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I 25 år har debatten raset om Tøndermarskens ydre koge. Naturorganisationer ønsker regulering af 

landbruget i området af hensyn til fugle og natur. Landmændene ønsker at bevare friheden til at 

drive et effektivt landbrug. Konflikterne handler om miljøregulering af Tøndermarsken. Hensynet 

til natur erstatter efterhånden landbruget som omdrejningspunkt for regulering. Miljømyndigheder 

erstatter landbrugsmyndigheder. Men processen er ikke afgjort på forhånd. Aftalerne om 

MiljøVenligt Jordbrug, der de seneste par år er indgået mellem jordejere og miljømyndigheder er 

resultatet af en lang debat- og forhandlingsproces. Debatterne opstår i overgangen fra privat 

regulering til offentlig regulering: Hvor skal grænserne gå mellem hensynet til den enkelte 

landmands ejendomsret og offentlig regulering med sigte på at beskytte naturen? 

   Opgaven har til formål at undersøge sammenhængen mellem debat om og regulering af den 

landbrugsmæssige benyttelse af Tøndermarsken. Med diskursanalyser udviklet af Laclau, Mouffe 

og Zizek identificerer opgaven to grunddiskurser. Diskursen om Tøndermarsken som truet natur 

med behov for beskyttelse opstår i 1970’erne og udfordrer landmændenes selvforståelse. De 

accepterer ikke diskursen og argumenterer for, at områdets væsentligste bevaringsværdige 

karaktertræk er et vidtgående selvstyre. Opgaven ser diskurserne som konkurrerende forsøg på at 

påvirke de offentlige myndigheder og sætte dagsorden for regulering af Tøndermarsken. 

Miljødiskursen er stærk og i 1988 begrænser Folketinget landmændenes dyrkningsfrihed. Indgrebet 

er ikke nok til at vende faldet i fugletallene. Debatterne kommer til at handle om årsagerne og om 

mulige løsninger. Landmænd og naturorganisationer udvikler hver deres teori. Det er denne lokale 

debat, der er genstand for analyse i opgaven. 

   Oprindeligt er lokalmyndigheder enige med diskursen om et effektivt landbrug, mens 

miljømyndigheder er enige med diskursen om den truede natur. Men i slutningen af 1990’erne 

ændrer lokalmyndighederne standpunkt, som følge af at ny viden styrker naturdiskursen, og fordi 

statslige miljømyndigheder indddrager dem i arbejdet med at beskytte naturen. Det øger presset på 

landmændene for at finde en løsning. Naturorganisationerne mister til gengæld indflydelse. Med 

governance som perspektiv analyserer opgaven regulering og myndighedsudøvelse som noget, der 



forandrer sig over tid. Opgaven konkluderer, at der er en sammenhæng mellem debat og regulering, 

men at den ikke er entydig. Ganske vist medfører styrkelsen af naturdiskursen øget regulering, men 

reguleringen danner også ramme for den efterfølgende debat. 

   Opgaven er et casestudie om Tøndermarsken, men den påpeger også en generel tendens i dansk 

miljø- og landbrugspolitik, hvor miljøhensyn afløser hensynet til landbruget. Ønsket om at beskytte 

naturen medfører øget offentlig regulering. 

 

Nøgleord: Tøndermarsken, regulering, diskursanalyser, governance, miljø, debat og landbrug   
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Indledning 
Landmændene i Tøndermarsken er vrede, og det har de været i 25 år. Digegreven1 siger: 

…de smider os hele tiden for ”I ved ingenting. I vil kun tænke på penge. I kun vil have dét. I vil kun 

have penge, penge, penge. Det er det eneste, det drejer sig om for jer. I kan ikke se, at det skal 

gavne fuglene. I kan ikke se noget godt i det”. Og det er noget sludder, fordi hvis vi kommer med 

noget, og vi kommer med reel snak, og de kommer med noget sludder, som de sidder inde ved 

skrivebordet i København og skriver sammen. Der er hverken hoved eller hale i det. Og så kan man 

blive irriteret som landmand af at høre sådan noget pjat. 

Digegreven er vred over miljøfolk og naturregulering. Over myndigheder og grønne organisationer. 

Som formand for ejerorganisationen Digelaget spørger han, hvorfor folk udefra skal fortælle 

landmænd, der i generationer har levet og arbejdet i marsken, hvordan marsken skal drives? Vreden 

hos naturorganisationerne er ikke mindre. Formanden for den lokale forening af Dansk Ornitologisk 

Forening (DOF) forstår ikke, at marsken bliver udnyttet stadig mere intensivt, mens fugletallet 

falder år for år. Han anklager landmændene for kun at ville se problemstillingen fra én vinkel. I 

efteråret 2002 indklager DOF den danske stat for EU Kommissionen for ikke at beskytte fuglelivet i 

Tøndermarsken, som den er forpligtet til ifølge EU’s Fuglehabitatdirektiv. I juli 2003 beslutter 

kommissionen at indlede en sag ved EU Domstolen mod den danske stat. 

   Habitatdirektivet er blot ét eksempel på, hvordan offentlige myndigheder de sidste 30 år har 

forsøgt at sikre særligt værdifulde naturværdier. Med en beskyttelseslov begrænser Folketinget i 

1988 landbrugsdriften i Tøndermarskens tre ydre koge med et forbud mod oppløjning af 

marskarealer til korndyrkning. Argumenterne for miljøregulering kan virke selvklare for de fleste 

moderne mennesker: Man skal passe på naturen! Men landmændenes modstand mod regulering 

viser, at naturbeskyttelse ikke er en naturlov. Det er menneskeværk.  

   Før miljøregulering betød den fri ejendomsret, at landmanden frit, ureguleret og efter bedste evne 

kunne udnytte sine jorde og sine ressourcer. I dag skal landmændene i Tøndermarsken spørge 

miljømyndighederne om lov, hvis de ønsker at ændre på driften og det i et område, der var uden 

miljøregulering frem til vedtagelsen af Beskyttelsesloven i 1988. Hvad er det, der sker? Hvad er det 

for kræfter, der gennem de sidste tredive år har engageret tusindvis af mennesker for og imod 

regulering og som så grundlæggende har kunnet ændre på opfattelsen af ejendomsretten? 

   Udviklingen i den tyske del af marsken viser, at regulering er udtryk for en politisk prioritering. 

Syd for vejen langs den dansk-tyske grænse er marsken opdyrket, og står som bølgende 

hvedemarker. Udviklingen følger nationale eller kulturelle prioriteringer (Hanf 1998, 89). 

                                                 
1 Om Digelag, Digegreve og andre ord og begreber i Tøndermarsken: Bilag 4. 
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Nærværende opgave handler om prioriteringen af natur og landbrug i Tøndermarsken. 

Opgavens case 

Debatten om regulering i Tøndermarsken er på mange måder atypisk. Der har været debat om 

miljøregulering i området næsten fra miljødebatternes begyndelse omkring 1970 og frem til i dag. 

Forløbet gør Tøndermarsken interessant i sig selv. Men konflikterne er også landspolitisk blevet et 

symbol for og imod regulering. Analysen af denne type cases giver ofte mange informationer fra 

sig, fordi diskussionerne viser, hvordan aktørerne mener den konkrete reguleringssituationen er, og 

hvordan den burde være. Casen forventes derfor at give et indblik i diskussionerne om normer og 

regler på miljøområdet ikke bare i Tøndermarsken, men i hele Danmark2. 

   Mange aktører har kæmpet om retten til at sætte dagsordenen for benyttelsen af Tøndermarsken. 

Der har været kampe – debatter – om hver en ko i marsken, om hvert et ord i rapporterne og om 

hvert et komma i lovene. Med governance som teoretisk inspiration ser opgaven regulering som 

udtryk for politiske og kulturelle prioriteringer, der forandres over tid. 

   Debatterne har betydning for reguleringen af Tøndermarsken og for, hvordan den opfattes af 

befolkningen. Diskursanalyser, som de er udviklet af Laclau, Mouffe og Zizek i Jacob Torfings 

”New Theories of Discourse”, ser debatter som kampe mellem forskellige tankegange – diskurser - 

om retten til at sætte dagsordenen (Torfing 1999, 98). De vælger konsekvent at se diskurser - 

bestemte forståelser af en problemstilling - som dele af politiske magtkampe, og ser magtforhold og 

regulering som resultater af kampe mellem forskellige diskurser (Stærdahl 2001, 83ff. og Torfing 

1999, 81)3.        

   Såvel diskursanalyser som governanceperspektivet peger på sammenhænge mellem debat og 

regulering. Opgaven analyserer debatten om og reguleringen af Tøndermarsken. Opgaven placerer 

sig dermed i et skæringspunkt mellem sociologi, politologi og historie. Tilgangen er kvalitativ, fordi 

jeg søger forståelse for forløbet af konflikterne i Tøndermarsken og ikke på forhånd forudsætter 

kausale sammenhænge, som kvantitative studer ofte gør (Pedersen 2001, 24f.). 

Andre historier om Tøndermarsken 

Der er tidligere lavet analyser af forløbet i Tøndermarsken. Det seneste eksempel er en rapport 

udgivet af Dansk Ornitologisk Forening. Forfatteren konstaterer, at de mange millioner kroner, der 

hidtil har været brugt i marsken, er spildte på grund af uklare målsætninger med indsatsen. Han 

placerer ansvaret hos pengebegærlige og forurenende landmænd, hos en miljøminister og hos 

statslige miljømyndigheder, der ikke tør gribe ind og regulere (Hansen 2001, 3ff.). Her skyldes 
                                                 
2 Om det strategiske casevalg: Flyvbjerg 2000 Bind 1, 149. 
3 Andre diskurstilgange skelner mellem diskursive og ikke-diskursive fænomener (Jørgensen 1999, 67ff.). 
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miseren i Tøndermarsken for megen debat og for lidt handling. En anden, men ligeså typisk 

beskrivelse af Tøndermarsken, er historien om den lille (land)mand i Tøndermarsken, der 

hensynsløst tromles ned af de statslige miljømyndigheder i København (Dahlerup 1996 og Ritzau 

1996). Ifølge denne udlægning skyldes miseren for meget regulering og for lidt debat. Det er et 

fællestræk ved begge beskrivelser af Tøndermarsken, at de forudsætter en sammenhæng – eller 

mangel på samme – mellem debat og regulering. Tildelingen af skurke- og helteroller er typisk for 

den oftest polemiske litteratur om konflikterne, og det viser, hvor ideologiske diskussionerne 

undertiden er. På sin vis kan fronterne i miljødebatter forekomme trivielle – også i Tøndermarsken.  

Opgavens problemstilling 

Det er ikke denne opgaves formål at fælde dom mellem ret og uret. Jeg tror ikke, der er en objektiv 

sandhed om benyttelsen og beskyttelsen af Tøndermarsken. Sandheden afhænger i høj grad af 

øjnene, der ser. Opgavens formål er snarere at undersøge, hvorfor konflikterne om Tøndermarsk har 

været så voldsomme. 

   På trods af debat, eller mangel på samme er der alligevel blevet reguleret. Det rejser spørgsmålet: 

Hvilken sammenhæng er der mellem debatterne om og reguleringen af den landbrugsmæssige 

benyttelse af Tøndermarsken? 

Med analyser af debatter og regulering i Tøndermarsken er det opgavens formål at pege på mulige 

sammenhænge. Reguleringen af den landbrugsmæssige benyttelse af Tøndermarsken handler om 

forsøg på at påvirke landbrugets drift i Tøndermarsken4. Reguleringen af Tøndermarsken har en 

lang forhistorie. Forskellige offentlige og private organisationer har forsøgt at regulere området. 

Opgavens ene spor handler om reguleringens udvikling med særligt fokus på den periode, hvor 

miljøreguleringen sætter sig igennem5. Men der har været regulering før miljøregulering. Analysen 

handler derfor også om perioden før miljøreguleringen, dvs. fra de første statslige indgreb omkring 

1900 og frem til i dag. 

   Trods de mange bitre ord i slutningen af det 20. århundrede er der ikke tale om valg mellem enten 

fuglenes eller landbrugets videre eksistens i Tøndermarsken. Debattens aktører mener alle, at såvel 

fugle som landmænd har ret til at være i marsken. De er bare ikke enige om, hvad det betyder. 

Denne uenighed kalder jeg debatterne om den landbrugsmæssige benyttelse. Opgavens andet spor 

er at klarlægge, hvordan parterne mener, at Tøndermarsken skal benyttes og reguleres. Med 

                                                 
4 Dette er en foreløbig definition på regulering. I det følgende afsnit om governanceperspektivet indkredses flere mulige 

betydninger. 
5 Der skelnes ofte mellem miljø- og naturregulering (Lundgren 1991, 143ff.). Det danske Miljøministerium er for 

eksempel opdelt i Miljøstyrelsen, der beskæftiger sig med sundhed og vandløb, og Skov- og Naturstyrelsen, der 
beskæftiger sig med naturbeskyttelse. Men i almindelighed opfattes naturbeskyttelse som en del af miljøpolitikken. 
Jeg bruger derfor også termen miljøregulering, når jeg omtaler tendenser indenfor naturbeskyttelse. 
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diskursanalyser lokaliserer og beskriver jeg diskurser og positioner i debatterne med særligt fokus 

på forandringer. 

   Der har været debat om naturregulering i Tøndermarsken siden begyndelsen af 1970’erne. 

Nærværende opgave handler om debatterne om dét stykke land – de tre ydre koge – som er omfattet 

af Beskyttelsesloven fra 1988. Debatten starter for alvor med Fredningsstyrelsens fredningsoplæg 

fra 1978 (Se bilag 1). Med udgangspunkt i debatten anno 2003 analyseres diskurserne. Jeg 

inddrager kun forhold, der ligger ud over dette geografiske område og denne 25-årige periode i det 

omfang, det bidrager til analysen. 

   Afsluttende diskuterer jeg mulige sammenhænge mellem debatten om regulering og reguleringen 

af den landbrugsmæssige benyttelse af Tøndermarsken. 

Teoretiske perspektiver 

Governance og diskurs 

Ovenfor definerede jeg regulering som forsøg på at påvirke landbrugets drift i Tøndermarsken. 

Formålet med dette afsnit er med en diskussion af governanceperspektivet at præcisere, hvad 

regulering kan betyde i Tøndermarsksammenhæng. Der er ikke være tale om en total kortlægning af 

udbredelsen og anvendelsen af governance. Teksterne er valgt, fordi de kan bidrage til analysen af 

regulering i Tøndermarsken. 

   Ordet governance er blevet stadig mere udbredt i samfundsdebatten de sidste 10-15 år. Der 

kræves good governance af regeringerne i den 3. verden, corporate governance  indenfor 

finansverdenen og global governance, når internationale regler og organisationer er på 

dagsordenen. Governance er med andre ord ikke noget entydigt begreb. Indenfor 

samfundsvidenskabelige discipliner bliver ordet brugt i atter andre sammenhænge i betydningen 

regulering, der overskrider politiske eller administrative grænser. 

Miljø og governance 

”Environmental management and governance“ består af case-studier i miljøbeskyttelse i Florida, 

Australien og New Zealand. Casestudierne handler om beslutninger, der går på tværs af 

beslutnings- og administrationsniveauer – for eksempel centralregering og lokalmyndigheder. Når 

ansvaret fordeles på forskellige niveauer, er der tale om shared governance (May 1996, 1). 

Forfatterne konstaterer, at rigide top-down beslutningsprocesser, skaber tøven, eller ligefrem 

modstand hos lokalmyndigheder, og fremdrager som et positivt modbillede et eksempel, hvor 

centralregeringen inddrager lokalmyndigheder i, hvordan beslutninger skal implementeres. 

Formålet med “Environmental management and governance” er med andre ord at forbedre 
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miljøreguleringens effektivitet. Perspektivet er ganske typisk for litteratur om løsninger af 

miljøproblemer6, men ikke aktuel i nærværende opgave. Hvor ”Environmental management and 

governance” fokuserer på formelle regeringssystemer, skaber Hanf og Jansen et mere kritisk 

governancebegreb i det indledende kapitel af „Governance and environment in Western Europe“. 

Antologien handler om miljøspørgsmål og miljøpolitik i ti vesteuropæiske lande. Den centrale 

pointe er, at måden miljøpolitikken er blevet etableret på, i vid udstrækning følger eksisterende 

kulturelle og administrative mønstre i det enkelte land. Der er ingen mastermodel. Forfatternes 

governancebegreb indfanger disse udviklinger: 

Governance includes activities such as efforts to influence the social construction or shared beliefs 

about reality; the creation of identities and institutions (Therborn 1991); the allocation and 

regulation of rights and obligations among interested parties; and the distribution of economic 

means and welfare services. Governance, in other words, is the shaping and sustaining of the 

arrangements of authority and power within which actors make decisions and frame policies that 

are binding on individual and collective actors within different territorial bounds such as those of 

the state, county and municipality (Hanf 1998, 3).  

Med definitionen af governance som skabelse og opretholdelse af magt og autoritet analyseres også 

informelle handlemønstre og miljøprofilen hos ministerier og organisationer, der ikke hører under 

miljøministeriet. Analyserne giver et billede af prioriteringen af miljø i de enkelte lande. 

   Hanf og Jansen ser magtudøvelse som mere end traditionel statsmagt. Sammentænkningen af 

miljø og økonomi under sloganet økologisk modernisering er et eksempel på, hvordan miljø bliver 

mere end naturbeskyttelse og rækker ud over miljøministeriers ressortområder7. Dermed bliver 

kredsen af mulige aktører større. Hanf og Jansen bemærker, at de vigtigste kampe er dem om 

spillereglerne: Hvad er "miljø", hvordan skal miljø prioriteres og reguleres, og hvem har ret til at 

regulere hvad? 

In this sense, therefore, “environmental problems” and “environmental policy” are themselves 

clearly products of the political process. Countries will vary among themselves and over time as to 

what is considered to be an “environmental problem” as well as with respect to what should be 

done, and by whom, about it8. 

                                                 
6 Se også Hempel 1996, 2, der med et tilsvarende perspektiv efterlyser politiske overvejelser om konsekvenserne af det 
umættelige menneskelige behov. Ulrich Beck udvikler sit risikobegreb i en lignende blanding af samtidsdiagnose og 
utopi. Han ser ikke kun risiko som en betegnelse for en objektiv miljøtrussel, men også en gave, fordi kampen for 
bæredygtighed åbner muligheder for et opbrud i det traditionelle moderne samfund (Beck 1999, 121f). I en diskussion 
af risikobegreber i tysk og fransk sociologisk tradition kritiserer Anni Greve Becks ideologismer og påpeger, at 
argumenter som risici eller miljø også kan rumme elementer af magtudøvelse (Greve 1999, 207). 
7 I kapitlet om Danmark bemærker forfatterne, at miljøpolitikken er blevet inkorporeret i andre sektorministerier. 
Miljøministeriet får herefter en koordinerende rolle i stil med Finansministeriet, omend mindre magtfuldt (Andersen i 
Hanf 1998, 55). 
8 (Hanf 1998, 10). Hanf og Jansen bruger Tjernobylulykken som et eksempel på forskellig prioritering. I Tyskland var 
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Analysearbejdet er mere komplekst hos Hanf og Jansen end med top-down-perspektivet i 

„Environmental Management and governance“. Den offentlige debat, græsrødder, embedsmænd, 

industri og landbrug påvirker processen og må inddrages i en governanceanalyse. Hanf og Jansen 

retter fokus på de offentlige institutionelle rammer. Måden miljø gennemsættes på som politisk 

kategori, miljøargumenternes gennemslagskraft og miljøreguleringens rækkevidde varierer fra land 

til land (Hanf 1998, 28). 

Staten er ikke hvad den har været 

Peter Bogasons „Public Policy and Local Governance“ handler om forandringer i politik og 

forvaltning, og deres konsekvenser for akademiske samfundsanalyser. Han definerer ikke 

governance, men i en tidligere udgivet antologi om samme emne fra 1996, bemærker Bogason, at 

begrebet skal understrege hans teoretiske fokus på spirende interaktionsmønstre frem for på 

formelle strukturer (Bogason 1996, 1). “Public Policy and Local Governance” beskriver ændrede 

governance-forhold. Tilstanden omtales som postmodern conditions (Bogason 2000, 28). 

   Bogason påpeger, at der er kamp om at få del i the public power, dvs. i den legitimation og de 

ressourcer, som staten kan tilbyde9. Han ser staten som en relation, der fortsat er vigtig, men hvis 

legitimitet påvirkes af protestbevægelser og interesseorganisationer (Bogason 2000, 36ff. og 174). 

Bogason skelner i den forbindelse mellem aktører og public power. Man kan ikke ukritisk tale om, 

hvad staten gør. Udliciteringer, brugerbestyrelser og EU er eksempler på, hvordan begrebet stat er 

blevet mere diffust. Hvad er stat, og hvad er ikke-stat? Han kalder det fragmentering. Hvis man vil 

beskæftige sig med en statslig institution (som i denne opgave Miljøministeriet), må man i stedet 

analysere den magt, aktører udøver i statens navn. Men udviklingen er ikke entydig. Fænomener 

som miljø modvirker den totale fragmentering,  fordi miljøproblemers grænseoverskridende 

karakter skaber basis for handling i internationalt regi (Bogason 2000, 26). Dermed er miljøpolitik i 

mindre grad til forhandling med lokale aktører, end det gør sig gældende med fx velfærdsydelser. 

Samfundsudviklingens flertydighed består således i, at modernitetens krav om formel handling og 

de postmoderne vilkår med krav om forhandling eksisterer side om side10. 

   Bogasons vigtigste pointe er, at forskellige aktører forsøger at påvirke statslig magtudøvelse. 
                                                                                                                                                                  
reaktionen markant såvel i den offentlige debat som politisk. Frankrig har en udbygget atomkraftstrømforsyning, og det 
er årsagen, mener Hanf og Jansen, til, at reaktionen i Frankrig var nærmest ikke-eksisterende. Atomkraft var et ikke-
problem i Frankrig (Hanf 1998, 285). 
9 Bogason argumenterer for en anden forståelse af begrebet stat: It is reasonable to say that the state, thus 
conceptualized, under postmodern conditions is on retreat, but hardly minimized (Bogason 2000, 37). 
10 (Bogason 2000, 13ff. og 28): ...it means that is room for exchanges of differing political views and interests, which 

can create tensions between modern and postmodern principles; tensions that will be “fought out” in yet 
undetermined discourses. The point, then, is that there is no absolute theoretical foundation upon which we can 
build our understanding of these developments – at least not in the sense that modernists would do it. It does not 
really matter whether or not we like this, what matter is that a substantial number of people act along such lines, 
and as researchers we must build up an understanding of how and why. 
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Analysen af reguleringen i Tøndermarsken vil derfor fokusere på, hvordan aktører forsøger at 

påvirke miljømyndighedernes ageren. Med fragmenteringen som grundvilkår kan intet tages for 

givet. 

Regulering eller reguleringsforsøg? 

Alan Hunts argumenterer i „Governance of the Consuming Passions“ for, at governance forandrer 

sig over tid. Hunt undersøger klædedragtslovgivningens historie i en række lande fra middelalder til 

tidlig moderne tid med et formål at afprøve the emerging theoretical paradigm that I have called 

the sociology of governance (Hunt 1996, 399). 

   Der sker et diskursivt skifte i klædedragtslovgivningens begrundelser i 15-1600 tallet fra, at 

luksus er en synd til, at luksus er spild af ressourcer, der forarmer nationen (Hunt 1996, 393). Hunts 

pointe er, at bestræbelserne på at regulere klædedragten er konstant, men at motiver og 

reguleringsteknik forandrer sig. Hans metodiske pointe er, at governance bør studeres som forsøg, 

der ikke nødvendigvis har et endemål. Hunt definerer governance som bestræbelserne på at regulere 

et bestemt objekt og de konsekvenser, bestræbelserne får: 

I need to insist at the outset that “governance” is not reducible to “government”; while government 

govern, governance is exercised by a range of institutions, organizations, professions and other 

forms of social entities that do not necessarily share the constitutionalized attributes of 

governments. Governance is exercised where a relatively persistent set of often conflicting practices 

select and construct some social object that is acted on in such a way as to control, restrain, limit 

and direct the activities of the selected object of governance. (...) Accordingly I identify governance 

with the results of concerted and persistent action of social agents through “projects” conceived as 

the practices (and their associated discourses) directed towards the control of other social agents 

and institutions (Hunt 1996, 3). 

Hanf og Jansen fokuserer på de institutionelle rammer for miljøpolitikkens etablering og 

konsekvenserne heraf. Hunts tilgang præciserer, at governance forstået som udøvelse af magt er et 

resultat af praksisser og diskurser, der regulerer eller dirigerer social handlen11. Hans vigtigste 

pointe for nærværende analyse er, at vi analytisk må se governance som forsøg på at regulere, men 

at konsekvenserne kan vise sig at være anderledes end tilsigtet (Hunt 1996, 3-4). Desværre 

præciserer Hunt ikke, hvordan praksis og diskurs skal forstås. Det er dog evident, at det ikke 

nødvendigvis er regeringens handlinger, som er centrale. Selvkritisk konstaterer Hunt, at 

klædedragtslovgivningen er typisk top-downgovernment, men at: Governance, however, is not 

                                                 
11 (Hunt 1996, 405):While Goals or motives of social of social action can and should never be ignored they need to be 

given a more limited role in order to focus on governance and other forms of social action as sets of practices, 
tactics and discourses. 
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primarily the work of governments; it is located within all social relations (Hunt 1996, 400). 

Governance - Et perspektiv! 

Hvordan skal governance forstås i Tøndermarsksammenhæng? Som vist kan man næppe tale om ét 

governance-begreb. Det er mere rammende at se governance som nye perspektiver på udøvelse af 

magt og myndighed. Tilgangen begrundes med behovet for at se på tværs af traditionelle opdelinger 

indenfor politik og administration. Hunt pointerer at udøvelse af myndighed – regulering - ikke 

nødvendigvis er offentlig. Der styres og reguleres på tværs af formelle skel, og det får betydning for 

akademiske analyser. Det er det snævert statscentrerede perspektiv, der gøres op med. 

   Governance handler om regulering, men der er forskelle på analyserne. Hanf og Jansen fokuserer 

på de institutionelle rammers udvikling. Bogason pointerer, at der er kamp om statslig 

magtudøvelse og fokuserer derfor på aktører, der forsøger at påvirke magtudøvelsen. Hunt mener, at 

governance skal forstås som forsøg på regulering, der kan have uintenderede konsekvenser. Han 

formulerer derfor governance som et resultat af praksis og diskurs. Alle tre tilgange gør 

opmærksom på, at man ikke kan tage noget for givet i analyser af regulering. I 

Tøndermarsksammenhæng betyder det, at det er den konkrete regulering, som den udfoldes i 

Tøndermarsken, der må fokuseres på. Måske kan en afklaring af Hunts idé om at se governance 

som et resultat af praksis og diskurs bidrage til yderligere afklaring af, hvordan analysen skal gribes 

an. Det kræver en præcisering af begreberne. 

Diskurs – sproglige udtryk 

I ”New Theories of Discourse” beskriver Jacob Torfing diskursanalyserne, som de er udviklet af 

samfundstænkerne Laclau og Mouffe og af filosoffen og psykoanalytikeren Zizek. Ifølge dem er der 

ikke nævneværdig forskel på diskurs og praksis. Det, der ofte bliver defineret som ikke-diskursivt, 

for eksempel produktion og teknologi eller som Hunt reguleringspraksis, kan nemlig kun erkendes 

gennem deres diskursive udtryk. Her adskiller forfatterne sig fra mange andre diskursteoretiske 

retninger, der i højere grad skelner mellem diskurs og ”noget andet” (Jørgensen 1999, 29). 

Standpunktet hænger sammen med interessen for kritisk at analysere hegemoniske, dvs. 

dominerende udtryk i samfundet. Interessekonflikter og magt kommer til syne som diskursive 

ytringer, der ikke ”bare” spejler virkeligheden, men er afgørende dele af virkeligheden. Torfing 

skriver: 

…it should be stressed, once again, that discourse is co-extensive with the social and cannot be 

reduced to either its semantic or its pragmatic aspects. All actions have meaning and to produce 

and disseminate meaning is to act (Torfing 1999, 94). 

Med valget af Gramscis hegemonibegreb ønsker forfatterne at understrege, at magt ikke er et statisk 



 12

fænomen, der uproblematisk kan besiddes og opretholdes. Hegemoni konstrueres og reproduceres i 

kampen om magt: 

The construction of a hegemonic discourse is the result of articulation. (…) The articulation of 

discursive elements into contingent moments within a hegemonic discourse takes place in a 

conflictual terrain of power and resistance and will therefore always include an element of force 

and repression. Now if we put all this together we can define hegemony as the expansion of a 

discourse, or set of discourses, into a dominant horizon of social orientation and action by means of 

articulating unfixed elements into partially fixed moments in a context crisscrossed by antagonistic 

forces (Torfing 1999, 101). 

Laclau, Mouffe og Zizek præciserer, at interessekonflikter og magtudøvelse skal analyseres gennem 

deres sproglige udtryk. I kampen om hegemoni formulerer diskurser konkurrerende 

virkelighedsopfattelser, der ikke nødvendigvis er logisk sammenhængende, men som præger 

samfund og social identitet (Torfing 1999, 82). Diskurser er foranderlige12. Dermed ligner deres 

diskursteorier Hunts forståelse af governance, som forsøg på regulering, der forandres over tid. 

   Diskurstilgangen peger på, at det er reguleringskampenes sproglige udtryk - love og regler og 

debatten om dem – vi skal analysere. 

Fremgangsmåde 

Tøndermarsken – genstand for regulering 

Beskyttelsesloven fra 1988 er den første miljøregulering af Tøndermarskens tre ydre koge. Men 

hvorfor netop dette stykke land? Hunt mener, at et objekt konstrueres som genstand for regulering. 

Det er næppe nogen tilfældighed at Beskyttelsesloven i 1988 formuleres i og administreres under 

Miljøministeriet på trods af, at det er Landbrugsministeriet, der har ansvaret for området. Det er et 

tegn på ændrede samfundsmæssige prioriteringer. Ifølge Hanf og Jansen er regulering både et 

resultat af- og bidrager til at skabe magt og autoritet. Disse historiske betragtninger handler om, 

hvordan miljøtankegangen bliver institutionaliseret i Tøndermarsken og kan bidrage til forståelsen 

af sammenhængen mellem debat og regulering:  

- Hvordan begrundes regulering af de ydre koge i 1988 og derefter? 

- Hvordan udvikler Tøndermarskens institutionelle rammer sig? 

Opgavens case handler om reguleringen af Tøndermarsken, men for at vurdere casens 

repræsentativitet redegøres også for, i hvilket omfang reguleringen i Tøndermarsken ligner 

                                                 
12 (Torfing 1999, 85): A discourse is a differential ensemble of signifying sequences in which meaning is constantly 

renegotiated. 
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miljøreguleringen i resten af landet. I fremstillingen lægges der særlig vægt på forandringer i 

reguleringen og på dens begrundelser. Miljøreguleringens historie indgår som bilag bagest i 

opgaven. 

   Laclau, Mouffe og Zizek argumenterer for, at der er kamp mellem forskellige diskurser om 

hegemoni. Hegemoni betyder i denne opgaves problemstilling retten til at regulere eller undlade at 

regulere. Analysen identificerer diskurser – konkurrerende logikker – der kæmper om at påvirke 

regulering af Tøndermarsken og analyserer deres begrundelser (Torfing 1999, 85f. og Jørgensen 

1999, 31). Det er debatten om reguleringen af Tøndermarskens tre ydre koge, der genstand for 

denne del af analysen: 

- Hvilke diskurser er der i debatten om benyttelsen af Tøndermarsken, og hvordan forandres de? 

Jeg diskuterer løbende, om der kan peges på direkte sammenhænge mellem debat og regulering. 

Kildearbejde 

Analyserne bygger på informationer fra fire kildegrupper: 

- Artikler og bøger af varierende videnskabelig værdi 

- Dokumenter 

- Deltagerobservation 

- Interviews 

Kildegrupperne har indgået kronologisk i arbejdet med analysen - en kronologi, der kan bidrage til 

forståelsen af de forskellige kildegruppers styrker og svagheder. 

   Først arbejdede jeg med reguleringens historiske forløb. Artikler og bøger af varierende 

videnskabelig værdi om Tøndermarsken har givet et første indblik i problemstillingen i marsken. 

Offentlige myndigheders redegørelser samt videnskabelige fremstillinger gør det muligt at afdække, 

hvordan reguleringen udvikler sig i et tidsmæssigt perspektiv. Kildegruppen bidrager til det 

historiske ”skelet”, der tidsfæster udviklingen i regulering og de institutionelle rammer. De bedste 

historiske fremstillinger bidrager med refleksioner over de samfundsmæssige prioriteringer, som 

love og begivenheder også er. 

   Dokumenterne bidrager til den historiske analyses ”krop” og giver indblik i, hvordan debatten – 

diskurser og positioner – opstår og forandrer sig over årene. Her er referaterne fra møderne i Det 

Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken den dominerende del. Jeg har særligt beskæftiget mig med 

de miljørelaterede emner. Referaterne giver et første indtryk af, hvordan der kæmpes om at sætte 

dagsordenen for reguleringen i Tøndermarsken og af det, jeg senere identificerer som debattens to 

grunddiskurser. Man skal være opmærksom på, at referaterne ikke er ordrette og har været til 

gennemsyn hos udvalgets medlemmer inden publicering. Det sikrer dog mod, at referenten kan 

have misforstået aktørers meninger. Referater og lignende dokumenter er gode til at tidsfæste 
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diskussioner, der for interviewpersoner har tendens til at flyde sammen (Flyvbjerg 2000 Bind 2, 

25). Redegørelser og rapporter fra især offentlige myndigheder er en anden gruppe dokumenter, der 

mere eksplicit begrunder regulering og ofte indeholder reaktioner fra personer og grupper med 

divergerende meninger. Med historiske gennemgange bidrager de endvidere til forståelsen af 

Tøndermarskens nyere historie. Den tredje vigtige gruppe af dokumenter er love og 

Folketingsdebatter. Lovene ændrer ofte på reguleringen og på hvilke myndigheder, der skal 

håndhæve den. Analysen ser love som udtryk for aktuelle styrkeforhold mellem forskellige aktører 

og diskurser og dermed for, hvordan miljø og landbrug prioriteres (Hanf 1998, 4). Reguleringen er 

ikke nødvendigvis i overensstemmelse med opfattelserne lokalt i Tøndermarsken. 

   Efter således at have afdækket reguleringens og diskursernes historiske forløb tog jeg til Tønder 

og deltog som gæsteobservatør i et møde i Det Rådgivende Udvalg. Mødet, jeg deltog i i denne 

deltagerobservation, bekræftede mig i, at man skal omgås referaterne med forsigtighed i en 

diskursanalyse. Venskabelige bemærkninger eller drillerier på et møde kan fremstå uforsonlige i et 

referat. Deltagerobservation bidrager med forståelse for den sociale sammenhæng, som møderne 

også er (May 1997, 182ff.). 

   Observationerne viste sig nyttige som udgangspunkt for de otte halvstrukturerede interview med 

centrale aktører i Det Rådgivende Udvalg og i debatten generelt. Interviewene er udgangspunkt for 

analysen af diskurser. Til hvert interview udarbejdedes en samtaleguide over samme skabelon 

(Bilag 3). Med tre hovedpunkter var det min strategi at få interviewpersonerne til at formulere, 

hvordan de så på forløbet aktuelt, på regulering principielt og, hvorvidt det adskilte sig fra tidligere: 

- Pågældendes adfærd på det sidste møde i Det Rådgivende Udvalg i juni 2003. Observationerne fra 

mødet var udgangspunkt for en samtale om den aktuelle situation, fordi den forventedes at farve 

interviewpersonernes syn på fortiden. Formuleringerne var åbne: Hvorfor gjorde/sagde du det? 

- Pågældendes adfærd og synspunkter tidligere i forløbet. Har han ændret synspunkter og 

hvorfor/hvorfor ikke? Desuden bad jeg interviewpersonen forholde sig til andre personer i udvalget 

og forklare, hvorvidt deres roller adskiller sig fra interviewpersonens. Formålet med disse 

spørgsmål var at få interviewpersonen til at forklare sine overvejelser om måden, han deltager i 

udvalgsmøderne på og teste mine forestillinger om positioner og diskurser i debatten. Svarene giver 

desuden mulighed for at vurdere interviewpersonens handlefrihed i forhold til de organisationer han 

repræsenterer.  

- Pågældendes syn på udviklingen i Tøndermarsken mere generelt. Spørgsmålene var som regel 

formuleret som en provokation for at få interviewpersonen til at redegøre for sit principielle syn på 

regulering. 

   Jeg valgte at vægte den gode samtale højt. Jeg bestemte interviewets tema, men ellers var det 
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vigtigere at få interviewpersonens dagsorden frem, end at følge min interviewplan13. Til gengæld 

var det min opgave at sørge for, at vi nåede omkring alle emner og være sikker på, at jeg forstod 

interviewpersonens forklaringer og synspunkter (Kvale 1996, 29 og 145ff.). Interviewsituationen 

var en mulighed for at teste rækkevidden af de teorier og forestillinger, jeg havde gjort mig under 

arbejdet med de historiske forløb. Er interviewpersonen uenig, vil han som regel formulere sit 

alternativ og har i øvrigt mulighed for at formulere sig sammenhængende om egen adfærd og 

holdninger. Et interview, og den viden det genererer, er et produkt, hvor både interviewer og 

interviewperson bidrager (Davies 1999, 134).  

   Det vigtigste kriterium i udvælgelsen af interviewpersoner er, at de har deltaget i udvalget over 

længere tidsrum og for de flestes vedkommnede været centrale figurer i de politiske forhandlinger. 

Dermed kan de give deres bud på sammenhængen mellem debatten og reguleringen i 

Tøndermarsken. For eksempel kommer amtets repræsentant til at indtage en meget central plads i 

forhandlingerne om de nyligt indgåede aftaler om Miljøvenlig Jordbrug, og derfor blev han fremfor 

kommunernes repræsentanter interviewet. Interviewpersonerne er valgt ud fra ønsket om at dække 

flest mulige synspunkter i debatterne. Derfor er den mest markante ”grønne” stemme, 

repræsentanten for DOF samt en noget mindre entydig grøn stemme, repræsentanten for 

Friluftsrådet, blevet interviewet. I et enkelt interview – med repræsentanterne for Direktoratet for 

FødevareErhverv under Fødevareministeriet – deltog to interviewpersoner. Den ene som 

Direktoratets repræsentant i udvalget og den anden som sagkyndig i marskens naturforhold. 

Rimeligheden af mine valg kan selvfølgelig diskuteres. Interviewene er optaget på bånd og 

udskrevet i fuld længde. 

   Hovedparten af fremstillingen består af mine og aktørernes refleksioner over forløbet. Citater fra 

interview er bærende i fremstillingen, fordi de giver et indblik i situationen, som aktørerne ser den i 

sommeren 2003. Nutiden påvirker såvel aktørernes som analysens syn på, hvad der er relevant i det 

historiske forløb (Arvidsson 1998, 56ff.). Interviewcitater er desuden mere præcise end referaters 

meningsgengivelser, hvilket er vigtigt i diskursanalyser, hvor man analyserer betydninger og 

betydningsforskydninger af ord (Jørgensen 1999, 129). Jeg inddrager de historiske analyser til at 

sætte interviewcitater ind i den sociale sammenhæng, som debatten om Tøndermarsken også er, 

samt til at diskutere sammenhænge mellem debat og regulering. De historiske analyser kan læses i 

deres helhed som bilag i opgaven. 

Opgavens afsnit 

Fremstillingen udgøres af tre afsnit.  
                                                 
13 Om hvorfor semistrukturerede interview er at foretrække i diskursanalyser fremfor surveymetoden: Jørgensen 1999, 

128ff.. 
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- 1. afsnit er en kort introduktion til udviklingen i regulering og institutionelle rammer og til den 

aktuelle situation i Tøndermarsken. 

- 2. afsnit redegør for nogle grundlæggende tankegange – diskurser – på Tøndermarskens 

benyttelse og på miljøregulering fra miljødebattens start i 1970’erne og frem til i dag. 

- 3. afsnit analyserer, hvorledes nogle aktører ændrer synspunkter undervejs i forløbet. 

- 4. afsnit diskuterer, hvorledes diskursive forskydninger i debatten hænger sammen med 

forandringer i reguleringens institutionelle rammer. 

Tøndermarsken anno 2003 – En introduktion 

Landmænd accepterer miljøregulering 

I maj måned 2003 vedtager Folketinget en revideret lov om beskyttelse af de ydre koge i 

Tøndermarsken. Samme år kan det konstateres, at et rekordstort areal – 2/3 af de ydre koge – nu 

indgår i ordningen om Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger – de såkaldte MVJ-aftaler (Bilag 4). 

Det er det største gennembrud for fuglebeskyttelsen de seneste 15 år. De lokale landmænd har på 

forhånd accepteret såvel den reviderede lov som MVJ-ordningen. Det er bemærkelsesværdigt - 

landmændene har ellers kæmpet mod forandringer og regulering siden miljødebattens start i 

begyndelsen af 1970’erne. Tøndermarskens tre ydre koge var undtaget offentlig miljøregulering 

frem til 1986 (Bilag 1). Dette afsnit handler om, hvordan reguleringen af Tøndermarsken har 

udviklet sig frem til diskussionen om MVJ-ordninger og den reviderede lov i 2003 (Se afsnittet 

”Miljø og governance”). Særlige udtryk samt oversigtskort over området kan ses i bilag 4. 

Tøndermarsken – et fint landskab med egen lovgivning 

Da kommunerne i 1963 overtager vedligeholdelsen af vandløbene i resten af Danmark, sker det 

ikke tilsvarende for Tøndermarskens kanaler og grøfter. Da vandløbslovgivningen i 1973 samles 

under Miljøministeriet, forbliver vandløbene i Tøndermarsken under Landbrugsministeriet, og 

Tøndermarsken er også undtaget, da de kommunale miljømyndigheder i 1982 overtager ansvaret for 

reguleringen af vandløbene fra de domstolslignende landvæsenskommissioner. Det skyldes, at 

Tøndermarsken har sin egen lovgivning - ”Lov om Afvanding af Marsken ved Tønder” fra 1925 – 

der bemyndiger landbrugsministeren til at iværksætte et storstilet afvandingsprojekt, der skal 

beskytte landbrugsarealerne mod oversvømmelse og muliggøre et mere intensivt landbrug. I 

modsætning til miljømyndigheder inddrager Landvæsenskommissioner ikke miljøhensyn i sine 

afgørelser. Den særlige lov gør, at hensynet til landbrugets afvandingsret forbliver det primære i 

Tøndermarsken, mens vandløbene i resten af Danmark underlægges miljømyndigheder og 

miljølovgivning (Bilag 1). 
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   ”Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken” (Beskyttelsesloven), der vedtages i 1988, 

er et brud med landmændenes afvandingsret. Loven rummer forbud mod oppløjning af størstedelen 

af de ydre koge og indebærer desuden en pligt til at bevande arealerne. Indgrebene medfører 

rekordstore erstatninger til ejerne. Lovens formål er at bevare et samlet naturområde af national og 

international interesse. Det præciseres i lovens §2, at loven skal sikre Opretholdelse af de 

biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier, der knytter sig til driften af store 

sammenhængende, vedvarende græsningsarealer med bevanding (Folketingstidende Tillæg A 

1989, 1879). Lovens ligestilling af biologiske og kulturhistoriske værdier indikerer, at der kun er 

tale om et delvist brud med afvandingsretten, for hvordan skal disse hensyn egentlig afvejes? 

   Loven er kontroversiel. Et rådgivende udvalg bliver nedsat for at sikre, at loven administreres i 

tæt samarbejde mellem myndigheder og lokale interesseorganisatoner (Skov- og Naturstyrelsen 

1999, 89 og Folketingstidende Tillæg C, 1989, 1962). I udvalget sidder repræsentanter for Miljø- og 

Landbrugsministerierne, for Sønderjyllands Amt og Højer- og Tønder Kommuner, for 

naturorganisationer og for de lokale landbrugsorganisationer14. Repræsentanterne er nøglepersoner i 

debatten om Tøndermarsken. Udvalgets arbejde og repræsentanternes syn på diskussionerne er 

omdrejningspunkt for nærværende analyse. 

Uenighed i Tøndermarskedebatten 

Landmændene isoleres 

Hurtigt viser det sig, at Beskyttelsesloven er utilstrækkelig. I løbet af 1990 viser fugletællinger, at 

fugletallet fortsat daler. Efterhånden kommer møderne i Det Rådgivende Udvalg til at handle om, 

hvorfor antallet af fugle falder og, hvad der skal gøres for at vende udviklingen. Op gennem 

1990’erne er der en række tilløb til forsøg under Skov- og Naturstyrelsens (S&N)15 ledelse med 

mere ekstensiv drift og højere vandstand, men landmændene springer hver gang fra i sidste øjeblik 

(Bilag 2). Landmændene bakkes op af de lokale myndigheder, dvs. Sønderjyllands Amt og Tønder 

og Højer Kommuner. I 2002 bryder Tønder Kommune, der er en af de største jordejere i de ydre 

koge16, musketéreden med landmændene og indgår aftaler med Sønderjyllands Amt om at lade 

kommunens jorder indgå i ordninger for MiljøVenligt Jordbrug (MVJ), mod at tilskuddet hæves fra 

det oprindelige beløb på 1500 kroner per hektar til 2000 kroner per hektar17. Derefter føler 

landmændenes repræsentanter sig pressede til også at indgå MVJ-aftaler. Digegreven, der 
                                                 
14 For en fuldstændig liste over udvalgsmedlemmer: Bilag 4. 
15 Skov- og Naturstyrelsen er den del af Miljøministeriet, der administrerer Danmarks naturværdier. 
16 Om ejerforholdene i De ydre Koge: Bilag 4. 
17 Indgåelsen af MVJ-ordningerne er et skrøbeligt kompromis, hvor Miljøministeriet har fundet ekstra 500 kroner per 

hektar til at supplere grundbeløbet på 1500 kroner fra EU og den danske stat. 
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administrerer jorden for de mange lodsejere, der ikke bor i Tøndermarsken, kan ikke forsvare, at én 

lodsejer (Tønder Kommune) får store tilskud, mens ”hans” lodsejere ikke får. Om forløbet fortæller 

Digegreven: 

Så i efteråret 2002, pludselig fik vi at vide, at Tønder Kommune havde fået en aftale med Jens 

Andresen. Og så ringede vi til Jens (Repræsentant for Sønderjyllands Amt og formand for Det 

Rådgivende Udvalg, red.) og sagde ”hvad er det her for noget?”. ”Ja, ja. Vi er blevet enige med 

Tønder Kommune, og de vil godt gå med til 1500 kroner, og så har miljøministeren, han lægger 

500 kroner oveni”. Det ved du sikkert? 

Spørgsmål: Ja – det tror jeg. 

Digegreven: Så sagde vi: ”Så går vi også med til det”. Fordi så kan de i hvert fald ikke sige i Skov- 

og Naturstyrelsen, at ”de ikke vil være med”. Så kunne vi godt prøve lige og…være med til det 

forsøg. Men om det vil gavne fuglelivet…det må vorherre vide da. 

Landmændene er under et politisk pres for at indgå aftalerne. De føler sig under anklage for ikke at 

ville vende fugletallets tilbagegang og går med for at vise velvilje og for at få del i det forhøjede 

støttebeløb. Men grundtanken i ordningerne - at man kan styre fuglenes antal og planlægge for 

naturen - er de generelt skeptiske overfor. For dem er fugletallene udtryk for naturlige cyklusser, og 

de tror ikke på idéen om, at man kan planlægge naturen (Se også Bilag 2). Heller ikke den mest 

markante stemme for de grønne organisationer, repræsentanten for Dansk Ornitologisk Forening 

(DOF), er tilfreds. Ganske vist mener han, at aftalerne fagligt set er en fordel for fuglene, men han 

er betænkelig ved kompromiset, fordi det er for dyrt, fordi landmændene får endnu et støttebeløb 

oveni den kompensation, de fik i forbindelse med beskyttelsesloven i 1988: 

Det er MVJ-ordningerne. Og så fik de de her tilskud, og det viste sig så også selvom grundlaget, det 

faglige grundlag, er beskedent, så er der i hvert fald klare tendenser til, at det har en gavnlig 

virkning og dermed være med til at løse det problem, der har været igennem de sidste 10-15 år. Og 

det er klart, at det går vi jo ind og anbefaler. Fordi det er jo ikke vores opgave som organisation at 

gå ind og se på, om det er samfundsøkonomisk fornuftigt at gøre det. Vi skal forholde os til det rent 

faglige resultat – hjælper det på fuglebestanden? Det gør det, og så går vi selvfølgelig ind og 

anbefaler det. Og der er der så nogen, der synes, det er helt i orden i vores kredse, og der er nogen, 

der synes, at det er absolut ikke i orden at gøre det på den måde. De har ondt i bagdelen over at nu 

får bønderne helt klart lavet støtteordninger igen.  

Spørgsmål: Hvad synes du? 

DOF: Jeg synes, jeg er meget betænkelig ved det. Det er fordi, at ordningerne kan være 

udmærkede, men det er ikke nogen varige løsninger. De er kun femårige. Det vil sige om fem år kan 

man stå i fuldstændig samme situation igen. Uden at have nogen løsninger på de problemer. Så det 

kan være sådan lidt en lunken fornøjelse. Samtidig vil det betyde, at skal man forlænge MVJ-
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ordningerne om fem år – det forudsætter, at de virker, at resultaterne er gode, at der er gode 

begrundelser for at forlænge. Skal man så forlænge den der, så er det også ret sikkert, at så bliver 

prisen også højere.  

DOF-repræsentanten ser ordningen som en ny type landbrugsstøtteordning, som han er imod både 

af principielle årsager, og fordi den er for dyr. I stedet for en femårig periode ønsker han en 

permanent løsning til gavn for fuglene. 

   Disse to argumentationstyper er i grove træk allerede etableret under debatten om opførelsen af 

Det Fremskudte Dige i 1977 og har ikke forandret sig meget siden. Naturfolkene ønsker varige 

løsninger til gavn for fuglene, og landmændene er imod regler, der på nogen måde begrænser deres 

ret til at udnytte området landbrugsmæssigt. 

Debatten i 1978 – diskursen om Tøndermarsken som en truet natur 

Allerede Fredningsstyrelsens (senere Skov- og Naturstyrelsen) forslag til beskyttelsestiltag for de 

ydre koge i Tøndermarsken fra 1978 formulerer de centrale argumenter for miljøregulering. 

Fredningsstyrelsens redegørelse ser det som en national og international opgave at værne om 

Tøndermarsken, fordi mange andre vådområder er blevet opdyrket. Med en fredning skal den 

oprindelige dyrkningsform med af- og bevanding sikres for at bevare de kultur- og 

naturlandskabelige værdier med særligt hensyn til vandfuglene. Redegørelsen fremhæver, at 

sagkyndige interesseorganisationer som Danmarks Naturfredningsforening (DN) og DOF i 

udtalelser har givet Tøndermarsken meget høj naturvidenskabelig prioritet (Fredningsstyrelsen 

1978, 5-6). Oplægget skelner mellem de indre og de ydre koge. Det anbefales at sikre de ydre koges 

oprindelige karakter ved at bevare den mindre intensive landbrugsdrift i området. Midlet er at 

bevare bevandingssystemet: 

Hvor det oprindelige driftsmønster med intensiv græsning eller høslet fortsætter, er det væsentligt 

for bevarelse af miljøet, at de eksisterende vandstandsforhold med tidvise oversvømmelser i 

vinterhalvåret fortsætter som hidtil, og at vandstanden i den øvrige del af året ikke kunstigt bliver 

sænket (Fredningsstyrelsen 1978, 7).  

Redegørelsens forslag om fredning og senere forslag om miljøbeskyttelse begrundes med, at de er 

rimelige kompensationer for forringelser af fuglenes vilkår som følge af digebyggeri og intensiveret 

opdyrkning af lignende områder. Forslagene er forsøg på at bevare et enestående kultur- og 

naturlandskab for eftertiden (Folketingstidende tillæg A 1989, 1905ff). Reguleringen kan i høj grad 

ses som kompensationshandlinger.  

Debatten i 1978 – diskursen om et effektivt landbrug 

Samme år holder Fredningsstyrelsen et møde i Tønder med lokale myndigheder og 
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lodsejerorganisationer. De lokale mener, at redegørelsens beskrivelse af marsken er ukorrekt og 

mangelfuld. På initiativ af Sønderjyllands Amt, Højer og Tønder Kommuner samt Digelaget 

udarbejdes en modrapport med et efter deres mening mere korrekt billede af marsken. Det viser sig, 

at deres forståelse af, hvad der er oprindeligt, er anderledes end Fredningsstyrelsens forståelse. Det 

kan være svært at forstå, at rapporten handler om det samme landområde: 

Tøndermarsken er et dynamisk kulturlandskab opbygget og udviklet under naturens kræfter og 

menneskets aktive indgriben. Det har for befolkningen været en stadig kamp mod vandet – en 

opbygning af stadig større, stærkere og mere sikre havdiger til værn mod stormfloder og 

oversvømmelser af saltvand, en kamp med vandstandsregulering, beskyttelse mod ferskvand og 

afvanding af jordene. Begge dele kræver samarbejde og sammenhold. Det har marskbefolkningen 

altid kunnet klare lokalt og på demokratisk vis – uanset nationale og politiske forskelligheder 

(Hansen 1979, 17). 

Rapporten fremhæver marskens dynamiske udvikling, fremhæver de lokale erfaringer (i 

modsætning til Fredningsstyrelsens centralisme) og nævner konsekvent landbrugsproduktion før 

naturforhold. Det er værd at bemærke, at rapporten ikke inddrager naturhensyn. Konklusionen 

diskuterer mulighederne for en mere intensiv landbrugsmæssig udnyttelse af marsken samt 

etablering af svinefarme i marskens ydre koge. Lokalmyndighederne deler på dette tidspunkt 

landmændenes holdninger. Det, som nationalt ses som miljøregulering, ses lokalt som statslig 

centralisme og unødig indblanding i forhold som udefrakommende personer og myndigheder ikke 

har forstand på. 

Der har vi virkelig den der kulturkonflikt - om naturmandens faglighed 

Disse to grunddiskurser i debatten har ikke ændret sig væsentlig siden 1970’erne. Diskursen om den 

truede natur udfordrer landbrugets selvforståelse i 1970’erne og 1980’erne, og 

naturorganisationerne forsøger at sætte andre faglige standarder end landbrugets i Tøndermarsken 

såvel som i resten af landet (Se også Bilag 1). Repræsentanten for DOF forklarer, hvorfor DOF i 

Tøndermarsken og nationalt har haft stor gennemslagskraft i medierne og politisk: 

Jeg tror det hænger sammen med, at vi alle dage har prøvet at holde en meget meget høj faglig 

standard. Det vi meldte ud med, det var der fagligt også belæg for. Og det har været en af de store 

problemer, nemlig tiltroen til, at de faglige undersøgelser har været i orden. Det er en af dem, der 

virkelig…hvor vi har kunnet forelægge et eller andet, eller Danmarks Miljøundersøgelser har 

forelagt resultater af fugletællinger, der viser, at nu er der forsvundet så og så mange, og så vise 

meget meget grundige analyser af det. Og så er det bare blevet fejet af bordet. Af landmændene. Af 

de lokale landmænd herude. De har bare sagt: ”Det her det passer ikke, det er os der kører herude 

til dagligt. Vi ved godt, hvor mange fugle der er”. Så kan man ikke diskutere videre. Dér har det 
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virkelig stået meget om. Så selv om man kommer med højeste sagkundskab her i landet og endda 

også med  udenlandske eksperter på, så er det altså ikke noget, som de lokale landmænd falder på 

halen over. Der har vi virkelig den der kulturkonflikt. Hvor man siger: ”Vi har boet her lige siden 

vi var små. Vi har kendt det alle dage, det er os der ved bedst, det er os, der selv skal bestemme”. 

Og ikke nogen tilbøjelighed til at kunne se det fra andre vinkler. Det er så min væsentligste kritik 

overfor de lokale landmænd. 

Spørgsmål: At? 

DOF: At de har haft svært ved at se det fra andre vinkler. 

DOF er den mest markante blandt naturorganisationerne. Danmarks Naturfredningsforening er 

oftest på linie med DOF, mens repræsentanten for Friluftsrådet, der er paraplyorganisation for 

friluftsorganisationer, forsøger at formulerer en midterposition mellem landbrug og grønne 

organisationer18. Men i 1990’ernes ophedede diskussioner forsøger de oftest at være midte ved at 

plukke i grunddiskursernes argumenter uden at formulere egne løsningsforslag og uden egne faglige 

standarder. Jeg betragter dem derfor ikke som en selvstændig diskurs. 

   DOF-repræsentanten kalder det en kulturkonflikt, at der er uenighed om antallet af fugle i 

marsken og årsagerne til deres tilbagegang. Debatterne om Tøndermarsken rummer talrige 

eksempler på konflikter mellem de to grunddiskurser om hvilken faglig viden, der skal være 

udgangspunkt for reguleringen af marsken. 

De synes vi var stædige - landmandens faglighed 

Også landmændene taler om faglige standarder, men af en anden art end de biologiske. 

Repræsentanten for den tyske landboforening fortæller, hvor svært det har været at forklare 

embedsmænd fra Skov- og Naturstyrelsen (S&N), at marsken ikke er et naturområde, men et 

menneskeskabt kulturområde og om hvilke overvejelser, der ligger bag, at han og de øvrige 

landmænd i Det Rådgivende Udvalg, trods deres skepsis, går med i MVJ-ordningen: 

Det er frivilligt for alle lodsejerne at være med. Og hvis man ser på dem, der er gået med…alle de 

udenbys er nok gået med. De lodsejere, der bor og lever derude, de er ikke gået med. For de ved 

godt, at den er fuldstændig ravruskende…jeg er gået med, og Digegreven Hans Sønnichsen er gået 

med på deres private jorde. Og det har vi gjort, jeg har også kun gjort det, fordi jeg har været med 

til at underskrive en aftale. Hvis jeg ikke havde været med til at underskrive en aftale, så ville jeg 

nok have tænkt mig en eller to gange mere om. Rent faglig er den fuldstændig vanvittig. Den er 

fuldstændig vanvittig, men af politiske årsager er jeg gået med til den i fem år. Og så skal den 

evalueres efter fire år, og så ser vi, om den fortsætter. Og så vidt jeg kan se i dag, så tror jeg nok, 
                                                 
18 Friluftsrådet er en paraplyorganisation for foreninger, der færdes i naturen, fx DOF og Danmarks Jægerforbund. Han 

ser Friluftsrådet som såvel bruger (som landmændene) som beskytter (som de grønne organisationer). 
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jeg trækker mig ud efter de fem år. Med mine egne private jorde. Om man fortsætter på de andre, 

det ved jeg jo så ikke. Fordi på lang sigt vil marsken lide af det. Altså den vil direkte gå til grunde. 

Repræsentanten udtaler sig som om, der er en indbygget modsætning mellem landbrugsfaglige og 

politiske hensyn. De landbrugsfaglige hensyn er afgørende for ham, og de siger ham, at marsken 

skal drives effektivt og med mindst mulig vand – af hensyn til bevarelsen af marsken. De politiske 

hensyn er i denne sammenhæng negativt ment og betyder, at han må gå på kompromis med sin 

faglighed. Alligevel føler han sig forpligtet på ordningen, fordi han har været med til at forhandle 

den på plads med amtet og S&N. 

   Landbrugsrepræsentanterne deltager i udvalget på forskellig vis. Den tyske repræsentant har 

generelt svært ved at anerkende udefrakommende myndigheders og organisationers hørings- og 

indblandingsret i Tøndermarsken. Som den tyske repræsentant skelner digegreven mellem 

landmændenes faglighed og politiske hensyn, men han har fra forhandlingernes start i Det 

Rådgivende Udvalg været mere tilbøjelig til at acceptere de politiske hensyn og indgå kompromiser. 

I øvrigt mener Digegreven, at MVJ-ordningen økonomisk set er en lille fordel. En tredje 

landbrugsrepræsentant lejer jord i de ydre koge og har derfor et andet syn på, hvordan 

støttemidlerne skal fordeles mellem lejere og ejere. Nå jeg alligevel omtaler landmændenes 

argumenter som én diskurs, er det fordi, lighederne er større end forskellene, og fordi deres 

indbyrdes forskellighed ikke får nogen nævneværdig betydning for deres syn på udvalgets arbejde i 

form af uenigheder19. 

   Den landmandsmæssige faglighed er en del af forklaringen på den lange række mislykkede 

forhandlingsforløb i 1990’erne mellem landmænd og miljømyndigheder. Den tyske repræsentant 

fortæller om forholdet til miljømyndighederne under forløbet: 

De syntes vi var stædige. Men det var jo…vi prøvede jo de første - efter Tøndermarskloven 

(Beskyttelsesloven, red.) var indført – da prøvede særlig kogsinspektøren og jeg, vi prøvede at få et 

godt forhold til dem. Og vi…vi lovede for eksempel at lave frivillige aftaler med dem, at vi pumpede 

vand før ind i grøfterne og lignende, men vi ville ikke have det skrevet nogen steder, det var sådan 

en aftale, man havde underhånden med dem. 

Spørgsmål: Hvorfor ville I ikke have det skrevet? 

Tysk repræsentant: Fordi i det øjeblik det er skrevet, så er vi jo bundet af det. Men vi vil have 

tilladelse til, hvis vi pumper – der står jo i vores regulativ, at vandet skal pumpes ind den 25.. Men 

vi ville godt i et tørt forår pumpe ind 1. april, som man ønskede, i grøfterne. Men vi ville også have 

tilladelse til, hvis vi så fik masser af vand i april måned, så ville vi trække skodderne med det 

samme, fordi markerne ikke skulle lide af det. Men i det øjeblik, vi havde det skrevet, så var det 
                                                 
19 Se også Jørgensen, der argumenterer for at opfatte diskurs mere som en analytisk ramme, som forskeren konstruerer, 

end som noget, der har en reel, virkelig eksistens (Jørgensen 1999, 149f.). 
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vanskeligere for os at trække skodderne. 

Et af landmændenes argumenter mod at skrive aftaler ned på papir er, at det binder landmændene. 

Landmændene foretrækker den eksisterende juridiske ramme for vandløbene – Regulativ 

vedrørende de under Bestyrelse af Digelaget for Marsken ved Tønder værende Anlæg - der 

beskriver, hvordan vandløbene traditionelt er blevet drevet. Ved at fastholde Regulativet som 

grundlag for vandløbene sikrer landmændene sig større frihed til at tilrettelægge driften efter 

årstiderne. Når landmændene taler om faglighed og er imod bindende aftaler, skyldes det et ideal 

om effektiv udnyttelse af deres jord. Samt, selvfølgelig, en god del økonomisk snusfornuft. 

En teoretisk diskussion - om forskellige teorier 

Parterne har forskellige faglige standarder og teorier om marskens sundhedstilstand og principielt 

forskellige løsningsforslag. Da det i starten af 1990’erne står klart, at Beskyttelsesloven ikke vender 

fuglenes tilbagegang, kommer udvalgets diskussioner til at handle om erfaringer, og om hvilket 

fagligt grundlag, der skal være grundlaget for reguleringen af Tøndermarsken: Det biologisk-faglige 

eller det landbrugsfaglige. De grønne organisationer mener, at tilbagegangen skyldes for mange dyr 

og for lav vandstand i de ydre koge. Konfronteret med disse teorier er landmændene mere 

tilbøjelige til at mene, at tilbagegangen skyldes, at marsken ikke udnyttes tilstrækkeligt intensivt, at 

katte, ræve, rovfugle og naturovervågning generer fuglene, samt at naturens udsving er uransagelige 

(Se Bilag 2). 

   Etableringen af et naturovervågningsprogram er en del af beskyttelsesloven, men 

naturorganisationerne DOF og DN har også fra udvalgets start systematisk arbejdet på at få 

udbygget naturovervågningen, der vel at mærke skal foretages af anerkendte institutioner som 

Danmarks Miljøundersøgelser. DOF’s repræsentant beskylder landmændene for at være 

snæversynede, når de kun vil se tingene fra én vinkel. Anklagen om snævertsynethed kan virke 

ironisk i lyset af, at han argumenterer for statsopkøb af marskjorden eller for at gøre lovens formål 

klarere: 

Spørgsmål: Det ville du hellere have end det med at afklare formålet med loven? Eller hvad mener 

du med at afklare formålet med loven? 

DOF: Jamen der mener jeg at Beskyttelsesloven, formålet er at bevare - nu kan jeg ikke lige huske 

formuleringen - at bevare naturens og kulturens værdier. Og også at bevare landbruget. Og dermed 

er de sidestillede de to. Det har været en klar fejl, at det ikke har været gjort tydeligt fra starten, 

hvad det var, man ville bevare. Hvad der var det overordnede, man ville have ved området. Derfor 

har vi hele tiden diskussionen om, hvad formålet egentlig har været. Landmændene de siger meget 

naturligt, at ”Det står i loven, at det er et formål at bevare os landmænd i området”. Det står der 

også. Sådan kan man lige så godt lægge det ud. Politikerne har lavet et dårligt stykke arbejde. Efter 
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min opfattelse i hvert fald. 

DOF-repræsentanten mener, at det er en fejl, at bevarelsen af natur og kultur er sidestillede i 

beskyttelsesloven. For ham kommer naturen – fuglene – i første række.  

   Diskussionen om lovens formål afspejler, at naturorganisationerne og landmændene med hver 

deres faglighed bedømmer udviklingen i marsken forskelligt og har svært ved at anerkende 

gyldigheden af modpartens argumenter. DOF kan acceptere, at landmændene dyrker marsken - så 

længe det gavner fuglelivet og naturen beskyttes. Landmændene er villige til at tage hensyn til 

fuglene - så længe det ikke påvirker deres selvstyre og frihed til at tilrettelægge driften optimalt. 

Argumenter og teorier formuleres efterhånden, som konflikterne opstår. Et eksempel er, da det 

bliver klart, at fugletallet fortsat falder, og DOF formulerer teorien, om at det skyldes for lav 

vandstand i grøfter og kanaler. Teorien udfordrer landmændene, der oprindeligt mente, at så bare 

landbruget havde det godt havde naturen det også godt. Diskussionerne er vigtige, fordi den 

vindende teori får indflydelse på reguleringen af Tøndermarsken. Diskursen om miljø bliver 

efterhånden så stærk, at landmændene begynder at tage del i diskussionerne om fuglene og 

formulerer deres egne teorier om fuglenes tilbagegang – noget der ikke spillede nogen væsentlig 

rolle i rapporten fra 197920.  

   Kampen om faglige standarder kan ses som en kamp mellem de to grunddiskurser om 

dagsordenen for de offentlige myndigheders regulering af Tøndermarsken – om public power21. 

Diskurserne om henholdsvis landbrug og natur forsøger at formulere teorier, der kan overbevise de 

offentlige myndigheder om behovet – eller det ikke-eksisterende behov – for offentlig regulering. 

Det betyder også, at de nyformulerer deres faglige grundlag, hvis det er nødvendigt for at vinde 

kampen. 

   Men kernen i deres argumenter forandrer sig kun meget lidt. Det hænger givetvis sammen med, at 

de mest fremtrædende repræsentanter for såvel landbruget som naturorganisationerne har været med 

i mange år22. 

                                                 
20 Laclau, Mouffe og Zizek argumenterer for, at kampen mellem diskurser er organiseret omkring nodal points – 

knudetegn - hvor udfra argumentationskæder udvikles (Torfing 1999, 85). Knudepunkterne er her naturbeskyttelse, 
der hænger sammen med miljødiskussionen (Bilag 1) samt selvstyre, der hænger sammen med landmændenes ønske 
om frihed fra regulering. 

21 Bogason bemærker, at staten ikke længere er en entydig størrelse, men at statsinstitutioner fortsat har legitimitet og 
ressourcer – public power – som forskellige interessegrupper forsøger at aktivere (Bogason 2000, 37ff.). 

22 DOF-repræsentanten har været med fra starten af debatten, da Det Fremskudte Dige besluttes i Folketinget i 1977 
(Iversen 2001) og har siddet i Det Rådgivende Udvalg fra dets oprettelse i 1988. Digegreven har ligeledes siddet i 
Det Rådgivende Udvalg fra dets oprettelse. Han har været kogsinspektør siden 1966 og har dermed også siddet i 
Digelaget, da det var medinitiativtager til modrapporten fra 1979. Da han beklager sig over de offentlige 
myndigheder, spørger jeg ham, hvem han taler om, men det viser sig at være personer, der ikke har været del af 
administrationen af Tøndermarsken i flere år. Flere af landmændene taler om, hvem der er med på vores side, og 
digegreven omtaler de øvrige deltagere i Det Rådgivende Udvalg som de (Se for eksempel citatet i indledningen). 
Blandt landmændene er der en tendens til at opfatte miljømyndigheder og grønne organisationer som to sider af 
samme sag. Ofte er det svært at afgøre, om disse erfarne aktører taler om situationen, som den ser ud nu, eller om 
forløbet de sidste 10-15-25 år. 
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Dette afsnit identificerer to grunddiskurser i debatten om regulering af Tøndermarsken. Den ene – 

diskursen om den truede natur er skal beskyttes med regulering – dukker op i 1970’erne og 

udfordrer landbruget. Diskursen om et effektivt landbrug og frihed fra regulering er sikkert en ældre 

størrelse, idet myndigheder og landmænd i fællesskab i det foregående århundrede har tilstræbt at 

effektivisere landbruget (Se Bilag 1). Diskurserne indbefatter hver især forestillinger om, hvad 

marsken oprindeligt er og betoner kultur- og naturaspektet forskelligt. De kæmper om dagsordenen 

for offentlig regulering. Kampen kommer til at handle om faglighed. En faglighed er den viden, der 

er udgangspunkt for vurderingen af marskens sundhedstilstand. Er det fugletal eller landbrugets 

vilkår der er parameter for reguleringen af marsken? Diskursen om den truede natur er i offensiven 

op gennem 1980’erne og 1990’erne og presser diskursen om det effektive landbrug. Det betyder, at 

landmændene i løbet af 1990’erne begynder at inddrage argumenter om miljø. De mener, at 

problemet for naturen snarere er for ekstensivt end for intensivt landbrug. 

Tøndermarskdebatten i et politisk vakuum 

Myndighedspositioner under forandring 

For et umiddelbart blik har debatten ikke forandret sig nævneværdigt de sidste 25 år. Landmændene 

mener, at enhver regulering er en trussel mod landbrugets overlevelse, mens naturforkæmperne 

mener, at alle hensyn må vige for optimale ynglebetingelser for fuglene. Parterne er hver især 

flankeret af væbnere fra hhv. lokalmyndigheder og Fredningsstyrelsen. Alligevel er MVJ-

ordningerne et bevis på, at noget er forandret. Hvad bringer debatten i bevægelse? 

Nye debatformer – Eksempel 1 

De første tegn på forandringer kan spores i arbejdsformerne i Det Rådgivende Udvalg i slutningen 

af 1990’erme. I de første år efter udvalgets etablering ønsker den daværende formand at holde 

uenighed bag lukkede døre. Som formand ønsker hun at stå for kontakten til pressen, fordi hun 

mener, at enighed bedst opnås uden pressens indblanding, og at enighed giver mere indflydelse til 

alle i udvalget (Bilag 2). Denne arbejdsform fungerer de første år, hvor udvalget arbejder med at 

udmønte beskyttelsesloven i praksis, og hvor loven danner ramme for udvalgets arbejdsopgaver. 

Men det viser sig snart, at beskyttelsesloven ikke virker efter hensigten. Fuglelivet lider, enigheden 

krakelerer, og diskussionerne bliver mere politiske. Efterhånden rejses debatten i pressen og ofte 

med udvalgsmedlemmer som deltagere. Hendes efterfølgere som formænd opgiver princippet om 

enighed. I august 2000 bliver amtets repræsentant i udvalget - formanden for det prestigefulde 

Udvalg for teknik og miljø i Sønderjyllands Amt - formand for udvalget. Han lader alle tale med 
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pressen: 

Spørgsmål: Hun udtalte sig til pressen på udvalgets vegne. 

Amt: Ja – det er rigtigt nok. Men det kan du jo faktisk kun, når udvalget udtrykker en form for 

enighed. I det øjeblik, at der er uenighed, og det har der jo været, så kan du jo ikke, så er du nød til 

at sige til folk, at de kan udtale sig om det, de selv har sagt. Og nichts weiter. Og det er egentlig det, 

der er min holdning, at for så vidt vi kan opnå en vis form for enighed, så skal jeg gerne gå til 

pressen, men i øvrigt så må enhver gøre det, for det de selv har sagt. Men da vi ér et rådgivende 

udvalg, som jo både skal rådgive ministeriet, men også kommuner og amter. Altså enhver skal jo 

sådan set kunne gå ind i de referater og se, hvad synspunkter der er blevet nævnt om de forskellige 

problemstillinger. Jamen så skal jeg jo ikke afskære, eller på nogen måde nedgøre en uenighed. Det 

skal jeg have fuld respekt for i den grad, at der er uenighed, den skal bare komme frem. Men det er 

selvfølgelig godt, hvis jeg på en eller anden måde kan samle nogle knuder. 

Formandens udtalelser afspejler et lavere ambitionsniveau for udvalget. Han mener for så vidt, at 

enighed ville være ideel, men når det ikke er muligt, må udvalgsmedlemmerne giver udtryk for 

deres uenighed - også i pressen. Så er det op til de offentlige myndigheder at handle. 

Nye debatformer – Eksempel 2 

Et andet eksempel på arbejdsformernes forandringer er måden, hvorpå S&N deltager i arbejdet med 

statusredegørelserne til miljøministeren i hhv. 1994 og 1999. I 1994 diskuterer 

udvalgsmedlemmerne sig frem til enighed om redegørelsens anbefalinger til miljøministeren. Den 

tilsvarende redegørelse fra 1999 er udelukkende skrevet af medarbejdere ved S&N. Til gengæld får 

interesseorganisationerne i 1999 høringssvar trykt i redegørelsen. Forandringen er et tegn på, at 

S&N tager initiativet i Tøndermarsken og i stigende grad lægger biologisk-faglige kriterier til grund 

for sit arbejde. Hvor der tidligere blev forhandlet i udvalget, forandrer det sig til, at udvalget kan 

kommentere de offentlige myndigheders tiltag (Bilag 2). S&N’s repræsentant siden 1998 fortæller, 

hvordan han er mere aktiv, end S&N tidligere har været: 

S&N: Ja ja. Og så kan de dække sig bag det. Jeg ved sgu godt, hvad der foregår bag kulisserne 

ikke? Og det jeg opfatter i sådan en situation, det er at vi har to lejre. Jeg er med til at finde 

kompromisset ikke. Men det man ser, det er, at den ene lejr den sidder bare og holder kæft. Så tror 

man, det er et skænderi mellem mig og den anden lejr ikke.  

Spørgsmål: Og det er naturorganisationerne der holder kæft? 

S&N: Ja. De dækker sig bag os ikke. Og så er det os og lodsejerne, der er i konflikt. Og det er ikke 

det rigtige spil. Vi kan ikke indgå kompromiset dér mellem os og dem, fordi så er der en part, der 

går til ministeren på den anden side. Derfor er vi nødt til at finde kompromiset mellem de to lejre. 

Så jeg vil sige – jeg varetager ikke de grønne organisationers tarv på nogen måder, men jeg 
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varetager selvfølgelig at loven…jeg er en embedsmand, som skal sørge for, at loven bliver ført ud i 

livet. Og lovens intentioner. Og den har nogen naturbeskyttelsesintentioner. Og dén repræsenterer 

jeg i sådan en sammenhæng. Det gør Jens Andresen (repræsentant for amtet og formand for 

udvalget, red.) også idet amtet…det gør han da på en ganske glimrende vis mange gange. Nej jeg 

repræsenterer ikke organisationerne og snakker heller ikke bagom dem på den måde. Altså jeg har 

jo en dialog med alle, der ønsker at tale med mig. 

Bemærkningerne handler ikke kun om Tøndermarsken. Faktisk mener S&N-repræsentanten, at 

naturorganisationerne i Tøndermarsken har været meget aktive. Men citatet illustrerer, hvorledes 

S&N-repræsentanten aktivt går ind i konflikterne i Tøndermarsken og sætter sin egen dagsorden 

ved at varetage loven – det overlades ikke længere til de lokale at træffe beslutninger. Forandringen 

er en konsekvens af, at uoverensstemmelserne i udvalget bliver mere udtalte. De nye fugletal øger 

presset på S&N, men også på landmændenes støtter i udvalget – de lokale myndigheder - for at 

finde en løsning, der tager hensyn til fuglene. Amtet begynder at presse landmændene. Det sker 

omkring år 2000, og det sker i høj grad, fordi amtets repræsentant føler, at kritikken i dagspressen 

øges, og at der måske venter et politisk indgreb forude: 

Spørgsmål: Ja – hvorfor kører det den vej? 

Amt: Jamen det gør man jo fordi. Jamen det gør man vel fordi, at jeg i kraft af det job jeg har som 

formand for Det Rådgivende Udvalg derude har en vis interesse i at finde ud af, om ikke der kan 

nås til en løsning. Og hvis ikke vi kan nå til en løsning, så sker der jo enten det, at vi bliver ved med 

at have den situation, at antallet af fugle falder, og det vil betyde, at de grønne organisationer 

bliver ved med at råbe højt med hensyn til, at der skal ske nogen ting på et eller andet tidspunkt, og 

det var der jo også tiltag til - at der i Folketinget bliver et flertal for, at man i Folketinget går ind 

og siger, at så må man ekspropriere sig frem. Og ekspropriation i den forstand kan være udmærket, 

men hvis man vil have en opbakning fra lokalbefolkningen, så er det ikke vejen. I det øjeblik, at man 

går ind og køber arealet fuldstændig, eller man eksproprierer sig til en rettighed på en eller anden 

måde, så får man bøvl med at få tingene overholdt. Fordi så er det tvungent. Hvis lokalbefolkningen 

så skal have noget med områdets pleje eller administration at gøre, jamen så vil du aldrig få et hak 

mere, end det du har betalt for. Og i givet fald ikke engang det. Det er noget andet, hvor de mere 

frivilligt er gået ind i det. Jamen der er der en chance for, at hvis man ikke lever op til forholdene, 

så får du heller ikke den kompensation, der ligger i ordningen ikke også?  

Af hensyn til lokalbefolkningen vælger amtets repræsentant efterhånden at lægge pres på 

lokalbefolkningen – de lokale landmænd. I 2002 vælger også Tønder Kommune at bryde 

solidariteten med landmændene, da kommunen indgår MVJ-aftaler. Traditionelt har kommunen 

ellers bakket Digelagets linie op og ladet Digelaget administrere kommunens jorder. Den tyske 

repræsentant mener endda, at landmændene har haft en underhåndsaftale med Tønder Kommune 
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om at følge Digelagets linie. Bruddet får afgørende betydning. Landmændene er nu helt isolerede i 

deres afvisning af nye forsøg. Alle parter er dog enige om, at det er det landspolitiske pres, der i 

sidste ende ligger bag gennembruddet. Det er et pres, der øges op gennem 1990’erne og kulminerer 

i 1999-redegørelsen, hvor S&N leger med tanken om et politisk indgreb (Bilag 2). 

Jord under neglene - nye personer og ny stil i staten 

Forandringerne i udvalget hænger sammen med, at balancen mellem diskursen om natur og 

diskursen om landbrug forrykkes. S&N’s nye mand på posten som ansvarlig i Lindet 

Statsskovdistrikt tager kontrollen med S&N’s linie i Tøndermarsken og ændrer den23. Han forklarer, 

hvordan ny sikker viden gør en forskel: 

Men der kommer altså også noget på bordet nu som…Jeg kan sige: ”Ja I kan se her…hvis I ellers 

kan forstå det der vanvittigt indviklede statistik…at det der, det ér bevist” ikke? Og da de så 

samtidig har været med ude og sige en vibe er en vibe altså, det stiller de ikke spørgsmålstegn 

ved…mere…og den fugletæller vi har nu, han snakker godt med mange af dem ikke…så man kan 

sige, dén konflikt er ude af verden. For mig at se. Så det at vi har beskrevet, hvad det er, vi ønsker 

at gøre, og det gør vi så, det er vi i gang med…og vi betaler for det. Konflikterne omkring 

overvågningen er væk. Og jeg vil så også sige fra vores side, tror jeg også, at der sket en 

udskiftning af person galleriet, hvor… 

Spørgsmål: Altså i Skov- og Naturstyrelsen? 

S&N: Ja – hvor, nu skal jeg ikke sidde her og prale, men jeg tror, det har gjort en forskel ikke…Jeg 

har lidt jord under neglene til selv at vide, hvad det handler om…og det tror jeg….derfor er jeg 

meget bedre i stand til at lytte og sortere skidt fra kanel, hvad der bliver sagt – der bliver også sagt 

meget vrøvl fra lodsejernes side, men det giver jo så respekt, når man kan sortere det og så tage det 

alvorligt, som de også godt ved er alvorligt. Så kunne de også godt acceptere, at man ikke gider at 

høre på dem på det, de også godt selv kan se er noget brok. 

Som følge af ny viden og nye personer ændrer S&N opfattelse af problematikken og de mulige 

løsninger. Diskussionen om vandstanden i grøfterne, der har løbet over 10 år, skifter karakter. 

Tidligere mente naturorganisationer og S&N at vandstanden i grøfterne skulle hæves: 

S&N: Altså jeg vil sige: Nu kommer vi til en af de helt store fejltagelser fra Styrelsens side. Som vi 

fik rettet op på her, da vi lavede det her. Man snakkede en masse om vandstand i afvandingsgrøfter 

eller bevandingsgrøfter. Og det er meningsløst. Du har et landskab…hvor der rundt om hver fenne 

ligger en bevandingsgrøft. Hvis du skal have vandstanden så højt i den, at det påvirker vandstanden 

inde på arealerne…det vil gøre…altså landskabet er sådan lidt uens, så det ville gøre, at dele af 

                                                 
23 Lindet Statsskovdistrikt er S&N’s afdeling i det sydlige Jylland. S&N-repræsentanten deltager i udvalget fra 1998. 
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landskabet bliver til nogle lavvandede søer. Det er utvivlsomt afsindigt effektivt til at dyrke fugle. 

Det ville være skide godt til at dyrke fugle. Men nu har vi en beskyttelseslov til at beskytte det 

landskab, der er. Og det vil sige – det er ikke inden for lovens rammer at ændre på landskabet. (…) 

Og samtidig da vi så - jeg blev mere kendt med området - da vi skulle skrive referatet (Redegørelsen 

fra 1999, red.), sagde: Det er jo ikke det. Vandet har jo aldrig stået så højt i de grøfter. Og hvis vi 

gik ud og så…det vi har brugt som sammenligningsgrundlag, det er Margrethe Kog, hvor der er 

masser af fugle, og hvor det går fremad. Og hvorfor, når det ligger lige ved siden af og hvorfor gør 

det det? Og der kunne vi sige: ”Der er ikke nogen overfladedræning”. Det regnvand, der kommer 

et fugtigt forår, hvad et forår normalt er, det bliver stående indtil det fordamper i forsommeren. Og 

så siger vi: ”OK. Det ændrer vi jo ikke ved at hæve vandstanden, så det hele bliver en permanent 

halvsump. Det efterlever vi ved at lukke for dræningen af enkeltarealer, sådan at regnvandet bliver 

stående, indtil det fordamper væk”. Og det er så den ordning, vi foreslog. Og den der er blevet 

gennemført. 

Erkendelsen baner vejen for S&N’s forslag om forsøg med at lukke drænrender i stedet for at hæve 

vandstanden i alle marskens grøfter. Det nye forslag er ifølge S&N repræsentanten muligvis mindre 

effektivt til at dyrke fugle, men det er til gengæld mere spiselig for landmændene. Forslaget 

demonterer den meget ideologiske debat om landbrugets versus fuglenes overlevelse.  

Et politisk vakuum 

Netop den nuværende S&N-indsats sætter indsatsen op gennem 1990’erne i perspektiv. I 1990’erne 

er konfliktens deltagere overladt til at debattere selv, fordi S&N enten udebliver fra udvalgets 

møder eller vedvarende sender nye og i Tøndermarsksammenhæng uerfarne repræsentanter (Hansen 

2001, 41). DOF’s repræsentant opfatter S&N’s indsats i denne periode som venstrehåndsarbejde, 

og repræsentanten for den tyske landboforening mener, at de skiftende S&N-folk dengang i 

modsætning til de nuværende S&N-repræsentanter aldrig nåede at forstå, hvordan marsken 

fungerer. På grund af manglende statslig engagement i 1990’erne har diskussionerne fundet sted i et 

politisk vakuum. Men mon ikke S&N’s passivitet kan forklares med, at det faglige grundlag endnu 

er uafklaret, og S&N og Miljøministeren derfor ikke har lyst til at lave en regulering, der ville virke 

illegitim?24 

   S&N viser til gengæld politisk og administrativt nærvær i arbejdet med Redegørelsen fra 1999, 

                                                 
24 Ingen af de tidligere S&N-repræsentanter er interviewet til denne opgave, og jeg kan derfor ikke sige det med 

sikkerhed. Men i lyset af det senere forløb, hvor fugletal er grundlag for regulering, er det dog plausibelt. 
Landmændenes modstand mod frivillige forsøg kan ses i samme lys. Så længe de blokerer for forsøg, kan der ikke 
påvises en sammenhæng mellem vandstand og fugletal. Dermed er det svært at retfærdiggøre ny regulering. Først da 
der er skabt tilstrækkelig viden fra fugletællinger og fra forsøg i Margrethekog om sammenhængen mellem vanstand 
og fuglebestand, kan miljømyndighederne gennemføre regulering. 
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hvor truslen om et politisk indgreb presser landmændene til at foreslå nye frivillige forsøg. 

Diskussionen om frivillige forsøg resulterer i MVJ-ordningerne. Alene truslen om regulering kan 

således have en effekt25. 

   Ifølge flere interviewpersoner biderager det til landmændenes forhandlingsvillighed, at landets 

nye miljøminister Hans Christian Schmidt kommer fra det traditionelle landbrugsparti Venstre. Han 

var i 1990’erne en del af den statskritiske opposition og omtalte miljømyndighederne som 

skrivebordsgeneraler og beskyldte den daværende miljøminister for at regere hen over hovederne på 

folk26. Som miljøminister står Hans Christian Schmidt i samme situation som hans 

socialdemokratiske forgænger: fugletællingerne viser at fugletallet daler. Der må gøres noget for at 

vende udviklingen. 

   Efter flere års fravær begynder S&N i slutningen af 1990’erne at tage mere aktivt del i debatten. 

Det skyldes en kombination af mere sikker viden om årsagerne til fuglenes tilbagegang og af nye 

repræsentanter for miljømyndighederne. 

 

De lokale myndigheder bakker landmændene og diskursen om et effektivt landbrug op, da debatten 

om natur i Tøndermarsken begynder i slutningen af 1970’erne. De statslige miljømyndigheder er til 

gengæld enige med naturorganisationerne om at bevare den traditionelle driftsform og beskytte 

fuglelivet i de ydre koge, men er tilbageholdende med at regulere – sandsynligvis på grund af 

manglende dokumentation om sammenhængen mellem vandstand og fuglebestand. Først, da der i 

slutningen af 1990’erne skabes ny sikker viden om sammenhængen mellem vandstand og fugletal, 

ændrer såvel lokale som statslige myndigheder positioner i naturdiskursens favør. Den nye viden og 

det landspolitiske pres styrker naturdiskursen i kampen om reguleringsdagsordenen for 

Tøndermarsken. Truslen om statslig regulering presser landmændene til at acceptere en mere 

frivillig regulering. Reguleringen er et nyt kompromis, der hverken imødekommer 

naturorganisationernes repræsentanters ønske om permanente løsninger eller landbrugets ønske om 

dyrkningsfrihed fuldkommen. Måske er det i lige så høj grad myndighedernes indflydelse i 

Tøndermarsken, der styrkes, som det er diskursen om natur? 

                                                 
25 I denne situation indgår landmændene i et kompromis om frivillig regulering for at afværge et større statsligt indgreb. 

Forløbet understreger Hunts pointe om at se regulering som forsøg, når man analyserer myndighedsudøvelse (Se 
afsnittet Regulering eller reguleringsforsøg?). 

26 (Aktuelt 1996). Det er også slagord, der passer godt med landmændenes vokabularium, hvor miljømyndigheder og 
naturorganisationer omtales som kloge folk og dem, der sidder ved skrivebordet i København, og som ikke ved, hvad 
det egentligt går ud på. 
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De offentlige myndigheder styrkes 

Forandringer i reguleringen af Tøndermarsken 

Man kan vælge at se Tøndermarskdebatten gennem de sidste 25 år som en kamp om definitioner: Er 

Tøndermarsken fortrinsvis natur eller kultur? Svaret på dét spørgsmål afgør, hvilke politiske tiltag 

myndighederne vil og kan tage. Umiddelbart ligner MVJ-ordningerne et nyt kompromis mellem 

natur- og kulturhensyn på samme måde, som beskyttelsesloven fra 1988 var det. Alligevel har 

fugletællingerne skabt en diskursiv forskydning mellem de to hensyn. Det er nu naturen – fuglene - 

der er målestok for områdets sundhedstilstand. Men hvad sker der med de institutionelle rammer i 

dette forløb? Følgende afsnit handler om udviklingen i Tøndermarskens institutionelle rammer. 

Fra landbrug til miljø 

Afvandingsloven for Tøndermarsken fra 1925 administreres under Landbrugsministeriet ressort. 

Lovrevisionen i 2003 samler administration og tilsyn hos amtet under Miljøministeriets ressort. I 

lovmæssig henseende bliver Tøndermarsken dermed mere set som et bevaringsværdigt landskab 

end som et aktivt erhvervslandskab. Men i virkeligheden har processen været i gang længe. Første 

forrykning sker med vedtagelsen af Beskyttelsesloven i 1988, der hører under Miljøministeriet. 

Amtet har en vis kompetence i forhold til begge love, men hvorvidt det i tvivlstilfælde skal rette sig 

efter Afvandingsloven under Fødevareministeriet eller Beskyttelsesloven under Miljøministeriet er 

uklart (Skov- og Naturstyrelsen 1999, 72). Først da S&N-repræsentanten efter 1998 tiltager sig 

kontrollen med administrationen af Tøndermarsken, begynder der at komme en afklaring. Han 

fortæller hvordan kompetencen flytter fra København til Sønderjylland: 

Spørgsmål: Altså når du siger lokalt, så mener du lokalt-Skov- og Naturstyrelsen eller…? 

S&N: Lokalt Skov- og Naturstyrelsen-folk, altså at vi i Skov- og Naturstyrelsen i stedet for at have 

ansvaret liggende i et kontor i København, at det så lå i de enkelte kontorer ude i landet ikke. Og 

det er dét åndssvage ord, jeg har lært, der hedder dekoncentrering. Det er ikke decentralisering, for 

så lægger man det ud til et lavere niveau, myndigheden, altså det er en statslig myndighed, der 

flytter det ud i landet. Det er en proces, som gik ret hurtigt, da jeg kom, at det blev mig, der var 

repræsentant, at det var mig, der havde ansvaret. I samarbejde med nogle mennesker i 

Haraldsgade (S&N’s kontor i København, red.) og der har især de seneste par gange, hvor vi har 

ikke nogen kompetence til stede, altså vi har ikke nogen jurister for eksempel, og der har været 

lovændringer, der har været på, og derfor har vi jo haft Pernille med, som var den jurist, der sad og 

skrev loven, som kan svare på tingene. 

Det er et led i en mere generel udvikling indenfor miljøadministrationen, at S&N-repræsentanten 
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tiltager sig kontrollen med reguleringen af Tøndermarsken. Det er også et led i denne 

dekoncentrering, at Miljøministeren på indstilling fra S&N udpeger amtets repræsentant til formand 

for udvalget i år 2000. Det sker efter udvalgsmedlemmernes ønske, men S&N har også en ganske 

bestemt dagsorden med udpegningen, nemlig fordi vi gerne ville gøre amtet klar om deres rolle, at 

gøre sig mere bevidst at de havde altså den rolle…. Udpegningen er et forsøg på at trække amtet 

med ind i de politiske forhandlinger. Det lykkes. Amtets repræsentant mener selv, at han bare 

formidler et samarbejde, men det er da også noget: 

Amtet: Nej, men da finder man ud af, at det at stoppe de der grøblerender27, det kan man anse som 

en ændring af afvandingsforholdene. Og derved kan man komme ind under MVJ-ordningerne. Og 

derfor udpeger vi så hele marsken som SFL-område. Og det skaber den mulighed for, at vi kan 

tilbyde den form for tilskud eller erstatning, eller hvad man nu skal kalde det, til det projekt der. Og 

det bliver fuldstændigt afvist af lodsejerne til at begynde med. Det fremgår af – jeg tror det fremgår 

af den redegørelse, der blev lavet efter de ti år. I den redegørelse under forudsætningerne for 

ændring af loven – der fremgår det, at det var en mulighed. Og det bliver så afvist af lodsejerne. Og 

der holder jeg dem så fast og prøver på at få dem til at mødes igen og se på det og lad os forhandle 

os frem til, om der er nogen variationsmuligheder, så vi kan eventuelt kan nå til en enighed. Og der 

kommer der så først nogle erstatningsbeløb på bordet, der var noget højere. Og det var ikke særlig 

godt, at de blev udmeldt på et for tidligt tidspunkt. Og så har vi så en forhandlingsperiode, som 

faktisk går på at få lodsejerne til at acceptere de fysiske ændringer der skal ske, men også det noget 

lavere erstatningsbeløb, end den først var udmeldt. Og det kører årene faktisk fra ’99 og til 2002, 

hvor vi når til enighed. 

Parløbet mellem repræsentanterne for S&N og Sønderjyllands Amt sætter miljø på den lokale 

dagsorden. Som det fremgår, er der nu to offentlige myndigheder, der presser marskens landmænd. 

Personer og institutioner 

Det er også vigtigt, at de nye centrale offentlige repræsentanter har lokalkendskab og kan tale 

landmændenes sprog. Digegreven gør indirekte opmærksom på de sproglige barrierer, da talen 

falder på den bisidder, som landmændene medbringer til at tale deres sag i udvalget i diskussionerne 

om Redegørelsen fra 1999: 

Spørgsmål: Men det er ligesom om, da han kommer, da begynder I at kunne snakke sammen igen. 

Jeg ved ikke, om det er ham, der gør det, eller er det bare fordi, der sker nogen andre ting der?  

Digegreven: Jamen han kan jo også tage et ord med de forskellige herude i Tønder. Altså vi er jo 

kun landmænd, det er jo at sige det, som det er. Det er som om: ”Jamen der sidder jo en flok 

                                                 
27 Grøblerender er marskmarkernes afvandingsrender. Se også Bilag 4. 
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dumme landmænd, de tænker kun lige på her”. Men hvis Ole (Landmændenes bisidder, red.) han 

siger noget, jamen folk i det udvalg de tror, at Ole er jurist eller…men han er agronom, og han har 

jo et ordforråd, han kan lige sige og hans tonefald…det er noget med…han er helt fantastisk.  

Med formuleringen vi er jo kun landmænd peger Digegreven på, at forståelseskløften er betinget af 

forskel i uddannelse. Det er ikke bare fagligt, at bisidderen hjælper landmændene. Han formulerer 

også landmændenes argumenter i et sprog, de øvrige udvalgsmedlemmer forstår. 

   Med den ny personsammensætning forbedres klimaet i udvalget. Repræsentanten for S&N har 

efter eget udsagn jord under neglene, og amtets repræsentant har en baggrund i landbruget og er 

valgt for landbrugspartiet Venstre. Landmændene udtrykker tilfredshed med udvalget, som det 

fungerer i dag, og siger, at de har fået et bedre forhold til de offentlige myndigheder. Det viser sig 

også ved, at diskussionerne om, hvorvidt fugletallene er korrekte, ophører efter, at Danmarks 

Miljøundersøgelser udskifter den gamle fugletæller, og landmændene bliver inddraget i arbejdet 

med at tælle fugle28. Mange af de ideologisk betingede markeringer forsvinder fra møderne, og der 

bliver talt mere konkret om, hvilke krav og ønsker landmændene har og om mulige løsninger. Med 

MVJ-ordningen får landmændene økonomisk kompensation for indskrænkninger i driftsfriheden. 

Det er øjensynligt også bisidderen, der påvirker landmændene til at foreslå frivillige forsøg for at 

afværge truslen om et politisk indgreb (Bilag 2). 

Offentlige myndigheder og den biologiske problematik 

Balancen i udvalget forrykkes i slutningen af 1990’erne i naturdiskursens favør – det bliver den 

biologiske problematik, der dominerer udvalget og dets arbejde. Det er et skifte i forhold til de 

første år efter vedtagelsen af Beskyttelsesloven, hvor landbrugets vilkår og problemer dominerede. 

Den nye problematik betyder, at Direktoratet for FødevareErhverv, der repræsenterer 

Fødevareministeriet og administrerer statens jorde i Tøndermarsken, vælger at bryde solidariteten 

med landmændene og gå solo med forsøg på statens egne jorde. Tidligere har Digelaget blokeret for 

forsøg med henvisning til, at højere vandstand påvirker nabojorde og hævdet, at ændringer i 

vandstanden kræver ændringer i Regulativet, hvilket er en omstændelig affære (Bilag 2). Men MVJ-

ordningerne adskiller sig fra tidligere forsøgsdesign ved, at vandstanden i grøfterne forbliver 

uændret. Direktoratet har ellers været loyal overfor landmændene. Direktoratets repræsentanter 

udtrykker deres overvejelser således: 

Fødevareerhverv: Vi ér i Landbrugsministeriet. Vores opgave er at arbejde for landbruget. Det er 

det, vi gør med jordfordeling og så videre. Det er vi jo sat i verden for. Men der skal være 

rimelighed i alt.  

                                                 
28 Den nye fugletæller har altid følgeskab af en landmand, når han tæller marskens fugle. 
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Spørgsmål: Hvorfor det miljø så? 

Fødevareerhverv: Jamen vi har også et grønt image. Vi har en grøn profil, og den kigger vi også 

meget nøje på, hvad vi gør. Vi sprøjter heller ikke på vores arealer. 

Direktoratet vælger at gå solo på grund af et grønt image, og fordi forsøg på statens arealer i 

Margrethekog har vist, at mere vand i marsken fremmer fugletallet. Og så er der en lille, men ikke 

ubetydelig institutionel ændring, der får betydning: Direktoratet for FødevareErhverv skifter navn 

tre gange op gennem 1990’erne fra det oprindelige Jordbrugsdirektoratet som følge af 

sammenlægninger med andre offentlige institutioner. En af sammenlægningerne er med EU 

Direktoratet, der står for udbetaling af EU-støttemidler. Sammenlægningen åbner muligheden for 

MVJ-ordningerne: 

Spørgsmål: Det jeg vil til at spørge om, det er med miljø. Når jeg kigger i referaterne i Det 

Rådgivende Udvalg, så er det som om, der sker en lille udvikling i, hvor I står henne i det arbejde, i 

de konflikter i Det Rådgivende Udvalg. At miljøet kommer mere ind, eller I tager mere…end I har 

gjort tidligere? 

Fødevareerhverv: Nej, men mulighederne bliver jo større. Udvælgelse af de der MVJ-ordninger 

bliver større. Der prøver vi i lang tid på at komme i gang med det her med at lave et projekt derude, 

hvor vi udnyttede de der EU-midler, MVJ-midler, i området. Og prøve at sælge det til landbruget. 

Sammenlægningen med EU-direktoratet forrykker balancen mellem landbrug og natur til fordel for 

naturen. Direktoratet får mulighed for at pleje sit grønne image. MVJ-ordningerne indikerer, at EU 

begynder at inddrage miljøhensyn i landbrugspolitikken (Philip 1998, 261). Det er et eksempel på, 

hvordan forandringer i overnationale og statslige institutioner, der i udgangspunkter intet har at gøre 

med Tøndermarsken, påvirker positionerne i Tøndermarsken. De offentlige myndigheder vægter 

generelt miljøet højere i løbet af 1990’erne29. 

   Det gælder også for Sønderjyllands Amt deltagelse i Det Rådgivende Udvalg. I 1988 deltager 

amtets repræsentant i udvalgets diskussioner som en af mange lokale. I 1996 overtager amtet 

Sekretariatet for Det Rådgivende Udvalg fra S&N, i år 2000 udpeger Miljøministeriet amtets 

repræsentant til formand for udvalget, og med lovændringen i 2003 overtager Sønderjyllands Amt 

det fulde tilsyn med vandløbene under Miljøministeriets ressortområde fra Fødevareministeriet og 

landvæsenskommissionen. I processen forandrer amtets rolle sig fra at være en blandt flere lokale 

aktører til at blive en lokal miljømyndighed. Den nye formand flytter forhandlingerne med 

landmændene ud af udvalget og gør dem til trepartsforhandlinger mellem amt, S&N og landmænd. 

                                                 
29 Hanf og Jansen påpeger, at miljøpolitikkens gennemslagskraft i enkeltlande er et resultat af politiske processer, hvor 

der kæmpes om hvad, af hvem og hvordan, der skal reguleres. I et casestudie som dette er det derfor ikke 
tilstrækkeligt snævert at analysere debatten om regulering af Tøndermarsken - udviklingen påvirkes af forhold, der 
tilsyneladende intet har med Tøndermarsken at gøre, som for eksempel forandringer i EU’s landbrugspolitik (Se 
afsnittet ”Miljø og governance”). 
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Udvalget, der før var et politisk forhandlende udvalg af lokale, bliver til et forum for orientering om 

nye biologiske kendsgerninger og om forhandlingernes forløb (Bilag 2).  

   Som følge af forandringer i de institutionelle rammer – dekoncentrering af myndighedsansvar – 

sker der en dekonstruktion af, hvad lokal betyder. ”Lokalbefolkningen” består nu kun af de 

landmænd, som bor i området, mens Sønderjyllands Amt og Tønder Kommune varetager 

myndighedsopgaver ifølge loven, eller plejer egne interesser. De institutionelle ændringer har ikke 

nødvendigvis noget med regulering af Tøndermarsken at gøre, men er med til at forandre 

lokalmyndigheders, landbrugsmyndigheders og miljømyndigheders rolle i forhandlingerne – og 

deres forståelse af problemstillingen. De ønsker nu alle at pleje deres grønne image. 

De nye positioner påvirker diskurserne 

Myndighedernes nye positioner påvirker landmænds og naturorganisationers deltagelse i det 

politiske spil om Tøndermarsken. DOF mister indflydelse i takt med, at de offentlige myndigheder 

begynder at handle. DOF’s repræsentant beklager i 1999, at der forhandles udenom udvalget og 

dermed uden om DOF. Han bemærker senere, at han føler sig som tilskuer til et slagsmål mellem 

landmænd og myndigheder (Bilag 2). Til det siger udvalgets formand: 

Jamen det er også rigtigt, det gør de jo for så vidt, at det er Skov- og Naturstyrelsen, der så går ind 

og bliver part på beskyttelsessiden. Og det er de jo for så vidt lidt kede af, de vil jo gerne være 

direkte, det vil man jo altid – organisationer – altså direkte i et forhandlingsforløb. Men omvendt så 

tror jeg, det var godt nok, fordi der er jo de interesseforskelle imellem lodsejerne og de grønne 

organisationer. Og det er helt naturligt, sådan er det nu engang. Men hvis man skal nå frem til en 

eller anden plan, som man er enige om, så tror jeg, at i det her øjeblik, i den her situation, hvor der 

både var offentlige penge indblandet i det, og hvor man ligesom skal – altså det offentlige har en 

interesse i at få skabt et administrationsgrundlag, eller en regulering derude på en eller anden 

måde, for at tilfredsstille både de grønne organisationer og miljøinteresser, men også skal prøve på 

at nå frem til noget, der rent samfundsøkonomisk kan hænge sammen. Så tror jeg sådan set, det er 

godt nok. Det er det offentlige, der overtager den ene parts interesser. For ellers tror jeg, man 

havde diskuteret til hudløshed. 

Amtets repræsentant mener, at det offentlige ved S&N varetager naturorganisationernes interesser i 

forhandlingerne. S&N-repræsentanten mener, at han bare varetager lovens beskyttelsesinteresser.  

Under alle omstændigheder bidrager de offentlige myndigheders nye handlemuligheder til at styrke 

naturdiskursen, men dens mest markante fortalers – DOF’s - mulighed for direkte indflydelse bliver 

mindre30. Er det for at genvinde indflydelse, at DOF vælger at indklage den danske stat for EU-

                                                 
30 På grund af deres meget normative udgangspunkt - at analysere hegemoni - vil Laclau og Mouffe sikkert tale om en 
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Kommissionen? 

   Landmændene er meget opmærksomme på, hvilken betydning disse tilsyneladende blot formelle 

ændringer i myndighedsstrukturen kan få. Repræsentanten for den tyske landboforening protesterer 

gentagne gange i udvalget - senest i forbindelse med lovændringen i 2003, der ophæver 

Afvandingsloven fra 1925 og underlægger vandløbene i Tøndermarsken samme regler som i resten 

af landet (Bilag 2). Da jeg gør ham opmærksom på, at repræsentanterne for de offentlige 

myndigheder ikke mener at ændringerne har nogen større betydning, svarer han: 

Det betyder heller ikke noget, fordi man er godt klar over nede på amtet…man kan ikke uden dem 

(landmændene, red.) herude. De får nok en stor indflydelse, hvis man vil ændre på regulativet, eller 

ændre på indpumpningstidspunktet. Så skal man have et godt forhold til os herude. Men det står jo 

nu engang på papiret, og vi kan jo også få en anden politisk farve engang på Amtsrådet eller sådan 

nogen ting. 

Med lovændringen overtager amtet myndigheden til at ændre Regulativet fra Fødevareministeriet 

og landvæsenskommissionen. Landmændene frygter, at der skal blive flertal i amtet for at tage 

større miljøhensyn i marsken end Fødevareministeriet og landvæsenskommissionen har gjort det. 

Repræsentanterne for FødevareErhverv er enige i, at det er en betydelig ændring og bemærker, at 

det går galt, hvis amtet i modsætning til Fødevareministeriets hidtidige praksis vælger at bruge den 

magt, som det nu har fået, til at ændre regulativet. 

Landmændene accepterer regulering 

Jeg gør også den tyske repræsentant opmærksom på, at landmændene med deres delvise modstand 

mod den reviderede lov faktisk har ændret syn på Beskyttelsesloven fra 1988, som de nu vil bevare 

uændret. Dertil svarer han, at han fortsat er imod Beskyttelsesloven, fordi den indskrænker 

dyrkningsfriheden, men at den alligevel er bedre end den lovgivning, der ellers kunne være 

kommet. For eksempel gør han opmærksom på, at miljømyndighedernes muligheder for 

administrative reguleringer er større med Naturbeskyttelsesloven fra 1992, der gælder i resten af 

landet end med Beskyttelsesloven fra 1988. Landmændenes indsigelser mod lovrevisionen 

resulterer i, at de får høringsret ved regulativændringer. Derefter accepterer Digelaget lovforslaget. 

                                                                                                                                                                  
generel styrkelse af diskursen om miljø (Jørgensen 1999, 37ff.), men næppe have blik for denne type 
positionsforskydninger i lokale processer. I casestudier som dette er der derfor en pointe i at skelne mellem diskurser 
og aktører. Myndighederne tilslutter sig og styrker naturdiskursen, formulerer alternative løsninger, men ændrer ikke 
grundlæggende ved tankegangen. Af samme grund betragter jeg ikke myndighedernes nye positioner som en ny 
diskurs. DOF mister indflydelse på dagsordenen. Bogason argumenterer for, at man ganske vist skal fokusere på 
kommunikation i analysen af myndighedsudøvelse, men at det er vigtigt at være opmærksom på muligheder og 
begrænsninger i den konkrete situation, for at forstå aktørers handlinger og hele handlingsforløb (Bogason 2000, 
10). Laclau og Mouffes diskursteori giver ingen analytiske redskaber til at forstå handlingers lokale strukturelle 
rammer (Jørgensen 1998, 69). Det gør til gengæld governanceperspektivets fokus på aktører og på institutionelle 
rammer. En aktør som DOF påpeger selv begrænsninger med ord og handlinger.     



 37

Forløbet illustrerer landbrugsrepræsentanternes penible situation: De er principielt imod regulering, 

men fristes af kompromiser, hvis der er mulighed for et fordelagtigt resultat. Interviewet med 

Digegreven viser med al ønskelig tydelighed denne splittelse: 

Spørgsmål: Et sidste spørgsmål. Siden ’88 – har du flyttet dig i de forhandlinger, I har haft i 

udvalget eller i det hele taget frem til i dag? 

Digegreven: Nej. Vi skal ikke flytte os. Vi bliver ved med at holde på, at det skal være sådan, det 

skal ikke laves om. Hverken på vores traditioner eller på hele landskabet derude, for vi kan se, 

sådan som dé vil have det – så bliver det ødelagt. Og det kan vi ikke være med til. Det kan vi ikke 

være bekendt overfor vores forfædre. 

Spørgsmål: Nu så jeg i jeres høringssvar til den her redegørelse, der står der, at I gerne vil holde 

fast i 88-loven. Umiddelbart virker det, som om I har flyttet jer fra 88 og frem? 

Digegreven: Ja. Vi kunne jo se hernede, vi kunne ikke blive ved med at stritte imod. Hvis de 

nedlægger landvæsenskommissionen, og de nedlægger det og smider det over til amtet, så kan vi 

ikke blive ved med at sige: ”Jamen det går vi ikke med til”- Der er vi så nød til…hvis vi så kan få 

nogen særrettigheder og få lidt ekstra og sådan lidt… så mener jeg – der vil jeg så også have de 

2000…. 

Landbrugsrepræsentanterne vælger MVJ-ordningen og lovændringen, fordi landbrugets situation er 

blevet politisk uholdbar. De står splittede mellem deres konservative faglighed og det at være del af 

nogle politiske forhandlinger, der kræver resultater. Mod økonomisk og rettighedsmæssige 

kompensationer accepterer de MVJ og lovændringen. Dermed erkender de, at diskursen om natur 

og miljøregulering er blevet så stærk, at de må få det bedste ud af situationen. Men ingen andre 

landmænd i marsken end repræsentanterne i udvalget deltager i MVJ-ordningerne. Dermed 

desavoueres de indirekte af områdets øvrige lodsejere, som det også tidligere er sket (Bilag 2). 

I et større perspektiv - sammenhæng mellem diskurser og regulering 

Diskussionen om, hvorvidt aktørerne i tidens løb har ændret standpunkter, kan virke lidt 

verdensfjern. I et lidt større reguleringsmæssigt perspektiv er det interessant, at regulering, der 

oprindeligt opfattes som uacceptabel, senere kan være acceptabel - ja ligefrem ønskelig og 

fordelagtig. Da Folketinget i 1988 vedtager en særlov for Tøndermarskens ydre koge, opfattes den 

landmændene som en urimelig indskrænkning af deres fri dyrkningsret (se bilag 1). Men den tyske 

repræsentant ser Beskyttelsesloven i et mere positivt lys, når han sammenligner med 

Naturbeskyttelsesloven fra 1992. Hvad der i 1988 var illegitimt, ses nu som fordelagtigt og næsten 

legitimt. Omvendt arbejder naturorganisationerne op gennem 1990’erne for mere vidtgående 

regulering og mener, at Beskyttelsesloven er utilstrækkelig til at beskytte fuglene. Det kulminerer 

med DOF’s klage til EU Kommissionen. Amtets repræsentant forklarer de intense diskussioner om 
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regulering således: 

Amt: Ja – det er det jo og… baggrunden for det er jo for mig at se to ting. Det er på den ene side, at 

man i marsken pga. det system, der har været i marsken, har været vant til at have en vis form for 

selvforvaltning og en vis form for selvstyre og har selv klaret problemerne. Det er det ene. Og det 

andet det er, at man oplever jo også en proces, vi er inde i, det gør man jo generelt i Danmark, hvor 

naturinteresserne og miljøinteresserne prioriteres højere og højere, og det ved man også ude i 

marsken, og så er det også et spørgsmål om at sælge, det man har, så dyrt som muligt. Så der er 

egentlig de to aspekter i det, sådan ser jeg det. 

Det, amtets repræsentant kalder to aspekter, er sammenfaldende med det, der tidligere er blevet 

identificeret som debattens grunddiskurser. Men det er i bagklogskabens lys, at situationen fremstår 

som to aspekter. I landmændenes optik forbliver de langt hen i forløbet en og samme sag. Deres 

gennemgående argument mod miljøregulering er fra debattens start ikke biologisk-fagligt 

begrundet, men at området altid har været styret lokalt. Der er da også logik i landmændenes 

ræsonnement om, at de mister selvbestemmelse, når miljølovgivning og miljømyndigheder 

regulerer marsken. 

   Det er ikke bare lovgivningen, men også myndighedsstrukturen der frem til lovændringen i 2003 

har været anderledes i Tøndermarsken. Da Ministeriet for Forureningsbekæmpelse oprettes i 1971, 

overtager det ansvaret for vandløbene, men på grund af afvandingsloven fra 1925 forbliver kanaler 

og grøfter i Tøndermarsken under Landbrugsministeriet og landvæsenskommissionerne (Bilag1)31, 

der ikke selv tager reguleringsinitiativer. Fødevareministeriet (tidligere Landbrugsministeriet) der 

med ministeriets repræsentanters egne ord skal støtte landbruget og ikke har brugt sin magt. 

Tøndermarsken har stort set været styret af ejerorganisationen Digelaget uden statslige indgreb, og 

selvstyret har været vidtstrakt sammenlignet med resten af landet (Bilag 1). 

   Diskursen om miljø og natur udfordrer i de sidste 30 år af det 20. århundrede landmændenes 

selvforståelse af altid at have klaret sig selv. Miljøreguleringen medfører radikale forandringer af de 

institutionelle rammer. Landvæsenskommissionerne, der afgør sager om uenighed mellem private 

ejere – oftest med landbrugets interesser for øje – men ikke tager initiativer til regulering af 

vandløb, erstattes af miljøregulering og statslige og kommunale miljømyndigheder, der aktivt tager 

hensyn til miljø og særlige naturværdier (Bilag 1). Retten til at ændre vandløb flyttes fra den enkelte 

landmand, og i Tøndermarsken Digelaget, til offentlige myndigheder. Landmænd skal herefter 

konsultere myndighederne, hvis han ønsker forandringer. Der er dog ikke tale om ekspropriation. 

Kampene står om, hvor vidtgående overgangen fra privatretslig til offentlig regulering skal være. 

Der er ikke tale om en på forhånd afgjort proces. 
                                                 
31 Afvandingsloven er ganske vist et statsligt indgreb, men den handler om effektivisering af landbruget. 

Problemstillingen ligger udover opgavens problemstilling om miljøregulering og er ikke blevet undersøgt. 
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Tøndermarsken – et fint landskab med egne myndigheder? 

Alle aktører er enige om, at Tøndermarsken er et særligt landskab. Dets særlige historie – også 

reguleringsmæssigt – betyder, at regulering med miljø og natur for øje kommer senere og bliver 

mere omfattende end i resten af landet. Fornemmelsen af indskrænkninger i selvstyret bliver 

tilsvarende større, og det, at reguleringen er asynkron med reguleringen i det øvrige land, er givetvis 

en del af forklaringen på konflikternes intensitet. Endvidere har driften af marsken været organiseret 

i den private ejersammenslutning Digelaget, der har vedligeholdt kanaler og grøfter og ført tilsyn 

med marsken (Bilag 4). Landmændene har oplevet, at de med Digelaget har haft en art myndighed i 

området. S&N-repræsentanten, der er statslig embedsmand, er imidlertid af en anden mening: 

Altså nu skulle du bruge en jurist. Men altså der er nok en forskellig opfattelse og en forskellig 

udlægning, altså man lægger nok noget forskelligt i, hvad man kalder myndighed, og hvad man ikke 

kalder myndighed. Efter den gamle lov har Digelaget ingen reel myndighedsrolle haft. De har ført 

det tekniske tilsyn med, at tingene blev overholdt. Men det er ikke en myndighedsrolle. Og vi siger 

”Fint”. Vi lægger jo ikke op til at der er nogen ændring af Digelagets myndighedsrolle. Og det er 

blandt andet fordi, de har ikke haft nogen myndighedsrolle. Den status de har haft, den bliver 

bevaret fuldt ud. Der kommer ikke til at stå noget andet nogen steder. Men jeg tror, det er en strid 

om ord. Digegreven har måske opfattet noget af, det han gør, som myndighedsarbejde og det er det 

ikke i vores ordbog. 

Spørgsmål: Hvad er myndighedsarbejde i jeres ordbog? 

S&N: Jamen det er forvalte de love, altså det er at være den, der i henhold til lovene har nogen 

myndighed i forhold til borgeren. Og det har han ikke. 

S&N-repræsentanten peger på de forskellige myndighedsopfattelser hos hhv. landmænd og 

miljømyndigheder. I hans øjne er myndighed noget, man har i henhold til statslig lovgivning. I 

landmændenes øjne er det noget, man har som følge af traditioner. Der er med andre ord tale om et 

sammenstød mellem to forskellige forståelser af magtudøvelsens legitimitet i området32. Det, som 

amtets repræsentant kalder to aspekter – myndigheds- og miljøaspektet – er kun to aspekter, hvis 

man accepterer, at det er en offentlig forpligtelse om nødvendigt med love og regulering at passe på 

naturen. Det er der faktisk en udbredt accept af i år 2003, og i dét perspektiv har diskursen om natur 

og miljø faktisk været utrolig stærk. 

   

Frem til 1988 bliver Tøndermarsken lovgivningsmæssigt betragtet som landbrugsland, 

                                                 
32 Weber skelner mellem traditionelle og moderne kilder til legitimitet. Han mener, at den historiske 

rationaliseringstendens øger bureaukratiseringen, dvs. moderne regelstyrede handlinger (Andersen 1996, 93ff). Det 
er i øvrigt af samme grund, at man, som Hunt påpeger, ikke udelukkende skal se på statslig magtudøvelse i studiet af 
regulering, idet der kan være andre kilder til myndighed (Hunt 1996, 400). 
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administreret under Landbrugsministeriet og reelt styret af Digelaget. Med lovændringen i 2003 er 

Tøndermarskens tre ydre koge lovgivningsmæssigt underlagt Miljøministeriet, og med MVJ-

ordningerne er der regulering af antallet af kreaturer og den daglige drift i marsken. Landmændene 

har - mod betaling – accepteret de offentlige myndigheders ret til at regulere. Meget af udviklingen 

sker som følge af små, ofte uformelle og tilsyneladende ubetydelige ændringer i 

myndighedsstrukturen, der ofte ikke direkte har noget med Tøndermarsken at gøre. For eksempel 

har dekoncentreringen af myndighedsudøvelsen i S&N ikke været diskuteret i Det Rådgivende 

Udvalg og næppe i Folketinget, men den får en enorm betydning for forhandlingerne. 

Forandringerne i de institutionelle rammer og de enkelte reguleringsforsøg ændrer balancen mellem 

privat og offentlig myndighedsudøvelse i det offentliges favør. Udvalget forandres fra at være et 

forhandlende udvalg af lokale aktører til myndighedernes forum for information om offentlige 

myndighedsudøvelse. Det er i overgangen mellem privat og offentlig regulering, at konflikterne i 

Tøndermarsken opstår. 

   De institutionelle forandringer påvirker debatten og diskurserne. Som følge af ændrede positioner 

styrkes naturdiskursen, og diskursen om det effektive landbrug svækkes. De ændrede magtforhold 

øger landmændenes villighed til at gå på kompromis for at forhindre større indgreb. 

Kompromiserne i 2003 respekterer landmændenes ejendomsret og forhandlingsret og tager hensyn 

til fuglene. Der er lagt op til en blandingsmodel mellem offentlig regulering og privat ret. Men som 

sagen ved EU-domstolen viser, er der ikke tale om en afsluttet proces. Forløbet har vist en tæt 

sammenhæng mellem debatten om regulering og reguleringen af Tøndermarsken. 

Konklusion 

Diskurser i kamp om Tøndermarsken 

Debatterne om benyttelsen af Tøndermarsken er bemærkelsesværdige. De strækker sig over mere 

end 25 år – stort set det tidsrum der har eksisteret en egentlig miljødebat i Danmark. Dette 

casestudie har analyseret sammenhængen mellem debat og regulering i to spor. 

   Med diskursanalyser inspireret af Laclau, Mouffe og Zizek har jeg analyseret forandringer i 

debatten om Tøndermarsken. Opgaven identificerer to grunddiskurser, der kæmper for og imod 

regulering allerede i slutningen af 1970'erne, hvor det første gang foreslås at regulere 

landbrugsdriften i Tøndermarskens tre ydre koge. Diskursen om en truet natur med behov for 

beskyttelse opstår i løbet af 1970’erne og udfordrer landbrugets selvforståelse og interesser, der 

ellers har været så stærke, at det nærmest har været en national opgave at arbejde for landbrugets 

effektivisering. I naturdiskursen ses marsklandskabet i almindelighed som et truet landskab som 

følge af intensiv landbrugsdrift, og det ønskes derfor at beskytte den oprindelige drift i De ydre 
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Koge af hensyn til såvel kultur- og naturværdier. Det er illustrerende for denne tankegang, at 

lovindgrebet i 1988 bliver kaldt Beskyttelsesloven. I de første mange år accepterer landmændene 

ikke diskursen om miljø og argumenterer for at det oprindelige ved Tøndermarsken er den 

permanente kamp mod vandet, og at området altid har været styret lokalt af bønderne selv. Ifølge 

denne diskurs om et effektivt landbrug vil miljøregulering derfor være et indgreb i selvstyret og i 

landmændenes ret til frit og effektivt at udnytte deres besiddelser. 

   Begge diskurser argumenterer ud fra fagligheder - bestemte opfattelser af, hvordan landskabet 

skal benyttes. Fagligheder er forskellige standarder for viden i forbindelse med Tøndermarsken: 

- Landbrugets faglighed har landbrugets vilkår som parameter for områdets sundhedstilstand. Den 

handler om, hvordan landbruget kan udnytte jord og dyr mest effektivt. Ifølge landbrugets 

faglighed er enhver regulering, der begrænser landmændenes muligheder for at udnytte sine 

ressourcer efter bedste evne, af det onde. Udsving i fugletal er ifølge denne diskurs udtryk for 

naturens luner. 

- Miljødiskursens faglighed har fugletallet som parameter for områdets sundhedstilstand. Går 

fugletallet tilbage, må der gribes ind og reguleres. Den argumenterer for biologiske, dvs. 

naturvidenskabelige standarder og tror på, at der kan planlægges for naturen. 

Med den diskursanalytiske tilgang ser jeg 1970’ernes og 1980’ernes uenigheder som kampe mellem 

forskellige diskurser om retten til at formulere problemstillinger og løsningsforslag for 

Tøndermarsken. Diskurserne har principielt forskellige syn på regulering. Naturdiskursen ønsker at 

beskytte naturen med regulering, mens landbrugsdiskursen ønsker at beskytte landmændene mod 

regulering. Kampene kulminerer i første omgang med Folketingets vedtagelse af ”Lov om 

beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken”, der er et kompromis mellem landbrugs- og 

naturhensyn. Men hurtigt viser det sig, at loven er utilstrækkelig til at vende tilbagegang i fuglenes 

antal. De efterfølgende diskussioner kommer til at handle om årsagerne til tilbagegangen, og kravet 

om handling gentages med stadig større styrke. Naturorganisationer og til en vis grad de statslige 

miljømyndigheder formulerer en teori om sammenhæng mellem vandstanden og fuglebestanden i 

marsken. Men det er først i løbet af 1990'erne, at diskursen om miljø bliver så stærk, at 

landmændene accepterer dens dagsorden og begynder at inddrage elementer fra naturdiskursen i 

deres argumentation. De argumenterer udfra deres faglighed for, at målet om flere fugle i 

Tøndermarsken bedst kan opnås ved, at landbruget får mulighed for at udnytte marsken mere 

effektivt. Landmændene ændrer således ikke præmissen for deres argumenter - at de er imod 

indgreb i deres driftsfrihed - men de forsøger sig med argumenter lånt fra naturtankegangen at 

formulere et alternativ til regulering, da det i slutningen af 1990'erne står klart, at såvel statslige 

som lokale myndigheder accepterer miljøproblematikken og er indstillede på yderligere regulering.  
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Regulering af Tøndermarsken 

Opgavens andet spor er med governance som analytisk perspektiv at analysere forandringer i 

reguleringen af Tøndermarsken. 

   I år 2003 revideres Beskyttelsesloven, og Afvandingsloven fra 1925 ophæves. Lovændringen er 

en normalisering af lovgivningen for Tøndermarsken, hvor amtet under Miljøministeriets ressort 

overtager det fulde ansvar for vandløbene fra Fødevareministeriet og landvæsenskommissionerne. 

Lovgivningsmæssigt bliver Tøndermarskens tre ydre koge over en 15-årig periode omdefineret fra 

at være et landbrugsanliggende under et landbrugsministerium til at være natur under et 

miljøministerium. Samme år indgår 2/3 af arealerne i de ydre koge i MVJ-ordningen, der betyder, at 

lodsejere og landmænd mod en økonomisk kompensation accepterer frivilligt yderligere regulering 

af driften i marsken. Det er en omfattende omstrukturering af Tøndermarskens institutionelle 

rammer. Landbrugsministeriet har traditionelt ikke blandet sig i landbrugets anliggender, og 

eventuelle uenigheder blev i det gamle system afgjort af landvæsenskommissioner, der tog stilling 

til, om der skete urimelige krænkelser af den private ejendomsret. Miljømyndighederne skelner ikke 

på samme måde mellem offentligt og privat og tager initiativer i forhold til om miljølovgivningen 

overholdes. I Tøndermarsken medfører gennemsættelsen af miljødiskursen, at der nu er en 

fortløbende forhandling mellem lodsejere og myndigheder i stat, amter og kommuner om, hvordan 

marsken skal drives. Det betyder ganske vist øget offentlig styring, men landmændene beholder 

ejendomsretten. I denne proces kæmper aktørerne – med DOF og landmændene som dem der 

formulerer diskurserne skarpest – om at bremse eller accelerere udviklingen. Bogason påpeger den 

generelle tendens mod fragmentering og decentralisering men mener ikke at udviklingen på 

miljøområdet følger denne tendens. I Tøndermarsken øges den offentlige regulering. Det er i 

forvandlingen fra privatretlige institutionelle rammer til en blandingsform mellem privat 

ejendomsret og offentlige (miljø)myndigheder, at konflikterne opstår - for hvor skal grænserne gå? 

Sammenhæng mellem debat og regulering 

Tøndermarskens særlige reguleringsmæssige historie betyder, at regulering med miljø og natur for 

øje kommer senere og bliver mere omfattende end i resten af landet. Endvidere har driften af 

marsken været organiseret i den private ejersammenslutning Digelaget, der har vedligeholdt kanaler 

og grøfter og ført tilsyn med marsken. Landmændene har oplevet, at de med Digelaget har haft en 

art myndighed i området og fornemmelsen af indskrænkninger i selvstyret bliver tilsvarende større . 

   Hensynet til natur har i vid udstrækning afløst hensynet til landbruget som den afgørende faktor 

for regulering af Tøndermarsken. Miljølovgivning har afløst privatretlige reguleringsordninger, der 

sigtede på landbrugets effektivisering. Offentlige miljømyndigheder har afløst private og offentlige 
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landbrugsmyndigheder. Det understreger governanceperspektivets pointe om, at regulering ikke 

nødvendigvis er offentlig, og at det er den konkrete regulering, der må analyseres. Men hvilken 

sammenhæng er der mellem debat om og regulering af Tøndermarsken? 

   Debatten starter i 1970’erne og 1980’erne som en diskussion mellem landmænd, 

naturorganisationer og statslige miljømyndigheder. Beskyttelsesloven fra 1988 er et tegn på at 

naturbeskyttelsesproblematikken er slået igennem hos landspolitikerne. Det peger på en 

sammenhæng mellem debatten, der starter i slutningen af 1970’erne, og reguleringen, men da denne 

opgave især har fokuseret på debat i Det Rådgivende Udvalg, er det svært at afgøre, i hvilket 

omfang folketingspolitikere har ladet sig påvirke af denne eller af anden debat. 

   Med Beskyttelsesloven vedtager Folketinget en delvis fredning, hvor landbrugsdriften fortsætter, 

men under hensyntagen til fuglelivet. Diskussionerne i Det Rådgivende Udvalg viser, at 

reguleringen ikke er en ubetinget succes. Kulturlandskabet bliver ganske vist bevaret, men 

fugletallet falder fortsat. Lovens ene intention om at beskytte fuglelivet mislykke, mens 

konsekvenserne i form af øget offentlig naturovervågning og øget offentlig kontrol med marsken 

for at leve op til lovens målsætninger næppe har været tilsigtet. Konsekvenserne af 

Beskyttelsesloven viser sig at være anderledes end tilsigtet. Forløbet bekræfter Hunts pointe om at 

se myndighedsudøvelse både som reguleringsforsøg og som dets resultater. 

   Resultaterne påvirker det videre forløb. Forløbet efter vedtagelsen af Beskyttelsesloven viser en 

tæt, men ikke entydig sammenhæng mellem debat og regulering. Debatten om fugletal øger presset 

for løsninger og er med til, at lokalmyndigheder, Fødevareministeriet og S&N omkring år 2000 

skaber en reguleringsordning, der er acceptabel for landmændenes repræsentanter i udvalget. Men 

det skyldes ikke alene gode argumenters overbevisende kraft. To andre faktorer spiller ind: 

- En dekoncentrering i S&N/Miljøministeriet i slutningen af 1990’erne muliggør, at en ny 

medarbejder i Sønderjylland kan tage kontrollen med S&N's politiske linie i marsken og være 

med til at omformulere naturdiskursens løsningsforslag. S&N inddrager i samme tidsrum amtet 

mere aktivt i arbejdet med Tøndermarsken. Amtets repræsentant udpeges til ny formand for Det 

Rådgivende Udvalg og vælger at bryde solidariteten med landmændene og presse dem til en 

løsning. Amtet, der ellers har bakket landmændene op, bliver nu miljømyndighed i marsken. 

Forløbet viser, at aktørerne i Tøndermarsken har et vist spillerum for kreativitet i forhold til de 

organisationer, de repræsenterer. 

- Debatten slipper ud af udvalget og det landspolitiske pres øges for at vende fuglenes 

tilbagegang. 

Dekoncentreringen er ikke direkte rettet mod reguleringen af Tøndermarsken og er ikke blevet 

diskuteret i Det Rådgivende Udvalg, men den påvirker debatten. Repræsentanterne for de lokale 

myndigheder sætter deres egen dagsorden og formulerer med MVJ-ordningerne en løsning, der 
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kombinerer den private ejendomsret med en vidtgående offentlig styring. Mod kompensation for tab 

af rådighedsret over deres jorde skal landmændene acceptere naturdiskursens mål for fuglene i 

marsken. I denne proces bliver de offentlige myndigheder de helt centrale spillere i debatten om 

Tøndermarsken. Nu er det dem, der formulerer målsætningerne. Landmændene accepterer 

modstræbende denne dagsorden. Det betyder til gengæld, at naturorganisationen DOF radikaliseres, 

klager til EU Kommissionen over at den danske stat ikke levet op til sine forpligtelser og formulerer 

to alternativer - at staten opkøber marsken, eller gør det klart, at Beskyttelsesloven først og 

fremmest skal beskytte naturen. Udviklingen medfører konkurrence mellem myndigheder og 

naturorganisationer om at formulere naturbeskyttelsesdiskursens løsningsforslag. Styrkelsen af 

naturdiskursen er ikke ensbetydende med, at dens fortalere styrkes. Klagen kan selvfølgelig ses som 

et diskursiv udtryk – som et forsøg på at påvirke udviklingen – men peger også på, at aktørernes 

muligheder for at komme til orde i debatten afhænger af de institutionelle rammer. 

   Det er en dynamisk proces. Helt fra konflikternes start har forskellige myndigheder på forskellige 

niveauer og fra forskellige ressortområder haft egne dagsordener for Tøndermarsken. Sagen EU 

Kommissionen vs. den danske stat er bare endnu et eksempel på denne type myndighedskampe. 

Landbrugets interesseorganisationer og naturorganisationerne har under hele forløbet forsøgt at 

udnytte myndighedernes uenigheder til at fremme deres respektive interesser. Som Hanf og Jansen 

påpeger med deres fokus på institutionelle rammer, er udfaldet af kampene langt hen ad vejen en 

konsekvens af styrkeforholdene mellem forskellige interesseorganisationer og myndigheder, dvs. af 

specifikt nationale magtforhold og forvaltningsstrukturer33. Udviklingen i Tøndermarsken og i 

Danmark generelt styrker de offentlige myndigheders miljøprofil. De institutionelle rammer er også 

rammer for debatten og de påvirker diskurserne. 

Afsluttende teoretiske refleksioner 

Governanceperspektivets fokus på forskellige aspekter af regulering bidrager til at pege på 

udviklingen i sammenhænge mellem debat og regulering i Tøndermarsken. Debatten er ikke en 

debat forstået som en fordomsfri samtale, hvor det bedste argument vinder og udmøntes i 

regulering. Det skyldes, at diskurserne ser forskelligt på, hvad der er gode argumenter i forbindelse 

med Tøndermarskens regulering. Forandringer skyldes i langt højere grad ændrede positioner i 

debatten. Reguleringsforsøg og forandringer i de institutionelle rammer ændrer styrkeforholdet 

aktører og diskurser imellem og påvirker debatten. I analysen af disse forskydninger kan der derfor 

være en ufrivillig pointe i Hunts uklare definition af governance som resultatet af praksis og 

                                                 
33 I opgavens indledning peges der på, at problemstillinger og løsninger i tilsvarende områder i Tyskland har udviklet 

sig anderledes. En systematisk sammenligning har – om end ønskelig – ikke været muligt indenfor opgavens 
rammer. 
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diskurs, fordi der ikke på forhånd kan peges på et kausalt forhold mellem diskurs og regulering, 

sådan som Laclau og Mouffe mener. 

   Diskursanalyserne påpeger, at udviklingen skal analyseres gennem dens sproglige udtryk, men det 

betyder ikke nødvendigvis, at det er diskurserne, der skaber udviklingen. Forhold, der ligger uden 

for den konkrete debat om Tøndermarsken, får indflydelse på muligheder og begrænsninger i den 

konkrete situation. Men jeg mener, at aktørerne selv peger på begrænsningerne – for eksempel 

påpeger DOF med sin klage, at organisationen er uden for indflydelse. Laclau og Mouffes 

diskursteorier giver ikke analytiske redskaber til at forstå handlingers lokale rammer. Bogason har 

derfor en vigtig pointe i også at have blik for aktørers handlemuligheder i den konkrete situation. 

Governanceperspektivets fokus på udviklingen i de institutionelle rammer komplementerer 

diskursanalysernes fokus på diskursers kampe om hegemoni. 

   Dette kvalitative casestudie om sammenhængen mellem debatten om regulering og reguleringen 

af Tøndermarsken påviser, at såvel naturbeskyttelsesdiskursen som miljøregulering styrkes fra 

miljødebattens start i 1970’erne og frem til i dag. Diskursen om miljø varsler en vis fragmentering i 

forhold til den tid, hvor hensynet til landbruget dominerede reguleringen. Flere aktører end tidligere 

forsøger at påvirke udviklingen. På mange måder er Tøndermarskproblematikken speciel og 

reguleringen meget vidtgående, men styrkelsen af offentlige miljømyndigheder på bekostning af 

landbrugsmyndigheder og private reguleringsordninger er også en tendens i resten af Danmark. Der 

er tale om en proces, hvor miljøregulering på grundlag af love erstatter privatretlige traditioner. De 

intense debatter og kompromiset i 2002-3 i Tøndermarsken viser, at der på ingen måde er tale om 

en på forhånd afgjort proces. Miljødebatterne handler, om hvor vidtgående reguleringen skal være. 

Det fordrer en analyse der, som det er tilfældet i denne opgave, inddrager flere perspektiver på 

udviklingen. 
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Bilag 1: Miljøreguleringens Danmarkshistorie 

Tøndermarsken – et fint landskab med egen lovgivning 

Da EU-Kommissionen i juli 2003 meddeler, at den vil rejse sag mod den danske stat for ikke at 

overholde sine forpligtelser til at beskytte fuglelivet i Tøndermarsken, er det den sjette offentlige 

myndighed, der forsøger at påvirke udviklingen indenfor et år34. Derudover har 

interesseorganisationer som Digelaget, Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Danmarks 

Naturfredningsforening forsøgt at få indflydelse. Hvorfor alle disse myndigheder og organisationer, 

og hvorfor har Tøndermarsken været anderledes administreret end resten af Danmark? Dette bilag 

handler om Tøndermarskens historie med særligt fokus på regulering af vandløb35. Det er en 

historie om et særpræget landskab med en særpræget lovgivning. Bilaget redegør for, hvordan 

reguleringen og de institutionelle rammer har udviklet sig i Tøndermarsken og diskuterer, i hvilket 

omfang reguleringen i Tøndermarsken adskiller sig fra reguleringen i det øvrige Danmark. 

Miljø før 1971 

Kampen mod vandet i Tøndermarsken 

Historien om dansk vandløbslovgivning er historien om Kampen Mod Vandet. Til langt op i det 20. 

århundrede handler lovgivningen om at sikre landmændenes ret til at lede vand bort fra deres 

marker og effektivisere landbrugsdriften. Tøndermarskens variant af Kampen Mod Vandet ligner i 

mange henseender historien om vandløbsreguleringen i det øvrige land. Den første Tøndermarsklov 

hedder karakteristisk nok ”Lov om Afvanding af Marsken ved Tønder”. Loven fra 1925 

bemyndiger landbrugsministeren til at iværksætte et storstilet afvandingsprojekt, der skal beskytte 

landbrugsarealerne mod oversvømmelse og muliggøre et mere intensivt landbrug. Der etableres 

                                                 
34 Tønder Kommune, Sønderjyllands Amt, Miljøministeriet, Fødevareministeriet, Folketinget og EU har på forskellig 

vis påvirket de administrative og lovgivningsmæssige rammer for Tøndermarsken. Ofte har de modarbejdet 
hinanden. 

35 Da lovgivningen om natur og miljø i starten af 1970’erne samles under fællesbetegnelsen miljølovgivning, er det en 
fusion af flere forskellige traditioner. Den svenske historiker Lars j. Lundgren skelner mellem den blå linie og den 
grønne linie i den tilsvarende svenske miljølovgivning. Den blå linie handler om miljø, dvs. om sundhed og 
hygiejne, om gift, fiskeri og om vandløb. Den grønne linie handler om naturfredning og sigter med vekslende 
begrundelser på at beskytte natur- og kulturlandskaber af særlig værdi (Lundgren 1991, 143ff.). Lovgivningen i 
Tøndermarsken kommer først meget sent til at handle om det, der i dag går under samlebetegnelsen miljø. Helt frem 
til Beskyttelsesloven i 1988 gælder vandløbslove, der handler om landmændenes ret til at afvande deres arealer. 
Beskyttelsesloven fra 1988 for Tøndermarskens ydre koge handler om beskyttelse af et særligt kulturlandskab og af 
en naturværdi - fuglene. Men ret hurtigt kommer debatterne til at handle om vandløbslovgivningen, fordi naturfolk 
mener, at årsagen til fuglenes fortsatte tilbagegang er for lidt vand i marsken. Selvom debatten om miljø i 
Tøndermarsken handler om både den blå og den grønne linie, er det vandløbslovgivningen, der er i fokus i dette 
bilag, fordi det er herom debatten står. 
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ådiger langs Vidåen, og der anlægges afvandingskanaler og pumpestationer (Skov og 

Naturstyrelsen 1999, 20). Det senere udarbejdede regulativ rummer bestemmelser om 

maksimalvandstande og bevandingsret og beskriver og sikrer de lokale driftsrettigheder og 

organisationsformer, som de har eksisteret i marsken siden middelalderen36. Området er nyt dansk 

land. Først efter folkeafstemningern i Slesvig og Holsten i 1920 er marsken blevet en del af 

Danmark. Med 1925-loven får Tøndermarsken sin egen lovgivning 

Kampen mod vandet i resten af Danmark 

Det øvrige Danmarks vandløb har siden 1880 været dækket af Vandloven af 188037. Vandloven af 

1880 kommer som følge af opdyrkningen af nye landbrugsarealer sidst i 1800-tallet. Den sikrer 

vedligeholdelsen af vandløbene, så de effektivt bortleder vand fra de mange nye dræninger 

(Engberg 1999, 187). Loven formuleres i Landvæsenskontoret i Indenrigsministeriet. Allerede 1897 

revideres loven under det nyoprettede landbrugsministerium efter eksempler på, at udledning af 

industrispildevand har dræbt fisk, aflejret affald i vandløb og oversvømmet engarealer. Af hensyn 

til industriudviklingen opgives det at begrænse retten til at udlede forurenet spildevand. Man frygter 

desuden, at en begrænsning vil være et indgreb i den private ejendomsret. Men det konstateres også 

at udledning af spildevand kan skade naboers ejendomsret. Den reviderede lov giver ret til 

erstatninger for skadelidte grundejere, men fastholder udledningsretten (Engberg 1999, 190ff.). 

   Kun fire år senere kræver en række folketingsmedlemmer, at de hastigt voksende bykommuner 

skal kunne dirrigere udledning og iværksætte kloakering. Forslaget modtages med skepsis i 

Landbrugsministeriet, og i den venstreledede regering, der frygter, at et indgreb vil begrænse 

landbrugets ret til at aflede drænings- og overfladevand. Efter forhandlinger i Rigsdagen vedtages 

det, at kloakering og bortledning af vand kan reguleres, men på kommunernes egen regning. 

Spildevandsloven vedtages i 1907 (Engberg 1999, 212ff.).  

   Forløbet viser de ofte modstridende interesser, der påvirker lovgivningen om vandløb og 

spildevand. Langt op i det 20. århundrede er det landbrugets interesser, der afgør, hvor der kan 

reguleres. Kun gradvist lovgives der for byer og industri, hvor udledningsretten begrænses for at 

muliggøre planlægning, mindske gener for naboer, sikre deres ejendomsret og sundhed. Denne 

første etape i miljøreguleringens historie er blevet kaldt ”Naboret og fortynding”. Midlet er at 

dirrigere spildevandet, så det ikke generer naboer. Det sker omkring år 1900 med etablering af 

kloaksystemer i byerne. Senere i århundredet forlænges kloakkerne ud i havet for at fortynde 

forureningen til - tror man - det rene ingenting (Pedersen 1991, 25 og 98). Pointen er, at den private 
                                                 
36 Siden middelalderen har driften af afvandingsanlæggene været varetaget af digelag og kogsbestyrelser. Se Bilag 4. 
37 Allerede de gamle landskabslove fra 1200-tallet rummer bestemmelser om naboers ret til brug af vandløb, og fra 

1781 til 1982 bliver naboretlige stridigheder afgjort af landvæsenskommissioner (Pedersen 1991, 35 og Engberg 
1999, 186). 
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ejendomsret er omdrejningspunktet for, hvor langt reguleringen kan gå. Kun i det omfang, at 

udledning generer naboers ejendomsret eller sundhed, opfattes regulering som acceptabel. Etapen 

strækker sig helt frem til 1973, hvor den første samlede miljølovgivning vedtages. 

   Kampen om regulering handler også om, hvem der regulerer og hvilke hensyn, der får lov at spille 

ind. Vandforsyningsloven af 1926, der giver mulighed for at forbyde udledninger, der truer 

drikkevandet, bliver til under Indenrigsministeriet, der sætter sundhedshensyn højere end 

landbrugsministeriet. Op gennem det 20. århundrede vokser det offentliges indflydelse i takt med, at 

urbanisering og industrialisering stiller krav til planlægning. Kommunerne styrkes på bekostning af 

den private ejendoms udledningsret (Engberg 1999, 220)38. 

Det offentliges styringskompetencer styrkes 

I 1949 vedtages en ny vandløbslov, der forbyder udledning af skadelige stoffer, medmindre der 

gives særlig dispensation. Forslaget flytter styringskompetence fra privat ret til offentlig 

planlægning (Pedersen 1991, 36). Forslaget præciserer dog samtidig, at landbruget har fortrinsret til 

at bruge vandløb til afledning af vand samt ret til at sænke grundvandsstanden til den dybde, 

landbruget ønsker (Engberg 1999, 241ff.). Det offentliges styringskompetencer styrkes også med 

den reviderede naturfredningslov fra 1937, der muliggør krav om rensning af spildevand ved særligt 

værdifulde søer og vandløb (Engberg 1999, 246). I 1963 overtager det offentlige vedligeholdelsen 

af vandløb fra lodsejerne – dog ikke i Tøndermarsken, hvor vandløbene på grund af den særlige 

lovgivning fra 1925 forbliver under landmændenes kontrol. 

   Det var oftest sundhedsvedtægterne, der var grundlag for forureningsbekæmpelsen, men i løbet af 

1960'erne rejses der krav om, at indsatsen mod forurening skal effektiviseres og koordineres. Det er 

ikke længere bare skadelig forurening, der skal bekæmpes, men forurening som sådan. En ny 

vandforsyningslov fra 1969 bestemmer, at al udledning af vand – også drænvand – der kan forurene 

grundvandet, kræver indenrigsministerens tilladelse. Loven er udarbejdet i Indenrigsministeriet. 

Ministeren bemyndiges endvidere til at forbyde pesticider og oprette beskyttelseszoner ved 

vandforsyningsanlæg. Lovens strenge bestemmelser skyldes frygt for, at forureningen kan skade 

kødeksporten til England (Engberg 1999, 266ff.). Samme år vedtages en ny vandløbslov, forberedt 

af landbrugsministeriet. For første gang får flere ikke-landbrugsorganisationer indflydelse på loven. 

Loven skærper definitionerne på spildevand og kommunernes tilsynspligt. Udledningsvand, der 

ikke er overfladevand, betragtes nu som spildevand. Måden man taler om problemerne på forandres. 

                                                 
38 Diskussionen om privat versus offentlig regulering og diskussionen om, hvilke offentlige myndigheder, der skal 

regulere, understreger governanceperspektivets pointe om, at reguleringens institutionelle rammer forandrer sig over 
tid (Se afsnittet ”Regulering eller reguleringsforsøg?”). Den vigtige analytiske konsekvens af denne erkendelse er at 
følge udviklingen i  reguleringen af en bestemt genstand fremfor at følge enkelte offentlige institutioner, som der 
ellers er tradition for i megen politologisk forskning. 



 55

Ord som spildevandsrensning dukker op i loven, og i løbet af 1960'erne begynder debatten om 

forurening og miljøet. Der lægges vægt på hensynet til omgivelserne og efterkommerne (Engberg 

1999, 269ff.)39.  

Miljø efter 1971 

Miljø på den offentlige dagsorden - miljølovgivningen samles 

Ministeriet for Forureningsbekæmpelse oprettes i 1971 og samler forureningsbekæmpelsen i ét 

ministerium efter svensk forbillede. Det går stærkt for miljøsagen i de år. I 1973 omdøbes det til 

Miljøministeriet. I mellemtiden er antallet af ansatte tidoblet fra de oprindelige 100 til omkring 

1000. Også lokalt etableres miljøadministrationer i kommuner og amter. I 1973 vedtages 

Miljøbeskyttelsesloven – den første samlede miljølovgivning i Danmark. Vandløbslovgivningen 

samles i Miljøministeriet (Engberg 1999, 404). Loven er en typisk lovreform, hvor eksisterende 

lovgivning samles og systematiseres. Nu skal der forebygges og kontrolleres. Den bureaukratiske 

planlægningstankegang kaldes ”Offentlig planlægning og miljøkvalitet” (Pedersen 1991, 25 og 98). 

Forebyggelsesaspektet vidner om, at natur og miljø prioriteres højere end tidligere. Som noget nyt 

fremhæves princippet om, at forureneren skal betale. For at berolige bekymrede landbrugs- og 

industriinteresser nævnes det dog, at de miljømæssige interesser skal afvejes med de økonomiske 

interesser. Der er kamp om dette afvejningsprincip i hele lovens levetid. For hvad betyder det? 

Miljøorganisationerne hævder, at det betyder, at miljøhensyn vægtes lavt, når der er økonomiske 

interesser på spil (Schroll 1989, 67). Loven vedtages af Socialdemokratiet og Det Konservative 

Folkeparti. Arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri bakker forslaget op, mens landbruget er 

imod. Landbrugspartiet Venstre undlader at stemme.  

   Årene omkring 1986 markerer et nyt skifte i dansk miljøpolitik. Efter hårrejsende TV-billeder af 

døde fisk og skaldyr kommer regeringen i oktober 1986 med en plan for forbedring af vandmiljøet. 

Planen kræver, at kommunerne effektiviserer spildevandsrensningen, og at landbruget udarbejder 

dyrkningsplaner, bygger opbevaringstanke til husdyrgødning og frivilligt reducerer forbruget af 

kunstgødning (Rasmussen 1996, 474). Vandmiljøplanen er et brud med den bureaukratiske 

planlægningstankegang. Blandt politikerne er der en stigende erkendelse af, at rensning, 

planlægning og grænseværdier ikke er nok. 

Bæredygtighed og internationalisering 

I 3. fase tages nye reguleringsinstrumenter som handlingsplaner, frivillige brancheaftaler og 
                                                 
39  Oprettelsen af et miljøministerium viser, at miljø prioriteres højere. Tyskland får for eksempel først et 

miljøministerium i 1986. Før ministeriets oprettelse bliver miljø i Tyskland ofte glemt, fordi det ikke har egne 
fortalere på regeringsmøder (Pehle 1998, 94ff.). 
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satsning på renere teknologi i anvendelse. I 1986 afløses afvejningsprincippet af en formulering om 

samspillet mellem økonomi og miljø. Forsøget på at samtænke miljø og økonomi går igen i de 

følgende års lovgivning: 

- I 1987 sammenlægges Fredning- og skovstyrelserne til Skov- og Naturstyrelsen. Samme år 

traktatfæstes miljøpolitikken i EU, og Brundtlandrapporten introducerer bæredygtighedsbegrebet. 

Inspireret af Brundtland udarbejder den borgerlige regering en handlingsplan i 1988, der skal 

udbrede miljøpolitikken til andre politikområder (Rasmussen, 1996, 477). 

- I 1992 sætter Rio-konferencen miljø på hele verdens dagsorden. 

- I 1993 beslutter den nye socialdemokratisk ledede regering, at alle politiske forslag skal 

miljøvurderes, og dens skattereform rummer flere grønne afgifter. 

Fasen er blevet sammenfattet under overskriften ”Samfundsøkologi og forebyggelse” (Pedersen 

1991, 25 og 98). Oprettelsen af Danmarks Miljøundersøgelser i 1989 underbygger 

miljøargumenternes autoritet og er endnu et eksempel på opprioriteringen af miljøet. 

Landbruget og miljøpolitikken 

Under hele forløbet kæmper landbruget mod regulering. Landbruget kan ikke forhindre 

Miljøbeskyttelsesloven i 1973, men er med til at få afvejningsprincippet indføjet. Landbruget har på 

daværende tidspunkt Danmarks mest magtfulde interesseorganisationer. Men midt i 1980'erne 

opstår en række sager i dagspressen om dyrevelfærd, salmonella og udsivning af gødningsstoffer til 

vand- og havmiljøet. Miljøspørgsmålet sætter landbrugets magt under pres, og skandalerne 

medfører øget regulering (Daugbjerg 1999, 107f.). Vandmiljøplanen i 1987 bliver til under massiv 

modstand fra landbrugets organisationer. Men planen er utilstrækkelig. I 1997 ser hele landet en 

række opsigtsvækkende tv-indslag om et dødt vandmiljø i Mariager Fjord – angiveligt på grund af 

udvaskning af gødningsstoffer. I 1998 vedtager Folketinget Vandmiljøplan 2, der nedsætter den 

tilladte gødningsmængde med 10%. Landbrugsorganisationerne stritter imod, men Venstre – det 

traditionelle landbrugsparti – går med i forliget. Der sker et lignende skred i landbrugets magt med 

indførelsen af en pesticidafgift i 1995. Den miljøpolitiske dagsorden er ude af 

landbrugsorganisationernes kontrol (Daugbjerg 1999, 125). Men det har længe været undervejs. I 

1980'erne inddrages miljøorganisationer i forhandlingerne om miljøreguleringen på linie med 

landbrugsorganisationer (Christiansen 1999, 156). I 1996 erstattes Landbrugsministeriet af et 

fødevareministerium – et signal om, at forbrugernes interesser opprioriteres i fødevareproduktionen 

på bekostning af landbruget.  

Miljø i Tøndermarsken – en sen starter 

Kampen Mod Vandet i Tøndermarsken overskygger i lang tid den dagsorden om miljø, der er sat 
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for resten af Danmark. I Tøndermarsken er vandet ikke kun en trussel mod udbyttet ved megen 

nedbør, men også en trussel om oversvømmelser fra Vadehavet. Kampen Mod Vandet har handlet 

om liv og død. Siden middelalderen har marskbønderne beskyttet nyinddæmmet marskland med 

opførelsen af diger. Det nyeste dige - Det Fremskudte Dige fra 1977 - er længe undervejs. Allerede 

i 1950'erne undersøges det, hvorvidt marskområderne kan udnyttes yderligere. De lokale 

myndigheder ønsker et fremskudt dige af hensyn til sikkerheden og for samtidig at indvinde nyt 

landbrugsland (Yigen 1999, 45f.). En stormflod i 1976 med århundredets hidtil højeste vandstand 

overbeviser Folketinget om, at et fremskudt dige er den rigtige løsning. Digebyggeriet vedtages i 

1977 og koordineres med de tyske myndigheder. Naturhensyn inddrages ikke i noget væsentligt 

omfang i beslutningsgrundlaget, det bemærkes blot, at naturværdier så vidt muligt bør bevares 

(Yigen 1999, 50). Beslutningen udløser dog en voldsom offentlig debat om natur- vs. 

landbrugshensyn. 

   Beslutningen i 1977 om at opføre Det Fremskudte Dige kan ses som kulminationen på den 

teknisk-rationelle tankegang om at udnytte naturen efter bedste evne. I løbet af 1970'erne begynder 

en række miljøorganisationer og offentlige myndigheder at arbejde for en fredning af 

Tøndermarsken (Skov- og Naturstyrelsen 1999, 13), men opførelsen af det fremskudte dige er den 

afgørende enkeltfaktor, der sætter brand i miljødebatten om Tøndermarsken (Iversen 2001). Fra 

1978 begynder Fredningsstyrelsen og senere Danmarks Miljøundersøgelser at overvåge 

naturindhold og fugleliv i Tøndermarsken (Rasmussen 1990, 13f.). Samme år udsender 

Fredningsstyrelsen et oplæg om fredning af Tøndermarsken.  

Et vendepunkt 

Det fremskudte dige ændrer på fuglelivets betingelser, og bestanden af fugle bliver mindre (Yigen 

1999, 53). I 1983 bliver det meste af Tøndermarsken udpeget til EU-fuglebeskyttelsesområde med 

forpligtelse til at beskytte fuglelivet. Området bliver siden dækket af flere internationale 

naturbeskyttelsesaftaler (Skov- og Naturstyrelsen 1999, 16). Samme år vedtager et flertal uden om 

den borgerlige regering at etablere en saltvandssø i det nyinddæmmede Margrethekog for at 

kompensere for forringelser for fuglelivet. Lokalbefolkningen, de lokale myndigheder og 

Folketingets borgerlige partier kæmper imod forslaget – angiveligt af hensyn til sikkerheden (Yigen 

1999, 54f.).  

   De tidlige 1980’ere er skelsættende år. I resten af Danmark overtager de kommunale 

miljømyndigheder i 1982 ansvaret for reguleringen af de kommunale og private vandløb fra de 

domstolslignende landvæsenskommissioner (Justitsministeriet 1990, 9). Det betyder, at kommunale 

miljømyndigheder får større mulighed for at øve indflydelse på vandløbenes tilstand. På grund af 

marskens selvstændige lovgivning gælder ændringen ikke for Tøndermarsken. I Tøndermarsken 
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beholder landvæsenskommissioner fortsat en del af myndigheden (Skov- og Naturstyrelsen 1999, 

72). Men presset for at stramme lovgivningen vokser. Marskområdet er traditionelt blevet anvendt 

til afgræsning af dyr, men som følge af effektiviseringen af landbruget sker der i løbet af det 20. 

århundrede en gradvis omlægning af driften fra kvægdrift til korndyrkning i de indre koge. En 

lignende udvikling tager fart i de ydre koge. I 1984 fredes hele Margrethekog for at forhindre 

opdyrkning. Området må herefter kun benyttes til afgræsning. En Folketingsbeslutning fra 1986 

freder midlertidigt de ydre kog (Skov- og Naturstyrelsen 1994, 14). På et offentligt 

informationsmøde i Tøndermarsken samme år om fredningen udtrykker de lokale landmænd 

modvilje mod enhver form for regulering. De ønsker at bevare den fulde frihed til at udnytte 

marsken efter bedste evne (Miljøministeriet 1986, 45f.). Et forslag om bevarelse af Tøndermarskens 

ydre koge – ”Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken” - vedtages i Folketinget i 1988. 

Ifølge forslaget skal der være permanente græsningsarealer i hele Gammel Frederikskog, i 85% af 

Ny Frederikskog og i 55%  af Rudbøl Kog (Yigen 1999, 56). Loven gælder for de ydre koge samt 

en række arealer langs Vidåen. Lovens formål er at bevare et samlet naturområde af national og 

international interesse. Det præciseres i lovens §2, at loven skal sikre Opretholdelse af de 

biologiske, kulturhistoriske og landskabelige værdier, der knytter sig til driften af store 

sammenhængende, vedvarende græsningsarealer med bevanding (Folketingstidende Tillæg A 

1989, 1879). Citatets ligestilling af biologiske og kulturhistoriske værdier er vigtig for det videre 

forløb, for hvordan skal disse hensyn egentlig afvejes? 

   Loven indebærer en pligt til at bevande arealerne i de ydre koge og angiver minimumsvandstande. 

Den er et indgreb i landmændenes traditionelle afvandingsret og medfører rekordstore erstatninger 

til ejerne. Alligevel er landmændene utilfredse og mener, at beløbene er for små (Yigen 1999, 57). 

1988-loven bliver til under Miljøministeriet, men tilsynet med vandløbene forbliver delvist under 

Landbrugsministeriets ressortområde. Der nedsættes et udvalg - Det Rådgivende Udvalg for 

Tøndermarsken - bestående af lokale og nationale myndigheder, natur- og interesseorganisationer 

samt Digelaget til at rådgive om drift og regulering af området (Se Bilag 2 og 4). 

   1988-loven betyder ikke, at udnyttelsen af marskarealerne ophører. Målet er at sikre en bestemt 

dyrkningsform - afgræsning af permanente græsningsarealer med historisk og naturmæssig 

betydning. Loven betyder, at Naturbeskyttelsesloven fra 1992, der regulerer dyrkningen af ferske 

enge i resten af Danmark, ikke får betydning for Tøndermarsken (Skov- og Naturstyrelsen 1999, 

78). 

   I maj 2003 vedtager Folketinget en ny revideret (beskyttelses)lov for Tøndermarsken. 

Ændringerne i loven følger anbefalingerne i Skov- og Naturstyrelsens redegørelse ”Beskyttelse og 

benyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken” fra 1999. Redegørelsen evaluerer udviklingen og 

konstaterer, at lovens ene formål – bevarelse af den oprindelige driftsform i Tøndermarskens ydre 
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koge - er opfyldt. Landmændene har levet op til deres forpligtelser, og loven har virket efter 

hensigten. Alligevel foreslår redegørelsen en række ændringer, da lovens andet formål – beskyttelse 

af naturværdierne, fuglene – ikke er lykkedes. På det administrative niveau foreslås det at ophæve 

”Lov om Afvanding af Marsken ved Tønder” fra 1925, der hører under Landbrugsministeriet og 

samle vandløbslovgivningen under Miljøministeriet som i resten af Danmark. Der er også behov for 

at gøre landbrugsdriften i området mere miljøvenlig af hensyn til ynglefuglene (Skov- og 

Naturstyrelsen 1999, 99). Det skal ske ved frivillige aftaler med områdets landmænd. Loven 

vedtages i 2003. Samme år kan det konstateres, at et rekordstort areal – 2/3 af de ydre koge – nu 

indgår i ordninger om MiljøVenligt Jordbrug (MVJ). Det er det største gennembrud for 

fuglebeskyttelsen i de sidste 15 år, og især Tønder Kommunes arealer i marsken har haft betydning 

for gennembruddet i MVJ-ordningerne. Alligevel vælger EU-Kommissionen i juli 2003 at indlede 

en sag mod den danske stat for ikke have opfyldt sine forpligtelser om at beskytte fuglene i henhold 

til EU’s Fuglehabitatdirektiv. 

Landvæsenskommissionerne – et billede 

Udviklingen i reguleringen på vandløbsområdet har to væsentlige karaktertræk: 

- Lovgivningens syn på vandløb forandres fra at have været landbrugets interessefelt til blive 

defineres som miljømæssige anliggender. 

- De institutionelle rammer forandres fra at handle om privat ejendomsret ved domstole og 

Landbrugsministerium til at være offentligt ansvar for offentlige miljømyndigheder. 

Landvæsenskommissionernes skæbne er et billede på denne udvikling. Kommissionerne oprettes i 

slutningen af 1700-taller som et led i bestræbelserne på at effektivisere landbruget. 

Kommissionerne skal afgøre i sager om uenighed mellem private lodsejere i forbindelse med 

opløsningen af landsbyernes ineffektive jordfællesskaber (Hansen 1998, 44 og Blangstrup 1923, 

391). Kommissionerne afgør uenigheder og sikrer, at enkelte landmænd ikke kan blokere naboers 

effektiviseringer ved for eksempel afvanding. Initiativet til forandringer er lagt hos den enkelte 

lodsejer. I løbet af 1900-tallet udstrækker offentlige myndigheder deres styringskompetencer af 

hensyn til sundhed og miljø. I 1982 mister landvæsenskommissionerne deres væsentligste 

arbejdsområde, da afgørelser om forandringer af vandløb overgår til kommuner eller amter. 

Kommissionerne træffer nu kun afgørelser i spørgsmål om erstatning til lodsejere (Justitsministeriet 

1990, 9). I samme tidsrum overgår ansvaret for kommissionerne fra Landbrugsministeriet til 

Miljøministeriet for i 1983 at havne hos Justitsministeriet. I 2001 ophæves landvæsensretterne. 

Kommunerne træffer herefter afgørelser om vandløb, og eventuelle anker går videre til 

Miljøministeriet. Spørgsmål om erstatninger overgår til vejtaksationsmyndighederne (Folketinget 

2001, L207). Men helt frem til den reviderede Tøndermarsklov i 2003 administreres 
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Tøndermarsken efter de gamle regler. 

   Historien om lovgivningen på vandløbslovgivningen er historien om et skifte i måden vandløbene 

reguleres på. Langt op i det 20. århundrede er hensynet til den private ejendomsret afgørende for 

reguleringen, men gradvist overtager de offentlige myndigheder ansvaret for vandløbene og bliver 

den instans, der formulerer hvilke interesser, der skal tages hensyn til. Udviklingen vidner om 

forandrede samfundsmæssige prioriteringer. Fra landbrug til miljø. 
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Bilag 2: Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken 

Etableringen af et skrøbeligt samarbejde 

Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken bliver nedsat i forbindelse med vedtagelsen af ”Lov om 

beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken” i 1988 for at rådgive ministeren om forholdene i 

området, og sikre et tæt samarbejde mellem lokale interesser og offentlige myndigheder om 

administrationen af loven (Folketingstidende Tillæg 1989, 1922)40. Dette bilag redegør for 

mødernes forløb: Hvad diskuteres der på møderne? Hvordan udvikler diskussionerne sig over de 15 

år udvalget har eksisteret? Hvilke positioner er der? En systematisk diskursanalyse er der ikke tale 

om – den foretages i selve opgaven – men der peges på nogle fremherskende tankegange i 

udvalgenes diskussioner.   

   Udvalgets første møder står i etableringens tegn. Dagsordenen handler om, hvordan 

beskyttelsesloven skal implementeres i Tøndermarsken. Men møderne handler også om, hvordan 

udvalget skal fungere. På udvalgets første møde den 27. september 1988 foreslår daværende 

formand for udvalget, at hun alene formidler udvalgets synspunkter til pressen. Aftalen kommer til 

at sætte sit præg på udvalgets arbejde i de første år. Uenighederne bliver bag lukkede døre. Men 

hvorfor er det så vigtigt for formanden at koordinere pressekontakten? Vi får en del af svaret på 

selvsamme møde. Den daværende Digegreve beklager, at nogle (natur)organisationer kritiserer 

forholdene i Tøndermarsken og dermed også Digelaget, som har det praktiske ansvar for 

Tøndermarsken. Hertil bemærker formanden, at den slags problemer netop kan undgås ved at blive 

diskuteret i udvalget fremfor i pressen. Hun mener tilsyneladende, at det er pressen, der skaber 

problemerne. Restriktionerne er en måde at beskytte et skrøbeligt samarbejde på. Den eneste, der 

har regelmæssig pressekontakt i de første år er repræsentanten for Dansk Ornitologisk Forening 

(DOF). Ifølge ham selv drejer det sig mest om faktuelle oplysninger om fugletal. Hvor skrøbeligt 

samarbejdet er fremgår af et papir fra maj 1990, der har cirkuleret internt mellem de af amtets 

medarbejdere, der har arbejdet med genetableringen af bevandingssystemet i Tøndermarsken. 

Papirets fornærmede overskrift er Vedr. vedlagte 2 presseklip om, ”hvor dumme vi er”. Af 

presseklippene fremgår det, at formanden har udtalt, at meget offentligt arbejde er overflødigt og 

kan undgåes ved at lytte mere til de lokale kogsbestyrelsers erfaringer. Dét får amtets embedsmænd 

til at samle udtalelser fra udvalgsmedlemmerne daværende repræsentant for Skov og Naturstyrelsen 

(S&N, Miljøministeriet), daværende repræsentant for Jordbrugsdirektoratet (Landbrugsministeriet) 

og den ny digegreve, der alle er uenige i hendes konklusion. Papiret refererer Digegrevens 

                                                 
40 For en oversigt over medlemmerne: Bilag 4. 
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holdning: 

(Digegreven, red.) er også uenig med ILA og meget ked af omtalen af vores samarbejde. Han 

mener, at samarbejdet er udmærket. De detaljer, der måske kan forbedres havde han og JN allerede 

talt om. Han udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet (Papir 1990). 

Digegrevens argumentation er interessant, fordi det er den tyske landboforeningsrepræsentants 

kritik af amtets arbejde, der forårsager formandens kommentarer. Den tyske repræsentants 

konklusion er principiel - det praktiske arbejde bør overgå til kogsbestyrelsen. Han gentager 

jævnligt dette synspunkt og anerkender aldrig i alvor udefrakommende myndigheders og 

organisationers hørings- og indblandingsret i Tøndermarsken. Digegreven forsøger derimod at 

samarbejde med amtet. Landbrugsrepræsentanterne deltager i udvalget på forskellig vis. 

   De første møder er i øvrigt udramatiske. Dagsordnerne handler om, hvordan Beskyttelseslovens 

bestemmelser skal udmøntes. Vandhuller, fiskeri og færdsel i Tøndermarsken ekspederes 

rutinemæssigt og uproblematisk af udvalget. Den uproblematiske sagsgang på disse områder 

afspejler også udvalgets sammensætning - der er på dette tidspunkt hverken fiskeri- eller 

friluftsrepræsentanter i udvalget. Også arbejdet med at udarbejde information til turister og 

fastboende er uproblematisk. I enighed udarbejder udvalget en folder til marskbesøgende med 

oplysninger om Tøndermarskens natur og historie. Endvidere udarbejdes der en folder til brugere 

(særligt landmænd) af Tøndermarsken som konsekvens af, at nogle af de nye regler er blevet 

overtrådt. Folderen er et forsøg på at undgå politiindblanding i sager, der kan skyldes uvidenhed. 

Samarbejdet om folderne er et synligt bevis på den gode vilje, som medlemmerne udviser, for at få 

udvalget til at fungere. Ofte kan der findes praktiske løsninger på uenighederne. En af 

Beskyttelseslovens bestemmelser handler om etablering af en offentlig græsningsgarantiordning. 

Udvalgets landmænd frygter, at en offentlig ordning vil forvride konkurrencen om udlejningsjord. 

Derfor præciseres det i den offentlige ordning, at ordningen ikke må være konkurrenceforvridende. 

På nær en enkelt landmand slutter et enigt udvalg op om ordningen (Referat september 1989). Der 

er vilje blandt udvalgsmedlemmerne til at indgå kompromisser og til at undgå konfrontation. Da det 

på et møde i september 1990 kommer frem, at lav vandstand i Magisterkog gør fuglenes forhold 

problematiske, oplyser amtets repræsentant, at amtet arbejder på at købe hele Magisterkog. 

En ny problematik 

Græsningsordningen er et interessant eksempel på, hvordan problematikkerne ændrer karakter over 

tid. Landbrugsministeriets repræsentant taler udelukkende i landbrugsfaglige baner, da han i april 

1989 præsenterer det første udkast til ordningen. DOFs repræsentant forsøger at ændre 

problematikken ved at argumentere for, at biologiske hensyn også bør spille ind for 

udlejningsvilkårene. Højt græsningtryk (mange kreaturer) kan fx være skadeligt for fuglelivet. 
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Trods DOF-repræsentantens anstrengelser er det først i november 1990, at balancen forrykker sig 

lidt, da S&N's biolog præsenterer 2 rapporter med resultaterne fra fugleovervågningsprogrammer i 

tidsrummet 1978-1989. Herefter er fuglene et fast punkt på udvalgets dagsorden. Diskussionerne 

kommer til at handle om fuglenes tilbagegang. Og om videnskabelighed: 

S&N mente, at rapportens udtalelse (om at kreaturer tramper fuglereder itu, red.) var baseret på 

erfaringer fra hollandske undersøgelser for tilsvarende arealer. 

Den tyske repræsentant mente, at erfaringen viser, at kreaturerne går uden om rederne. Endvidere 

syntes han ikke, man kunne sammenligne hollandske og danske forhold, idet man i Holland har 

mere kvæg pr. arealenhed end i Danmark. 

DOF var enig med Fedder P. Hindrichsen (Repræsentanten for den tyske landboforening, red.) i, at 

man ikke kunne sammenligne hollandske og danske forhold, men mente, man kunne bruge 

resultaterne som et fingerpeg. Han fandt, at en undersøgelse af forholdene i Tøndermarsken var 

relevant (Referat november 1992).  

Naturorganisationerne kræver intensiveret overvågning fra udvalgets start, men også landmændene 

ønsker i denne situation flere undersøgelser, men af andre årsager. Landbrugsrepræsentanterne 

ønsker overvågning på grund af udokumenterede beskyldninger mod landbruget. DOF ønsker at få 

bekræftet, at kreaturerne træder reder itu. Som det fremgår af citatet kommer diskussionen til at 

handle om, hvilke erfaringer, der gælder: videnskabens eller de lokale landmænds? Diskussionen er 

vigtig, fordi den vindende teori om fuglelivet vil have indflydelse på reguleringen af området. 

- Vinder DOF's argument om, at fuglenes tilbagegang skyldes, at kreaturerne kommer for tidligt 

på græs, skal der laves regler for udbindingstidspunkt.  

- Vinder landmændenes argument om, at tilbagegangen skyldes, at kreaturerne kommer for sent 

på græs, og at græsset derfor er så højt, at fuglene ikke vil yngle på marken, skal landmændene 

bevare deres frihed til at binde kreaturerne tidligt ud.  

Der er lignende uoverensstemmelser om vandstandens rolle for fuglelivet. 

Vandstandsdiskussionerne begynder med en diskussion om lav vandstand i Magisterkog, men 

kommer efterhånden til at gælde vandstande i alle de ydre koge41. 

   1994-redegørelsen gør status over resultaterne af 1988-loven og konstaterer, at loven har virket 

efter hensigten om at opretholde de kulturhistoriske værdier, men at de biologiske værdier ikke er 

tilsvarende sikret. Bestanden af ynglefugle er gået tilbage, og forholdene er utilfredsstillende. 

Redegørelsen mener dog, at det er for tidligt at vurdere den fulde effekt, fordi bevandingssystemet 

endnu ikke er fuldt renoveret (Skov- og Naturstyrelsen 1994, 6). Redegørelsen anbefaler at lave en 
                                                 
41 Konfliktens forløb viser aktører – og diskurser - som eklektiske i deres valg af argumenter. I kampen om dagsordenen 

for regulering i Tøndermarsken vælger repræsentanterne argumenter, der passer til deres politiske udgangspunkt. I 
en diskussion af ideologiens rolle i kampen om hegemoni påpeger Laclau og Zizek, at i kampen om hegemoni er 
diskurser og mennesker rede til forenklinger på trods af at de ved bedre (Laclau og Zizek iflg. Torfing 1999, 114ff.). 
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række forsøg i marsken efter aftaler med landmændene. Selvom det nu er naturorganisationernes 

problematik, der er på dagsordenen, er hverken Danmarks Naturfredningsforening (DNF) eller DOF 

tilfredse med redegørelsens anbefaling af frivillighed. De ønsker strammere regler:  

DOF mente, det var udmærket med samarbejde, der byggede på tillid, men fandt, at der var behov 

for en ændring af regulativet (Referat juni 1993).  

Tønder og Højer kommuners repræsentanter er til gengæld enige med landmændene og ønsker at 

præcisere, at der er tale om frivillige forsøg. De lokale myndigheder vægter fortsat landbrugets 

interesser højt. I november 1993 er der imidlertid opnået enighed om forsøgene, og formanden kan 

triumferende konstatere, at de bedste resultater opnås gennem samarbejde og enighed. 

   Etableringen af 1988-lovens bestemmelser skrider planmæssigt frem, og kun arbejdet med 1994-

redegørelsen giver lidt problemer. Redegørelsen er udarbejdet af Skov- og Naturstyrelsen under 

Miljøministeriet og skal rådgive miljøministeren om eventuelt nye tiltag. Det rådgivende Udvalg 

følger og påvirker arbejdet med redegørelsens indhold. Der er for eksempel lagt op til at anbefale 

strammere regler for sprøjtning og gødskning, men efter en ihærdig indsats fra repræsentanten for 

den tyske landboforening, lykkes det udvalget at nå frem til et kompromis, hvor lokale landmænd 

må sprøjte og gøde på dispensation fra amtet, mens udefrakommende landmænd ikke må. 

Samarbejdet under forvandling – diskussioner om frivillighed 

Enigheden og kompromiserne kan hænge sammen med, at daværende miljøminister Svend Auken 

(S) foretrækker frivillige forsøg, og at udvalgets medlemmer arbejder med dette udgangspunkt. 

Havde miljøministeren udtalt sig anderledes, kan forløbet have været anderledes. Harmonien er i 

hvert fald skrøbelig. I arbejdet med 1994-redegørelsen er der næsten enighed om en indskrænkning 

af jagttidspunkterne, da Tønder Jagtforening samt 30 lokale lodsejere protesterer. Lodsejerne 

påpeger, at kogsinspektørerne (der er valgt af lodsejerne) ikke har støtte til den linje, de har valgt 

(Referat maj 1994). Henvendelsen er ødelæggende for samarbejdet i udvalget. Ved et møde et halvt 

år senere i januar 1995 kræver Den tyske repræsentant erstatning for indskrænkninger af lodsejernes 

jagtret. Det får naturorganisationerne til at kræve et totalt jagtforbud. Derefter fjernes jagten fra 

udvalgets rådgivningskompetence og flyttes til et landsdækkende udvalg for vildtforvaltning. 

Restriktionerne bliver strammere end udvalgets oprindelige forslag. Formanden for Det rådgivende 

Udvalg udtrykker skuffelse over udvalgets medlemmer: 

Formanden sagde, at der åbenbart var problemer med nogle af medlemmernes baglande, Hun 

havde igen fået en henvendelse fra lodsejerne, der ikke følte, at deres synspunkter var repræsenteret 

i udvalget. Hun opfordrede de enkelte medlemmer til at tage deres troværdighed alvorligt. 

Digegreven sagde, at vi kan godt blive enige i udvalget, men det er vores baglande, vi har 

problemer med (Referat juni 1995). 
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De moderate landmænds troværdighed svækkes, udvalget får sværere ved at samarbejde, og der 

sker en radikalisering af positionerne fra det mødet i oktober 1994 og frem. Amtet, der ellers har 

forsøgt at undgå at indblande politi og andre myndigheder, oplyser, at det vil politianmelde ulovligt 

opstillede hegn. Radikaliseringen sker samtidig med, at Danmarks, Tysklands og Nederlandenes 

miljøministre foreslår en tværnational forvaltningsplan for hele Vadehavsområdet. Amtets 

repræsentant mener, at planen forvirrer lokalbefolkningen og er skuffet over både lokale landmænd 

og landspolitikerne. Venstres daværende miljøordfører og senere miljøminister Hans Christian 

Schmidt kritiserer i 1996 Skov- og Naturstyrelsens adfærd i Tøndermarsken, som han betegner som 

en regeren hen over hovedet på lokalbefolkningen (Ritzau 1996). Han mener, at 

skrivebordsgeneralerne bør gå ud og tale med lokalbefolkningen, der i årevis har levet i pagt med 

naturen, i stedet for at søge konfrontation. Planen vækker voldsom modstand blandt områdets 

landmænd (Ritzau 1996) og opgives som følge af protesterne42. 

   Udvalgets konstaterer i januar 1995, at et enigt Folketing har revideret loven. Loven følger i store 

træk udvalgets anbefalinger, men begrænsningerne i gødskning og sprøjtning bliver skrappere, end 

udvalget oprindeligt opnåede enighed om. Det gør selv den moderate Digegreve modvillig. 

Samarbejdsformerne er under total forandring. Deltagerne bliver mindre kompromisvillige og 

melder stadig mere ideologisk ud: 

Repræsentanten for Digelaget sagde, at det er umuligt at bekæmpe stankelbenslarver med stoffer, 

der er tilladt. Larverne kan brede sig hurtigt. De kan rasere en hel fenne. (...) 

Repræsentanten for Danmarks Naturfredningsforening var glad for, at der er kommet et forbud. 

Hun kunne gå ind for udkastet til regler herom. I øvrigt er det godt, at der hvert år er 

stankelbenslarver tilstede, da de er et godt fødegrundlag for fuglene (Referat januar 1995). 

S&N's daværende repræsentant oplyser, at S&N har kontaktet nogle eksperter, der ikke mener, at 

stankelbenslarver breder sig så hurtigt, som landmændene hævder. Det er noget nyt, at S&N 

inddrager eksperter. Hidtil har S&N forsøgt at nå kompromisser i udvalget. Bemærkningen viser, at 

forståelsen for landbruget bliver mindre. Kompromismisvilligheden bliver mindre, naturhensynene 

får større prioritet, og S&N bliver i højere grad part i forhandlingerne. Formanden indleder nu hvert 

møde med at opfordre til samarbejde og loyalitet i udvalget. 

   Men landmændene har svært ved at vise imødekommenhed. I juni 1995 er der enighed om et 

forsøgsdesign for højere vandsstand i en lille del af de ydre koge, men på det efterfølgende møde i 

december 1995 kan Digegreven oplyse, at forsøget opgives på grund af manglende lokal forståelse 

(Referat december 1995). S&N arbejder dog videre med at etablere forsøg, men arbejdet blokeres af 

landbrugsrepræsentanterne – angiveligt fordi vandstanden allerede er så høj, at det skader såvel 
                                                 
42 Flere andre storstilede planer for Vadehavsregionen lider i løbet af 1990’erne samme skæbne som følge af lokale 

proteser. 
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kornarealer som muligheden for at udleje jord (Referat marts 1996). S&N's repræsentanter 

begynder nu højlydt at overveje, om en lovændring er nødvendig for at tvinge forsøgene igennem. 

DOF's repræsentant sender et klagebrev til miljøministeren, hvor han benævner Beskyttelsesloven 

fra 1988 en landbrugsstøttelov (Referat marts 1996). Repræsentanten for den tyske landboforening 

bliver meget fornærmet over denne formulering. Medlemmer og interesseorganisationer kæmper nu 

med alle midler, og møderne tømmes for forhandlinger. Der er mange afbud, og positionerne 

radikaliseres.  

Politisk kamp – landbruget taber terræn 

På et møde den 22. oktober 1996 oplyser amtet, at det har politianmeldelt to landmænd, der ulovligt 

har udbragt gødning i marsken. Den ene af de anmeldte landmand er Den tyske landboforenings 

repræsentant i udvalget. På selvsamme møde genoptager formanden diskussionen af de frivillige 

forsøg og efterlyser klare udmeldinger fra landbruget i en usædvanlig kontant tone: Vil landbruget 

være med – ja eller nej? Landmændene er afvisende. Repræsentant for Fælleslandboforeningen 

mener ikke, at der er basis for flere forsøg i området. Repræsentanten for Digelaget mener, at der 

hvert år foretages forsøg i marsken – af landmændene, der sætter kvæget ud på forskellige 

tidspunkter afhængig af vejr og vind. Mens Digegreven tilbyder, at der kan laves forsøg på hans 

arealer, hvis bare de ikke går for vidt. I august 1998 – næsten to år senere! - er man ikke nået 

længere. S&N har vurderet, at arealerne er uegnede til formålet og vil i stedet gennemføre forsøg på 

Tønder Kommunes jorder. Det får landmændene til at protestere. Først truer de med at indbringe 

forsøgene for landvæsenskommissionen. Dernæst truer de med ikke at ville lukke vand ind i kanaler 

og grøfter.  

   Konflikterne er af principiel karakter og handler om retten til at fastsætte vandstanden i kanalerne, 

og her sidder landmændene med en betydelig magt, fordi de kontrollerer bevandingssystemet. 

Landmændene mener, at de har ret til indflydelse på forsøgsprojekterne. Omvendt tager S&N nu 

udgangspunkt i faglige/biologiske vurderinger af de mest optimale forhold for forsøgene. 

Standpunkterne formindsker forhandlingsmulighederne. Konflikten tvinger udvalgets øvrige 

medlemmer til at tage stilling. Digegreven mener, at Tønder Kommune som hidtil vil følge 

landmændene og afvise forsøget. Men Tønder Kommunes nyvalgte repræsentant oplyser, at 

kommunen er ubetinget positivt indstillet. Senere oplyser kommunen, at marskens bevarelse nu er 

skrevet ind i kommunens langsigtede planlægning (Referat august 2000). I Højer Kommune sker 

der en lignende forandring i synet på marsken. Landmændene isoleres. Diskussionerne om 

frivillighed bliver en meget symbolsk diskussion om, hvor meget offentlig regulering, der er 

ønskelig. De mest markante naturorganisationer ønsker bindende regler, mens landmændene som 
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hidtil ønsker frivillige forsøg og dermed at bevare deres vetoret overfor nye tiltag43. Udvalget er 

åbenbart nået så langt, det er muligt, indenfor den daværende lovs rammer. Den hidtidige formand 

går af fire møder senere. 

   Herefter kommer møderne til at handle om arbejdet med en ny redegørelse til miljøministeren. 

Landmændene har åbenbart indset deres uholdbare situation. Digelag og Kogsbestyrelser 

medbringer nu en bisidder, en konsulent fra De Danske Landboforeninger, der kommer til at 

fungere som ordfører for landmændene. Men også DNF, DOF og landboforeningerne medbringer 

nu jævnligt bisiddere. Amtet og S&N medbringer faglige eksperter. I arbejdet med 1999-

Redegørelsen sker der en professionalisering af udvalgets arbejde. 

1999-Redegørelsen: Kvalitet eller kultur?  

Medlemmernes positioner i forbindelse med 1999-Redegørelsen er velkendte. Alligevel er 

kommentarerne anderledes som følge af ændrede magtforhold og nye problemstillinger. 

Naturorganisationerne er glade for, at der nu arbejdes med kvalitetsmålsætninger, men mener, at 

målsætningerne er for uklare og uambitiøse. Digelagets bisidder mener derimod, at bevaringen af 

den landbrugsmæssige drift, det menneskeskabte og kulturhistorien er for lavt prioriteret i udkastet 

til redegørelsen. Han advarer mod indgreb og bemærker, at landbruget har lært at leve med 1988-

loven, og derfor ikke ønsker ændringer (Referat november 1999). Amtets repræsentant, formanden 

for det prestigefyldte Udvalg for Teknik og Miljø, forsøger sig med en midterposition og mener, at 

der skal tages hensyn til både natur og kultur. Han fraråder drastiske ændringer og tilråder frivillige 

forsøg. Han mener dog, at det af hensyn til gennemskueligheden er en god idé at overføre 

myndighedsrollen for vandløbene i Tøndermarsken fra landvæsenskommmissionen til amtet som i 

resten af landet: 

Amtet: (…) Hvis myndighedsstrukturen ændres, skal den tilrettes som i resten af amtet. 

Befolkningen – og især de, der bor på overgangen mellem Tøndermarsken og resten af amtet, vil 

lettere kunne forstå en fælles myndighedsstruktur (Referat november 1999). 

Det er første gang, at amtet inddrager hensynet til andre grupper end landmændene i sin 

argumentation. Mødet rummer en række ideologiske markeringer, der også afspejler udvalgets 

forandrede arbejdsmåde og funktion. Naturorganisationerne taler om et naturområde med national 

betydning, opfordrer til fastere regler og sætter spørgsmålstegn ved landbrugets evne til at indgå og 

efterleve frivillige aftaler. Landmændene mener derimod, at man skal holde fast i 1988-loven, i 

princippet om frivillighed og i landvæsenskommissionen. De frygter, at nye regler vil gøre marsken 
                                                 
43 Diskussionen om frivillighed udvikler sig til en kamp om, hvor meget og hvordan de offentlige myndigheder skal 

involvere sig i Tøndermarsken. Udfaldet af diskussionerne påvirker, som også governanceperspektivet peger på, 
aktørernes styrkeforhold indbyrdes og i sidste ende prioriteringen af hhv. miljø og landbrug i marsken (Se afsnittet 
”Miljø og governance”). 
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til et musealt udstillingsvindue. Landbruget sætter spørgsmålstegn ved resultaterne af de 

videnskabelige undersøgelser i området. Det er illustrerende for klimaet i udvalget, at den nye 

formand, en forhenværende borgmester for Tønder Kommune, afviser at debattere redegørelsen i 

udvalget. Til gengæld bliver skriftlige kommentarer trykt i redegørelsen som høringssvar. Det er 

slut med at gemme uenigheder af vejen. Den nye formand ophæver også begrænsningerne i at tale 

med pressen.     

   Redegørelsens konklusion ligner dog konklusionen fra 1994 – at loven har virket efter hensigten, 

landmændene har levet op til loven, men at der er behov for en ekstra indsats for de ynglende 

vadefugle (Skov- og Naturstyrelsen 1999, 9). Til forskel fra redegørelsen fra 1994 dokumenterer 

1999-redegørelsen resultaterne fra naturovervågningsprogrammet, herunder det vigende antal 

vadefugle. Det fremgår af redegørelsen, at Skov- og Naturstyrelsen oprindeligt anbefalede 

skrappere regler, men at landbruget har tilbudt frivillige aftaler om mere miljøvenlig drift og 

frivillige forsøgsordninger. Miljøministeriet beslutter at anbefale at prøve den frivillig ordning 

(Skov- og Naturstyrelsen 1999, 107). Alternativt anbefaler redegørelsen at præcisere reglerne for 

vandstanden i grøfterne (Skov- og Naturstyrelsen 1999, 10f.). Med de kontante udmeldinger påtager 

S&N sig mere entydigt ansvaret for beslutninger og for redegørelsen end tidligere. 

   Det er ikke kun landmændene, der mister indflydelse. Da Digelagets bisidder på landmændenes 

vegne kommer med et nyt forslag til frivillige forsøg, gør DOF myndighederne opmærksom på, at 

de ikke bare kan forhandle med den ene part (landmændene) uden at inddrage naturorganisationerne 

(Referat december 1999). Men forlaget giver ny optimisme og samarbejdsvilje i udvalget. På det 

efterfølgende møde den 3. marts 2000 oplyser formanden, at miljøministeren foretrækker 

frivillighed og ikke vil stramme loven. Repræsentanten for den tyske landboforening giver udtryk 

for, at han ønsker en overvågning, der ikke generer fuglene. S&N's repræsentant svarer, at S&N vil 

udvide dialogen om overvågningen. Men just som samarbejdet i udvalget ser ud til at være 

genetableret, kommer en fuglerapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), der viser, at der er 

langt flere fugle i den ekstensivt drevne Margrethe Kog, end i de ydre koge. Rapporten anbefaler 

skrappere regulering end anbefalingerne i 2000-Redegørelsen. Rapporten er til forskel fra 

fuglerapporterne fra 1990 ikke på forhånd diskuteret i udvalget. Repræsentanten for den tyske 

landboforening mener som sædvanlig, at rapporten er fuld af fejl. Rapporten udløser en voldsom 

pressedebat. I samme tidsrum afviser Fødevareministeriet landmændenes forsøgsforslag som for 

tyndt og lancerer i stedet et forsøgsdesign til statens egne arealer. Landmændene anker forsøget til 

Naturklagenævnet og nægter at opsætte vandmålere i marskens kanaler. Repræsentanten for den 

tyske landboforening mener, at forsøget er ulovligt, og Digegreven gør opmærksom på Digelagets 

ansvar for at holde marskjorden i forsvarlig stand, hvad den åbenbart ikke vil være, hvis forsøget 

gennemføres. Landmændenes reaktion udløser vantro hos de øvrige udvalgsmedlemmer. DOF’s 
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repræsentant beklager igen udviklingen og føler sig som tilskuer til en debat mellem myndigheder 

og lodsejere. Bemærkningen viser, hvor meget positionerne i udvalget har forrykket sig siden 

udvalgets første møder. Myndighederne tager nu aktivt del i konflikterne. Selv landmændenes 

bisidder udtrykker frustration over manglende samarbejde og beklager begge parters 

mistænksomhed overfor tal og oplysninger. Det er også en kritik af de landmænd, han 

repræsenterer. På det efterfølgende møde i august 2001 har landmændene trukket klagen tilbage. 

Bisidderen har åbenbart en modererende virkning på landmændene. 

Nye roller i udvalget 

Landmændene fylder mindre på møderne. Til gengæld fylder naturovervågningen mere. Nu er det 

biologerne, der taler. De første meldinger om fremgang for fuglene begynder nu at dukke op. 

Samtidig lancerer amtet en økonomisk støtteordning for landmænd, der vil indgå aftaler om at 

dyrke miljøvenligt jordbrug (MVJ-ordningen). Mange landmænd søger ordningen, og en forsigtig 

optimisme spreder sig atter i udvalget. Men udvalget er nu næsten tømt for indhold. MVJ-ordningen 

og forsøgene er ude af udvalgets kontrol. Året efter kan amtet konstatere, at de fleste landmænd 

frafaldt deres ansøgniner. Som årsag angiver Landmændenes bisidder på landmændenes vegne et 

lavere støttebeløb end forventet. Men amtets repræsentant, der nu er formand for Det rådgivende 

Udvalg, lader sig ikke stoppe af dén undskyldning og tager ordet flere gange og lægger pres på 

landmændene: 

Formanden håbede, at landbrugets oplevelser på de allerede eksisterende fenner kunne få andre 

landmænd til at synes, at ændringerne på fennerne er til at leve med. Virkningerne på fennerne om 

efteråret er ikke kendte, men efter den første sommer vil han gerne høre om landbrugets oplevelser 

med ordningen, fordi hele landet spørger til Tøndermarsken og giver de lokale og politikerne 

skylden for tilstanden. Han oplevede et stadigt pres om at få gennemført ændringer og frygtede, at 

mangelen på lokal enighed vil resultere i at andre vil komme og hjælpe med en ordning (Referat 

juni 2002). 

Også DOF øger presset og sender en klage til EU-Kommissionen over, at Danmark overtræder EU's 

fuglebeskyttelsesdirektiv i Tøndermarsken. Samtidig udgiver DOF en rapport, der stærkt kritiserer, 

at mange penge er pumpet i marsken uden at have fået natur til gengæld. Opmærksomheden om 

Tøndermarsken skyldes også, at der i 2002 i Folketinget er forslag til ændringer af lovgivningen. 

Forslagene følger 1999-Redegørelsens forslag. Ændringerne ophæver Afvandingsloven fra 1925 og 

underlægger vandløbene i Tøndermarsken samme regler som i resten af landet. Sønderjyllands Amt 

vil herefter overtage det fulde tilsyn med vandløbene, og myndighedsrollerne vil blive samlet under 

Miljøministeriets ressort. Landmændene protesterede i 1999, og de protesterer på mødet i juni 2002. 

Ændringen betyder, at amtet afløser landvæsenskommissionen som vandløbsmyndighed. 
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Landmændene frygter vel, at amtets biologer og embedsmænd i højere grad vil inddrage 

miljøforhold i tilsynet med marsken, end dommerne i landvæsenskommissionen har gjort det.  

   Ironisk nok protesterede DOF's repræsentant med modsat argumentation under arbejdet med 

1994-Redegørelsen, der foreslog at overføre administrationen af 1988-loven fra S&N til amtet. 

DOF-repræsentantens protest dengang må have skyldtes frygt for, at amtet ville administrere 

reglerne mildere end S&N. Med Amtets forvandling i 2002 synes dén frygt ubegrundet. Men 

landmændenes frygt for amtet vise sig at være mere forståelig. Da repræsentanten for den tyske 

landboforening spørger til den tilsyneladende rent formelle overførsel af administrativ kompetence, 

viser det sig, at amtet nu administrativt kan ændre indpumpningen af vand. Kontrollen med vandet 

har hidtil været Digelagets prærogativ og kun kunnet ændres med en ændring af regulativet, dvs. 

med en noget mere omstændelig arbejdsgang. Formalia kan være kedelige, men ubetydelige er de 

ikke. 
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Bilag 3: Interviewguide 

Det mennesker siger må situeres – også socialt 

Samtaleguide til Tøndermarsken den 3. og 4. juli 2003-10-28 

 

1. Interviewpersons navn og organisation 

2. Faktuelle oplysninger 

 Alder 

 Bosted i forhold til De ydre Koge 

 Uddannelse 

 Erhverv 

 Sidder i Det Rådgivende Udvalg i egenskab af….? 

 Har siddet i Det Rådgivende Udvalg siden….? 

3. Sidste møde 

Deltagelse og indlæg på sidste møde 

 Hvorfor gjorde du/sagde du sådan/hvad mener du med…? 

Rolle i udvalget med egne ord 

 Hvem repræsenterer du, og hvilke interesser varetager du? 

 Hvorledes adskiller din rolle sig fra andre – især andre personer med lignende interesser? 

Hvor er I lige nu i udvalget (Sammenlignet med tidligere)? 

 Hvordan vurderer du denne udvikling? 

 Hvordan har det påvirket udvalgets møder? 

4. Tidligere møder 

Tidligere indlæg og forløb 

 Det ser ud, som om din eller din organisations rolle og holdninger har/ikke har ændret sig – 

hvorfor? 

 Hvis du ser tilbage – hvad har så været vigtigt for dig i udvalgets arbejde? 

5. Set lidt fra oven – Arbejdet i udvalget i et længere perspektiv 

 Hvem har ret til/hvor meget/hvad er landbrug og miljø 

 Hvad er det for et arbejde Det Rådgivende Udvalg udfører? 

 Til landmænd: Hvorfor ikke bare få nogle klare regler? 

 Til repræsentanter for naturorganisationer: Hvorfor er miljø så vigtig? 

Blandt de øvrige medlemmer i udvalget – hvem har du så kunnet nå til enighed med, og har det 

ændret sig? 
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Bilag 4: Forklaring af ord og begreber i Tøndermarsken 

plus kort 
Tøndermarsken: Et lavtliggende landområde gennemskåret af kanaler og grøfter i det sydvestlige 

Danmark. Tøndermarsken på ca. 10000 hektar er ved gentagene inddigninger blevet indvundet fra 

Vadehavet.  

De ydre Koge: Et kog er det landområde, der er indvundet ved en enkelt inddigning. De tre ydre 

koge på ca. 2600 hektar blev indvundet ved i hhv. 1692 (Gammel Frederikskog), 1713 (Rudbøl 

Kog) og 1859-61 (Ny Frederikskog). De tre koge samt nogle mindre områder blev delvist fredet 

med ”Lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken” i 1988. Det yderste kog – 

Margrethekog – blev inddiget med Det Fremskudte Dige i 1977 og fredet i 1984 af hensyn til 

fuglelivet. 

Fenner og Grøbler: En fenne er en mark i marsken omgivet af kanaler og grøfter til af- og 

bevanding. Grøbler er render gravet i fennen til afvanding af regnvand. 

Digelaget: Siden middelalderen har landmænd i marsken haft organisationer til at vedligeholde 

kanaler og diger og andre marskeanlæg. I Tøndermarsken vælger ejerne i hvert kog en 

kogsbestyrelse med en kogsinspektør i spidsen. Kogsinspektøren har ansvaret for det pågældende 

kogs drift. Digelaget består af ni kogsinspektører samt repræsentanter for Sønderjyllands Amtsråd, 

Tønder Kommune og Fødevareministeriet. Digegreven er formand for Digelaget og har det 

overordnede ansvar for marsken. Marskens drift er beskrevet i Regulativ vedrørende de under 

Bestyrelse af Digelaget for Marsken ved Tønder værende Anlæg. 

Marskens ejerforhold: Mange har i århundredernes løb bidraget til indvinding af nyt land og har 

dermed erhvervet sig et stykke marsk. Størstedelen af ejerne bor ikke i Tøndermarsken, men er 

spredt over hele verden. Digelaget har ansvaret for at leje jorden ud for de fraværende ejere. Tønder 

Kommune er en af de største jordejere i Tøndermarsken. 

Det Rådgivende Udvalg: Det Rådgivende Udvalg nedsættes i forbindelse med Beskyttelsesloven i 

1988 for at rådgive ministeren og sikre tæt samarbejde mellem myndigheder og 

interesseorganisationer om administrationen af loven. Udvalget ledes af en uafhængig 

kontorfuldmægtig fra Tønder. Fra de offentlige myndigheder deltager repræsentanter for 

Landbrugsministeriet ved Jordbrugsdirektoratet (senere Direktoratet for FødevarErhverv), 

Sønderjyllands Amtskommune, Tønder Kommune, Højer Kommune og Miljøministeriet ved Skov- 

og Naturstyrelsen (S&N). Af interesseorganisationer deltager Digelaget, Naturfredningsrådet, 

Danmarks Naturfredningsforening (DN), Dansk Ornitologisk Forening (DOF), Det Danske 

Vadehavssekretariat, Kogsbestyrelsen for Ny og Gammel Frederikskog, Kogsbestyrelsen for 
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Rudbøl Kog, mens den tyske landboforening Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswig 

og De Samvirkende Sønderjyske Husmandsforeninger deles om en plads. Efter revisionen af 

Beskyttelsesloven i 1994 deltager begge sidstnævnte landbrugsforeninger, og udvalget udvides med 

repræsentanter for Dansk Botanisk Forening, Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet (Skov- og 

Naturstyrelsen 1999, 89f.). Ved udvidelsen lægges der vægt på at opretholde pariteten mellem 

landbrugs- og naturbeskyttelsesinteresser. 

MVJ: Amterne kan udpege landområder til SFL-områder (Særligt Følsomme Landområder), hvor 

der kan indgås MVJ-aftaler. Med MVJ-aftaler indvilliger landmændene i at dyrke jorden særligt 

skånsomt mod en økonomisk kompensation. Kompensationen betales halvt af EU og halvt af den 

danske stat. Beløbet udbetales af Direktoratet for FødevareErhverv (Landbrugsministeriet), mens 

ordningen administreres af amtet. 

 

Oplysningerne i dette bilag er hentet fra Rasmussen 2000 og Skov- og Naturstyrelsen 1999.  

 

 Kort over Tøndermarskens ydre kog 

 
 

Kortet er fra ”Fugle i Tøndermarsken – bestandsudvikling og landbrug”, Danmarks 

Miljøundersøgelser (Rasmussen 2000, 8). 
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Billedhenvisninger til forside 

Sort sol 

www.jv.dk/billedhjul/ ny.asp?kategori=8&tema=26 

Køer på eng 

www.dof.dk/09_fuglevaernsfonden/Nyord.html 


