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Project Eco Serve: Økosystem, funktioner 
og services af biodiversitet i græsmarker

Jørgen Eriksen

Græsmarker i Danmark, inklusiv de økologiske, er ofte store marker med monokul-
tur og lav biodiversitet. Men de rummer et uudnyttet potentiale for at understøtte 
livet i den omkringliggende natur. Og det er der brug for: Vores natur er under 
pres, og f.eks. er bierne, sommerfuglene og andre uundværlige bestøvere kritisk 
truede – både i Danmark og på verdensplan. Institut for Agrarøkologi, Aarhus 
Universitet Foulum ved professor, dr. agro Jørgen Eriksen stod fra 1. januar 2011 – 
31. maj 2014 i spidsen for et forsknings- og udviklingsprojekt, Eco Serve, hvor 
der blev taget hensyn til biodiversitet gennem hele kæden fra mark til bord. Den 
første del af projektet, som behandles her, inddrog først og fremmest jordbrugs-
forskning, mens den anden del af projektet også inddrog fødevareforskning og 
gastronomiske fagfolk, Naturmælk i Tinglev og en række Naturmælk-gårde deltog 
gennem hele projektet.

75 pct. til 25 pct. Reduktionen af græsning er 
blevet ledsaget af en betydelig reduktion i om-
fanget af høslæt. Dyrkning af andre afgrøder på 
landbrugsjorden vil ud fra et driftsøkonomisk 
perspektiv ofte være mere effektivt, og det gæl-
der ikke mindst i Syd- og Sønderjylland, hvor 
megen landbrugsjord er blevet forpagtet ud til 
dyrkning af majs til produktion af biogas, der 
er blevet støttet af den tyske forbundsstat.
 Et grundlæggende krav til økologiske mæl-
keproducenter er, at malkekøerne skal på græs 
fra senest 15. april til 1. november. De seneste 
10 år har andelen af økologisk mælk udgjort 
ca. 10 pct. af den samlede mælkeproduktion. 
Målsætningen i regeringens ‘Økologiske Hand-
lingsplan 2020’ fra 2012 er, at det økologisk 
dyrkede landbrugsareal skal være fordoblet i 
2020 i forhold til 2007, således at 15 pct. af det 
danske landbrugsareal dyrkes økologisk i 2020. 
Det vil kræve en årlig arealforøgelse på knap 
15.000 hektar pr. år.

Mælkeproduktion, græsmarker 
og biodiversitet
En af de største trusler mod naturen er mangel 
på plads. Det har ført til en opsplitning af na-
turen i små enheder, hvilket forringer arternes 
muligheder for at sprede sig og øger risikoen 
for lokal udryddelse. En anden trussel er inten-
siveringen af landbruget. Tidligere ‘uproduk-
tive’ naturområder, som moser og vådområder, 
er blevet udgravet, drænet og taget i brug som 
landbrugsjord.
 Der stilles ikke i Danmark krav til at kon-
ventionelle mælkeproducenter sætter deres 
køer på græs. Især de store konventionelle 
landbrug undlader i stigende grad at bringe 
deres køer på græs, fordi det er forbundet med 
betydelige logistiske og økonomiske udfordrin-
ger, bl.a. kan det være vanskeligt at benytte sig 
af robotmalkning.
 Andelen af danske malkekøer på græs faldt 
således i ti-årsperioden fra 2003 til 2013 fra ca. 
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4 Pluk oktober 2014

 Det samlede økologiske produktionsareal er 
siden 2007 steget med 21 pct., men de seneste 
år er udviklingen gået i stå. Fra 2012 til 2013 
faldt det økologiske produktionsareal endda 
med 0,7 pct. til 181.717 hektar.
 De stigende jordpriser og ophævelsen af 
EU’s kvotesystem for mælk fra 1. januar 2015 
giver den konventionelle mælkeproduktion 
fordele frem for den økologiske. Når mælken 
‘gives fri’, har mælkeproducenterne mulighed 
for at udvide produktionen, og det forventes, 
at den danske mælkeproduktion vil vokse med 
10-15 pct. Det betyder øget udbud og øget kon-
kurrence, og i det spil står de store konventio-
nelle landbrugsbedrifter stærkest. Det kræver 
et større areal at producere økologisk mælk, 
fordi køerne skal på græs, hvortil kommer, at 
de giver en lidt lavere ydelse.
 For at sikre en forbedring af biodiversiteten 
i det danske landskab og nå målsætningen om 
en fordobling af det landbrugsareal, der dyrkes 
økologisk, er det derfor afgørende at styrke de 
økologiske producenter i forhold til de konven-

tionelle producenter samt øge markedsværdien 
af økologiske produkter.

Om projekt Eco Serve
Formålet med projektet var at øge plantebio-
diversiteten og ‘naturværdien’ af det dyrkede 
areal og skabe mere sammenhængende natur 
vha. biodiversitets-steps i landskabet. Sådanne 
‘steps’ vil potentielt gavne både bestøverne, der 
vil få øget fødegrundlag, klimaet som følge af 
øget kulstoflagring i jorden, de økologiske pro-
ducenter gennem udvikling af højværdiproduk-
ter og markedsføring og forbrugere og kokke 
som efterspørger produkter med både kvalitet 
og ‘historie’.
 Projektet, der var finansieret af Grønt Ud-
viklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 
inddrog derfor både jordbrugs- og naturvi-
denskabelige forskere fra Aarhus Universitet 
(Institut for Agrarøkologi og Institut for Bio 
Sciences) og Københavns Universitet (Institut 
for Fødevarevidenskab, Fødevareøkonomisk 

Bestøvere: Foto: Beate 
Strandberg og Yoko L. 
Dupont, Aarhus Uni-
versitet
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Institut og Naturhistorisk Museum), Natur-
mælk Amba og Meyers Madhus samt Økolo-
gisk Landsforening.

Udgangspunktet for projektet var en række 
grundlæggende antagelser:

• Øget biodiversitet har især betydning for 
bestøvende insekter, som generelt er i krise, 
og til det formål ville projektet designe 
græsmarker, som kan tilbyde blomstrende 
planter igennem hele vækstsæsonen. Yderli-
gere gevinster ved mange-arts-blandinger er 
muligvis bedre husdyrsundhed og produkt-
kvalitet. Dertil kommer en eventuel værdi 
i markedsføringen af animalske produkter 
med ‘en god historie’. Forudsætningen for 
det hele er dog, at produktionsniveauet i et 
vist omfang opretholdes, så det i den sid-
ste ende også er økonomisk attraktivt for 
landmanden.

• Hvis en høj biodiversitet skal lykkes, er det 
nødvendigt at skabe en arkitektur i mar-

ken, hvor der er områder, som tilgodeser 
de svage konkurrenter. Skal der opnås en 
effekt på foderkvaliteten, er det nødvendigt, 
at den enkelte urt udgør en betydende del af 
marken, hvorimod dette ikke er så nødven-
digt, hvis det er fødegrundlaget for insek-
terne, som er målet. Projektet undersøgte 
derfor mulighederne for at tilgodese begge 
formål. Produktion og varighed af 17 hhv. 
23 forskellige arter blev afprøvet i renbe-
stand, bl.a. blåhat, rød tvetand, døvnælde, 
mælkebøtte, hjulkrone og purløg. Derud-
over blev undersøgt forskellige to-arts blan-
dinger for at finde mulige kombinationer af 
mindre konkurrencestærke arter, som kan 
vokse sammen.

• En forøgelse af biodiversiteten i græsmar-
ken kan, ud over forholdene for bestøvende 
insekter, have en positiv effekt på en række 
områder, herunder muligheden for øget 
kulstoflagring i jorden pga. dybere rodvækst 
og dermed større afsætning af kulstof i dyb-
den.

Urtegræsmark: Foto: 
Kirstine Lauridsen, 
Økologisk Landsforening
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Erfaringer fra projekt Eco Serve: 
dyrkning, fodring og økonomi
Projektet blev formelt afsluttet den 31. maj i år. 
Der er inden for rammerne af projektet bl.a. 
udgivet 49 artikler i videnskabelige- og fagtids-
skrifter, afholdt markvandringer, gennemført et 
symposium om sammenhænge mellem biodi-
versitet og ostekvalitet og ikke mindst udvik-
let en færdig frøgræsblanding til økologiske 
græsmarker, der baserer sig på erfaringerne 
fra projektet.

Dyrkning og fodring
Lige efter opstarten af projektet blev der indgå-
et aftale med tre landmænd fra Naturmælk om 
hvor, og hvor mange hektar, der skulle etableres 
af de to forsøgsblandinger hvert sted. Der blev i 
alt etableret ca. 22 hektar på de tre ejendomme.
 Der var store problemer med at få leveret 

urteblandingerne, og samtidig trak foråret 
noget ud, så på de to ejendomme, hvor for-
søgsmarkerne blev etableret i foråret, blev de 
først udsået sidst i april. På den tredje gård blev 
urtemarken først etableret efter høst af helsæd 
i juli måned.
 Græsmarker bidrager altid til opbygning af 
kulstofpuljen, fordi de er flerårige. Det betyder 
også, at jo længere tid græsmarken ligger før 
omlægning, jo større bliver kulstofpuljen. I 
traditionelle kløvergræsmarker observeres ofte 
udbyttenedgang efter 2-3 års dyrkning, hvoref-
ter græsmarkerne lægges om. Forsøg har vist, 
at slætgræsmarker med urter kan opretholde 
en højere udbyttestabilitet og dermed give 
grundlag for græsmarker af længere varighed.
 Mangfoldigheden af insekter afhænger me-
get af landskabet, men en simpel regel er, at 
højere diversitet af planter giver højere diver-
sitet af insekter. Et områdes bestøverfauna er 
imidlertid også påvirket af landskabets sam-
mensætning, så omgivelserne omkring græs-
marken har stor betydning for hvor mange 
bestøver-arter, der maksimalt kan findes på 
den økologiske græsmark.
 I meget varierede landskaber med mange 
ikke dyrkede områder, er der flere steder, hvor 
bestøverne kan bo og overvintre, sammenlig-
net med mere ensartede, homogene landskaber 
med få uopdyrkede arealer. Det var derfor vig-
tigt at finde ud af, om man ved at blande mange 
urter i udsæden kan opnå samme gavnlige ef-
fekt for bestøverne, som man kan se i gamle 
græsmarker. Desuden skulle det undersøges, 
hvor gode udvalgte urter og blandinger af urter 
er til at tiltrække bestøvere og til at tåle, at der 
bliver taget høslæt.
 Insekter lever typisk længere end en enkelt 
plantearts blomstringstid. Det er derfor vig-
tigt, at der er urter, som blomstrer gennem hele 
sæsonen. For at planterne kan være til gavn 
for bestøverne, skal de blomstre, men høslæt 
stopper eller reducerer blomstringen hos alle 
arter undtagen hvidkløver. Den traditionelle 

Mange-arts-blandinger kan øge nytteværdien af græs-
marker i form af bl.a. udbyttestabilitet og husdyrs-
undhed. Foto: Karen Søgaard, Aarhus Universitet
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græsmarksproduktion med hyppige slæt giver 
således ikke mulighed for blomstring gennem 
sommeren. Hvis græsmarken skal gavne bestø-
verne skal en stribe eller et hjørne af marken 
forblive uslået.
 I november og december 2012 blev det 
bjergede hø af forsøgsblandingerne anvendt 
til opfodring. Der blev i alle 3 besætninger 
fodret med de forskellige blandinger, hvorefter 
der blev leveret mælk fra ‘blandingen’ til me-
jeriet. Derefter blev der fodret med den næste 
blanding i 9 dage og så igen taget mælk fra til 
ostefremstilling. Køernes ædelyst var størst ved 
urteblandingen med den mest alsidige sam-
mensætning, og dette hø havde også en mere 
udpræget aroma. Hø som foder til malkekøer 
synes også at give en sundere fedtsyresammen-
sætning i mælken, end når køerne fodres med 
ensilage.

Økonomi
Resultaterne fra dyrkningen af urtegræsmar-
kerne og fodringen af køer med urtehø levede 
op til forventningerne med hensyn til øget 
biodiversitet og bedre mælkekvalitet. Men 
projektet viste også, at der er dyrere at pro-

ducere mælk baseret på fodring med hø frem 
for ensilage. De vigtigste forskelle ved fodring 
med hø er følgende:

• Der kræves en væsentlig investering i fa-
ciliteter til høtørring og opbevaring (ca. 
25.000 kr. pr ko)

• Høtørring er energikrævende. Det koster 
ca. 20 øre pr foderenhed at tørre græsset.

• Udbyttet i hø er ca. 18 pct. lavere sammen-
lignet med udbyttet i græs til ensilage som 
følge af spild i forbindelse med vendinger 
af høet.

• Køernes ydelse falder ca. 5 pct. i vinterhalv-
året.

• Køerne har lavere slagteværdi.

Samlet kan merudgiften til at producere urte-
hømælk beregnes til ca. 0,60 kr. pr kg mælk. 
Sikring af øget biodiversitet ved fodring af køer 
med urtehø kan derfor kun lade sig gøre, hvis 
der gives tilskud til økologisk mælkeproduk-
tion baseret på fodring med urtehø eller gen-
nem styrket markedsføring og produktudvik-
ling. Disse problemstillinger behandles i den 
følgende artikel om den anden del af projekt 

Forsøgblanding på lager i laden. Foto: Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening
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Jørgen Eriksen, dr.scient., 
er professor i næringsstof
omsætning i agroøkosyste
mer på Institut for Agroøko
logi, Aarhus Universitet. Han 
beskæftiger sig i sin forsk
ning med planteernæring i 
relation til jordbrug og miljø 
med fokus på maksimering 
af næringsstofudnyttelse og minimering af tab, 
og har forsket i emner som kvælstof i græsmar
ker, økologiske kvægsædskifter og miljøforhold 
ved udendørs svineproduktion. Jørgen Eriksen kan 
kontaktes på mail: jorgen.eriksen@agro.au.dk

Troels B. Andersen har med  virket ved udarbejdel
sen af artiklen. Troels B. Andersen er uddannet 
cand. hort. og har i sit spe ciale og som forsk
ningsassistent arbejdet med planters fotosyntese 
og næ ringsmangler. Troels B. Andersen, der i dag 
ansat som pro jektleder på EUC Sjælland, kan kon
taktes på tban@eucsj.dk

EcoServe: “Biodiversitet og økologi: produkt-
udvikling og markedsføring”

Henvisninger
Læs nærmere om projektet på dets hjemme-
side: http://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/
ecoserve_web.pdf eller for en opsamling af 
projektets erfaringer og resultater, der er ud-
givet i en pjece af Økologisk Landsforening 
ved Kirstine Lauridsen, www.okologi.dk/me-
dia/3178625/ecoserve-0314-web.pdf
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Biodiversitet og økologi: 
produktudvikling og markedsføring

Kirstine Lauridsen

Urter i græsmarken kan både forbedre økosystemet og skabe nye værdier i kæden 
mellem natur, landmand og forbruger – og dermed potentielt også øge markeds-
værdien af de økologiske produkter. Men det forudsætter, at forbrugerne forstår 
og værdsætter de værdier, der ligger i konceptet ‘urter i græsmarken’. Den anden 
del af EcoServe projektet drejede sig derfor om markedsføring og udvikling af 
mælkeprodukter baseret på urtehø.

• Udvikle markedsføringskoncepter for øko-
logiske produkter med multifunktionalitet

• Producere oste af høj kvalitet baseret på hø 
med mange arter

• Undersøge sammenhænge mellem biodi-
versitet og ostekvalitet samt formidle ind-
trykket og historien til den gastronomiske 
verden og forbrugeren

Biodiversitet: økologiens 2.0?
Økologisk Landsforening gennemførte som 
led i det første af de nævnte delmål en mindre 

Fra jord til bord
Diversitet avler diversitet: jo flere urtearter i 
græsmarker, jo flere arter af bestøvere. Hen-
synet til biodiversitet taler derfor for, at flere 
køer kommer på græs, at de fodres med hø, 
at græsmarkerne indeholder en mangfoldig-
hed af arter, at bestøvningen i øvrigt sikres ved 
at lade mindre områder af markerne stå, når 
der slås hø, og at græsmarkerne for lov til at 
bestå over en længere årrække. Det forbedrer 
også markant lagringen af kulstof i marken. Hø 
som foder til malkekøer frem for ensilage giver 
endelig en sundere fedtsyresammensætning i 
mælken.
 Det er imidlertid væsentligt dyrere at pro-
ducere mælk baseret på fodring med hø frem 
for ensilage, og høfodrede køer har lavere 
slagteværdi. Sikring af øget biodiversitet ved 
fodring af køer med urtehø kan kun lade sig 
gøre, hvis der gives tilskud til økologisk mæl-
keproduktion baseret på fodring med urtehø 
eller gennem styrket markedsføring og pro-
duktudvikling. Blandt Eco Serve projektets 
målsætninger indgik tre delmål, der tog fat i 
mulighederne for at skabe rentabilitet i dyrk-
ningen af urtegræsmarker og fodring af køer 
med urtehø. Projektet ville således

Bestøvere: Foto: Beate Strandberg og Yoko L. Dupont, 
Aarhus Universitet
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fokusgruppeundersøgelse for at undersøge for-
brugeres forståelse af konceptet ‘urter i græs-
marken’. Undersøgelsen inddrog ti personer i 
alderen 24-38 år, der alle har en positiv tilgang 
til økologi samt relativ stor interesse for mad 
ud fra perspektiver som sundhed, kvalitet, na-
turlighed m.m.
 Deltagerne blev indledende præsenteret for 
ideen om ‘urter i marken’ og for fordele, der var 
identificeret på forhånd, nemlig

• natur, klima, bier/bestøvere, biodiversitet, 
dyrevelfærd

• mælkekvalitet: Urtehøet påvirker mælkens 
kvalitet. Den får flere aroma- og smagsstof-
fer, bedre fedtsyresammensætning samt 
antibakteriel effekt, idet mælken kan be-
handles mere skånsomt,

• ostekvalitet: Urtehøet påvirker ostens kva-
litet og egenskaber. Den får flere aroma- og 
smagsstoffer, der er nye lagringsmuligheder, 
samt nye produktmuligheder,

• det nysgerrige og ansvarlige mejeri, der 
undersøger nye veje til at skabe markedets 
bedste og sundeste mælk og ost; betaler 
landmændene ekstra for at så urter i græs-
markerne og arbejder for at skabe værdi for 
både natur, dyr og mennesker.

Diskussionen i gruppen tyder på, at ‘multi-
funktionelle’ produkter har et kæmpe poten-
tiale – hvis de smager godt. Deltagerne gav ud-
tryk for, at de ofte oplever et dilemma mellem 
viden (om natur, miljø, sundhed, dyrevelfærd) 
og lyst (smag, kvalitet, pris, nemhed osv.): mel-
lem, hvad man bør, og hvad man gør.
 Et lækkert, velsmagende og samtidig bæ-
redygtigt og naturvenligt produkt vil være en 
attraktiv løsning på det dilemma. Så kan man 
få både-og. En af informanterne sagde såle-
des: “Jeg synes, bier og biodiversitet er enormt 
vigtigt – og hvis det så samtidig smager godt, 
så føler jeg nærmest, jeg har gjort dagens gode 
gerning, hvis jeg køber det”.

 At dømme efter gruppens diskussioner er 
der stor bevidsthed om natur, etik, sundhed, 
miljø, dyrevelfærd m.v. blandt moderne mad-
glade mennesker, og denne bevidsthed kan 
ikke adskilles fra smagsoplevelsen: “Den gode 
kvalitet i smagen kommer frem ved, at vi be-
handler vores råvarer med respekt. Det hænger 
sammen. Men smagsoplevelsen er alligevel stadig 
det vigtigste”. En anden informant tilføjede: “Jeg 
går virkelig ind for dyrevelfærd og klima. Men 
jeg ville aldrig købe et produkt, hvor klimaet var 
mere i fokus end smagen”.
 Bestøver-problematikken kan virke fjern i 
forhold til den daglige indkøbssituation. Ikke 
desto mindre var det et tema, som vakte nys-
gerrighed og interesse blandt informanterne, 
da de fik den forklaret. Som en sagde: “Vi bliver 
hele tiden bombarderet med udsagn om ‘godt 
for dyrene’, ‘godt for miljøet’ osv. Man skal have 
så mange aspekter med. Det er supersvært at 
forholde sig til […] Men det med bierne kan 
man da forstå[…]. Bien bliver et symbol på bæ-
redygtig natur”.
 Der er ingen tvivl om, at ‘den gode historie’ 
har stor værdi for mange forbrugere, men det 
er afgørende, at fortællingerne er facts-base-
rede og velfunderede. Som en af informanterne 
sagde: “Det der storytelling er ved at prelle af på 
mig. Jeg vil have facts. Der skal være en kerne 
af noget faktuelt”. Og det suppleres af en de 
andre informanter, som sagde: “Det skal ikke 
bare være floskler. Der skal også være forskel på 
produkterne”.
 Undersøgelsen konkluderer sammenfat-
tende, at smagen altid er det vigtigste, at natur, 
klima og bestøvere er interessante merværdier, 
at det ideelle er et produkt, som både smager 
godt og er godt for natur, dyr, miljø osv., at det 
er nemmere at vælge ‘det gode’, hvis produktet 
ikke er så dyrt, at kommunikationen skal være 
enkel og konkret, og at forbrugerne gerne vil 
have historier, men de skal bygge på fakta.
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Tegnefilm fra Naturmælk om sammenhænge mellem urter i græsmarken, bier/bestøvere, biodiversitet, klima, 
dyrevelfærd og mælkekvalitet.

Naturmælk Amba
Naturmælk er et selvstændigt økologisk an-
delsmejeri, der ligger i Tinglev, og som i sin 
nuværende form etableredes i maj 1994. Me-
jeriet ejes af ca. 30 økologiske familiegårde i 
Syd- og Sønderjylland, der tilsammen har ca. 
3500 køer og i alt indvejer ca. 34 mio. kg mælk 
om året. Et fællestræk for leverandørerne er, 
at de har forholdsvis store gårde (de fleste er 
over 100 hektar), at de fleste har en supplerende 
produktion (fra dyrkning af frugt- og grønsa-
ger til udlejning af ferieboliger), og alle slutter 
op om mejeriets grundholdninger til skånsom 
drift og mejeriproduktion. Men gårdene drives 
i øvrigt meget forskelligt, f.eks. har tre gårde 
udelukkende jerseykøer, fem gårde drives bio-
dynamisk, og fire gårde drives med høfodring 
året rundt, dvs. at køerne ikke får ensilage.
 Produktionen af forskellige former for 
mælk – almindelig økologisk mælk, biodyna-
misk mælk, jerseymælk og hømælk – anven-

des til en bred palet af forskellige produkter: 
økologisk mælk og biodynamisk mælk, piske-
fløde, creme fraiche og double cream, smør, 
surmælksprodukter (ymer, yoghurt, græsk yo-
ghurt, skyr, ADC kultur og koldskål) samt en 
lang række oste. På mejeriet i Tinglev produce-
res økologiske og biodynamiske oste af Gouda 
typen samt høost, dvs. ost der er produceret 
af hømælk. Naturmælk ejer et lille biodyna-
misk gårdmejeri ved Varde, Kristiansminde, 
der producerer syv forskellige biodynamiske 
håndværksoste, fremstillet af biodynamisk hø-
mælk, hvortil kommer produktion af brieost, 
som bliver fremstillet på andre mindre me-
jerier. Endelig tapper og pakker Naturmælk 
også laktosefri økologisk mælk og yoghurt 
for Dansk Supermarked A/S (Føtex, Netto og 
Bilka) i deres eget varemærke (Levevis).
 Tre Naturmælks gårde i Tønder området 
deltog direkte i projekt EcoServe’s dyrknings-
forsøg: Jejsing Demeter I/S som er et biody-
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namisk gårdfællesskab ved Günther Lorenzen, 
Henning Lorenzen, Vester Højst, samt Peter 
Madsen, Øster Højst. De øvrige gårde har også 
fået gavn af projektet gennem udviklingen af en 
fælles græsmarksblanding med et stort indhold 
af urter, og Naturmælk har taget initiativ til 
at få udarbejdet naturplaner, der beskriver de 
naturværdier, der findes på den enkelte gård. 
Det giver landmanden et overblik over, hvad 
han eller hun har på sin jord. Der er endvi-
dere iværksat en række små tiltag, som tilsam-
men giver et bedre liv for agerhøns, gulspurve, 
tornsangere, frøer, harer og andet af markens 
naturlige dyreliv på Naturmælk-gårdene.
 Disse initiativer og resultaterne af projektets 
arbejde omkring udvikling af markedsførings-
koncepter for økologiske produkter med mul-
tifunktionalitet bliver også brugt effektivt i Na-
turmælks markedsføring. Alle mejeriets gårde, 
deres ejere og familier er beskrevet på Natur-

mælks hjemmeside, der indeholder mange og 
let tilgængelige informationer om økologi og 
biodynamisk produktion, om urter og urter 
i græsmarken, miljøfordele ved økologi m.v. 
samt en række ‘naturhistorier’ om nogle af de 
naturværdier, der findes på den enkelte Natur-
mælksgård. Naturmælk har også i april 2014 
fået produceret en kort, humoristisk tegnefilm, 
der fortæller om sammenhænge mellem urter 
i græsmarken, bier/bestøvere, biodiversitet, 
klima, dyrevelfærd og mælkekvalitet1.

Hømælksoste af urtehømælk: et 
ny brand for dansk landbrug?
Den urtehømælk, der blev produceret i forbin-
delse med projekt EcoServe, blev anvendt til 
fremstilling af høost. Høosten er Naturmælks 
flagskibsprodukt, som siden den første præ-

1 www.youtube.com/watch?v=Sv6weY-C-xM

Ostefremstilling. Foto: 
Naturmælk Amba
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Den biodynamiske høost Hodde Kristian fra Kristiansminde vandt i 2012 den italienske Biocaseus-pris for den 
bedste økologiske ost i Europa i sin kategori (semi-hård) og i 2014 Roskilde Dyrskues Fødevarepris. Foto: Natur-
mælk Amba

sentation i 2007 har vundet en række priser, 
bl.a. Mejeribrugets Gourmetpris. Der er tale 
om en fast skæreost af Gouda typen, men en 
anelse hårdere og med en mere markant smag 
med flere nuancer.
 Hømælk er særdeles velegnet til ostepro-
duktion, da den i modsætning til mælk fra en-
silage fodrede køer har et lavt indhold af bakte-
riesporer, der kan være skadelige for oste sent i 
modningsperioden. Mange velkendte højkvali-
tetsoste, bl.a. Emmentaler og Parmesan, bliver 
kun lavet med hømælk.
 Formålet med osteforsøget var at undersøge 
om fodring med hø med et højt indhold af ur-
ter påvirker ostekvaliteten og dens indhold af 
aromakomponenter positivt. Som kontrol blev 
der lavet ost med mælk fra køer som primært 

var fodret med ensilage. De endelige resultater 
af smagsstoffer mv. er endnu ikke blevet offent-
liggjort, men de første smagninger af ostene 
viste, at det var muligt at smage forskel på 
høostene og kontrolostene. En analyse af den 
mikrobielle udvikling i osten viste, at høostene 
havde en anderledes bakteriesammensætning 
under modningen i forhold til kontrolosten, 
hvilket indikerer, at hømælken indirekte på-
virker modningen af osten. Det kunne pege 
på – og det er en af visionerne bag projektet – 
at udvikling af nye danske høoste vil kunne 
have potentiale som nyt brand for dansk land-
brugsproduktion i lighed med ‘Lurpak’ eller 
‘Danish Bacon’ og dermed skabe grundlag for 
ny fremdrift i dansk landbrug.
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Kirstine Lauridsen er 
cand.agro. fra 1979 og 
har siden arbejdet med 
faglig rådgivning og for
midling til landmænd 
med kvæg. Hun er i dag 
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forening og har i den for
bindelse deltaget i projekt 
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onsforskning, Syddansk Universitet, har medvirket 
ved udarbejdelsen af artiklen. Gerd Battrup kan 
kontaktes på gba@sam.sdu.dk

Henvisninger
Læs nærmere om projektet på dets hjemme-
side: http://agro.au.dk/fileadmin/DJF/Agro/
ecoserve_web.pdf eller for en opsamling af 
projektets erfaringer og resultater, der er ud-
givet i en pjece af Økologisk Landsforening 
ved Kirstine Lauridsen, www.okologi.dk/me-
dia/3178625/ecoserve-0314-web.pdf. Opsam-
lingen af resultaterne af fokusgruppeintervie-
wet baserer sig på Esmann, C. (2014) EcoServe: 
Fokusgruppe med forbrugere. Værdien af ur-
ter i græsmarker for natur, dyr og mennesker, 
Økologisk Landsforening (http://orgprints.
org/26575)
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Kartofler, kløver og urbanisering 
i Danmark fra 1672 til 1901

Torben Dall Schmidt, Peter Sandholt Jensen og Amber Naz

Hvor kommer den danske bystruktur fra? Det spørgsmål findes der utvivlsomt 
mange forskellige svar på. I denne artikel fokuseres på, hvorvidt befolkningstilvæk-
sten over en længere periode fra 1672 til 1901 i danske købstæder påvirkedes i 
forbindelse med kartoflen og kløvers indførsel i landbrugsproduktionen. Resulta-
terne viser at kartoflen bidrog med 6 pct. ud af den totale vækst i købstadsbefolk-
ningen, mens kløvers indførsel bidrog med godt 8 pct. ud af den totale vækst i 
købstadsbefolkningen. Det peger på, at en forståelse af den nuværende by-struk-
tur i Danmark må ses i sammenhæng med de nye afgrøder, som indføres tidligt i 
Danmarks landbrugsmæssige udvikling.

fra det vestlige Sjælland angiver i sine dagbøger 
fra begyndelsen af det 19. århundrede, hvilket 
udbytte han opnåede af henholdsvis en tønde 
kartofler, hvede og rug. Han anfører, at udbyt-
tet for kartofler er 12 tønder per tønde, mens 
udbyttet fra hvede kun er 7,05 tønder og for 
rug kun 6,92 tønder. Dette peger på, at ind-
førslen af kartoflen bidrog til et generelt højere 
udbytte og specifikt i områder, hvor jorden er 
særligt egnet til kartofler. Dertil kommer, at 
kartofler også, ligesom kløver, kunne bruges 
til foder til kvæg, og at ernæringsværdien af 
kartofler er højere end andre på den tid tra-
ditionelle afgrøder. Ydermere kunne kartofler 
indgå i et sædskifte, således, at man undgik, at 
jorden måtte ligge brak mellem afgrøder som 
hvede og rug.
 Mens litteraturen således har beskrevet en 
række forhold, som pegede på de særlige forde-
le ved kartofler og kløver, står tilbage at forkla-
re, hvorfor disse fordele skulle udgøre en sær-
lig fordel for byer, som ligger i områder, der er 
særligt egnet til kartofler og kløver. Litteraturen 
peger på en række forhold, som kan understøt-

Nye afgrøder og bybefolkningen
Hvorfor skulle indførslen af nye afgrøder på-
virke mulighederne for en befolkningsmæssig 
udvikling af byerne i bestemte områder af Dan-
mark? Mere specifikt, hvorfor skulle kartofler 
og kløvers indførsel i Danmark påvirke udvik-
lingen. Her kan man pege på en række forhold. 
For kløver gælder, at afgrøden har den egen-
skab, at den binder kvælstof i jorden. Beregnin-
ger tyder eksempelvis på, at indførslen af kløver 
i England bidrog med 50 procent af øgningen 
af kvælstof i jorden, og at kløver er tre gange så 
effektiv som ærter til at binde kvælstof i jorden. 
Dette kan øge udbyttet af andre afgrøder såsom 
kartofler. Dertil kommer, at kløver kan fungere 
som foder i forbindelse med kvæghold. I den 
forbindelse peger litteraturen på, at kvæg, som 
får bedre foder, også giver gødning fra kvæg-
hold. Endeligt indgik kløver i sædskiftesystemet 
kobbelbrug opfundet i Holsten.
 Fordelen ved kartofler er tilsvarende, at 
udbyttet er højere end traditionelle afgrøder 
fra ‘den gamle verden’. Der findes ikke mange 
kilder til dette, men landmand Søren Pedersen 

96801_PLUK2-2014_2k.indd   15 29-10-2014   09:55:17



16 Pluk oktober 2014

te hypotesen. Dels vil de nye afgrøder øge pro-
duktiviteten i landbruget, og dermed kan land-
bruget brødføde en større købstadsbefolkning. 
Dels kunne den øgede produktivitet i landbru-
get frigøre arbejdskraft, som i stedet kunne an-
vendes i byerhvervene. Og endelig var større 
dele af bybefolkningen ofte også involveret i 
egen landbrugsproduktion umiddelbart uden-
for købstaden. De fik dermed direkte glæde af 
en øget produktivitet fra nye og bedre afgrøder.
 Samlet set peger litteraturen således på, 
at de nye afgrøder kartofler og kløver har en 
række fordele, som kunne understøtte en stær-
kere befolkningsmæssig udvikling i de købstæ-
der, hvor jordkvaliteten omkring byerne var 
særligt egnet til denne type afgrøder.

Information om kartofler, kløver 
og bybefolkningen 1672-1901
For at undersøge om indførslen af kartofler og 
kløver har en betydning for udviklingen af by-
befolkningen i de områder, hvor jordkvaliteten 
passer til denne type afgrøder, har man brug 
for information om befolkningsudviklingen i 
de danske byer og jordkvaliteten omkring disse 
byer i forhold til dyrkningen af kartofler og klø-
ver. Oplysninger om bybefolkningen i 82 dan-
ske købstæder findes i databasen “Den digitale 
byport”, som er udviklet af Aarhus Universitet. 
Her findes oplysninger om bybefolkningen fra 
1672, og da disse oplysninger i høj grad er ba-
seret på folketællinger, vil de forventeligt have 
en høj kvalitet.

Figur 1: Jordkvalitet for dyrkning af kartofler og de 56 byer. Kilde: FN’s organisation FAO
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 Vi fokuserer på perioden 1672 til 1901, da 
den er præget af landbrugsudviklingen og ikke 
af andre større begivenheder som eksempelvis 
verdenskrigene. Dertil kommer, at vi fokuserer 
på 56 byer for hvilke, der er oplysninger om 
befolkningens størrelse i årene mellem 1672 og 
1901. Ligesom det gælder for byer i andre lande 
i denne periode, var der i Danmark en kraftig 
befolkningstilvækst i byerne med en stigning 
fra gennemsnitligt 1826 personer i en købstad 
i 1672 til 15.493 personer i 1901. Perioden er 
dermed præget af en kraftig urbanisering med 
en voksende bybefolkning.
 Hvorvidt denne udvikling bl.a. kan tilskri-
ves indførslen af kartoflen og kløver i perioden, 
belyses ved brug af information fra to kilder. 
FN’s organisation for fødevarer og landbrug 
FAO har udarbejdet globale kort for jordkva-
litet i forhold til dyrkning af kartofler. Figur 1 
skildrer kvaliteten for dyrkning af kartofler i 
de forskellige dele af Danmark.
 Det ses, at nogle af de 56 købstæder ligger i 
områder, hvor jorden er velegnet til dyrkning af 
kartofler (rødlige farver) og andre ligger i om-
råder, hvor jordene er mindre egnet til dyrk-
ning af kartofler (blålige farver). Sidstnævnte 
eksempelvis på Lolland-Falster, hvor jordene 
er for fede til dyrkning af kartofler.
 Ved hjælp af dette kort beregner vi et mål 
for jordens egnethed til dyrkning af kartofler 
for hver af de 56 købstæder. Vi har valgt at 
lægge en cirkel på 10 kilometer rundt om hver 
by, og inden for denne cirkel beregne andelen 
af land, hvor jorden er god eller af høj kvalitet 
til dyrkning af kartofler. Fraregnet det område 
indenfor cirklen, som måtte være dækket af 
søer eller moser, har vi dermed et mål for den 
andel af land, som har en god eller bedre eg-
nethed til dyrkning af kartofler.
 Den anden kilde er historikeren Thorkild 
Kjærgaards disputats fra 1991, Den danske re-
volution 1500-1800: en økohistorisk tolkning, 
hvor der findes kort over den faktiske anven-
delse af kløver i forskellige dele af Danmark. 

I figur 2 vises udbredelsen i anvendelsen af 
kløver i henholdsvis 1775 og 1805.
 Som det fremgår af figur 2, er udbredelsen 
af kløver i 1775 yderst moderat, mens der er 
en mere udbredt brug af kløver i 1805 i store 
dele af landet. Vi bruger derfor udbredelsen af 
kløver i 1805 til at skabe et mål for anvendelsen 
af kløver på jordene omkring de 56 købstæder, 
som også er vist i figur 2. Dette gøres på samme 
måde som for kartoffeldyrkning, blot denne 
gang sådan, at der om hver købstad lægges en 
cirkel på 10 kilometer, og det beregnes, hvor 
stor en andel af landområdet i denne cirkel, 
hvorpå der blev dyrket kløver.
 Sammenholdes de udregnede udbredelser 
af kløver og jordkvaliteten for dyrkning af kar-
tofler med data fra “den digitale byport”, kan 
vi belyse, hvorvidt udbredelsen af kartoflen og 
kløver påvirkede bybefolkningens størrelse i de 
undersøgte købstæder.

Analyse af kartoflens og 
kløvers betydning
Det er ikke uproblematisk at kæde disse data 
sammen. For det første skal man finde ud af, 
fra hvilket år eksempelvis kartoflen har ef-
fekt. Dertil kommer, at man skal være sikker 
på, at det eksempelvis er kløvers udbredelse, 
som medfører en befolkningsmæssig vækst i 
købstæderne, og at det ikke er omvendt, at en 
befolkningsmæssig vækst i købstæderne for-
årsagede udbredelsen af kløver. I vores analyse 
har vi brugt en række avancerede metoder til at 
sikre dette, som vi ikke går nærmere ind i her. 
I stedet kigger vi på to spørgsmål: 1) hvornår 
begynder kartoflen at have betydning for den 
befolkningsmæssige vækst? og 2) hvor stor be-
tydning havde kartoflen og kløver for væksten 
i købstædernes befolkning fra 1672 til 1901?
 For spørgsmålet om, hvornår kartoflen be-
gynder at have betydning for købstædernes be-
folkning, findes der en række bud i litteraturen. 
I en international analyse, findes der frem til, 
at kartoflen har betydning fra omkring 1750. 
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Dette er dog i modstrid med danske kilder, 
som peger på, at kartoflen først har en betydelig 
udbredelse fra 1820-1830 i Danmark. Vi tester 
denne problemstilling ved hjælp af det mål for 
jordkvaliteten for kartofler på basis af kortet 
i figur 1. Konkret belyser vi, hvornår en god 
eller bedre jordkvalitet for dyrkning af kartof-
ler begynder at påvirke befolkningstilvæksten 
i købstæderne. Vi finder, at de danske kilders 

vurderinger på omkring 1820-1830 er i rimelig 
overensstemmelse med vores resultater.
 Omkring det andet spørgsmål udfører vi en 
analyse, hvor vi estimerer effekten af kartoffel 
og kløver på befolkningsudviklingen i købstæ-
derne. Ved at bruge disse estimater kan man 
udregne en befolkningsudvikling, hvor effekten 
af kartoffel og kløver er taget ud. Altså kommer 
vi på den måde frem til en befolkningsudvik-

Figur 2: Udbredelsen af kløver i 
Danmark 1775 og 1805. Kilde: 
Thorkild Kjærgaard, 1991
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ling for de 56 købstæder for det scenarie, at 
kartoflen og kløver ikke var indført i Danmark.
 Ved at sammenligne befolkningsudviklin-
gen for dette scenarie uden kartoflens og klø-
vers indførsel med den faktiske befolkningsud-
vikling for de 56 købstæder, kan vi konstatere, 
hvor meget kartofler og kløver har betydet for 
den øgede urbanisering i Danmark, når man 
tager hensyn til lokale forhold omkring jord-
kvaliteten for disse afgrøder.
 Resultaterne viser, at omkring 6 pct. af be-
folkningsudviklingen i de 56 købstæder kan 
forklares ved indførslen af kartofler i Danmark 
omkring 1830, mens 8 pct. af befolkningsud-
viklingen kan tilskrives indførslen af kløver. 
Samlet bidrager indførslen af kartofler og klø-
ver således med 14 pct. af den samlede befolk-
ningsstigning i de 56 købstæder mellem 1672 
og 1901.

Opsummering
Vores forskning har fokuseret på betydningen af 
kartoflen og kløvers indførsel for bybefolknin-
gen i 56 købstæder. Ved at bruge en række kilder 
som angiver jordkvalitet for kartoffeldyrkning, 
ved at bruge historiske opgørelser for udbredel-
sen af kløver på baggrund af herregårdes arki-
ver og andre kilder belyst i Kjærgaard (1991) 
og endeligt ved brug af data fra “Den digitale 
byport” om købstædernes bybefolkning får vi 
to resultater: 1) mens international forskning 
peger på, at kartoflen har betydning for bybe-
folkningerne fra 1750, peger vores forskning 
omkring Danmark på, at antagelsen i dansk 
historisk forskning om en betydning fra om-
kring 1820-1830 rammer mere rigtigt; 2) kar-
toflens og kløvers indførsel har bidraget med 
samlet set 14 pct. af den befolkningsmæssige 
stigning i købstæderne. Indførslen af kartofler 
og kløver muliggjorde en stigende produktivi-
tet i landbruget til at brødføde bybefolkningen, 
der også var direkte involveret i dyrkningen af 
landbrugsområder i umiddelbar nærhed af 
byerne. Kløver synes at have givet det største 

bidrag på 8 pct., mens kartoflen bidrager med 
6 pct. Dermed viser analysen, at nye afgrøder i 
perioden 1672 til 1901 har haft en betydning for 
den bymæssige udvikling i områder, hvor de nye 
afgrøder har fundet jorde med en særlig egnet-
hed – og hvor de traditionelle afgrøder som rug 
og hvede formentlig har været mindre egnet.

Torben Dall Schmidt, 
cand. oecon., ph.d. og pro
fessor på Institut for Græn
se regionsforskning, Syd
dansk Universitet, forsker 
i re gional og arbejdsmar
kedsøkonomi. Torben Dall 
Schmidt kan kontaktes på 
tds@sam.sdu.dk

Peter Sandholt Jensen, 
MA (international business 
and modern languages), 
MSc (Exon), ph.d. (eco
nomics) og professor på 
Institut for Virksomheds
ledelse og Økonomi, Syd
dansk Universitet, Odense, 
forsker og underviser i øko
nomisk udvikling og historie, demokratisering og 
offentlige finanser. Peter Sandholt Jensen kan kon
taktes på psj@sam.sdu.dk

Amber Naz er cand. oecon. 
fra Aarhus Universitet og 
ph.d. studerende ved Insti
tut for Grænseregionsforsk
ning, Syddansk Universitet. 
Amber beskæftiger sig i sit 
ph.d. projekt med regional
økonomiske problemstillin
ger, herunder arbejdsmi
gration, lønkonvergens på tværs af grænser og 
innovation på virksomhedsniveau i den dansk
tyske grænseregion. Amber Naz kan kontaktes 
på amber@sam.sdu.dk
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Økonomiske institutioner i 
hertugdømmet Slesvig ca. 1840‑1860

Thomas Clausen

For perioden under preussisk styre (1867-1920) betegnes Slesvig/Sønderjylland 
ofte som en “struktursvag region”. Økonomisk var den primære sektor (landbrug 
og landbrugsrelaterede aktiviteter) dominerende, og de sekundære (industri, pro-
duktion) og tertiære (handel, serviceydelser) sektorer vandt kun langsomt frem. 
Tendensen havde rødder tilbage til dengang, området indgik i det danske hel-
statsmonarki. I artiklen gives et bud på, hvad der bragte, eller i hvert fald medvir-
kede til at bringe, Slesvig i denne situation.

det danske monarki og frem til århundredets 
afslutning, var allerede i fuld gang ved 1800-tal-
lets midte. Omstillingen til tyske markedsvil-
kår efter 1864 var ganske vist problemfyldt. 
Men udfordringerne forstørredes af de utids-
svarende erhvervsmæssige rammebetingelser, 
som fandtes i hertugdømmet. Den institutio-
nelle udvikling, overalt et vitalt element ved 
den økonomiske forandringsproces under den 
frembrydende industrialisering, havde ved hel-
statens undergang allerede gennem 25 år været 
præget af alvorlige stagnationstræk i Slesvig.
 Som landsdel betragtet var Slesvig traditio-
nelt blandt de mere økonomisk veludviklede 
områder i den danske stat. Velstanden havde 
flere kilder. Hertugdømmets geografiske belig-
genhed åbnede op for økonomisk og tanke-
mæssig udveksling med de store markeder mod 
syd, frem for alt Hamborg. Kystområdernes 
fortrinlige jordbundsforhold dannede grundlag 
for en omfattende landbrugsproduktion, hvis 
afsætning bragte fremgang til hele økonomien. 
Under den florissante handelsperiode i anden 
halvdel af 1700-tallet var slesvigske søfartsfolk 
desuden dygtige til at udnytte potentialerne for 
indtjening. Hele kredsløbet fungerede under en 

Indledning
1864 betragtes i historieskrivningen som et 
såvel politisk som økonomisk skillepunkt for 
hertugdømmet Slesvig. At krigsåret i politisk 
henseende udgør en milepæl i det kronologiske 
forløb, er indiskutabelt. Efter den danske hærs 
afgørende militære nederlag til Preussen-Østrig 
og indgåelsen af fredsaftalen i Wien opløstes 
det danske helstatsmonarki. Dermed sluttede 
den århundredelange statsforbindelse mellem 
kongeriget og Slesvig i sin helhed. Hertugdøm-
met blev – i forening med Holsten – efter en 
kort overgangsperiode indlemmet som provins 
i Preussen. Under det nye overherredømme 
gennemførtes en række dybtgående og hårdt 
tiltrængte reformer af de forvaltningsmæssige, 
administrative og politiske strukturer i regio-
nen. Det tidligere hertugdømme blev en lille 
del af det store tyske kejserrige.
 Markerer 1864 således et tydeligt skel mel-
lem to delepoker i hertugdømmets politiske 
historie, repræsenterer årstallet til gengæld ikke 
i samme grad et afgørende brud i den øko-
nomiske udvikling. Den relative tilbagegang i 
befolkningsmæssig og økonomisk vækst som 
prægede Slesvig fra landsdelens udskillelse af 
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forholdsvis lav grad af statslig indgriben med 
rodfæstede omgangsformer og adfærdsnor-
mer i civilsamfundet som det økonomiske livs 
egentlige fundament.
 Mellem 1840 og 1860 – nærværende un-
dersøgelses kronologiske fikspunkter  – sak-
kede den slesvigske økonomi i almindelighed 
og landsdelens byerhverv i særdeleshed ag-
terud. Denne omstændighed træder især ty-
deligt frem, når man sammenholder relevante 
aspekter af udviklingen med kongeriget i sam-
me periode. Således var bybefolkningens vækst 
mindre end halvt så stor i hertugdømmets køb-
stæder og flækker som i kongerigets provins-

byer. I den slesvigske industrisektor fortsatte 
den traditionelle teglværksproduktion med at 
dominere, skønt opkomsten af jernstøberier og 
maskinfabrikker også satte deres præg på peri-
oden. Selv søfarten i hertugdømmet, om noget 
et slesvigsk varemærke, måtte se sig overgået af 
forøgelsen af skibstonnagen nord for Kongeåen.
 Opbremsningen i den økonomiske udvik-
ling skyldtes flere faktorers samtidige virknin-
ger. Én hovedforklaring var dog, at de insti-
tutionelle rammer i hertugdømmet ikke blev 
udbygget og tilpasset til de ændrede struk-
turmæssige funktionskrav under den tidlige 
industrialisering.

Vue ned ad Storegade i Flensborg anno 1864. Byen blev tildelt en administrativ nøglerolle i perioden mellem 
de to slesvigske krige, men havde til gengæld mistet meget af fordums økonomiske storhed. Kilde: Arkivet ved 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
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Teori og forskning
Der skelnes i undersøgelsen mellem to forskel-
lige former for institutioner.
 Økonomiske institutioner er legale, mentale 
eller infrastrukturelle strukturer, som ved at 
facilitere eller hæmme bestemte handlemåder 
medvirker til at forme det økonomiske liv. In-
stitutionerne yder en fast og gennemgående 
stabil ramme om den type af mellemmenne-
skelig kontakt, der bredt defineret kan betegnes 
som erhvervsmæssig interaktion. På et mere 
bevidstgjort og strategisk plan er institutioner-
nes rolle at mindske transaktionsomkostninger 
forbundet med den økonomiske aktivitet i et 
samfund; med andre ord at smidiggøre handel 
med varer og tjenesteydelser.
 Politiske institutioner er de samfundsindret-
ninger, som bestemmer, hvem der har magten 
og hvordan denne magt kan bruges.
 Eftersom det politiske og det økonomiske 
liv, på godt og ondt, indgår i konstante vek-
selvirkninger med hinanden, må der i en un-
dersøgelse af de institutionelle rammevilkår 
tages højde for den indbyrdes sammenhæng 
mellem politiske og økonomiske institutioner. 
Inden for rammerne af disse institutionstyper 
forsøger forskellige aktørgrupper, organisatio-
ner, at opnå indflydelse på udformningen af 
de institutionelle strukturer ved at påvirke det 
politiske niveau. I Slesvig var to af de vigtigste 
organisationer byernes handelsforeninger, dvs. 
private sammenslutninger af erhvervsdrivende, 
og den slesvigske stænderforsamling.
 Mens konjunkturforløb og grundlæggende 
erhvervsstrukturer i hertugdømmet Slesvig ved 
midten af 1800-tallet er velbeskrevne og grun-
digt dokumenteret i forskningslitteraturen, for-
holder det sig anderledes med den økonomiske 
udvikling på underliggende niveauer. Metodisk 
har en beskrivende tilgang til emnet med histo-
risk-statistiske data som kildegrundlag været 
fremherskende, mens problemstyrede eller teo-
ridrevne studier, sigtende på at afdække kausa-
litet snarere end tilstande, omvendt er under-

repræsenteret. Den kontekstuelle dimension i 
det samlede forskningsbillede er således stærk, 
mens nuancer og årsagssammenhænge mellem 
økonomiske, politiske og sociale faktorer står 
svagere.

Den institutionelle stagnation
Fra 1840’erne tog dansk økonomis integra-
tion i den internationale arbejdsdeling fart. 
Den dominerende eksportvare var og forblev 
landbrugsprodukter. En hjemmemarkedsori-
enteret fremstillingssektor og forskellige ser-
viceerhverv vandt gradvis frem.
 I denne proces fik staten voksende betyd-
ning som grundlægger og opretholder af en 
række institutioner til at understøtte de stadig 
mere komplekse produktions- og samfærdsels-
forhold. At etablere og udvikle de institutio-
nelle rammer krævede reformer af samfunds-
livet, ofte af dyberegående karakter.
 I kongeriget forløb denne omstillingsproces 
nogenlunde strømlinet, idet eksisterende frik-
tioner mellem forskellige befolkningsgrupper 
ikke fik afgørende negativ indvirkning på mo-
derniseringen af de institutionelle strukturer. I 
Slesvig derimod gik udviklingen i stå. Mellem 
1840 og 1864 fandt der, med få undtagelser, 
ingen betydningsfulde reformer af de øko-
nomiske rammevilkår sted i hertugdømmet. 
Innovationer på kreditmarkedet, fremfor alt 
institutionaliseringen af vekslen som omsæt-
ningsmiddel, udeblev.
 En stor reform af hele næringslovgivnin-
gen måtte opgives. Indførelsen af et ensartet 
og homogent pengesystem til afløsning af de 
gamle og heterogene valutaforhold lod sig ikke 
realisere i fuld udstrækning. Det juridiske sy-
stem og retssikkerheden fulgte ikke med tiden 
på erhvervsområdet. Udbygning af vejnettet 
skred i 1850’erne kun langsomt frem. Ikke et 
eneste reelt bankforetagende så dagens lys, 
mens sådanne institutter i kongeriget skød op 
som paddehatte. Den institutionelle stagnation, 
et langt stykke af vejen en fejludvikling i den 
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slesvigske region, fik langsigtede konsekvenser 
for hertugdømmets økonomiske liv.
 Den institutionelle udvikling som er skit-
seret, var ikke forudbestemt. Tværtimod pe-
gede trenden i den umiddelbart forudgående 
periode i en anden, mere positiv og kontinui-
tetspræget, retning.
 1830’erne var et årti præget af betydelige 
institutionelle reformer i hele monarkiet, ikke 
mindst i Slesvig og Holsten. Stænderforsam-
lingernes indstiftelse i årtiets første halvdel 
varslede fornyelse og udvidelse af det politiske 
liv, og skabte et forum, hvor også erhvervsre-
laterede problemstillinger kunne tages op. Og 
med etableringen af en provinsregering for 
hertugdømmerne i 1834 blev reguleringen 
af den økonomiske samfærdsel i højere grad 
end førhen regionalt forankret. En gennemgri-
bende toldreform i 1838 gjorde monarkiet til 
et samlet frihandelsområde, som forbedrede de 
slesvigske producenters afsætningsmuligheder 
inden for statsgrænserne. Det institutionelle 
grundlag for de følgende årtiers økonomiske 
opsving var således, udefra betragtet, på plads.
 Baggrunden for den institutionelle stagna-
tion i hertugdømmet var de ineffektive og, med 
varierende intensitet, konfliktfyldte relationer 
mellem hertugdømmets organisationer på den 
ene side og helstatens politiske institutioner på 
den anden.
 Fra begyndelsen af 1840’erne skærpedes det 
latente modsætningsforhold mellem dansk og 
tysk i monarkiet kulminerende med Treårskri-
gens udbrud i 1848. I den slesvigske stænder-
forsamling, hvor det slesvig-holstensksindede 
og tysknationale parti var i klar overvægt, etab-
leredes der, i modsætning til i de kongerigske 
stænderforsamlinger i Viborg og Roskilde, al-
drig et varigt konstruktivt samarbejde mellem 
regeringen og landsdelens politiske repræsen-
tation. Konsekvensen var, at der ikke blev gen-
nemført de reformer, som var nødvendige for 
at opgradere de erhvervsmæssige rammevilkår.
 Treårskrigen brød for en stund det reform-

mæssige dødvande. I begyndelsen af 1850’erne, 
da krigen var afsluttet, helstaten genetableret 
og hertugdømmernes stænderforsamlinger 
midlertidigt ude af billedet, skete der en bred 
harmonisering af de økonomiske institutioner 
i monarkiet. Det gjaldt navnlig på skatte-, told- 
og pengeområdet.
 Men herefter stagnerede udviklingen atter. 
Den genoprettede slesvigske stænderforsam-
ling, som efter Treårskrigen udstyredes med 
udvidet medbestemmelsesret, blokerede for vi-
deregående reformer af de økonomiske struk-
turer, samtidig med at den danske regering 
tøvede med at fremlægge større lovgivnings-
tiltag. Den anden betydningsfulde slesvigske 

Jürgen Bremer (1804-1874), advokat og politisk aktør. 
Var en fremtrædende skikkelse i den tysknationale op-
position i hertugdømmet Slesvig, indtil han – ligesom 
flere andre på slesvig-holstensk side – måtte gå i eksil 
efter Treårskrigen. Kilde: Arkivet ved Dansk Central-
bibliotek for Sydslesvig.
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organisation, handelsforeningerne, agerede 
inden for et kraftigt indskrænket handlerum 
under indflydelse af en dansk restriktionspo-
litik i hertugdømmet.
 Brede dele af den, ofte tysksindede, øko-
nomiske elite holdt lav profil, hvis de da ikke 
var emigreret efter krigstilstandens ophør. Med 
handelsforeningerne stækket og stænderfor-
samlingen i opposition til næsten alt hvad 
regeringen foretog sig, manglede der i den 
grad initiativlyst og virkekraft i hertugdøm-
met. Konsekvensen var, at Slesvig allerede før 
1864 mistede sin økonomiske førerposition. På 
længere sigt var den institutionelle stagnation 
en medvirkende årsag til, at problemerne for 

regionens erhvervsliv blev af mere strukturel 
karakter.

Thomas Clausen, cand. 
mag. og ph.d., er ansat 
ved SaxoInstituttet, Kø
benhavns Universitet. I 
sin afhandling, som han 
for nylig har forsvaret, 
beskæftiger han sig med 
samspillet mellem økono
miske og politiske institu
tioner i hertugdømmet 
Slesvig i midten af 1800tallet. Thomas Clausen 
kan kontaktes på thclausen@hum.ku.dk
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Arrangementer på 
Institut for Grænseregionsforskning

20 October 2014
13.00-14.00, M201, Alsion, Sønderborg

Guest lecture, Professor Emmanuel Brunet-Jailly, University of Victoria (CA): Theorizing 
Border Disputes in the 21st Century

Contact: Associate professor Olivier Walther, email: ow@sam.sdu.dk,

27 October 2014
13.00-14.00, M201, Alsion, Sønderborg

Guest lecture, Professor Christian Schulz, University of Luxembourg (LU): Economic 
Geographies of Border Areas

Contact: Associate professor Olivier Walther, email: ow@sam.sdu.dk,

29. oktober 2014
9.30-15.00, auditorium U101, Alsion, Sønderborg

IFG på landkortet er Institut for Grænseregionsforsknings årlige festdag. Hvert år er der fokus 
på et specielt emne eller fælles tema indenfor instituttets forsknings- og prioritetsområder. I 
år er emnet: The New Regional Balance: A European and Danish Perspective
Kontakt: Janne Kjær Øe, email: janneoe@sam.sdu.dk

30‑31. oktober 2014, auditorium U101, Alsion, Sønderborg
Institut for Grænseregionsforskning og Museum Sønderborg Slot præsenterer et seminar om 
krigen 1864: 1864-krigens følger på kort sigt.

Deltagelse i seminaret begge dage inklusiv kaffe koster 650 kr. Entré til Sønderborg Slot samt 
1800-tals festmiddag i Gobelinsalen eks. drikkevarer koster 350 kr. Tilmelding og betaling 
skal ske via Institut for Grænseregionsforsknings hjemmeside: www.sdu.dk/ifg senest 21.10. 
2014

Program den 30. oktober 2014
Fra 10.30 Registrering
11.15 Velkomst, institutleder Elisabeth Vestergaard, Institut for 

Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet
11.30-12.30 Freden i Wien 30.oktober 1864, professor Tim Knudsen, Institut for 

Statskundskab, Københavns Universitet
12.30-13.30 Frokost
13.30-14.30 1864-krigens virkninger i Danmark, professor Steen Bo Frandsen, Institut for 

Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet
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14.30-15.30 Krigens virkninger i Slesvig, forskningsleder Hans Schultz Hansen, Statens 
Arkiver / Landsarkivet for Sønderjylland

15.30-16.00 Kaffe
16.00-17.00 Kriegsfolgen für und in Preußen, professor Uwe Danker, Europa Universität 

Flensburg.
17.00-18.00 Danske overlevelsesstrategier efter 1864, bl.a. Københavns Befæstning, 

seniorforsker Jens Ole Christensen, Tøjhusmuseet
19.00 1800-tals middag i Gobelinsalen på Sønderborg Slot

Program den 31. oktober 2014
9.00-10.00 1864-krigen i levende erindring – fra “Brat af Slaget ramme” til “Danmarks 

killing fields”, lektor Sebastian Olden Jørgensen, Saxo Instituttet, 
Københavns Universitet.

10.00-11.00 1864-krigen i erindringskulturen: monumenter og mærkedage, 
museumsinspektør Inge Adriansen, Museum Sønderjylland – Sønderborg 
Slot

11.00-12.00 Skyld og skæbne, råderum og realisme – Fædrelandet som tragisk helt i dansk 
historieskrivning fra A.D. Jørgensen til Tom Buk-Swienty, lektor Jes Fabricius 
Møller, Saxo Instituttet, Københavns Universitet

12.00-13.00 Frokost
13.00-14.00 Bearbejdningen af krigen hos danske og tyske forfattere. Romaner og 

erindringslitteratur om 1864 af Herman Bang, Holger Drachmann, Theodor 
Fontane og Theodor Storm, lektorerne Birthe Hoffmann og Anna Sandberg, 
Institut for tysk, Københavns Universitet

På Sønderborg Slot
15.00-16.00 Afsløring af et nyt historiemaleri af Thomas Kluge på Sønderborg Slot med 

1864-krigen som motiv

4 November 2014
7:30-9:00am, DCGB Business Breakfast Club, M304-7, Alsion, Sønderborg

Contact: Professor Bodo Steiner, email: bsteiner@sam.sdu.dk

19 November 2014, U109, Alsion, Sønderborg
Conference: Global Opportunities and the Value Chain – Past, Present and the Future. 
Hosted by DCGB

Programme
12:00 to 13:00 Buffet-style Lunch
13:00 to 13:15 Welcome by Professor Bodo Steiner, Head of DCGB
13:15 to 14:00 Key note Speakers – A.P. Moller Maersk: Chris Jephson and Henning 

Morgen
 Creating Global opportunities, past, present and future
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14:00 to 14:45 Business speaker 1 – Danfoss: Bent Schrøder, Senior Director, Global 
Fulfillment

 A Global Supply Chain perspective, Manufacturer
14:45 to 15:30 Business Speaker 2 – Maersk Line: Stig K. Jensen, Area Manager
 A Global Supply Chain perspective, Service Provider
15:30 to 15:45 Break
15:45 to 16:30 Round table discussion with Q &A, all speakers
16:30 – Conclusion & drinks

Contact: Daniel Staugaard, email: staugaard@sam.sdu.dk

27 November 2014
11.00-17.00, M304-7, M301 & M202, Alsion, Sønderborg

International Business Workshop

Contact: Professor Bodo Steiner, email: bsteiner@sam.sdu.dk

1 December 2014
13.00-14.00, M301, Alsion, Sønderborg

Guest lecture, Professor Anssi Paasi, University of Oulu (FI): Bounded spaces? The politics of 
borders and identities in a relational world

Contact: Associate professor Olivier Walther, email: ow@sam.sdu.dk

Seminar for PhD students and Master students
Neighbourhood in Europe 10 Years after the EU Eastern Enlargement. Denmark, Germany and 
Poland in Comparison

På seminaret vil danske, tyske og polske studerende diskutere emner inden for: dansk-tysk og 
tysk-polsk samarbejde, overvinde fordomme og stereotyper, migrationspolitik, demografiske 
ændringer og nationale mindretal.

Sted: Wrocław (Polen), 5.-8. november 2014

Kontakt: Lektor Katarzyna Stokłosa: stoklosa@sam.sdu.dk
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