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I Sønderjyllands syd-
vestlige hjørne kæmper 
Foreningen for Bygnings- 
og Landskabskultur i 
Vestslesvig for bevarelse 
af lokale markveje ved at 
arrangere markvejsture

Markvejene er forsvundet i stort tal 
de seneste 60 år, det viser en under-
søgelse fra Københavns Universitet, 
men selvom kilometer efter kilome-
ter af veje i det åbne land dermed 
er forsvundet, er der stadig mange 
markveje tilbage. Nogle af disse har 
et forløb fra gården ud til marken, 
mens andre fører til naturområder 
eller forbinder større veje. Dermed 
kunne de være attraktive for offent-
ligheden; men disse veje er ikke af-
mærkede. Det burde de imidlertid 
være, slår forskerne fra Københavns 
Universitet fast. Forskerne er Ole 
Hjort Caspersen og Patrik Karlsson 
Nyed fra Institut for geovidenskab 
og naturforvaltning ved Københavns 
Universitet. Sidste år undersøgte de 
på vegne af Collective Impact - Det 
åbne land som dobbelt ressource 
udviklingen i det åbne land. 

Inviterer til markvejsture
I Tønder Kommune har Foreningen 
for Bygnings- og Landskabskultur i 
Vestslesvig stor succes med at nde 
de gamle veje gennem landskabet 
og invitere offentligheden med på 
ture i landskabet. På turene informe-
res deltagerne om den udvikling, der 
er sket i landskabet, og er der natur-
perler eller historiske steder på ru-
ten, bliver der også dvælet ved disse 
steder undervejs.

Overinspektør ved Museum Søn-
derjylland Kulturhistorie Tønder, El-
semarie Dam-Jensen, er én af initia-
tivtagerne til markvejsvandringerne.

- Der er brug for, at myndighe-
derne tager ansvar for bevarelse af 
markvejene, som har stor kultur- og 
naturhistorisk betydning i landdi-

strikterne. Markvejene burde - på 
lige fod med de gamle jord- og sten-
diger - beskyttes i landskabet, siger 
Elsemarie Dam-Jensen.

Kommunale markveje
Det er ti år siden, hun gennem For-
eningen for Bygnings- og Landskabs-
kultur i Vestslesvig kom til at stå i 
spidsen for markvandringerne i Tøn-
der Kommune, hvoraf der er cirka 
re om året.

- I forbindelse med indvielsen af 
den del af Drivvejen, der går gennem 
Løgumklosterområdet, faldt jeg i 
snak med en lokal landmand, Andre-
as Åbling Petersen. Han kontaktede 
mig senere og fortalte, at han benyt-
tede en lokal markvej, som landman-
den, der ejede jorden på begge sider 
af markvejen, ønskede at slette. En 
dag begyndte nogle folk at fælde 
træerne langs vejen. Med politiets 
mellemkomst ad ere omgange  
blev både træer og vej reddet, fortæl-
ler Elsemarie Dam-Jensen. 

- I Sønderjylland er en stor del af 
markvejene kommunale matrikler, 
og det var også tilfældet i denne 
konkrete sag. Derfor kunne vi redde 
vejen, siger Elsemarie Dam-Jensen.

Skaber opmærksomhed
Siden er der blevet etableret en 
Markvejsgruppe.

- Vi arrangerer ture i lokalområ-
derne, hvor vi nder de gamle veje 
og stier, som i dag ofte er glemte i 
landskabet - enten fordi dele af ve-
jene er slettet, så de ikke længere 
hænger sammen, og dels fordi de 
ikke er afmærkede. Folk ved ikke, 
hvor markvejene fører hen, og derfor 
benytter de dem ikke, siger Elsema-
rie Dam-Jensen.

Gennem vandreturene i Mark-
vejsgruppen får deltagerne kend-
skab til de turmuligheder, der er i 
deres nærområde. Nogle gange går 
turene over opdyrket jord, fordi stum-
per af vejene eller stierne er forsvun-
det. Så indhenter Markvejsgruppen 
tilladelse hos lodsejeren til at gå over 
marken i forbindelse med turen.

- Sådanne steder kunne man med 
fordel etablere en trampesti, så de 
lokale hele året har mulighed for at 
gå en rundtur i deres lokalområde 
i stedet for at de bare er henvist til 
at gå frem og tilbage på landevejen 
med barnevognen, siger Elsemarie 
Dam-Jensen.

På turene formidler medlem-
merne af Markvejsgruppen og andre 
med kendskab til lokalområdet de-
res viden om vejenes kulturhistorie 
og om naturen i området.

- Vejene har tidligere været en vig-
tig del af det lokale og regionale sam-
færdselsnet. De har haft et formål, 

og den historie vil vi gerne fortælle. 
Vejene har ikke bare været brugt til 
færdsel mellem gårde, landsbyer og 
marker, der ndes også stadig gamle 
kirkestier og skolestier. Samtidig er 
markvejene vigtige levesteder for 
planter og dyr, som ellers ikke har 
mange levesteder i agerlandet, siger 
Elsemarie Dam-Jensen.

Og med 40-80 deltagere på hver 
markvejsvandring er turene med til 
at skabe opmærksomhed i lokalom-
rådet om den værdi, markvejene re-
præsenterer.

Nye stier 
Markvejsgruppen har forgæves for-
søgt at nde ressourcer i Tønder 

Kommune til at afmærke de ruter, 
den afdækker på sine vandreture.

- Området mangler politisk be-
vågenhed, og i stedet for at benytte 
de veje, der allerede er i landskabet, 
bruger man ressourcer på at etab-
lere nye stier. Det er ærgerligt, fordi 
mange af de nye stier, som er dyre at 
etablere, kunne være placeret på de 
eksisterende markveje. Det ville være 
langt billigere at etablere, og samtidig 
ville de, der benytter stierne, få en 
kultur- og naturoplevelse, som man 
ikke får på en cykelsti langs en ho-
vedvej, siger Elsemarie Dam-Jensen.

Læs mere her:
www.byogland-vestslesvig.dk

Overinspektør ved Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, Elsemarie 
Dam-Jensen, har gennem Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i 

-
te ruter i det lokale landskab. I hendes egen have er der rester af en sti, som 
i dag er nedlagt. Foto: Irene Brandt.

Markvejsgruppen tager også gerne de mange diger i det vestlige Nordslesvig 

der benyttes. Foto: Marianne Permin.

AKTUELT

Behov for bedre incitamenter
For Collective Impact-styregruppen Det åbne 
land som dobbelt ressource har Københavns 
Universitet gennemført en analyse af ager-
landets udvikling 1954-2025.
Udbredelsen af landbrugslandet er stort 
set den samme i dag som for 60 år siden. 
Men undersøgelsen viser, at karakteren har 
ændret sig meget. Markerne er blevet større, 
markvejene er blevet færre og mange små 
naturområder er blevet nedlagt, hvoraf nogle 
er blevet erstattet af andre.
Undersøgelsen omfatter også en række 
scenarier, som demonstrerer, at landbrugets 
strukturudvikling kan gå hånd i hånd med 

plads til udvikling af agerlandets natur. Men 
det vil kræve, at regler og landbrugsstøtte
indrettes med bedre incitamenter for den en-
kelte landmand til at passe på agerlandets 
ubeskyttede natur.

Kilde: Udviklingen af landbrugslandet 
gennem seks årtier fra 1954 til 2025. 
Collective Impact.

Modtræk til nedlæggelser af markveje
Ved revision af naturbeskyttelsesloven i 
2004 blev det bestemt, at nedlæggelse af 
veje og stier kun må ske, når ejeren har 
givet skriftlig meddelelse om den ønskede 
nedlæggelse til kommunen. Kommunalbe-

styrelsen kan træffe afgørelse om, at vejen 
eller stien ikke må nedlægges. Hvis lodseje-
ren ikke hører fra kommunen inden re uger, 
kan nedlæggelsen iværksættes. 

Kilde: Udviklingen af landbrugslandet 
gennem seks årtier fra 1954 til 2025. 
Collective Impact.

Støtte for samfundsgoder
Hvis der skal skabes et reelt alternativ, hvor 
der også er plads til mennesker, natur- og 
biodiversitet, og hvor landbruget er mindre 
afhængigt af eksterne hjælpestoffer, så er 
det nødvendigt at ændre politikken radikalt 
og bruge EU’s landbrugsbudget på beta-

ling til landbruget for samfundsgoder som 
natur, æstetiske landskaber, biodiversitet, 
rent drikkevand, frugtbar jord, forebyggelse 
af klimaforandringer gennem dyrknings-
systemet og klimatilpasninger, genetisk 
mangfoldighed, dyrevelfærd, husdyr uden 
antibiotikaresistens og borgernes adgang 
til landbrugslandskabet samt medvirken i 
levende landdistrikter med arbejdspladser 
og socialt ansvar fremfor til produktion.

Kilde: 10-punktsplan for en grønnere 
landbrugs- og fødevarepolitik - og meget 
mere økologi. Økologisk Landsforening.

Der er stadig markveje at besøge

SAMFUNDSGODER
AF IRENE BRANDT


