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Vi har i årtusinder ændret det danske landskab. 
Naturligt ville det være domineret af skov. Men 
denne er nu reduceret til godt 10%, afløst af 
landbrug (ca. 60%), byer (10%) og trafikanlæg. 
Danmark som landbrugsland fylder meget i 
manges bevidsthed, selvom 60% af befolknin
gen bor i byer. Her vokser befolkningen, mens 
landområderne affolkes. Samfundet er desu
den præget af globalise ring, aftraditionalisering 
og individualisering. Det giver mindre sam
menhængskraft. Så hvad betyder det for natur 
og kultur ude i det åbne land?

Landskab og natur leverer såkaldte økosy
stemtjenester, opdelt i fire kategorier (boks 
1). Den måde at se omgivelserne på gør det 
ekstra interessant at studere vort natursyn – 
især, om der er en iboende konflikt mellem by 
og land ift. forvaltning og udnyttelse af tje ne
sterne. 

Landbrugserhvervet er direkte afhængigt af 
de forsynende tjenester. Selvom det ”fylder 
meget i landskabet”, beskæftiger det kun ca. 2 
% af landets arbejdsstyrke fordelt på snart kun 
8000 heltidsbrug. Men stadig den vigtigste for
valter af vore landskaber! 

Langt flest af os arbejder i byer, det meste 
af tiden indendørs  ikke direkte afhængige af 
eller så nært knyttede til landskab/natur som 
de på landet. Det skaber basis for forståelses
kløfter. Meget tyder på, at storbymennesker 
ikke oplever nær stedstilknytning til det åbne 
landskab. Mange bliver fremmedgjorte over 
for det, med manglende forståelse og interes
 se for dets naturmæssige og kulturelle værdi. 
Nogle byboere oplever dog et behov for 
natur, fx ift. sundhed, generel trivsel og syg
domsforebyggelse. Og folkelige bevægelser 
søger at ”genoprette” menneskers relation til 
natur fx via etablering af by og terapihaver, 
økologiske fødevarefællesskaber og ”grønne” 
initiativer til styrkelse af sociale relationer og 
personlig identitet og vækst. Selv i modebran
chen lanceres ”grøn sjæl” som ”hipt”.

Denne artikel belyser, om der er basale for
skelle i landskabsopfattelse hos folk i by og på 
land. Forskellene er relevante for beskyttelse 
af natur og kulturarv, sikring af biodiversitet, 
samt når der gennemføres planer for fx natur
parker, naturgenopretninger, pleje af natur og 
fortidsminder og klimatilpasninger. Og for 
valg af optimale strategier og løsninger.

Artiklen bygger på /1/ og data indsamlet 
20112015. 

Landskab
Landskab er et ”luftigt” begreb, men ifølge Eu
roparådets Landskabskonvention et område 
med særlig karakter: På den ene side bestemt 
af geologiske, biologiske og kulturelle forhold, 
på den anden side opfattet og tolket af lokale 
folk eller besøgende. Landskabet er dermed 
dels et rumligt, skarpt eller uskarpt afgrænset 
område, dels et sted, som opfattes, betragtes 
og tolkes på forskellig vis. Samtidig rummer 
landskabet en ”spænding” mellem nærhed/
afstand, krop/sind, sanselig fordybelse/ di
stan  ceret observation, samt naturbetingelser/
kulturel praksis. 

Natur
Også ordet natur forstås forskelligt. Her er 
valgt en definition som 'det derude' – den fy
sisksanselige natur. Den kan jf. /2/ inddeles i: 
Den første (vilde) natur er den uforarbejdede 
natur med dens råmaterialer, den anden na tur 
er det kulturelle landskab, hvori mennesket fx 
sår korn, planter træer, vander jord og regu le
rer vandløb, og den tredje natur er haven, hvor 
der skabes en mere kunstfærdig natur med en 
sofistikeret, gennemarbejdet og kompleks vek
selvirkning mellem kultur og natur. Desuden 
ses en ny type, den fjerde natur, i form af re
staureret eller (gen)forvildet natur. Ved at op
fatte natur bredt trækkes in gen skarp grænse 
mellem kultur og natur i 'det derude'.

Natursyn
Ordet natursyn anvendes her om menneskers 
opfattelse af og holdninger til natur. Natursyn 
er primært kulturelt betinget, og samfundets 
og det enkelte menneskes grundlæggende 
nor mer og værdier påvirker måden, vi omgås 
og bruger natur på. Natursynet har varieret 
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Annette Sode

Boks 1

Økosystemtjenester kan opdeles i:

Regulerende
Beskyttelse mod oversvømmelse ved udjævning og forsinkelse af 
vandafstrømning, vandrensning, klimaregulering m.v.

Forsynende Afgrøder, husdyrhold, fiskeri m.v.

Kulturelle Æstetik, rekreation, viden og læring, spiritualitet m.v.

Understøttende Vand- og næringsstofkredsløb, fotosyntese, mulddannelse
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over tid og er under stadig forandring. Alli ge
vel synes det dybt forankret i historiske tradi
tioner og dybe, langtidsholdbare mentaliteter.

Vort verdensbillede
Synet på natur har ændret sig fra opfattelsen 
af en formålsbestemt, besjælet og hierarkisk 
naturorden, til mekaniske årsagsvirknings
pro  cesser og neutrale kræfters indbyrdes 
på virkning og samspil. Moderne tolkningsram
mer bestemmer jf. Taylor grænser og normer 
for, hvad der opfattes som ultimativt godt og 
værd at efterstræbe i vores liv og verden /3/. 
Tolkningsrammerne viser et modernitetens 
janusansigt: Rationel naturbeherskelse med 
sikkerhed, velfærd og medicinsk helbredelse 

på den ene side, og naturnedslidning, økolo
giske trusler og resurseproblemer på den 
anden. Dertil kommer humanitet og følsom
hed på den ene side, narcissisme og social 
afkobling på den anden. Endelig har rationel 
selvkontrol effektivitet, videnskab og moralsk 
selvbestemmelse på den ene side, men også 
instrumentalisering af følelser og omverdens
relationer på den anden.

Metode
Indsamling af empiri er sket i to faser. I fase 1 
er anvendt et elektronisk spørgeskema med 
en opbygning som ”multiple choise”, men 
med visse åbne svarmuligheder. Fokus har i 
vidt omfang været på data, der afspejler del

tagernes umiddelbare æstetiske præference 
og erfaring med oplevelser og aktivitet i land
skaber i det åbne land. Hensigten har været at 
opnå overblik og belyse evt. grundlæggende 
forskelle mellem beboere på land og i by. Fase 
2 har omfattet semistrukturerede interviews 
med vægt på fortællinger, erindringer og 
krops liggjorte erfaringer tilknyttet landskabs
opfattelsen. Der er her gået mere i dybden for 
at skabe forståelse af kompleksiteten i land
skabsopfattelsen, se /4/. 

Billeders styrke
I begge faser er anvendt billeder, fordi de 
væk ker dybere dele af vor bevidsthed end 
ord alene. Målet har været at: nå frem til ny 
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”Spændingen” i landskabet. Fotos: A. Sode.
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information, stimulere erindring og reflek
sion, styrke personlig autoritet og begrænse 
misforståelser. Dertil kommer, at billeder 
byg ger bro mellem livsverdener og skaber 
gensidig forståelse. Billeders flertydighed kan 
også tydeliggøre evt. forskelle i landskabs og 
naturopfattelse. 

Fotos (125 i fase 1, 40 i fase 2) er taget med 
digitalt kamera, primært i vækstsæsonen 2011
2014. Motiverne stammer fra forskellige egne 
af landet. Der indgår bl.a. kulturarv som grav
høje, stendysser, stendiger og højryggede 
agre, samt ældre bygninger med bindingsværk 
og strå/tangtag, slotte og historiske anlæg 
som vand og vindmøller. Fokus har været på 

naturens kulturelle tjenester, men der indgår 
også aspekter af de øvrige økosystem tje ne
ster. Motiver er alt fra vild natur, halvnatur, 
med ekstensiv udnyttelse/pleje, til intensivt 
plante og dyrehold og menneskeskabte kon
struktioner, bl.a. bygninger, broer og veje. 
Nog le konstruktioner drager fordel af na tur
lige processer, fx. renseanlæg, vindmøller, sol
celleanlæg, grusgrave og forsinkelsesbassiner. 

Da natur er ”det derude”, viser fotos spor 
efter mennesker, ikke dem selv. Fotos er 
valgt, så der indgår forskelle i æstetisk udtryk, 
komposition, farver, valør, lys og skygge, hvil
ket kan influere på beskuerens følelser og op
levelser. Fotos er taget fra forskellige synsvink

ler, og der er anvendt nærbilleder med 
po   tentiale for personlig involvering og total
bil leder, der tilbyder overblik og fornemmelse 
af kontrol hos iagttager. Ved at variere syns
vinklen er opmærksomheden henledt på sær
lige elementer i landskabet, fx vegetation 
langs veje eller truede arter. Endelig er brugt 
fotos med både mange og få elementer.

Analyser
Der er anvendt metoder fra natur og human
videnskab. I spørgeskemaet, hvor fotos afspej
ler relationen naturkultur, har deltagerne 
ku n net indlæse deres egen opfattelse – en 
fænomenologisk tilgang, hvor forskeren er 
åben, overfor hvad der viser sig. Desuden regi
strering og statistik med rod i positivismen. 
Klassificering af data er sket for at finde lighe
der og forskelle i præferencer. Dernæst er 
ved analyse af ytringer tilknyttet deltagernes 
foretrukne motiv foretaget en kategorisering 
af ord/sætninger. Det er sket med inspira
tion fra socialkonstruktivisme, hvor sproglige 
ytringer (diskurser) skaber/er med til at skabe 
virkeligheden. Herved er udledt et sæt nøg
le  parametre, der beskriver oplevelsesdimen
sioner og tilknyttede refleksioner. Resultatet 
af statistiske beregninger er ud fra Taylors 
teo rier fortolket ift. kulturelle prægninger hos 
forskellige persongrupper. Ved interviews har 
tilgangen i princippet været fænomenologisk, 
med forståelse for deltagernes livsverden og 
komplekse præferencer. 

Datasæt
Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er 
inddraget via kontaktpersoner, institutioner, 
personlig kontakt, ”sneboldmetoden” og via 
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Figur 3. Oversigt over præference for natur og landskab hos respondenter i den kvantitative 
undersøgelse.

Figur 2. nMDS-plot over præferencer hos forskellige aldersgrupper 
blandt respondenter.

Figur 1. nMDS-plot over præferencer hos respondenter, der er 
primært afhængige af naturens forsynende tjenester, og de der 
er sekundært afhængige på landet (land) og i byen (by). Jo større 
afstand mellem punkterne (respondenterne), des mere forskelligt 
opfatter de samlet set de 125 præsenterede fotos.
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Centrovice (kontakt til landmænd). Datasæt
tet er ikke helt repræsentativt for befolknin
gen. Deltagere fra landdistrikter/landsbyer, 
land mænd, folk med mellemlanglang uddan
nelse er overrepræsenterede, mens deltagere 
fra ”stenbroen” er underrepræsenterede. 
Over vægten af landmænd er et bevidst valg ift. 
deres betydning som primærforvaltere af det 
åbne land. Deltagerkredsen er dog bred og af
spejler ønskværdig variation i køn, alder, bag
grund og viden og derved potentielle forskelle 
i synsvinkler og opfattelser.

Forskelle i præferencer
I undersøgelsens fase 1 deltog 216 responden
ter. Der er ikke fundet statistisk sikker forskel 
på landskabspræferencer mellem personer, 
der bor i byen og på landet. Det gælder også 
ift. køn, uddannelse og hyppighed af natur
kon takt. Derimod er der tendens til forskel i 
præference mellem personer, der er primært 
afhængige af naturs forsynende tjenester, 
og de, der er sekundært afhængige. Denne 

forskel er statistisk sikker mellem per soner fra 
primære erhverv og andre, der bor i det åbne 
land (figur 1). Desuden afviger unges (1725 
år) præferencer betydeligt fra de øvriges (figur 
2). For statistik, se /1/.

Fase 2 har omfattet otte strategisk udvalgte 
interviewpersoner: to unge, to ældre fra byen, 
to ældre fra landet og to landmænd. Det frem
går, at normer, værdier, praksis og kontekst 
har indflydelse på landskabsopfattelsen, se 
/4/. 

Foretrukne landskaber og favoritter
For 80 % af alle respondenter har det at op
le ve landskab og natur stor betydning (figur 
3). De landskaber, som scorer højest, er 
svagt påvirkede af mennesker (figur 4). Der 
er tale om motiver med godt udsyn, fx ved 
hav, strand, hede, overdrev, enge og lysåbne 
vandløb, men også med skov og markhegn
skov i mosaik. Lavest prioriterede er stærkt 
kulturpåvirkede landskaber, fx med intensivt 
dyre og plantehold, tekniske anlæg, industri

byggeri og forfaldne ejendomme.
De motiver, som oftest er aktivt valgt som 

favorit, ses i figur 5. Blandt de udvalgte er 
mange områder, der tilbyder udsyn/overblik 
som ved hav, strand og klint, heder og over
drev, samt lysåbne vandløb og kilder. Der ind
går dog også motiver med skov, bl.a. bøge
skov, marker, hegn og skov i mosaik, samt 
arealer med græssende bison ved/i skov, og 
skov, der græsses af kreaturer. Flere af de 
valg  te fotos er taget på steder, som er vel
kendte af mange danskere og betragtes som 
særligt karakteristiske eller enestående for lan
det. Det gælder fx Vesterhavet, Møns Klint og 
Store Blåkilde, samt den højstam me de bøge
skov, som fx er omtalt i vor nationalsang. Be
tragtes top 20 listen for middelsco rer er der 
ca. 70 % sammenfald med de fotos, som er ak
tivt valgt som favorit af mindst tre personer.

Ligheder og forskelle mellem grupper
Ligheden i præference mellem landmænd 
(pri mære erhverv) og andre er størst for 

Figur 4. Oversigt over de 30 fotos, der har opnået hhv. størst og mindst præference hos respondenterne (scorer 1-7, hvor 7 er meget god, 4 
neutral og 1 meget dårlig).
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ha vet, Møns Klint, højstammet bøgeskov, 
na  turlige vandløb, heder, overdrev, enge, et 
tusindårigt egetræ og døde træer på stranden. 
Landmænd har dog en mere alsidig præferece, 
idet deres pointscorer er højere end andres 
for kulturpåvirkede landskaber. Derimod har 
de lavere scorer for motiver, der afspejler 

naturlige processer (storm, oversvømmelse, 
henfald). De elementer, som scorer højere 
hos landmænd end hos andre, er tilknyttet 
brugen af landskabet, fx marker, juletræs/pyn
tegrøntkulturer, vandhuller med andehold, 
gårde, drivhuse, virksomheder, råstofgrave, 
veje, bygningsaffald og anlæg. De har også 

større præference for motiver, der afspejler 
det traditionelle liv på landet, fx kirken, slot
tet, gamle vind og vandmøller, ældre huse, 
landsbyens gadekær og landbohaven. Sam
menlignes specifikt med andre, der bor på 
landet, er scoren for de kulturpåvirkede land
skaber klart højere hos landmænd og lavere 
for motiver, der afspejler naturens kræfter og 
kunst i natur. 

Ligheden i præference mellem de unge og 
ældre, er størst for havet, Møns Klint, højstam
met bøgeskov, naturlige vandløb, vandreklit, 
enge og græsmarker. De unges præferencer 
er dog generelt lavere end hos de ældre. De 
unge scorer dog højere for motiver, der 
afspej ler intensivt landbrug, moderne anlæg 
og bygninger, og lavere hvad angår naturlige 
processer, samt højmose, hede og overdrev, 
som de antagelig er mindre fortrolige med. 

Samlet set må derfor konkluderes, at der 
ikke er set væsentlige forskelle mellem by og 
land hvad angår umiddelbare æstetiske præ
ferencer. Meget tyder derfor på, at andet end 
bostedet har indflydelse på landskabsopfattel
sen, herunder den aktuelle anvendelse af 
land skab og natur og de enkelte individers al
der eller stadie i livsfase. Hvad der er på spil i 
moderne menneskers opfattelse af landskab 
og natur er uddybet i /4/. Så læs den også.
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Figur 5. Oversigt over de motiver, som mindst tre respondenter har valgt som deres favorit.
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