pleje og
udvikling indebærer som følge af §§ 5 til 7 (landskabsplanlægning), at de foreslåede pleje- og udviklingsforanstaltninger evalueres med henblik på at kunne vurdere, om målsætningerne opnås.
6. Krav om dokumentation og vurdering af status quo.

Metoder til analyse og vurdering af natur og landskab
Grundet den lange tradition findes der en omfattende dokumentation af forskellige metoder til analyse og vurdering af natur og landskab i den tyske litteratur. Den måske mest systematiske tilgang til metoderne findes i bogen ”Analyse und
ökologische Bewertung der Landschaft“ (Analyse og økologisk
vurdering af landskabet; Bastian og Schreiber 1999), som indeholder bidrag fra i alt 20 forfattere. Bogen omfatter en lang række metoder indenfor området landskabsanalyse. Det følgende
afsnit er baseret på denne bog, og der fokuseres især på metoder til landskabsvurdering og herunder metoder til vurdering af
visuel kvalitet i landskabet.
Die naturräumliche Gliederung Deutschlands
Udfra en holistisk betragtning udgør helheden er mere end
summen af de enkelte dele (Smuths 1926, i Syrbe 1999). Med
udgangspunkt i denne betragtning blev der i årene efter Anden
Verdenskrig gennemført en inddeling af Tyskland i naturrumlige enheder (naturräumliche Gliederung), i dansk terminologi var der tale om en definition af en landsdækkende typologi
eller regionalisering. Resultatet blev offentliggjort som Handbuch der naturräumlichen Gliederung Deutschlands og blev
publiceret i ni oplag mellem 1953 og 1962 (Meynen og
Schmithüsen 1953-1962). Bogen, der er på mere end 1300 sider plus et omfattende kortbilag, danner den dag i dag et standardgrundlag indenfor en række områder. F.eks. kan nævnes,
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at den anvendes rutinemæssigt i forbindelse med landskabsanalyse, identifikation af Leitbilder (hovedformål og retningslinier) i naturbeskyttelse og landskabsplanlægning samt andre
planlægningsmæssige sammenhænge.
Hovedformålet med Naturräumliche Gliederung er inddelingen
af arealet i naturlig-rumlige hovedenheder og beskrivelsen af
disse. Det drejer sig om at fastslå det karakteristiske ved de
enkelte naturlig-rumlige enheder, og samtidig beskrives hvad
det er, der adskiller den enkelte enhed fra andre. Metoden anvender udelukkende data vedrørende naturgrundlaget. Den er
beskrivende og analyserende, men der foretages ingen egentlig
værdisætning af landskabet. Metoden anvender følgende data i
forbindelse med definition af typologien:
Geologi og geomorfologi (terrænudformning). Her omtales de
geologiske formationer og deres oprindelse. Et skifte fra en type
geologi til en anden kan være kriterium for en grænsedragning
imellem to forskellige naturlig-rumlige enheder. Terrænudformningen vurderes m.h.t. hældning, højdeforhold, om terrænet er
jævnt, kuperet, eller om der er tale om egentlige bjerge.
Jordbund. Jordbundsforhold er påvirket af det geologiske udgangsmateriale samt terrænudformning; forvitrings-, erosionsog aflejringsprocesser i forskellige tidsaldre finder deres udtryk i
de nuværende jordbundsforhold. Disse anvendes ligeledes som
kriterium til afgrænsning af enhederne.
Klima. De primære klimadata, som anvendes, er først og
fremmest den gennemsnitlige årstemperatur samt den gennemsnitlige årlige nedbørsmængde. Andre data er første og
sidste nattefrost, antal af dage med snedække, antal frostdage,
osv.
Vand. Under vandtemaet bliver der omtalt grundvandsforhold
(bl.a. nydannelse, afstand til jordoverflade, grundvandsstrømninger), vandløb og søer samt hydrogeologiske forhold (vandløbsoplande). Nydannelse af grundvand, afstand til jordoverflade m.m., vandløbsnettet og dets hierarki. Derudover fremhæves
grundvandets relation til klimatiske og terrænmæssige karakteristika. Endelig omtales vandløbenes oplande, relationer mellem grundvandets kemiske sammensætning og de geologiske
formationer.
Vegetation. I den naturlig-rumlige inddeling omtales områdernes “potentielle naturlige vegetation” hvilket er den vegetation,
som vil findes i dette område såfremt der ikke var nogen menneskelig indflydelse. F.eks. vil muligheden for skov med domi
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nans af bøg eller af eg afhænge af samspillet mellem de førnævnte naturfaktorer, geologi / terræn, jordbund, klima, vand.
Dermed anvendes den potentielle naturlige vegetation som en
indikator for planternes vækstbetingelser.
Afgrænsningen af de enkelte naturlig-rumlige enheder sker ved
brug af alle fem ovenstående temaer, idet metoden fravælger
anvendelsen af kulturskabte data. Derved etableres et referencesystem, som er relativt stabilt, da naturgrundlaget ikke ændrer sig hurtigt. Dette er metodens styrke, at den på landsplan
etablerer en varig referenceramme for inddeling af arealet ud
fra naturgrundlaget.
Metodens svaghed er, at det menneskeskabte, som er underkastet dynamiske forandringer, ikke indgår i analysen. Det vil
sige, at konkrete spørgsmål vedrørende vurderingen af landskabet kan tage udgangspunkt i kortlægningen af natuligrumlige enheder, men samtidig skal analysen altid suppleres
ved aktuelle registreringer. I denne forbindelse anvendes et
analyseværktøj, som tilpasses den aktuelle situation og problemstilling. Efter standardværket var etableret for hele Tyskland i 1962, blev det efterfølgende kritiseret, at den valgte målestok 1:200.000 ikke muliggjorde analyser på lokalplanniveau. I
flere delstater blev arbejdet med den naturlig-rumlige inddeling
på et finere målestoksforhold derfor fortsat. Således viser
Mannsfeld (1999) et eksempel fra delstaten Sachsen, hvor den
naturlig-rumlige inddeling er udført i målestok 1:50.000 og relateret til mikrochorer (10-20 km²). Se også Bieler (1999).
Vurdering af visuel kvalitet (“Landschaftsbild”)
Metoder til vurdering af landskabets visuelle kvalitet tager udgangspunkt i naturbeskyttelseslovens formål om at beskytte,
pleje og udvikle “mangfoldighed, egnskarakter og skønhed af
natur og landskab” både generelt og som forudsætning for rekreation i natur og landskab (§1, a.a.o.). Det vil sige, at der findes en del metoder, der vurderer, hvor velegnet et bestemt
landskab er for forskellige friluftslivsaktiviteter. Metoderne er
baseret på de krav, udøverne stiller til en attraktiv oplevelse.
Eksempelvis er en vandrer interesseret i et attraktivt landskab
men også i en velegnet infrastruktur, som omfatter ikke kun stier, men også seværdigheder, udsigtspunkter, rastepladser /
gastronomi (se gennemgang hos Weber og Wardenga, 1999).
Æstetisk vurdering af landskabet er behæftet med problemer
(se i det følgende Weber et al., 1999). At måle herlighedsværdi
ved hjælp af fysiske parametre er vanskeligt og er forbundet
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med subjektivitet jævnfør erfaringerne i Storbritannien. Værdisætning af enkelte kriterier kritiseres på samme måde for
subjektivitet. Derudover ændres den subjektive værdisætning
med tiden på grund af forandringer i natursynet, men også de
fysiske landskaber kan ændres så hurtigt, at det er svært at
etablere en vurdering, som er gyldig over en længere periode.
Andre problemer skyldes landskabets kompleksitet, hvilket er
forårsaget af kombinationen af en stor mængde af visuelle elementer. Metoder, som inddrager mange landskabselementer,
begrænses af de store mængder af data og analyser, der skal
indsamles hhv. gennemføres. På trods af disse begrænsende
faktorer er der udviklet en del pragmatiske metoder til vurdering
af et landskabs visuelle kvaliteter. I det følgende skitseres en af
disse metoder. Metoden er baseret på visuelle landskabsenheder (Landschaftsbildeinheiten) og beskrevet af Weber et al.
(1999) (s. 350 ff.).
Det første trin er dokumentation af visuelle elementer i landskabet. Det anbefales, at der i rurale områder medtages bebyggelser, som her ofte har en særlig betydning for landskabets
egnskarakter. Andet trin er afgrænsning af visuelle enheder,
som af alle besøgende opfattes som karakteristiske og samhørende enheder. Disse indtegnes på kortet og signeres (f.eks.
småstrukturerede enge, monotont produktionslandskab, homogent skovareal). Der tilføjes en beskrivelse af elementer og deres visuelle relationer til de enkelte visuelle enheder (evt. suppleret ved fotos). De enkelte enheder vurderes efterfølgende
med henblik på deres visuelle kvaliteter, ofte i relation til deres
oplevelsesværdi. Vurderingsgrundlag er faktorer som:
• Mangfoldighed i landskabet
• Egnskarakteristik / typologi af landskabet
• Skønhed / harmoni i landskabet
• Landskabets naturlighed / uberørthed
• Eksisterende infrastruktur
• Aktuel udnyttelse til friluftslivsformål

De sidste to faktorer anvendes først og fremmest, når der også
skal tages stilling til de oplevelsesmæssige kvaliteter. Landskabets mangfoldighed vurderes ved hjælp af Abwechslungsreichtum, indhold af egnskarakteristiske vegetationsstrukturer og
andre landskabselementer, terrænudformning, mangfoldighed
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en i arealanvendelse m.v. Landskabets egnskarakteristik er
kendetegnet ved kulturhistorisk værdifulde strukturer, karakteristiske landskabsstrukturer og typiske former for arealudnyttelse
og arealudformning. Skønhed/harmoni søges vurderet udfra
idealet om en passende overensstemmelse af enkeltdelene og
helheden. Landskabets naturlighed kan vurderes ud fra elementernes tilsyneladende oprindelighed eller ved tilstedeværelse af naturlige elementer eller naturtyper. Under infrastrukturen
registreres vandrestier, hvilesteder, grill- eller rastpladser, overnatningsfaciliteter, faciliteter for andre frilufstslivsudøvere (f.eks.
kanoudlejning, bådehavn), gastronomi og lignende. Den aktuelle udnyttelse til friluftslivsformål kan skønnes ved hjælp af
vandre- eller fritidskort, indhentning af oplysninger via kommunal forvaltning og egne iagttagelser under registreringsarbejdet.
En samlet vurdering af landskabets visuelle kvaliteter kan vurderes efterfølgende efter skemaet (se figur 16); dette gøres parallelt med, at der foretages en skriftlige vurdering og begrundelse af de enkelte visuelle elementer. For hver vurderingsfaktor (mangfoldighed, egnskarakteristik, skønhed, naturlighed)
vurderes den pågældende visuelle enhed respons på faktoren;
meget (++), gennemsnitlig (+) eller næsten ikke (-). Alt efter
hvor mange høje og lave karakterer der gives, vurderes landskabsenhedens visuelle kvalitet:
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Antal karakterer for mangfoldighed, egnskarakteristik,
skønhed, naturlighed

Samlet vurderin

++
(højt / udpræget)

+
(gennemsnitl. / tilstede)

(lavt / ikke
tilstede)

Landskabsenhe
visuelle kvalitet

0

0-2

>2

IV (lav)

0

3-4

0-1

III (gennemsnitl

1

0-1

2-3

III (gennemsnitl

1

2-3

0-1

II (høj)

2-4

0-2

0-2

I (meget høj)

Figur 16. Vurderingsskema for landskabsenhedernes visuelle kvalitet. (Kilde: Weber et al. 1
Metoden bevirker, at landskabet kan tildeles en værdi, der udtrykker dets visuelle egenskaber. Et praktisk eksempel på anvendelse af metoden er vist i figur 17, ligeledes citeret fra Weber et al. (1999):

Faktor

Antal

Sa

Landskabsenhed

Mangfoldighed

Egnskarakteristik

Skønhed

Naturlighed

++ +

-

Vu

Velstruktureret ådal
med udpræget relief

++

++

++

+

3

1

0

I

Struktureret landbrugsareal i kuperet
terræn

+

+

++

-

1

2

1

II

Monotont produktionslandskab

-

+

-

-

0

1

3

IV

Monoton fyrplantage, +
jævnt areal

+

+

+

0

4

0

III

Skrænter, bevokset
med skov

+

++

++

2

2

0

I

+

Figur 17. Eksempel på vurdering af landskabsenheders visuelle kvalitet. (Kilde: Weber et al. 1999)
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Case studie: Landskabsplanlægning i Hessen
Vurdering af landskabet i Tyskland indgår som et centralt element i det åbne lands planlægning (Landschaftsplanung; landskabsplanlægning). Begrebet ‘landskabsplanlægning’ i Tyskland afviger på flere punkter fra det, vi herhjemme kalder det
åbne lands planlægning; i det følgende anvendes begrebet
‘landskabsplanlægning’, som er den direkte oversættelse af det
tyske begreb.
I forbundsrepublikken Tyskland har delstaterne ansvar for landskabsplanlægning, naturbeskyttelse og naturforvaltning. Konkret betyder det, at al lovgivningsmæssig aktivitet på forbundsplan fastsættes igennem en rammelovgivning, derved opnås at
delstaterne overholder visse standarder. En systematisk gennemgang af alle tyske delstaters landskabsplanlægning ville
sprænge rammen for denne undersøgelse. Landskabsplanlægningen i de 16 delstater er tilrettelagt på 16 forskellige måder;
institutionelle strukturer varierer, og virkemidlerne bliver anvendt
på forskellig måde. I det efterfølgende er delstaten Hessen
valgt som et case studie. Dette valg er hovedsagelig begrundet
i, at forfatteren af dette case studie i adskillige år har arbejdet
med naturforvaltning i Hessen. Dermed har det pga. personlige
kontakter både til forvaltningen, landskabsplanlæggere og
NGO’ere været muligt at opnå et mere differentieret billede, end
det formodentligt vil være muligt for nogen af de andre delstaters landskabsplanlægning og -evaluering.
De tyske delstaters forskellige måder at implementere landskabsplanlægning på medfører, at en metode anvendt i en enkelt delstat ikke er repræsentativ for hele Tyskland. Det er mere
korrekt at betegne Hessen som en typisk case, idet landskabsplanlægningen her har de samme målsætninger som i de andre
delstater.
Hessen – en kort introduktion
Hessen er en af de geografisk centralt beliggende delstater i
Tyskland. Med lidt over 6 mio indbyggere (se figur 18) har Hessen en lidt større befolkning end Danmark. Derimod er Hessens
samlede areal på under halvdelen af det danske areal. Befolkningstætheden er derfor ca. 2,5 gange højere end herhjemme.
Med hensyn til arealanvendelsen er den høje skovandel iøjnefaldende. 40% af Hessen er dækket af skov. Dermed har delstaten den højeste skovandel i Tyskland. Landbrugsarealets
andel med vedvarende græs udgør 35,5%. Denne, set med
danske øjne, høje andel skyldes tildels naturlige årsager (klima,
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terrænudformning), men også marginaliseringsprocesser. Figur
18 viser nogle nøgletal for Hessen.
Hessen, total

Befolkning, mio
Befolkningstæthed, indbygg. pr. km²
Areal total, km²
deraf

Fordeling af
landbrugsareal

6,052
287
21.115

skovareal, %

39,9

Landbrugsareal, %

43,4

100

herunder agerjord, %

63,7

vedvarende græsareal, %

35,5

andet (vin, frugt, planteskole), %

0,8

Bebygget areal, %

7,3

Trafikareal, %

6,5

Vandløb og søer, %

1,3

Rekreationsarealer, %

0,8

Øvrigt, %

0,8

Figur 18. Befolkning og arealanvendelse i Hessen. (Kilde: Hessisches Statistisches
Landesamt 2001)
Hessen er præget af større forskelle, end det fremgår af tabellens gennemsnitsværdier. Store forskelle, både naturlig-rumlige,
økonomiske og befolkningsmæssige, præger delstaten. RheinMain regionen i det sydlige Hessen er en af de økonomisk
stærkeste regioner i Europa med finanscentret Frankfurt som
midtpunkt, men samtidig har Hessen en del randregioner, hvor
marginaliseringsprocesser præger økonomi, landskab og befolkningsudvikling.
Hessen har desuden meget skiftende naturlig-rumlige forhold.
Der er en del lavt beliggende områder med varmt klima og ofte
gode forudsætninger for landbrugsmæssig produktion. Disse
områder har lav skovandel og domineres af agerjorde. Hessens
bjergområder dækker omkring to tredjedele af hele arealet. Her
er typisk en høj skovandel, og landbrugene marginaliseres og
domineres af vedvarende græsarealer. Det laveste punkt i Hessen ligger i ca. 100 m højde, mens Wasserkuppen-bjerget er
Hessens højeste punkt med 950 m. Figur 19 viser nøgletal for
klimaet fra en lavt liggende og en højt liggende vejrstation.
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n

Højde (m)

ain

Gennemsnitlig
årstemp. (°C)

Gennemsnitlig
årsnedbør (mm)

186

9,1

653

608

6,4

1.307

matiske nøgletal for klimatisk gunstigt og ugunstigt stillede områder i Hessen. (Kilde:
Statistisches Landesamt 2001)
Landskabsplanlægning i Hessen
Landskabsplanlægning i Tyskland er udformet som en sektorplanlægning omfattende naturbeskyttelse, landskabspleje og
anvendelse af det åbne land. Sammen med andre sektorplaner
(f.eks. byudvikling, trafik, infrastruktur) indgår landskabsplanlægningen i den strategisk-rumlige planlægning (Raumordnung), som koordinerer de forskellige sektorers interesser.
Rumlig planlægning har sin hjemmel i Raumordnungsgesetz
(loven om den rumlige planlægning), bekendtgjort den 18.
august 1997, BGBl. I, s. 2102 og i Hessisches Landesplanungsgesetz (hessisk lov om landsplanlægning af 29. november 1974, GVBl. I s. 707). Landskabsplanlægningen har sin
hjemmel i naturbeskyttelsesloven. På forbundsplan findes der
en rammelov, Bundesnaturschutzgesetz – BnatSchG (bekendtgørelse af 21. september 1998; BGBl. I, s. 2994), som udføres
nærmere i Hessisches Naturschutzgesetz – HENatG (bekendtgørelse af 16. april 1996; GVBl. I s. 145).
Til gennemførelse af naturbeskyttelsesloven i Hessen har ministeren udarbejdet to forordninger og et cirkulære, som blandt
andet indeholder retningslinier til udarbejdelse af lokale landskabsplaner.
To planværktøjer
Landskabsplanlægning i Tyskland udføres ved to planværktøjer. På regionalt eller delstatsligt niveau udarbejdes der en master plan. Denne indeholder en fremstilling af de overordnede
forudsætninger og foranstaltninger til opnåelse af målsætningerne inden for naturbeskyttelse og landskabspleje (§ 5 stk. 1
BNatSchG). I Hessen hedder master planen Landschaftsrahmenplan (LRP) og udarbejdes i målestok 1:100.000. Der
udarbejdes i alt tre LRPs hhv. for Nordhessen, Mittelhessen og
Südhessen (metoden i LRP Mittelhessen gennemgås i grove
træk nedenfor). LRP udarbejdes af Statens regionale myndighed, obere Naturschutzbehörde (den øverste naturbeskyttelsesmyndighed). Master planen for landskabet skal der tages
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hensyn til, når regionplanen, som er det strategisk-rumlige
planlægningsværktøj på regionalt niveau, og som koordinerer
alle sektorale planer, udarbejdes. Vigtigt indhold fra master planen skal overtages i regionplanen (§ 4 HENatG).

350
300
250
200
150
100
50
0
1:2000

1:5000

1:10000

1:20000

1:25000

Målestok

Figur 20. Skalaforhold i Hessiske landskabsplaner. I databasen hos Bundesamt für Naturschutz, som er den tyske søsterinstitution til Skov- og Naturstyrelsen, har man registreret landskabsplaner i de forskellige delstater i en database. For Hessen er der i alt 373 registreringer, deraf 306 i målestok
1:10.000. Landskabsplaner i målestok 1:5.000 og 1:10.000 udgør over 95% af
alle registreringer. (Kilde: Baseret på materiale fra Bundesamt für Naturschutz
2001)

Omdrejningspunktet i den tyske landskabsplanlægning er den
såkaldte Landschaftsplan (landskabsplan). Den udarbejdes på
lokalt niveau, og i Hessen fortages den i målestokken 1:10.000
(se Figur 20). Planen skal omhandle de lokale forudsætninger
og foranstaltninger til opnåelse af målsætningerne inden for
naturbeskyttelse og landskabspleje, hvilke fremstilles både i
tekst, på kort og med en detaljeret begrundelse (§6 BNatSchG).
Der skal udarbejdes en landskabsplan for hver kommune, som
Hessen har 426 af. Landskabsplanernes indhold skal overføres
i kommunens byplanlægning, både for at tilgodese naturbeskyttelsesinteresser i tilfældet af ny bebyggelse og for at formulere forudsætninger og målsætninger for byernes grønne
områder (§ 3 HENatG og §1 landskabsplanforordning). “Væsentlige afvigelser” fra landskabsplanen i byplanlægningen må
fremhæves og specifikt begrundes (§3 HENatG).
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De væsentligste stikord omkring begge planer sammenfattes i
følgende figur 21:

vt planområde

sniveau

yndighed

udføres af

føres til

er

Landschaftsrahmenplan
LRP

Landschaftsplan

Regerings distrikt (Regierungs-Bezirk)

Kommune

Regionalt

Lokalt

1:100.000

1:10.000 (dominerende)

Obere Naturschutzbehörde
(Statens øvre naturbeskytt.myndighed)

Kommune

Obere Naturschutzbehörde

Private planlægningsbureauer (også offentlige
planlæggere muligt)

Regionplan

Kommunal plan for arealanvendelse og byplanlægning

Kommunerne skal deltage i Lokale (nedre) myndigheder
processen.
for naturbeskyttelse, landbrug,
skov, miljøbeskyttelse.
(NGOs og offentligheden
deltager i regionplanprocessen, som integrerer alle
sektorale planer.)

Offentligheden

ingen

LRP

ighed

ingen

Obere Naturschutzbehörde

gspligt

hvert 4. år

Senest efter 10 år

via Regionplan

via Kommunal plan for arealanvendelse og byplanlægning

plan som er

else

NGOs

Figur 21. Udarbejdelse af master plan og landskabsplan. (Kilde: egen fremstilling)

Regionalt niveau – LRP Mittelhessen som eksempel
LRP Landschaftsrahmenplan (LRP) Mittelhessen 1998 (landskabsrammeplan for Midthessen) er rammeplanen for de lokale
landskabsplaner. Derfor er de fleste retningslinier for planlægningen fremsat for de enkelte planlægningsenheder, men ikke
for enkelte arealer. LRP’en angiver de vigtigste forudsætninger
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og foranstaltninger for beskyttelse, pleje og udvikling af natur og
landskabet på regionalt plan således, at disse kan indarbejdes i
de lokale landskabsplaner. I planens første del findes blandt
andet de væsentligste kriterier for afgrænsning af de naturligrumlige enheder (se beskrivelse ovenfor i afsnit “Die naturräumliche Gliederung Deutschlands”), et overblik over den aktuelle
arealanvendelse og planlagte projekter. De data, som listes her,
er overført fra forskellige sektorplaner.
Planens centrale del består af en dokumentation og vurdering
af de aktuelle natur- og landskabsværdier, men samtidig foretages en vurdering af disse værdiers fremtidige udviklingspotentiale (=Schutzgüter; egentlig: værdier, som skal beskyttes). De
‘værdier’, som gennemgås og vurderes, er:
• Arter og levesteder (7.1)
• Jord (7.2)
• Grundvand, vandløb og søer (7.3)
• Klima/luft (7.4) og
• Rekreation/landskabsbillede (7.5).

I det efterfølgende afsnit uddybes de metodiske aspekter og
kriterier, som bliver anvendt til at dokumentere tilstanden og
vurdere denne i forhold til målsætningerne.
Planens andet hovedemne er definition af ‘overordnede rumlig
orienterede naturbeskyttelsesprincipper og planlægningsmæssige målsætninger (Leitbilder)’ for de enkelte naturlig-rumlige
enheder. Samt en udpegning af 9 forskellige arealkategorier.
Disse udpegninger er fastlagt i den hessiske naturbeskyttelseslov § 3 stk. 2, og skal foretages på såvel regionalt som på
lokalt niveau (for så vidt LRP indeholder en udpegning på pågældende kommunes areal). Se figur 22. De udpgegede arealer er indtegnet på de to kort, som følger LRP.
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Nr. Arealkategori

Eksempler

1. Arealer med statutter for naturbeskyttelse og landskabspleje

Naturbeskyttelsesområder, vandbeskyttelsesområder, skove med beskyttelses- eller
rekreationsstatutter, beskyttede naturtyper,
beskyttede arealer af international betydning

2. Særligt velegnede arealer for fremtidige foranstaltninger til naturbeskyttelse og landskabspleje

Regionale spredningskorridorer og naturtyper, skovarealer, hvor andelen af løvtræer
skal øges og områder med agerjord, hvor
andelen af levende hegn og andre småbiotoper skal øges

3. Belastninger, som skal afhjælpes
eller formindskes

Arealer truet ved erosion i markbrug; Søer
og vandløb, hvor vandringen af dyr er besværliggjort; behov for passager til padder;
bygninger, der forstyrrer landskabsbilledet.

4. Arealer, som kræver en specifik
arealanvendelse eller pleje

Områder med høj jordfrugtbarhed; områder,
hvor grundvandet er følsom over for forurening; områder til opretholdelse af historiske
kulturlandskaber; successions områder

5. Skovrejsningsarealer
6. Arealer til rekreation og landskabsorienteret friluftslivsformål

Områder til sikring af den stille rekreation
(uforstyrrede landskaber); områder med høj
oplevelsesværdi; områder til sikring af bynær rekreation

7. Arealer, som ud fra klimatiske eller
æstetiske grunde skal holdes fri for
bebyggelse eller skov

Ikke udpeget i LRP. Generelt skal friholdes
for bebyggelse: ådale, naturtyper, historiske
landskaber, grundvandsfølsomme områder,
skovrejsningsarealer, uforstyrrede landskaber og byens grønne områder. Der skal
friholdes for skovrejsning generelt: de fleste
ådale, agerjorde og græsarealer med særlig
betydning for artsrigdom, eng- og græsarealerne i skovene, skovløse dele af historiske
kulturlandskaber

8. Særlige arealer indenfor bebyggede
områder

Byernes grønne områder - kun delvist udpeget i LRP

9. Arealer for planlagte projekter samt
for udligningsforanstaltninger

Ikke udpeget i LRP

Figur 22. Udpegning af arealkategorier iflg. hess. naturbeskyttelseslov § 3 stk. 2. (Kilde: Regierungspräsidium Gießen, Obere
Naturschutzbehörde 1998)
Dokumentation og vurdering af natur og landskab i LRP Mittelhessen
Metoden, som anvendes til dokumentation og vurdering af natur
og landskab i LRP Mittelhessen gennemføres via tre overordnede trin:
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Trin 1:
Dokumentation og vurdering af de enkelte ‘natur- og landskabsgoder’ for hele Midthessen
Ð
Trin 2:
Konkretisering af de overordnede principper og målsætninger
(=Leitbilder) for 12 naturlig-rumlige enheder
Ð
Trin 3:
Udpegning af 9 forskellige arealkategorier for hele Midthessen
Figur 23. Metodisk forløb af planlægningen for LRP Mittelhessen. (Kilde: Efter
Regierungspräsidium Gießen, Obere Naturschutzbehörde 1998)
I det følgende udføres de tre trin for landskabspotentialet om
friluftsliv / landskabsbilledet, med særlig fokus på naturlig-rumlig
enhed 11 (Östlicher Hintertaunus), som munder ud i udpegning
af Arealer til rekreation og landskabsorienteret friluftslivsformål.
Trin 1: Dokumentation og vurdering af de enkelte ‘natur- og
landskabsgoder’ for hele Midthessen - Vurdering af landskabet i forbindelse med til friluftslivsformål findes i afsnit 7.5
(Landschaftsrahmenplan (LRP) Mittelhessen 1998. s. 86-95)
her behandles også æstetiske aspekter. Under dette trin udføres der flere opgaver. Først opsamles der på retsgrundlaget for
friluftslivet. Rapporten redegør derefter for det faglige grundlag
til vurdering af landskabet med henblik på friluftslivsformål. Vurderingen tager udgangspunkt i, at ‘mangfoldighed, egnskarakteristik og skønhed af landskabsbilledet’ er vigtigt for landskabets
friluftslivsmæssige værdi. Der lægges også vægt på, at landskabsbilledet via friluftslivet har en indflydelse på menneskets
fysiske og psykiske helbred. Landskabets æstetiske kvaliteter
vurderes ud fra visuelle og andre sanselige kvaliteter (lyde, lugt,
etc.), som i alt udgør et konkret landskabs oplevelsesmæssige
kvalitet. (Udover landskabets karakter er dets tilgængelighed for
forskellige former for friluftsliv relevant, såsom fyraftenrekreation, weekendrekreation og ferierekreation. Disse aspekter uddybes ikke nærmere her.) Som vurderingskriterier anvendes (s.
89):
• Egnskarakteristik
• Variation og særlig mangfoldighed

109

• Lav tæthed af byer
• Harmoni af landskabsstrukturer og elementer
• Levn af oprindelighed, naturlighed
• Landskabet indeholder og viser historiske anvendelsesfor-

mer
• Ingen permanent støj (>50-60 dB i dagtimer; 35-45 dB om

natten)
Dermed anvendes her en del kriterier, som er beskrevet ovenfor (se afsnit om vurdering af visuel kvalitet). Ved hjælp af disse
kriterier er der foretages en vurdering, som bl.a. udmunder i
udpegning af Områder med høj oplevelsesværdi (Bereich mit
hohem Erlebniswert. Som næste led i vurderingen analyseres
betydningen af hæmninger, belastninger og risici som mindsker
oplevelsesværdien. Der fastholdes, at de udpegede landskaber
i det store og hele ikke er belastede og derfor særdeles følsomme overfor negative påvirkninger, bl.a. fra bebyggelse, trafik, industri, råstofindvinding, tekniske anlæg, land- og skovbrug, vandløbsregulering og militær (belastningerne er for specificeret for de enkelte faktorer).
På baggrund af ananlyserne formuleres målsætningerne for
den beskyttende og udviklende indsats. For landskabsbilledet
drejer det sig i de udpegede områder (se ovenfor) bl.a. om
• at bevare fremtræden og karakter af historiske kulturlandskaber (både enkelte elementer og helheden),
• at undgå belastende indgreb, f.eks. i medfør af bebyggelse

eller trafikanlæg,
• at reparere skader i landskabsbilledet
• at øge vegetationsstrukturer og småbiotoper i monotone pro-

duktionslandskaber.
Disse foranstaltninger skal tilgodeses i den lokale landskabsplanlægning.
Trin 2: Konkretisering af de overordnede principper og
målsætninger (=Leitbilder) for 12 naturlig-rumlige enheder De overordnede principper og målsætninger bliver afledt ved
hjælp af naturlige faktorer (geologi, klima, osv.), udnyttelses- og
strukturtyper samt biotopstrukturer iflg. den hessiske kortlæg
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ning af biotopstrukturer. Som eksempel er den naturlig-rumlige
enhed nr. 11 (Östlicher Hintertaunus; se s. 143-146) bl.a. præget af faldende terræn (fra 600 m i den sydlige del til 250 m i
Lahnens floddal), en høj skovandel (52%; overvejende løvskov)
og en del naturtyper truet af tilgroning.
Leitbilledet tager udgangspunkt i betydningen af de enkelte
natur- og landskabsværdier og de belastninger, hæmninger og
risici, som blev beskrevet og analyseret i del I. Men Leitbilledet
tager også stilling til, hvordan indsatsen inden for de forskellige
natur-og landskabsværdier skal prioriteres og hvilke specifikke
målsætninger der skal opfyldes. Målsætningerne skal anvendes
i planlægningen på lokalt niveau.
For Östlicher Hintertaunus er landskabsbillede / friluftsliv det
eneste som får højeste prioritet. Klima / luft bliver vurderet som
mindre betydningsfuldt, og alle andre kategorier (artsrigdom,
jord og vand) får en mellemhøj prioritet. Den høje prioritet for
landskabsbillede / friluftsliv er begrundet i områdets friluftslivsmæssige betydning, men også i de trusler, som er forbundet
med nye bebyggelsesemønstre, som ikke er egnstypiske. De
specifikke mål for området er
• Sikring af de uforstyrrede landskaber > 2000 ha (prioritet 1)
• Tilpasning af nye bebyggelser til landskabsbilledet (prioritet

1-2)
• Sikring og udvikling af historiske kulturlandskabselementer

(prioritet 1-2)
• Udvikling af vegetationsstrukturer i landbrugsmæssigt an-

vendte delområder (prioritet 2)
Trin 3: Udpegning af 9 forskellige arealkategorier for hele
Midthessen - Dette relaterer sig til del II. Arealkategorierene er
listet ovenfor (se figur 22). Med henblik på Arealer til rekreation
og landskabsorienteret friluftslivsformål indgår der i alt 4 kategorier i udpegningen:
1. Områder til sikring af den stille rekreation (uforstyrrede landskaber). Disse er indtegnet både i det tematiske kort
(Landschaftsbild und Erholungswert; efter s. 90) og i udviklingskortet i målestok 1:100.000
2. Landskaber og landskabsdele med høj oplevelsesværdi
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3. Områder til sikring af bynær friluftsliv og rekreation - alle by-

er, hvor det er vigtigt at tilgodese behov for bynær friluftsliv
og rekreation, er kendetegnet i kortbilagets Tilstands- og
vurderingskort. For disse byer skal bynær friluftsliv og rekreation konkretiseres i den lokale landskabsplanlægning.
4. Faciliteter for friluftsliv og rekreation - er indetegnet i det te-

matiske kort Freizeit und Erholung.
Som nævnt, udføres denne metode for alle ‘natur- og landskabsgoder’ og for alle naturlig-rumlige enheder.
Landskabsplanlægning på lokalt niveau
I Tyksland udgør landskabsplanlægning på lokalt plan en del af
den kommunale planlægning. Landskabsplanen udarbejdes
som fagplan for de grønne områder både indenfor og udenfor
byerne. I Hessen er det påbudt, at landskabsplanen integreres i
kommunens ‘arealanvendelsesplan’, som regulerer både byudvidelse og beskyttelse af natur og landskab. Samtidig skal
kommunernes øvrige planlægning indpasses efter de overordnede planer, regionplan og landskabsrammeplan.
Fagligt og metodisk ligger lokal landskabsplanlægning i forlængelse af regional landskabsplanlægning. De fleste metoder,
som anvendes i LRP, anvendes også på lokalt niveau. Således
inddrages f.eks. eksisterende sektorplaner også på lokal plan.
LRP udgør et af de vigtigste plangrundlag for lokal landskabsplanlægning, den indeholder flere analyser og vurderinger på
regional skala, som er relevante på lokalt niveau. Her betyder
‘rammeplan’, at man skal holde sig til de vurderinger, der blevet
truffet på regionalt niveau. Alligevel er der adskillige dele, hvor
den regionale plan overlader det til de lokale planer at udfylde
rammebetingelser. Et eksempel er beskrevet ovenfor, hvor
planlægning for bynær friluftsliv er overladt til lokalplanlægningen. De lokale vurderinger foretages ud fra foreliggende plandata suppleret ved registrering i feltet.
Selvom det er kommunernes ansvar at få udarbejdet en landskabsplan, er det usædvanligt, hvis kommunen selv udarbejder
planen. Typisk ansætter kommunen en professionel landskabsplanlægger, som udarbejder planen. Kommunens ønsker til udvikling, men også formåen til at yde specifikke bidrag til naturog landskabsbeskyttelse, bliver inddraget i arbejdet, ligesom
det er pligt til at inddrage borgerne og NGOs. Desuden skal
sektormyndighederne, f.eks. (nedre) landbrugs- eller naturbeskyttelsesmyndighederne, deltage i planprocessen.
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Langt de fleste landskabsplaner på lokalt niveau udføres i målestok 1:10.000 (se Figur 20). Det medfører, at de forhold, som
på regional plan ikke kan afgrænses helt nøjagtig for enkelte
arealer, skal tages op til vurdering efter lokale forhold med følgende regulering, udpegning, etc. Lokal landskabsplanlægning
er altså arealorienteret (i modsætning til regional planlægning,
som først og fremmest relaterer udpegning og regulering til den
naturlig-rumlige enhed).
I en udført status for den lokale landskabsplanlægning i Hessen
vurderes det, at 355 kommuner ud af 426 enten har udarbejdet
en landskabsplan efter de regler, som er trådt i kraft i 1996, eller er ved at gøre det. Derimod betegnes de resterende 71
kommuner (17%) som inaktive, men for de fleste af disse eksisterer der en landskabsplan udarbejdet efter regelsættet før
1996 (Hessisches Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und
Forsten 2001). Dermed foreligger der for delstaten Hessen en
landsdækkende landskabsanalyse og vurdering i målestok
1:10.000.

Konklusion
Planlægningen i Tyskland er dels karakteriseret ved decentraliseringen i de enkelte forbundstater, som har en stor grad af
selvforvaltning, dels indeholder den overordnede rammelovgivning både påbud og henstillinger mht. hvordan planlægning og
landskabforvaltningen skal udformes. Dette bevirker, at der kan
være store forskelle imellem delstaterne mht. hvordan landskabsforvaltningen er udformet, og hvordan den varetages. Det
overordnede naturbegreb i Tyskland tager afsæt i den holistiske
tradition inden for landskabsøkologien. Denne holistiske tradition er lang i Tyskland og kan netop derfor genfindes i både
landskabsforvaltning og i planlægning. Denne tradition var
startet inden 2. Verdenskrig og kan derfor spores i begge de
tidligere Tysklande (Caspersen 2001). Påvirkningen fra denne
tradition er tydelig på trods af de lokale variationer imellem delstaterne.
Landskabet i Vesttyskland blev allerede i perioden 1953-1962
systematisk vurderet, karakteriseret og inddelt i landskabstyper. Den udførte typologi var udelukkede baseret på naturgeografiske faktorer, men regionaliseringen dannede en ensartet
grundramme for landskabsplanlægningen. Som Bastian
(1999a) anfører, afsluttes en vurderingsprocedure i anbefaling
om, hvordan der skal handles i en konkret situation. Anbefalingen er baseret på en analyse af data og en efterfølgende interpretation af disse (oftest relateres analyseresultatet til eksisterende målsætninger). Det er karakteristisk for de tyske vurde
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ringsmetoder, at de indeholder (mindst) disse to elementer, (1)
dataanalyse og (2) vurdering af resultatet. Mens dataanalysen
kan udføres ved hjælp af objektive metoder, reflekterer vurderinger altid holdninger. Dermed er vurderingerne afhængige af
det samfundsmæssige miljø, det fremherskende natursyn m.v.
(f.eks. tids ånden og sociale forhold).
Karakteriseringen af landskabstyper, som blev udført i
1950’erne, kan ses som det første trin (dataanalysen) i dette
forløb. Den blev udført af eksperter udfra en objektiv beskrivelse af det naturgeografiske grundlag. Det forhold, at den ikke
medtager den meneskabte påvirkning af landskabet er både
dens styrke og ulempe. Styrken består i, at det naturgeografiske grundlag ikke ændres hurtigt, og udpegningen anvendes
derfor den dag i dag i den tyske landskabsforvaltning. Derimod
udgør det naturligvis en ulempe, at der må udføres en separat
vurdering af ”kulturlaget” i forbindelse med en specifik problemstilling i området. Denne ulempe skal dog nok ikke overvurderes, idet den samtidig medfører et aktuelt beslutningsgrundlag.

Noter
1.
Tysk: Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes. Naturhaushalt =
samspil af biologiske aktører og naturgrundlag i et konkret
landskab. Leistungsfähigkeit des N.: Beskriver evnen til økologiske ydelser pga. samspillet. Her henvises til produktionsevne
(produktion af biomasse), regenerationsevne (re-etablering af
planter og dyr efter deres udryddelse), buffer- og filtrerevner
(over for naturfremmede stoffer eller naturlige stoffer i unaturlig
høj koncentration) og tilpasningsevne (til forskellige former for
arealanvendelse og dyrkningssystemer).
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Danske rammer og erfaringer med
landskabsvurderinger
De danske rammer for og erfaringer med landskabsvurdering
gennemgås i dette kapitel med udgangspunkt i Statens planlægning og vejledninger til fredningsplanlægningen samt den
metode til landskabsvurdering, der er udviklet og anvendt i forbindelse med regionplanlægningen i Roskilde Amt.
Roskilde Amts metode til landskabsvurdering er valgt som case,
da der her er anvendt et analyse- og planlægningskoncept, der
har mange fællestræk med metoder anvendt i udlandet, såsom
Landscape Character Assessment anvendt i Storbritannien.
Herudover viser eksemplet, hvordan det på baggrund af denne
metode til landskabsvurdering har været muligt at operationalisere hensynet til landskabskarakteren inden for amtets forskellige egne til anvendelse i forbindelse med regionplanlægningen
og amtets administration og naturforvaltning.

Rammer for frednings- og regionplanlægning for
landskabsinteresserne
Udgangspunktet og rammen for amternes fredningsplanlægning og regionplanlægning for landskabsinteresserne har udover lovgivningen været de statslige vejledninger og udmeldinger inden for området samt den fredningsplanlægning, der blev
udført af fredningsplanudvalgene og af Statens natur- og fredningskonsulent. I det følgende foretages en summarisk beskrivelse af disse rammer fra planlovreformen omkring 1970, med
afsæt i planlægningen for hovedstadsområdet.
Fredningsplanudvalget for Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter udarbejder Landskabsanalyse 1971 med et omfattende analysemateriale og en fredningsplankonklusion. Analysens resultater er sammenfattet i en beskrivelse af en række
landskabsområder af særligt varieret indhold, som findes egnet
til at indgå i naturparker. Landskabsanalysen indeholder en
vurdering af regionens landskaber. Udover skove og allerede
fredede områder samt visse arealer omfattet af en fredningsplan fra 1969 fremhæves i analysen tre kategorier af landskaber med forskellige grader af fredningsinteresse, hhv. 1. kategori: Særprægede miljøer, 2. kategori: Landskaber med et særligt righoldigt indhold af fredningsværdige objekter og miljøer,
og 3. kategori: Åbne, byfrie landskaber af usammensat karakter.
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I 1972 udsendes ”Det grønne 3-zonekort”, et landsdækkende
landskabsboniteringskort udarbejdet af Statens natur- og fredningskonsulent og fredningsplanudvalgene, som vejledende
grundlag for planlægning og administration i det åbne land. Zone 1 betegnes som: Områder af største interesse, zone 2: Områder af interesse og zone 3: Det åbne land i øvrigt. Boniteringen er baseret på en oversigtlig vurdering af landskabelige, geologiske, biologiske og kulturhistoriske værdier.

Figur 24. 3-zonekortets landskabsbonitering vist for hovedstadsområdet. (Kilde: Hovedstadsrådet 1982)
I 1979 udsender Fredningsstyrelsen en udpegning af de ”større nationale naturområder” med et oversigtskort, der senere
skal suppleres med en samlet beskrivelse af områderne. I 1984
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udsendes den færdige publikation ”Danmarks større nationale
naturområder” (Fredningsstyrelsen 1984).
Gennem årene har man med mellemrum rejst spørgsmålet om
oprettelse af naturparker i Danmark i lighed med de natur- eller
nationalparker, som findes i mange andre lande. (Miljøministeriet 1990). En naturfredningskommissionsbetænkning fra slutningen af 60’erne går ind for tanken, men kommer kun indirekte
til udtryk i naturfredningsloven af 1969. Interessen for naturparkbegrebet glider efterhånden i baggrunden til fordel for den
bredere fredningsmæssige opmærksomhed for det åbne land i
sin helhed, som fredningsvejledningerne senere har lagt op til.
En folketingsbeslutning i 1986 pålægger imidlertid regeringen at
forberede en lovændring, som bemyndiger ministeren til at oprette naturparker i Danmark. Der iværksættes efterfølgende et
pilotprojekt. Resultatet af et udvalgsarbejde bliver, at man for
det Midtjyske Søhøjland foreslår iværksat et praktisk forsøgsprojekt for en 3-5-årig periode. Planerne bliver dog opgivet igen.

Vejledninger i fredningsplanlægning
Ved ændring af naturfredningsloven i 1978 pålægges det amtsrådene og Hovedstadsrådet at varetage den regionale fredningsplanlægning. For at sikre en vis ensartethed og tværgående sammenhæng får Fredningsstyrelsen til opgave at udarbejde retningslinier og vejledning for fredningsplanlægningen for
det åbne land. Tre vejledninger kommer til at danne grundlag
for 1980’ernes fredningsplanlægning. Vejledningerne bygger på
den opfattelse, at planlægningen må omfatte landskabet i sin
helhed. Den har ikke blot til formål at udpege og beskytte områder af særlig fredningsinteresse, men er tillige udtryk for en
måde at kortlægge og udbygge viden om naturen og landskabet og om de sammenhænge af økologisk og kulturhistorisk art,
som danner grundlag for den aktuelle landskabsudvikling.
Samtidig skal den danne grundlag for varetagelsen af befolkningens rekreative behov. Alt efter fredningsinteressernes karakter, de rekreative behov og udnyttelsesønskerne fra byudvikling og de øvrige sektorer bør detaljeringsgraden variere fra
det overordnede nationale og til det lokale. Fredningsplanlægningen skal tilvejebringe hovedgrundlaget for den del af regionplanlægningen, som vedrører varetagelsen af de naturfredningsmæssige og herunder de rekreative interesser. Man forudser, at fredningsplanlægningens formidlende funktion måske
på længere sigt kan vise sig at være af lige så stor betydning,
som planernes direkte styrende virkning. (Miljøministeriet 1990).
Staten ønsker at markere sig i baggrundsmaterialer for region
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planlægning med henblik på at sikre nationale fredningsinteressers varetagelse.
Vejledning i fredningsplanlægning nr. 1 udsendes i 1980 af
Fredningsstyrelsen, med redegørelse for det lovmæssige
grundlag, det hidtidige analyse- og planlægningsarbejde og forholdet til anden lovgivning. Endvidere redegøres for hovedindholdet af den kommende fredningsplanlægning og for den
nærmere procedure for arbejdet.
Vejledning nr. 2 udsendes i 1982. Den beskriver arbejdsprocessen ved tilvejebringelse af planlægningsgrundlaget for de
første fredningsplaner med henblik på opstilling og behandling
af data vedr. fredningsinteresserne, at samle oplysninger om
forudsætninger og bindinger for planlægningen samt at inddele
planlægningsområdet (amtet/regionen) i enheder. Som naturfredningsmæssige interesser fastslås 5 kategorier, nemlig hovedinteresserne: de geologiske, de biologiske og de kulturhistoriske forhold, landskabsbilledet og friluftslivet. For hver af disse
interesser gives der anvisning på en behandling, der omfatter:
Identifikation, bonitering, bedømmelse af sårbarhed og endelig
sammenfatning i temakort, der giver et samlet billede af interessens struktur og karakter.
Landskabsbilledet defineres som det landskab, som man ser og
herved umiddelbart oplever. Dette sete landskab tilbyder mennesket oplevelser af følelsesmæssig art afhængigt af landskabets karakter. Som et af fredningsplanlægningens væsentligste
mål fremhæves det ”at sikre og fremme mulighederne for sådanne oplevelser, idet udgangspunktet her er det danske landskabs egenart, således som dette udtrykker sig gennem sin
særlige sammensætning”.
Som afgørende kriterier for identifikation af landskabsbilledet
fremhæves landskabets former og rumlige afgrænsninger, dets
indhold af enkeltelementer såsom bevoksninger, vandløb, søer,
bebyggelser mv., dets kyster og forhold til havområder og dets
lys og farvesammensætninger. Som udgangspunkt for identifikation foreslås en opbrydning af regionens landskaber i områder, der hver for sig fremtræder med en homogen karakter udfra overfladeformer, vegetation, bebyggelsesforhold og enkeltelementer. Der udskilles to karakteristiske landskabstyper af
betydning for landskabsoplevelsen: det ensartede landskab og
det afvekslende landskab, med forskellige kombinationer af terrænformer, vandelementer og bebyggelses- og bevoksningsstrukturer. Herudover nævnes udsigtspunkter og udsigtslinier
samt driftsmæssige forhold som elementer, der kan forekomme
i de forskellige landskabstyper.
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Boniteringen skal ifølge vejledningen tjene til at udpege de
landskaber, der er særligt karakteristiske for den pågældende
landskabstype, og herved belyse variationen i det danske landskabs struktur. Den skal endvidere tjene til at belyse den kombination af oplevelsesværdier, der knytter sig til de enkelte typer. Her går vejledningen ind i en noget uklar indbyrdes prioritering/værdisætning af henholdsvis varierede, sammensatte
landskaber og enkle, storslåede, evt. særprægede landskaber
Herudover anbefales det, at der redegøres for, med hvilken
styrke landskabsform, vegetation og evt. vandforhold indgår
over for bebyggelse, tekniske anlæg eller særlig arealudnyttelse
såsom råstofindvinding. Derudover bør det markeres, såfremt et
landskab må betegnes som enestående. Elementer og forhold
med negativ indvirkning på landskabsbilledet skal registreres.
Resultaterne af vurderingen kan kortlægges med forklarende
beskrivelser.
Bedømmelse af sårbarheden skal tjene til at belyse, hvilke påvirkninger, der medfører væsentlige forandringer af det pågældende landskabs oplevelsesværdi. Som påvirkningstyper nævnes driftsændringer, terrænændringer og visuelle indgreb såsom bebyggelse, vejanlæg og masteføringer. Der opfordres til
oplysning om hvor særlig beskyttelse og pleje er relevant, f.eks.
hvor sanering af bevoksningsforhold kan give en bedre oplevelse af landskabsbilledet.
Resultatet af registreringer og vurderinger skal opsummeres og
sammenfattes på GI-kort i 1:100.000 eller 1:200.000 som et
temakort for regionens landskaber, sammen med en beskrivelse med karakterisering af landskabernes anvendelighed som
udflugtsmål samt fremhævelse af evt. særlige trusler mod landskabskvaliteterne.
Som forudsætninger og bindinger for fredningsplanlægningen
henregnes den eksisterende arealanvendelse og særlige behovsmæssige forudsætninger samt juridiske og planlægningsmæssige forhold af betydning for det videre arbejde, f.eks.
fredninger, statsejede arealer, nationale naturudpegninger,
godkendt regionplanlægning osv.
Endelig foreskriver Vejledning nr. 2, at der foretages en totalopdeling af det åbne land i planrelevante områder, som grundlag
for udarbejdelsen af selve fredningsplanen og dens retningslinier. Denne opdeling skal foretages på grundlag af struktureringen af landskabet udfra de forskellige fredningsinteresser samt
forudsætninger og bindinger. Processen skal resultere i en opdeling af amtet/regionen i en række delområder af vekslende
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karakter og struktur, dvs. områder, der ved deres fremtræden,
indhold og funktion afviger fra de omliggende områder. Hvert
delområde skal beskrives, med kortlægning af, hvilke interesser
der er repræsenteret i det pågældende delområde, og med
hvilken betydning. Opdelingen skal kortlægges på GI-kort
1:100.000.
Vejledning nr. 3, udsendt af Fredningsstyrelsen i 1983, indeholder anvisninger for selve fredningsplanens indhold, herunder
opstilling af overordnet målsætning for beskyttelse, pleje og rekreativ anvendelse af regionens landskaber. I denne forbindelse skal det vurderes, om der er behov for behandling af særlige
emner og problemområder. Som led i fastlæggelsen af målsætningen skal der foretages en overordnet prioritering af varetagelsen af de forskellige fredningsinteresser, dvs. hvor det
man vil tilgodese primært er landskabsbilledet, naturhistoriske
interesser, kulturhistoriske elementer eller træk i kulturlandskabet, friluftslivet eller en kombination af flere af disse hensyn.
I selve fredningsplanen skal der udpeges forskellige typer naturområder og der skal gennemføres en klassificering af de enkelte områder, med en prioritering af de enkelte fredningsinteresser og deres indbyrdes samspil, f.eks. biologiske interesser
overfor friluftsinteresser. Der skal foretages en udpegning af
større sammenhænge naturområder eller landskabelige helheder, hvori også hensynet til vandområderne skal indgå. Der vil
typisk være tale om områder, der indeholder en betydelig koncentration af landskabelige, natur- og kulturhistoriske interesser, og som tillige har særlig betydning for friluftslivet. Udpegningen af de forskellige naturområder skal beskrives og motiveres nærmere, og der skal opstilles retningslinier for områdernes
beskyttelse, pleje og anvendelse til friluftsformål. Derudover
skal fredningsplanen angive egnede midler til dens gennemførelse i form af pleje, administration og information, for hvilke der
bør opstilles et handlingsprogram.
Fredningsstyrelsen udsender efterfølgende såkaldte Fredningsplanorienteringer i den første halvdel af 1980’erne om
forskellige temaer i fredningsplanlægning. Fredningsplanorientering nr. 1 om kulturgeografien med vejledning om planlægning
for de kulturhistoriske interesser og principper for en kulturgeografisk landskabsanalyse, nr. 2 og 3 om biologi, nationale biologiske interesseområder og EF-fuglebeskyttelsesområder og
nr. 4 om geologi og nationale geologiske interesseområder.
Statslige udmeldinger
I forbindelse med statens godkendelse af amternes regionplaner og sektorplaner er der blevet stillet konkrete krav vedrøren
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de fredningsplanlægningen og varetagelse af landskabsinteresserne. I det følgende afsnit, Landskabsvurderinger i Roskilde
Amt, er der givet eksempel på dette samspil mellem Staten og
amtet.
Varetagelse af landskabsværdierne i planlægningen er behandlet i efterfølgende vejledninger og rapporter fra staten
om diverse planlægningsopgaver, heriblandt vejledning om regionplanlægning for skovrejsning (Miljøministeriet, Planstyrelsen 1990), rapporten: Større uforstyrrede landskaber (Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen 1992), samt eksempelsamlinger om planlægning for hhv. kystområderne og vindmøller (Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen 1994 a og b samt
Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen 1995).
De statslige udmeldinger til regionplanrevision 1997 og
2001 (Miljø- og Energiministeriet, Landsplanafdelingen 1993 og
1998) har behandlet landskabsbeskyttelsen med afsnit vedr.
beskyttelse af værdifulde og uforstyrrede landskaber som del af
en helhedsorienteret aktiv naturpolitik. Herudover indeholder
udmeldingerne statslige mål, krav og ønsker inden for en række
planlægningsemner, der omfatter eller berører landskabsværdierne, såsom infrastrukturanlæg, bl.a. ved miljøkonsekvensvurderinger, arealudlæg til byzoner, sommerhusområder, råstofgravning, skovtilplantning og fritidsformål samt afgrænsning af
kirkeomgivelser og landskabskiler i kystnærhedszonen og de
bynære områder.
Fra fredning af landskabsbilledet til naturforvaltning
Mål og fokus i lovgivning og planlægning for fredningsinteresserne i det åbne land har gradvis ændret sig op igennem tiden.
Fra den fredningsorienterede beskyttelse af ”skønne og ejendommelige” enkeltlokaliteter, som var et hovedmål med den
første naturfredningslov fra 1917 og stadig er fremherskende i
1970’erne, skifter indsatsen efterhånden karakter til en mere
naturvidenskabeligt baseret og især biologisk orienteret indsats.
Den øgede biologiske orientering er blandt andet begrundet i
Danmarks tiltrædelse af forskellige internationale konventioner
om beskyttelse af vilde dyr og planter, heriblandt Ramsar-konventionen og EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Dertil kommer erkendelsen af akutte problemer med tilbagegang i naturområdernes størrelse og antal og den tiltagende forurening.
Amtsrådene og Hovedstadsrådet tildeles ved en række lovændringer i 1970’erne en central rolle i fredningsplanlægningen,
der kommer ind som et led i den samlede, regionale arealanvendelsesplanlægning. Bl.a. overføres fredningsopgaverne i
1979 fra fredningsplanudvalgene til amtsrådene / Hovedstads

121

rådet. Planloven ”overtager” naturfredningslovens bestemmelser om planlægning for varetagelsen af bevaringsværdier og
naturbeskyttelsesinteresser i det åbne land som én af mange
sektorinteresser. Naturfredningsloven indrettes til at sikre de
naturgivne ressourcer ved hjælp af generelle bestemmelser for
naturtyper mv. Ved naturfredningslovens revision i 1992 falder
ordet ”fredning” helt ud af lovtitlen til fordel for det bredere begreb ”naturbeskyttelse”. I lovgivning og planlægning erstattes
den tidligere sektoradskilte tankegang af en økologisk helhedstænkning, hvor natur, landskab og miljø indgår i indbyrdes
sammenhæng. Den aktive naturforvaltning med fokus på naturpleje og –genopretning, naturformidling og samspil med befolkningen får stadig større fokus i lovgivningen og amternes indsats.
Denne generelle udvikling illustreres i det følgende afsnit af
planlægningen i Hovedstadsrådet og Roskilde Amt.

Landskabsvurderinger i Roskilde Amt
Udviklingen af en metode til landskabsvurdering i Roskilde Amt
og den efterfølgende anvendelse af konceptet i forbindelse med
regionplanlægningen har taget afsæt i de statslige rammer
samt den regionale fredningsplanlægning, der blev gennemført
for hovedstadsområdet op igennem 1970’erne og ’80’erne.
Denne planlægning er kort gennemgået i det efterfølgende for
at sætte Roskilde Amts metode til landskabsvurdering ind i en
planlægningsmæssig ramme samt for at illustrere udviklingen i
samspillet mellem statens udmeldinger og den regionale fredningsplanlægning. Udviklingen i denne fredningsplanlægning
har mange fællestræk med fredningsplanlægningen i Danmark
generelt igennem denne periode.
Baggrund - Egnsplanrådets og Hovedstadsrådets fredningsplanlægning
I 1974 udsender Egnsplanrådet Regionplan 1973 for Hovedstadsregionen. I regionplanen udpeges der Værdifulde landskaber omfattende skove, fredede områder, arealer omfattet af
godkendt fredningsplan samt områder betegnet som kategori 1
i Fredningsplanudvalgets landskabsanalyse.
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Figur 25. Egnsplanrådets udpegning af Værdifulde landskaber i hovedstadsregionen. (Kilde: Egnsplanrådet 1974)
Regionplanens 1. etape: 1977-1992, som udsendes af Hovedstadsrådet i 1978, indeholder anvisninger, der bl.a. skal sikre en række overordnede landskabelige sammenhænge, således at regionplanens grønne struktur kan realiseres. Udmeldingen af landskabsinteresserne tager udgangspunkt i Regionplan
1973, herunder de Værdifulde landskaber. Det fastslås her, at
der efterfølgende skal udarbejdes regionplantillæg, der nærmere uddyber en række regionplanmæssige emner, herunder en
regional ”grøn plan”.
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I 1982 udsender Hovedstadsrådet en fredningsplan, Planlægningsdokument PD 354, udarbejdet som en sektorplan i
henhold til naturfredningsloven af 1978. PD 354 belyser fredningssektorens interesser i det åbne land, der skal indgå i den
regionale sektorafvejning i forbindelse med regionplanlægningen i Regionplantillæg 1982. Et af målene i PD 354 er at sikre,
at særligt oplevelsesrige landskaber bevares. Der udpeges der
en række ”områder af særlig landskabelig betydning”, der siges
at repræsentere karakteristiske landskaber med henblik på at
tilvejebringe en række landskaber, som tilsammen kan opfattes
som en eksempelsamling. De udpegede områders sårbarhed
overfor forandringer beskrives. Som grundlag for fredningsplanlægningen er der gennemført en registrering af bl.a. geomorfologiske og geologiske forhold samt en kortlægning af de
forskellige landskabselementers udbredelse i regionen. Endvidere er særlige bebyggelsesmæssige forhold som landsbyer,
godser og husmandsrækker registreret, ligesom tekniske anlægs betydning for landskabsbilledet behandles. Udover ”Områder af særlig landskabelig betydning” udpeges der fredningsinteresseområder for kulturhistorie, plante- og dyreliv samt
friluftsliv. Ligesom de øvrige regionplanmæssige sektorinteresser udpeges fredningsinteresserne i mål 1:100.000.
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Figur 26. Hovedstadsrådets udpegning af Områder af særlig landskabelig
betydning 1982. (Kilde: Hovedstadsrådet 1982)
I forbindelse med Hovedstadsrådets forslag til en ny regionplan
for regionen, Regionplan 1989, udarbejdes der 4 regionplanredegørelser, heriblandt ”Det åbne lands planlægning”. Med
denne regionplan er der taget et markant skridt fra den sektoropdelte planlægning hen imod en tværsektoriel afvejning af
de forskellige interesser, der knytter sig til arealanvendelsen i
det åbne land, ”med henblik på at sikre en velfungerende helhed”. Som sidestillede arealinteresser i det åbne land beskrives
planlægningen for geologi, kulturhistorie biologi og friluftsliv (”de
fredningsmæssige interesser”), recipientkvalitet, råstofindvinding, landbrug, skovbrug og vandindvinding.
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Som det fremgår, har man nu i regionplanlægningen udeladt
fredningsinteressen ”landskab”, dvs. at der ikke er foretaget
klassificering, værdisætning og udpegning af områder på baggrund af landskabets umiddelbare oplevelsesværdier, forstået
som rumlige, æstetiske, perceptionelle værdier. Planlægningsmål og strategier for fredningsplanlægningen knytter sig nu til
sikring af landskaber og lokaliteter, der viser eksempler på de
geologiske dannelsesformer og –processer (”geologiske interesseområder”) samt områder som tydeligt afspejler tidligere
tiders bosætning, erhverv og levevilkår (”kulturhistoriske interesseområder”), af hensyn til forskningsmæssige og undervisningsmæssige grunde samt for at give almenheden mulighed
for bedre at forstå og opleve landskaberne. Herudover udpeges
”biologiske interesseområder” for at sikre, at plante- og dyrelivet
kan trives overalt i regionen samt af hensyn til de oplevelsesmæssige, pædagogiske og forskningsmæssige værdier. Disse
udpegninger foretages i mål 1:100.000. Udpegningerne siges
tilsammen at udgøre, hvad der betegnes som ”oplevelsesrige
landskaber”, der er ”interesseområder for friluftsliv” med deres
”variation af oplevelsesmuligheder, som giver mulighed for
egentlige studier af landskab og natur til mere uforpligtende
iagttagelser og færden i områderne”. Det anføres i regionplanredegørelsen, at ”disse områder indeholder mange af de områder i regionen, der traditionelt er af interesse for udflugter på
grund af bl.a. udsigtsforhold, terrænets variation eller landskabelig skønhed”. Det bemærkes dog, at der ikke overalt i de
”oplevelsesrige landskaber” umiddelbart er mulighed for at opleve de særlige naturmæssige eller landskabelige værdier, og
her bør oplevelsesværdien øges ved skiltning mv.
Regionplan 1989 ledsages af ”Fredningsplanredegørelse 1989,
Mål og midler”. Her beskrives et naturforvaltningsprogram samt
konkrete handlingsmidler, der kan tages i anvendelse for at nå
regionplanens mål, med udgangspunkt i en række geografiske
eksempler inden for regionplanens forskellige naturbeskyttelsesområder.
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Figur 27. Hovedstadsrådets udpegning af oplevelsesrige landskaber i Regionplan 1989. (Hovedstadsrådet 1989)
I forbindelse med Miljøministeriets godkendelse af Regionplan
1989 for Hovedstadsområdet stilles der en række betingelser,
heriblandt vedr. planlægningen for de landskabelige interesser.
Ministeriet finder, at udpegningen i Forslag til Regionplan 1989
af ”oplevelsesrige landskaber” er behandlet på et for snævert
grundlag, idet der ikke er anlagt landskabsæstetiske betragtninger.
Formål med landskabsvurderinger i Roskilde Amt
Roskilde Amts metode til landskabsvurdering og anvendelsen
heraf i regionplanlægning og naturforvaltning er udviklet af amtet i samarbejde med konsulentfirmaet Nellemann & Wainø i
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begyndelsen af 1990’erne. Anledning hertil er bl.a. det førnævnte krav fra Miljøministeriet om planlægning for de landskabelige interesser, som i 1990 bliver fremsat til Roskilde Amt,
der ved Hovedstadsrådets nedlæggelse pr. 31.12.89 overtager
regionplanmyndigheden. Amtet skal inden regionplanrevisionen
i 1993 udarbejde supplerende retningslinier for områder af særlig landskabelig betydning.
Herudover ønsker amtet et egnet planlægningsgrundlag for
gennemførelse af en række aktuelle regionplanmæssige opgaver i det åbne land. Heriblandt er sektorplanlægningen for skovrejsning, opstilling af vindmøller og etablering af golfbaner presserende planemner, der kræver et velegnet og opdateret
planlægnings- og beslutningsgrundlag, bl.a. til sektorafvejningen med beskyttelsesinteresserne i det åbne land. Udover de
allerede udmeldte fredningsinteresser for geologi, kulturhistorie,
plante- og dyreliv samt friluftsliv ønsker amtet en konkret stillingtagen til landskabskarakterens sårbarhed overfor skovrejsning og større anlæg i de forskellige dele af det åbne land i
amtet.
Udvikling og strategi
Metodeudviklingen tager udgangspunkt i de former for landskabsanalyse, som på det tidspunkt er udviklet til at undersøge,
forstå og vurdere landskabets fysiske strukturer og oplevelsen
heraf, f.eks. rumlige analyser, værdianalyser, områdeanalyser
og konsekvensanalyser (se Stahlschmidt (1987): ”Seks slags
landskabsanalyse” samt Århus Amtskommune, Amtsfredningskontoret (1980)).
Formålet er at udvikle et produkt, der dels kan anvendes i forbindelse med den aktuelle fredningsplanlægning og de øvrige
konkrete regionplanlægningopgaver, dels efterfølgende vil kunne anvendes til at konsekvensvurdere og evt. planlægge for
fremtidige udviklingsønsker og behov for evt. naturforvaltningsindsatser i det åbne land. Der fokuseres derfor på en anvendelsesorienteret metodeudvikling.
Som udgangspunkt for metodeudviklingen opstilles der en række mål for landskabsudviklingen i amtet, som landskabsvurderingen skal gøre det muligt at relatere sig til og planlægge for.
For det første er det målet at fastholde en variation af forskellige egnskarakteristiske landskaber i amtet, og sikre de særlige
landskabelige oplevelsesværdier, der er inden for de forskellige
egne. Dernæst er det et mål i forbindelse med udviklingen i så
høj grad som muligt at holde fast på mulighederne for at opleve
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det egnstypiske samspil mellem naturgrundlaget og de kulturskabte mønstre. I den forbindelse prioriteres landskaber, hvis
karakter er relativt upåvirket af strukturer, der ikke er knyttet til
den pågældende lokalitet, eksempelvis større tekniske anlæg
og nyere byudvikling.
Strategien er at udvikle en metode til landskabsvurdering, der
kan give en forståelse for de specifikke landskaber og deres
kvaliteter og afdække, hvilket samspil mellem landskabselementerne, der sikrer landskabets særpræg. Den skal pege på
de områder, hvor indsatsen for sikring af landskabet er vigtigst
på grund af landskabets oplevelsesværdier og sårbarhed, og på
de former for udvikling, der inden for den enkelte egn vurderes
særligt at kunne belaste landskabskarakteren.
Målgruppen for disse forskellige anvendelser af vurderingsmetoden er både de fagspecialister (landskabsarkitekter), der
foretager den grundlæggende landskabsanalyse, bedømmelse
og udpegning, som de planlæggere og beslutningstagere, der
hen ad vejen skal kunne sætte sig ind i baggrunden og motivationen herfor og anvende materialet i den videre planlægning.
Herudover skal landskabsvurderingen anvendes i formidlingen
af landskabernes værdier og behov for beskyttelse.
Under metodens udvikling er der foretaget overvejelser om anvendelse af objektive og subjektive tilgange til landskabsvurderingen. Det erkendes, at analyser og bedømmelser af landskabsoplevelser, landskabelige værdier og landskabskarakterens sårbarhed nødvendigvis delvis må basere sig på subjektive indtryk og være afhængige af personlighed og natursyn,
fortolkning af landskabets symbolværdier mv. Vurderinger og
værdisætning kan dog foregå på en ensartet, systematisk måde
og efter veldefinerede og forståelige kriterier. Det vurderes, at
landskabsvurderingens gennemførelse ved fagspecialister med
viden og erfaringer om landskabets udviklingshistorie og årsagssammenhænge med hensyn til påvirkninger af landskabskarakteren ved ændringer i arealanvendelsen og fysiske indgreb i landskabselementerne gør det muligt på en rimeligt ensartet og operationel måde at karakterisere og bedømme landskabsoplevelsen inden for de forskellige egne.
Vigtige begreber
En række begreber vedrørende landskabskarakteren og landskabsvurderingerne er vigtige i forbindelse med gennemførelse
af og viderebringelse af vurderingerne og anvendelsen heraf i
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planlægning og beslutningstagning. De vigtigste begreber kan i
denne forbindelse defineres som:
Landskabsvurdering: Landskabsanalyse til overblik over oplevelsen af landskabets fysiske struktur, til identifikation af de karaktergivende landskabselementer og landskabskarakteren, til
afgrænsning af landskabelige egne samt til bedømmelse af
landskabets kvaliteter, sårbarhed og evt. konsekvenser af ændringer.
Landskabskarakteren: Landskabets karakteristiske fremtræden
og påvirkning af sanseindtrykket gennem det specifikke samspil
mellem landskabselementer givet af naturgrundlaget og de
kulturelle mønstre.
Landskabselementer: De forskellige enkeltdele i landskabet,
eksempelvis terrænformer, vandområder, skove, hegn og naturområder, bebyggelser, markfelter, veje og ledningsanlæg.
Landskabelig egn: Et område i det åbne land med en ensartet,
genkendelig landskabskarakter, der bevirker, at det adskiller sig
fra de omgivende områder.
Egnskarakteristisk landskab: et landskab, der besidder den
landskabskarakter, der er karakteristisk for den pågældende
egn.
Landskabsoplevelsen/landskabsbilledet: Den sansemæssige
oplevelse af et landskab, f.eks. gennem synsindtrykket.
Særlige landskabelige oplevelsesværdier: Eksempelvis æstetiske kvaliteter, letopfatteligt og entydigt samspil mellem naturgrundlag og kulturmønster, landskabselementer med stærke
symbolværdier.
Særlige landskabelige oplevelsesværdier: Eksempelvis æstetiske kvaliteter, letopfatteligt og entydigt samspil mellem naturgrundlag og kulturmønster, landskabselementer med stærke
symbolværdier.
Landskabets sårbarhed: I hvilken grad landskabskarakteren
påvirkes ved forskellige ændringer af landskabets fysiske og
funktionelle forhold.
Landskabsbonitering: Værdisætning og udpegning af visse dele
af landskabet på baggrund af generelle bedømmelseskriterier.
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Metode til landskabsvurdering
I det følgende gennemgås den udviklede metode til landskabsvurdering i Roskilde Amt, dens forløb og resultaterne af
de forskellige faser. (Nellemann & Wainø 1990). Landskabsvurderingens delelementer er kort omtalt herunder, mens
en uddybning af metoden findes under gennemgangen af de
forskellige trin i arbejdet.
Vurderingsmetoden består af en trinvis gennemførelse af en
række arbejdsfaser i form af litteratur- og kortstudier, feltarbejde
med registreringer og analyser til fastlæggelse af de landskabelige egne og identifikation af landskabskarakteren, gennemførelse af en sårbarhedsanalyse samt bonitering og udpegning af
landskabelige interesseområder, med grafisk og tekstmæssig
formidling af analyserne og udpegningerne.
Landskabsvurderingen udføres på en systematisk, ensartet
måde for hele det åbne land, idet de forskellige dele af regionen
behandles egnsvis. Arbejdet med de forskellige trin, der for
overskuelighedens skyld er vist fortløbende, overlapper i praksis til tider hinanden.
Landskabsanalysen
Landskabsanalysen identificerer den egnstypiske landskabskarakter samt elementer og fysiske strukturer med særlige oplevelsesværdier inden for amtets forskellige egne. Samtidig afdækker landskabsanalysen, hvilke landskabselementer og fysiske strukturer, der indgår med størst vægt i landskabskarakteren, og hvilket samspil mellem naturgrundlag og kulturelle mønstre, der sikrer landskabets rumlige særpræg. Analysen redegør
for landskaber/områder indenfor den enkelte egn, der er særligt
karakteristiske for egnen og har særlige oplevelsesværdier, og
hvor landskabets karakter er relativt upåvirket af strukturer, der
ikke er knyttet til den pågældende lokalitet, eksempelvis byudvikling eller tekniske anlæg.
Sårbarhedsanalysen
Sårbarhedsanalysen gør det muligt at bedømme, i hvilket omfang og overfor hvilke ændringer de karakterbærende landskabselementer er sårbare. Den peger på evt. behov for planlægnings- eller forvaltningsmæssige tiltag for at sikre landskabsværdierne og forhindre udviskning af egnsforskellene i
takt med udviklingen i det åbne land.
Bedømmelsen og udpegningen
Her afgrænses de områder inden for den enkelte egn, der er
særligt karakteristiske for egnen eller vigtige for landskabska
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rakteren, og har særlige oplevelsesværdier, og hvor landskabets karakter er relativt upåvirket af strukturer, som er løsrevet
fra den lokale kontekst. Værdisætning af landskabet foretages
ikke indbyrdes mellem egnene. Værdisætningen kan resultere i
en række forskellige resultater afhængig af det behov, som er
aktuelt. Den kan tilpasses den politiske beslutningsproces og
de mål og visioner, strategier og behov, der fremkommer på
baggrund af denne.
Som en vigtig fase i landskabsvurderingen arbejdes der med at
bibringe planlæggere, borgere og politikere en forståelse for de
specifikke landskaber og deres kvaliteter, for hvordan disse
landskaber adskiller sig fra de andre landskaber og for, hvad
der skal til for at fastholde landskabernes karakter, sammen
med baggrunden og motivationen for udpegningen af de landskabelige interesseområder, ”Værdifulde landskaber”.
Arbejdsbeskrivelse
I det følgende visualiseres og beskrives arbejdsfaserne mere
detaljeret. De forskellige faser i landskabsvurderingen gennemføres i en meget koncentreret arbejdsindsats omkring et
mindre antal egne for at kunne leve sig helt ind i landskabets
identitet og redegøre for de indbyrdes forskelle og overgange
egnene imellem. Det gør det også lettere at gennemføre landskabsvurderingen på en ensartet, systematisk måde.

Skrivebordsanalyse – 1. trin
Arbejdet indledes med indhentning af baggrundsmateriale. Der
laves en litteratur- og kortundersøgelse kombineret med en
overlay-analyse på baggrund af data om naturgrundlag og arealanvendelsen. Analysen omfatter de forskellige landskabselementers art, udbredelse og struktur i de forskellige dele af amtet, bl.a. geomorfologiske og geologiske forhold, jordbundsforhold og vandelementer, bevoksningsstrukturer som skove,
hegn og åbne naturområder, dyrkede arealer, udskiftningsmønstre og bebyggelsesforhold som landsbyer og gårde, godser og
byrande, samt tekniske anlæg og ikke-jordbrugsmæssige arealanvendelser. Særlige arealreservationer registreres også
(fredning, planlægning, evt. ejerforhold).
Der laves en skitsemæssig inddeling i landskabelige egne på
baggrund af en vurdering af variationer i samspillet mellem naturgrundlaget og de kulturelle mønstre. De enkelte egnes udviklingshistorie og vigtige funktionelle sammenhænge undersøges.
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Resultater af trin 1: Registreringsmateriale til feltanalysen (kort
og tekstskemaer) og en ruteplan.
Feltanalyse – 2. trin
Det åbne land gennemkøres etapevis og der laves en undersøgelse og kortlægning af forhold, der kun kan opfanges og opleves i marken. Der følges en rute, der fra offentlige veje og stier
samt fra havsiden giver overblik over samtlige dele af det åbne
land og kystlandskaberne, med ”arbejdsstationer” undervejs på
en række vigtige udsigtspunkter inden for hver egn.
Denne fase indledes med en undersøgelse af de foreløbigt afgrænsede egne ved indkredsning af sammenhængende områder med fælles overordnet landskabskarakter og bedømmelse
af overgangen til områder med andre overordnede karaktertræk.
Inden for hver egn registreres vigtige hovedindtryk af landskabselementernes struktur, tilstand og karakteristiske samspil (eksempelvis tilstand og rumvirkning af de levende hegn eller indtrykket af samspil mellem terrænformen og bebyggelsernes
placering i landskabet). Markante enkeltelementer og miljøer,
der præger landskabsoplevelsen, og oplevelsesmuligheder i
form af særligt gode udsigtsforhold identificeres. Landskabskarakteren og de strukturelle, skalamæssige og rumlige forhold
beskrives (f.eks. åbent, lukket, sammensat, enkelt, orienteringspunkter). Det vurderes, hvilke elementer der indgår med
størst vægt i landskabskarakteren.
Delområder der er særligt repræsentative eller vigtige for
egnskarakteren, særligt oplevelsesrige eller afvigende fra landskabskarakteren kortlægges og beskrives. Der foretages en
vurdering af evt. påvirkning(visuel, støjmæssig) fra byelementer, større tekniske anlæg og råstofgravning o.l. og dennes beydning for landskabets identitet.
Fastlæggelse af landskabelige egne og landskabskarakteren –
3. trin
Her foretages den endelige inddeling i landskabelige egne og
beskrivelse af egnenes landskabskarakter og afgrænsning til
naboegnene (eksempelvis en terrænmæssig overgang eller en
overgang fra et godslandskab til et gårdlandskab).
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Figur 28. Roskilde Amts udpegning af Landskabelige egne. (Kilde: Roskilde
Amt 1992)
Sårbarhedsvurdering – 4. trin
På baggrund af egnens specifikke landskabskarakter og de opstillede mål for landskabsudviklingen i amtet (at bevare egnsforskelle, særlige oplevelsesværdier, tydeligt samspil mellem
naturgrundlag og kulturmønster) vurderes landskabskarakterens sårbarhed overfor potentielle påvirkninger gennem ændringer af de fysiske strukturer, driftsmæssig status eller etablering af nye anlæg og bebyggelser. De potentielle ændringer
udvælges på baggrund af aktuelle udviklingstendenser og regionale sektorstrategier, planlagte anlæg mv. Sårbarhedsvurderingen er en konsekvensvurdering med sammenstilling af balancen mellem strukturen, skalaen og ”robustheden” af de karaktergivende landskabselementer på den ene side og udviklin
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gens sandsynlige pres og evt. muligheder for landskabsværdiernes sikring på den anden side. Sårbarhedsvurderingen indeholder også anbefalinger til evt. afhjælpende foranstaltninger for
at nedbringe påvirkningen af landskabskarakteren eller dreje
denne i en positiv retning for oplevelsesværdierne.
Resultater af trin 2-4: Vurderingerne foretages alle i marken og
kortlægges og beskrives skitsemæssigt her. Efterfølgende visualiseres landskabsanalysen og sårbarhedsvurderingerne grafisk, tekstmæssigt og fotografisk som følger:
-

Analysekort i mål 1:25.000 som overlag til GI-kort med symbolmæssig fremhævelse af :
- Landskabelige egne inden for kortudsnittet (se i figur 28
den samlede oversigt over egne i Roskilde Amt)
- Særligt karaktergivende landskabselementer (strukturer,
miljøer, enkeltelementer i form af terræn, bevoksning,
bebyggelse, anlæg mv.)
- Rumlige afgrænsninger (f.eks. byrande, terrænkanter,
skovbryn)
- Vigtige udsigtspunkter, indsigtszoner til f.eks. kirker samt
orienteringspunkter
- Særligt egnskarakteristiske eller kontrastskabende delområder
- Tekniske anlæg, bebyggelser og arealanvendelser, der
forstyrrer områdets helhedspræg og et ellers tydeligt
samspil mellem naturgrundlag og kulturelle mønstre.
- Skematisk beskrivelse indenfor hver af de fastlagte landskabelige egne af den samlede landskabskarakter og analysens resultater (de vigtigste landskabselementers art og
struktur, form og samspil, særlige enkeltelementer af betydning for landskabskarakteren mv., forstyrrende byelementer
og områdets anvendelse og status).
- Optrækning af egnens ”nøglekarakter”, dvs. opsummering af landskabskarakteren.
- Beskrivelse af egnens afgrænsning og overgang til naboegnene.
- Beskrivelse af sårbarhedsvurderingen inkl. potentielle
påvirkninger af udviklingen og anbefalinger til afhjælpende foranstaltninger.
- Fotogengivelse af egnens karakteristiske landskabstræk .
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Figur 29. Forenklet gengivelse af analysekortet for Vedskølle-egnen. (Kilde:
Roskilde Amt 1992)
Bedømmelse og udpegning – 5. trin
Fasen udføres som skrivebordsarbejde, der checkes i marken.
Der opstilles først en strategi for bedømmelsen, der klarlægger
formålet og strategien for bedømmelsen af landskabets kvaliteter (hvad der vægtes - i dette tilfælde: det egnskarakteristiske,
særlige oplevelsesmuligheder og det ”byfrie” åbne land)
Herefter vurderes, hvilke dele af de landskabelige egne, der er
mest karakteristiske for egnen og rummer særlige oplevelsesværdier (æstetiske kvaliteter, udsigtsmuligheder osv.), samt
graden af påvirkning fra bymæssige elementer eller tekniske
anlæg. Der gives forslag til udpegning af en struktur af regionale landskabelige interesseområder, hhv. særligt værdifulde /
værdifulde landskaber.
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Resultater fra 5. trin:
- Beskrivelse af målsætning og kriterier for bedømmelsen og
udpegningerne.
- Kort 1:100.000/1:250.000 over regionen med udpegninger af
- Særligt værdifulde landskaber
- Værdifulde landskaber
- Åbne landskaber generelt.
- Beskrivelse af udpegningerne indenfor hver egn samt motiveringen herfor.
- Forslag til generelle retningslinier for sikring af landskabskarakter inden for de 3 kategorier

Figur 30. Roskilde Amts udpegning af Værdifulde Landskaber. (Kilde: Roskilde Amt 1992)
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Anvendelse af metoden
Den udviklede metode til landskabsvurdering i Roskilde Amt og
resultaterne heraf er blevet anvendt bredt i forbindelse med den
efterfølgende planlægning og forvaltning i amtet op igennem
1990’erne. Resultaterne af landskabsvurderingen blev formidlet
i form af et forslag til regionplantillæg. (Roskilde Amt 1992), der
skabte interesse for landskabsværdierne hos amtets forvaltere
og politikere samt kommunerne.
Vurderingsmetoden er i første omgang anvendt til at få kendskab til og forstå den specifikke landskabskarakter indenfor de
forskellige egne, til at vurdere landskabskarakterens sårbarhed
i forbindelse med udviklingen og til at foreslå en struktur af regionale landskabelige interesseområder. Derudover er metoden
og resultaterne af landskabsvurderingen blevet anvendt som
planlægningsgrundlag og grundlag for konsekvensvurderinger
(undersøgelse af udviklingsmuligheder) i forbindelse med konkrete planlægnings- og forvaltningsopgaver på forskellige niveauer, lige fra forskellige regionplanemner såsom planlægning
for skovrejsning, vindmøller og fastlæggelse af en naturforvaltningsstrategi, til konsekvensvurdering og planlægning af større
anlægsopgaver (bl.a. VVM-vurderinger) samt konkrete naturforvaltningsopgaver. De udpegede landskabelige interesseområder (særligt værdifuldt og værdifuldt landskab) er blevet videreført i Regionplan 1993, 1997 og Forslag til Regionplan 2001
for Roskilde Amt.
Den fastlagte landskabskarakter og resultaterne af landskabsvurderingen i det hele tage har haft reel betydning for at
formidle en forståelse for landskabernes specifikke værdier og
sårbarhed til forvaltningen og politikkerne.
De udpegede landskabelige egne, der tager udgangspunkt i
karakteristika i naturgrundlag og kulturskabte strukturer, har
været en velegnet ramme til forskellige planlægningsopgaver,
hvor landskabsvurderingen, ofte kombineret med vurderinger af
de øvrige naturbeskyttelsesinteresser til supplering af de landskabelige interesser, f.eks. de landskabsøkologiske og kulturhistoriske sammenhænge, en indgået i en konfliktafvejning med
andre sektorinteresser, såsom skovrejsning, byudvikling osv.
Det er erfaringen, at sårbarhedsvurderinger bør kobles tæt til en
beskrivelse af den konkrete indflydelse fra div. potentielle indgreb og ændringer for at anskueliggøre vurderingerne og lade
disse indgå i en evt. efterfølgende projektformulering.
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Konklusion
Erfaringerne fra anvendelse af metoden og resultaterne heraf
har vist, at landskabsanalysen og karakteriseringen på den ene
side og bedømmelsen og udpegningen på den anden side har
hver deres anvendelsesmuligheder. Herunder er der givet en
kort oversigt over disse to fasers anvendelsesmuligheder.
Landskabsanalysen, landskabskarakteren og egnsinddelingen
kan fremme landskabsforståelsen og operationalisere hensynet
til landskabskarakteren til anvendelse i fysisk planlægning, konsekvensvurderinger, administration og naturforvaltning. Bedømmelsen af kvaliteter og sårbarhed og udpegningen af landskabelige interesseområder gør det muligt at inddrage landskabsværdierne i den sammenfattende planlægning for det åbne land, og at prioritere indsatsen for beskyttelse og forvaltning
af landskabsværdierne under hensyntagen til landskabskarakteren inden for de forskellige egne af amtet. Ved gennemførelse
i forskellige niveauer og målestoksforhold kan landskabsvurderingerne anvendes på såvel regionalt niveau som lokalt niveau
til en lang række opgave, eksempelvis:
Planlægning:
- Udpegning af landskabelige interesseområder.
- Planlægningsgrundlag for den sammenfattende regionplanlægning og for anden sektorplanlægning, f.eks. skovrejsning, vindmølleudbygning, byudvikling, råstofgravning,
- Redskab til konsekvensvurdering og til placering af større
konkrete projekter på regionalt, kommunalt og lokalt niveau
(f.eks. bebyggelser, nye skovområder, veje og ledningsanlæg).
Forvaltning:
- Strategier og retningslinier for sagsbehandling
- Planlægningsgrundlag for naturforvaltningsstrategier
- Baggrund for fredningssager, landskabspleje, naturgenopretningsprojekter,
- Grundlag for udpegning af SFL-områder og målretning af
miljøvenlige landbrugsstøtteordninger, tilskud til skovrejsning mv.
- retningslinier for sagsbehandling
Skalaforhold: Landskabsvurderingen kan ved gennemførelse i
forskellige niveauer og målestoksforhold anvendes til planlægning og konsekvensvurderinger på såvel regionalt niveau som
lokalt niveau. Det anvendte detaljeringsniveau i mål 1:25.000 i
landskabsanalysen for Roskilde Amt har vist sig velegnet som
grundlag for regionplanlægning, men til konkret sagsbehandling
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samt naturforvaltningsformål er målestoksforhold på 1:10.000
eller endog et mere detaljeret materiale nødvendigt.
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Samlet konklusion
Udgangspunktet for denne undersøgelse har været ønsket om
betragte de eksisterende danske rammer omkring landskabsevaluering og værdisætning i et mere internationalt perspektiv.
Samtidigt var det ønsket at inddrage og belyse hvilke erfaringer
man har på dette område i en række lande hvis plansystem i
nogen grad er sammenligneligt med det danske. I forbindelse
med undersøgelsen var det ønsket at få belyst, hvordan begrebet visuel kvalitet blev evalueret. Tilgængeligheden til data var
medbestemmede for landevalget. Efter en indledende undersøgelse viste det sig desværre, at de enkelte landes erfaringer på
dette område typisk videregives på det nationale sprog, og kun
sjældent publiceres internationalt, hvilket naturligt indebærer
visse begrænsninger. Det endelige landevalg faldt derfor på
Storbritannien, Holland og Tyskland.
Vedrørende landskabsevaluering og værdisætning er England,
Skotland og Irland ret indgående repræsenteret, herudover kan
Wales også siges at være repræsenteret i nogen grad idet, der
er meget stort sammenfald mellem de engelske og de walisiske
metoder og traditioner på området. Den gode repræsentation
skyldes ikke primært sproget, men snarere det forhold, at der i
Storbritannien findes meget lange traditioner indenfor området,
og mange af disse erfaringer er blevet publiceret internationalt.
Specielt anvendes der meget plads i rapporten i beskrivelsen af
metoden Landscape Character Assessment (LCA), hvilket skyldes denne metodes store udbredelse i Storbritannien. Denne
del af rapporten inddrager også anvendelsen af landskabsevaluering i forbindelse med VVM vurderinger, det var desværre
ikke muligt at finde egentlige beskrivelser fra de øvrige lande på
dette område.
Det Hollandske eksempel repræsenterer en meget moderne
udpegningsmetode. I dette eksempel er vægten især lagt på
forvaltningen og i mindre grad på det bagvedliggende plansystem, da dette i øjeblikket gennemgår en gennemgribende revision.
Delstaten Hessen udgør eksemplet fra Tyskland. Det blev valgt
at repræsentere Tyskland igennem anvendelsen af et eksempel
ved en enkelt delstat, da delstaterne er suveræne på landskabsområdet i Tyskland. Derfor kan der forekomme variationer
imellem de enkelte dellande. På trods af de enkelte dellande
har en autonom status, tager delstaternes planlægning afsæt i
en større landsdækkende klassificering af landskabsenheder,
som blev foretaget i perioden 1953-1962, denne udpegning anvender dog udelukkende de naturgeografiske faktorer som
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grundlag. På dette grundlag foretages efterfølgende en vurdering, som er af mere subjektiv karakter og i denne inddrages
kulturlaget. Samtidig er planlægningen karakteriseret ved en
hierarkisk struktur. Overordnet udpegning bliver fulgt op ved
detaljeret planlægning og udpegninger på kommunalt niveau.
Udover anvendte metoder indenfor egentlig landskabsevaluering inddrager rapporten forskellige udpegningstyper som eksempler, disse har til formål at beskytte, forbedre og/eller at udnytte landskabet i rekreativ sammenhæng. Denne gennemgang
viser, at flere af de moderne forvaltningsmetoder på området
undgår en specifik grænsedragning. Samtidig foretages en decentralisering af forvaltningen så denne inogen grad udlægges
til lokalområdet, og ydermere inddrages lokalsamfundet aktivt i
administration og forvaltning. Denne type landskabsforvaltning
sigter dels mod at forbedre naturforholdene igennem en omlægning af landbruget, dels mod at opnå en højere bæredygtighed for det specifikke område igennem en udvikling af de socioøkonomiske forhold, f.eks. egnsspecifik produktudvikling,
turisme, gårdbutikker m.m. Derudover er denne landskabsforvaltning karakteriseret ved, at der foretages en aktiv og opsøgende formidling, som også udnytter de nye muligheder indenfor informations teknologien. I Holland drejer det sig om udpegninger af Valuable Manmade Landscapes mens det i England
og Wales drejer sig om Areas of Outstanding Beauty
I rapporten undersøges derudover en række nyudpegede Nationalparker i England og Skotland. Dels tjener de som eksempler på anvendelsen af de beskrevne landskabsevaluerings
metoder, dels tager de udgangspunkt i en forholdsvis ny lovgivning og planlægning på området, som også kan være interessant i dansk regi. I England og Wales skelnes mellem udpegninger som Areas of Outstanding Natural Beauty og egentlige
nationalparker. De adskiller sig ikke mindst på den rekreative
anvendelse. I de egentlige nationalparker spiller naturgrundlaget en stor rolle, men fokuseringen på den rekreative anvendelse og de muligheder, der er forbundet med den, er igennem de
sidste 50 år blev stadig mere tydelig. Dette er ikke mindst tilfældet i de skotske udpegninger. I de tre nye parker forventes
der en kraftigt øget turisme som følge af udpegningen, derfor
fokuseres der ikke mindst på at forbedre muligheden for denne.
Den øgede turisme anses som ny kærkommen indtægt for lokalbefolkningen i de ofte noget marginale områder. Derved
fremstår de nye nationalparker i dag som mindre beskyttende,
set ud fra et naturmæssigt synspunkt, end oprindelig var tænkt
da begrebet blev introduceret, men samtidig har de fået en større lokaløkonomisk betydning. Et andet karakteristika er at lokalbefolkningen desuden deltager direkte i landskabsforvaltningen
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igennem en funktion som Guides og parkforvaltere, ofte på frivillig basis. Eksempler fra Storbritannien viser samtidig, at der
her findes en klar tradition omkring begrebet stewardship idet
forskellige sammenslutninger og borgere i lokalsamfundet deltager aktivt i forvaltningen af landskabet hvilket er befordrende
for den decentraliserede forvaltning. Et forhold som kun er
kendt fra forholdsvis få sammenslutninger og foreninger i Danmark.
Omkring det metodiske udgangspunkt for landskabsevalueringen ses en hvis variation imellem landene, men der findes
samtidig en række fællestræk. Karakteristisk for de tyske eksempler er implementeringen af landskabsøkologiske begreber
og mål i den egentlige planlægning. Et forhold som endnu er
usædvanligt på Europæisk plan. Men både i Tyskland og i Holland findes en lang tradition for anvendelsen af landskabsøkologiske metoder og begreber, hvilket er udmøntet i plangrundlaget for forvaltningen af det åbne land. Med andre ord er det
biologiske udgangspunkt tydeligt i disse lande, på trods af det
klare biologiske udgangspunkt fokuseres der dog også på kulturlandskabet. Dette kommer klart til udtryk i den Hollandske
udpegning Valuable Manmade Landscapes. Samtidig tager den
sidstnævnte udpegningstype udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang til landskabet.
I Storbritannien anvendes metoder, som på mange måder er
beslægtede med det landskabsøkologiske teorigrundlag. Men
tilgangen til landskabs/egnskarakter i England var oprindeligt
opdelt i en biologisk del, og en som i højere grad fokuserede på
kulturlandskabet. I den sidste fase af disse to projekter blev der
indledt et tæt samarbejde som resulterede i et fælles begrebsapparat. I Danmark er landskabsøkologien som teoretisk udgangspunkt derimod ikke eksplicit indbygget i plangrundlaget.
Som nævnt i eksemplet fra Roskilde har landskabsøkologiske
problemstillinger dog spillet en rolle i visse udpegninger. Den
eksisterende Danske planlægning afspejler dog i høj grad stadig det sektor orienterede udgangspunkt, hvorimod den helhedsorienterede vurdering endnu kun anvendes i mindre grad.
I Danmark har en række vejledninger i fredningsplanlægning i
1980erne forsøgt at tilvejebringe et hensigtsmæssigt planlægningsgrundlag, som inddrager vurderinger af ovennævnte type.
Der har dog aldrig blevet udviklet en metode, der er har opnået
en generel anvendelse, og som har kunnet håndtere alle de
forskellige skalamæssige aspekter, som er forbundet med en
sådan planlægning og denne type udpegninger. Den danske
indsats på området er bl.a. karakteriseret ved at store dele af

143

forvaltningen af det åbne land er uddelegeret til amterne. Denne udelegering har medført, at der i nogle amter er udviklet
specifikke metoder til landskabsevaluering. Visse af disse metoder er inspireret af forskningen på området, mens andre er
udviklet på baggrund af et mere uvist grundlag. Nogle er udviklet af amtets landskabsmedarbejdere andre af eksterne konsulenter. Samlet set bevirker de ofte forholdsvis store forskelle i
de grundlæggende betragtninger, at resultaterne kun vanskeligt
kan sammenholdes.
Ikke desto mindre viser den internationale metodeanalyse nogle
gennemgående træk, som også kan genfindes i det danske eksempel. F.eks. ses de samme grundlæggende betragtninger
om objektivitet og subjektivitet. Brudstykker fra de mange forskellige metoder vedr. landskabskarakteristik, -beskrivelse, vurdering og værdisætning samt sårbarhedsanalyser, der præger de forskellige lande, kan altså også genfindes i en dansk
kontekst.
De anvendte metoder i Danmark har typisk inddraget en objektiv vurdering af de fysiske forhold, og samtidig inddraget subjektive bedømmelser og værdisætninger, dog ofte uden at det
fremstod klart, hvor vurderingerne blev subjektive. I denne rapport er der blot medtaget et enkelt eksempel, som er et udtryk
for en ret moderne metode til landskabsvurdering. Eksemplet
for Roskilde Amt er ikke repræsentativt for alle danske amter,
men viser en enkel metode til at analysere og vurdere landskabets indhold og fremtoning udfra en række forskellige betragtninger.
På trods af flere lighedspunkter imellem LCA metoden fra Storbritannien og metoden anvendt i Roskilde Amt fremstår LCA
metoden, som den mest systematiske ikke mindst fordi begreber, som visuel sårbarhed og sårbare landskabselementer ikke
blot behandles verbalt, men vurderes i forhold til en fastlagt
ramme for påvirkningsgrad. Dette formindsker variationerne i de
subjektive vurderinger og bevirker, at undersøgelsen kan gentages på et senere tidspunkt ud fra samme forudsætningen på
trods af den evt. gennemføres af andre personer. Samtidig
inddrager LCA lokale personer i området i forbindelse med vurderingen. Dette er ofte hensigtsmæssigt ikke mindst i beskrivelsen af områdets identitet.
For alle lande gælder at den egentlige vurdering typisk er præget af det aktuelle natursyn samt af de forhold, som danner
baggrunden for vurderingen; med andre ord bliver analysen ofte
målrettet allerede fra starten. Ofte tages udgangspunkt i en
sektororeinteret udredning, men det gælder for de fleste af de
her behandlede metoder, at de anlægger en helhedsoreinteret
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betragtning i analysen og i den endelige vurdering. Denne
fremgangsmåde bliver især tydeligt i det Hollandske og det
danske eksempel og i den meget udbredte metode ”Landscape
Character Assessment” i Storbritannien. I metoden ”Naturräumliche Gliederung Deutschlands” i Tyskland, foretages en objektiv klassifikation af naturgrundlaget og en senere påkobling af
”kulturlaget”. I LCA metoden foretages der en klar adskillelse
imellem den objektive og den subjektive vurdering, her påkobles den subjektive vurdering altid efterfølgende, mens den i den
tyske metode kun foretages efter behov. Begge metoder er anvendt på landsplan og kan foretages i forskellige landskabsskalaer. Derved opnås en homogen landskabsbeskrivelse, som
indgår i det nationale, og i det lokale plangrundlag.
Samlet set understreger de undersøgte metoder det hensigtsmæssige i etableringen af en ensartet metode til klassifikation
af landskabet. Det er tydeligt, at det er hensigtsmæssigt at anvende veldefinerede og systematiske metoder i forbindelse med
definition af egnskarakter, sårbarhedsvurdering og landskabsdynamik. Ydermere illustrerer metoderne, at visuelle og æstetiske aspekter kan inddrages og anvendes på trods af deres
subjektive karakter, når blot det er synligt, hvor beskrivelsen
bliver subjektiv. Det er specielt tydeligt i The Landscape Character Assessment Metod, som er den metode som både forekommer at være mest systematisk, men samtidig også mest
fleksibel. Dette skyldes ikke mindst de tilpasninger af metoden,
som er blevet foretaget i forbindelse de sidste ti års udvikling og
indkøring. Introduktion af en sådan metode tilpasset danske
forhold ville kunne kvalificere beslutningsgrundlaget blandt andet igennem at danne en fælles ramme for national, regional og
lokal forvaltning.
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Storbritanniens institutionelle konstruktion
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Storbritannien. Den institutionelle konstruktion
Den institutionelle konstruktion i det politiske system er baseret
på omfattende decentralisering. Under ministerierne findes en
række executive agencies og executive Non Departmental
Public Bodies (NDPB), altså udøvende agenturer og udøvende
ikke-ministerielle offentlige organer, som varetager rådgivning,
information og forvaltning indenfor natur- og landskabssektoren.
Hertil kommer forskningsråd med tilknyttede forskningscentre,
der ligeledes fremstår som ministerielle rådgivere. De forskellige agenturer samarbejder på mange områder og tager del i
forskningsprojekter. Disse organers delvist uafhængige status
afspejles i de finansielle forhold; arbejdet finansieres gennem
private indtægter såvel som statstilskud. Samtidig udføres der
projekter med tværministerielle interesser, hvilket ligeledes påvirker sponsoreringen af arbejdet. Den relative uafhængighed
fra ministerierne giver NGO’er mulighed for deltagelse i agenturernes arbejde.
The Department for Culture, Media and Sport (DCMS) har
ansvaret for kulturminder i form af bygningsværker og monumenter. Det indebærer blandt andet opfyldelse af the World Heritage Convention med udpegning af og beskyttelse af allerede
udpegede UNESCO-kulturminder. De fleste opgaver indenfor
historisk, arkitektonisk og arkæologisk kulturarv er lagt over til
English Heritage.
English Heritage (EH) er en executive NDPB. Det er et regeringsorgan, regeringens lovmæssige rådgiver (statutory adviser)
i henhold til loven om den nationale kulturarv fra 1983 (ændret i
1997), men udover at være sponsoreret af ministeriet har EH
indtægter fra fonde samt de historiske ejendomme, der ejes af
English Heritage. Organet arbejder bredt set for beskyttelsen af
Englands historiske bygninger, landskaber og arkæologiske
områder med ansvar for vedligeholdelsen af over 400 offentlige
ejendomme. I forbindelse med Countryside Agency og English
Nature’s udarbejdelse af et fælles kort med karakterisering af
det engelske landskab (se selve rapporten) har EH rådgivet
med hensyn til de historiske aspekter.
The Department of the Environment, Transport and the Regions (DETR) er det ministerium, som blandt andet miljøbeskyttelse, landskabsforvaltning og planlægning sorterer under.
Det overordnede mål er at forbedre befolkningens livskvalitet,
nu og i fremtiden. Det skal ske ved at skabe og værne om det
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naturlige og skabte miljø, herunder landskaberne udpeget som
nationalparker og Areas of Outstanding Natural Beauty (AONBs). Disse udpegninger ligger i dag hos Countryside Agency, som får økonomiske midler fra ministeriet, samt hos Countryside Council for Wales. DETR støtter blandt andet også udviklingen af brugen af Countryside Character-vurderinger gennem Countryside Agency.
I forbindelse med overordnet kontrol af planlægningsprocesser
er der dannet et Planning Inspectorate, et executive agency,
hvis arbejdsområde er planlægnings- og miljølovgivning. Herigennem sker der blandt andet en kontrol af lokale myndigheders udviklingsplaner. Agenturets arbejdsopgaver er nøje fastlagt i samråd med DETR.
The Countryside Agency: I 1949 blev The National Parks
Commission etableret som led i opfølgningen på den begyndende etablering af nationalparker, denne organisation ændrede i 1968 navn til The Countryside Commission og kombinerede derved det specifikke ansvar for nationalparkerne med et
bredere ansvar for forvaltningen af det åbne land. I april 1999
fusionerede the Countryside Commission med dele af the Rural
Development Commission og derved blev the Countryside
Agency (CA) dannet. CA er en executive NDPB, men fungerer
samtidig som et lovbestemt organ (statutory body) og er finiansieret igennem departementet. Der arbejdes for bevaring af det
åbne land samt for at give offentligheden fysiske og økonomiske muligheder for at opleve landskabet. Aktiviterne inkluderer
udpegninger i landskabet såvel som rådgivning om forvaltningen af landskaber såsom nationalparker og areas of outstanding natural beauty. Hertil kommer, at der forskes i udviklingen
af nye måder til implementering af landskabspolitik fra nationalt
til lokalt plan. CA samarbejder med et bredt felt af organisationer, herunder andre NDPBs og europæiske organisationer. Der
kan nævnes administrationen af de midler, der skal bevilges til
forskellige AONBs. Hvad angår arbejdsområder kan agenturet
sidestilles med Countryside Council for Wales og Scottish Natural Heritage. CA er en del af drivkraften bag udarbejdelsen af
kortet ”The Character of England, its Wildlife, Landscape and
Natural Features”, som er en detaljeret karakterisering af 159
landskabsområder. Arbejdet med Landscape Character er delvist foregået på regionalt plan, hvor både regionale og lokale
myndigheder samt lodsejere og landskabs-, naturbeskyttelsesog landbrugsorganisationer i 8 regioner har arbejdet med de
overordnede karakteristika fra CA’s nationale datasæt. (Se selve rapporten).

154

English Nature (EN) er ligeledes en executive NDPB, men
betegnes samtidig som et regeringsagentur (Government
Agency) finansieret af ministeriet, og er ligesom Countryside
Agency et lovbestemt organ. Det blev oprettet i henhold til miljøbeskyttelsesloven 1990. EN rådgiver regeringen i naturbeskyttelsesspørgsmål og arbejder for bevaring og forvaltning af
Englands dyreliv og naturkarakteristika, blandt andet ved udpegning af de vigtigste arealer for dyreliv og naturtræk såsom
Sites of Special Scientific Interest og National Nature Reserves.
Ligeledes foretages der herigennem implementering af EUkonventioner og handlingsplaner for blandt andet bæredygtighed. EN foretager og støtter også forskning. Det grundlæggende arbejde med Landscape Character Areas blev foretaget ved
et samarbejde mellem Countryside Agency og EN, idet disse
områder blev udpeget på baggrund af EN’s identifikation af 99
Natural Areas. (Se selve rapporten).
The Environment Agency (EA) er en executive NDPB, der er
etableret i henhold til miljøloven fra 1995. Agenturet har lovmæssige forpligtelser til at arbejde for bæredygtighed gennem
beskyttelse og forbedring af miljøet, og det kalder sig ”miljøets
vogter”. Nogle hovedmål er at skabe forbedringer på forureningsområdet, at bevare naturressourcerne og at formulere prioriteter samt udarbejde løsninger, som samfundet er i stand til
at bekoste. Økonomisk set er det et meget selvstændigt agentur, der er 75 % egenfinansieret og dermed har en vis magt i sig
selv. Regeringens finansiering kommer hovedsageligt fra
DETR, omend EA også har kontakt til Ministry of Agriculture,
Fisheries and Food. EA har blandt andet tætte kontakter til industriforbund og samarbejder med virksomheder. Den vigtigste
kunde er regeringen, men på alle niveauer, og dette inkluderer
således mere end 500 lokale myndigheder. Gennem Local Environment Agency Plans yder EA en støtte og service til de lokale myndigheder.
The Joint Nature Conservation Committee (JNCC), der i sig
selv må betragtes som en executive NDPB under DETR, er det
forum hvorigennem English Nature sammen med The Countryside Council for Wales og Scottish Natural Heritage virker med
hensyn til deres lovmæssige forpligtelser i Storbritannien samt
på internationalt plan. JNCC bidrager til bevaring og forbedring
af biodiversitet, geologiske forhold og natursystemerne. Særskilte funktioner er rådgivning til ministre såvel som andre, der
arbejder indenfor fagområdet naturbeskyttelse, samt støtte til
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forskning. Da det er et forum for andre, selvstændige organisationer, er arbejdsopgaverne lagt ud til både komiteens egen
støtteenhed med deltagelse af alle 3 organisationer, til et enkelt
agentur eller lagt ud som kontraktarbejde udført af en uafhængig instans.
Department of Trade and Industry er ministeriet, der har den
lovbestemte kontrol med de britiske forskningsråd, hvilke dog
ikke alle er direkte fagligt knyttet til dette ministerium. Gennem
ministeriets Office of Science and Technology varetages opgaven at opretholde og udvikle videnskab og teknologi i Storbritannien, og der bidrages herigennem til at skabe en bæredygtig
velstand og livskvalitet hos befolkningen.
Et af forskningsrådene er The Natural Environment Research
Council (NERC). NERC er en vigtig bidragsyder til forskning,
miljøovervågning og uddannelse indenfor det biologiske område. Forskningen dækker 5 områder, der proiriteres højt i Storbritannien: Biodiversitet, miljørisiko, globale forandringer, naturressourceforvaltning og forurening. NERC lægger vægt på, at
den viden og de faciliteter, der findes i deres regi, både kommer
miljøforskningen til gode og er med til at danne en offentlig forståelse for miljøproblemer.
Centre for Ecology and Hydrology (CEH), Merlewood, er et
forskningscenter under NERC. Her arbejdes blandt andet for
DETR gennem udførelsen af de omfattende, nationale Countryside Surveys; DETR har således været medfinansierende på
CEHs surveys, både 1990 og 2000-undersøgelsen, sammen
med blandt andre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,
Environment Agency og NERC. Hertil kommer, at Countryside
Agency og English Nature sammen med Joint Nature Conservation Committee har forbindelser til disse undersøgelser. CEH
er Storbritanniens ledende organ indenfor terrestrisk forskning.
Områderne arealanvendelse og biodiversitet, bioteknologi og
klimaændringer er blot en del af forskningsemnerne. I programmet Countryside Survey er der blevet produceret en lang
række informationer omkring habitater, landskabselementer og
generel arealanvendelse i det åbne land, og undersøgelsen er
mundet ud i et nationalt Land Cover Map.
En meget stærk NGO er Council for the Protection of Rural
England (CPRE), som er en national institution med det formål
at hjælpe til beskyttelse af det åbne land i lokalområder, hvor
der forekommer trusler mod det. CPRE arbejder for at bevare
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landskabet smukt, produktivt og levende, til glæde for alle, ikke
mindst med vægt på de kommende generationer. Med hensyn
til bæredygtighed lægges der lige stor vægt på det åbne land
og byområder.
De landskabsrelaterede regionale planlægningsrammer indbefatter Regional Assemblies og Regional Development
Agencies. Regional Assemblies er sammensat af lokale myndigheder og private repræsentanter samt sektorrepræsentanter,
og de står for udarbejdelse af regionale retningslinier for planlægning tillige med regionale bæredygtighedsstrategier. Regional Development Agencies er forpligtede til at udarbejde Regional Development Agency-strategier, det vil sige strategier for
regional videreførelse af regeringens retningslinier gennem
samarbejde med både offentlige og private sektorer. Samarbejdspartnerne skal blandt andet repræsentere miljømæssige
interesser i regionen samt sikre en dækning af både rurale og
urbane interesser. Lokale myndigheder er nøglepartnere, idet
de repræsenterer lokalområdernes forhold fra økonomisk udvikling til lokal agenda 21. Strategierne skal indeholde vurderinger
af, hvordan de vil bidrage til bæredygtig udvikling og bevirke en
effektiv beskyttelse af miljøet samt fornuftig udnyttelse af naturressourcerne. Ligeledes skal strategierne tage hensyn til the
particular features of the region's rural areas including the effects of sparsity of population, small settlements and a narrow
economic base; relative inaccessibility, remoteness and peripherality; and the role of land-based industries (such as agriculture and forestry) and countryside conservation priorities.
The Countryside Council for Wales (CCW) er regeringens
lovbestemte rådgiver i spørgsmål om bevaring af Wales’ naturskønhed, dyreliv og mulighederne for friluftsliv. Herudover rådgiver organisationen også lokale myndigheder. Udover det almene arbejde med beskyttelse og bevaring af samt information
om det åbne land er det en særskilt opgave for CCW at beskytte arter og deres habitater såvel som geologiske elementer
på Sites of Special Scientific Interest samt Natural Nature Reserves.
Scottish Natural Heritage arbejder på linie med The Countryside Council for Wales, og deres mål er at hjælpe befolkningen
til at kunne nyde Skotlands naturarv, forstå den bedre og bruge
den med tanke på bevaring for kommende generationer.
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