
”Boken tar upp hur
i k b d tvi kan bevara det 

oersättliga från en
svunnen tid och
samtidigt skapa

1994

samtidigt skapa 
nya värdefulla in-
slag för framtiden.”



Boken försökte bli:

• ”en kokbok” i förändringssituationer en ”tool box” (jämför de följande årens• en kokbok  i förändringssituationer  - en tool box   (jämför de följande årens 
råd och anvisningar från de statliga verken)

• mer lösningsinriktad (respekterar vikten av att ge utformningsaspekterna mer• mer lösningsinriktad (respekterar vikten av att ge utformningsaspekterna  mer
uppmärksamhet)

• försöker förmedla en förståelse över tidsmässigt och platsmässigt sammanhangförsöker förmedla en förståelse över tidsmässigt och platsmässigt sammanhang

• kunna bli ett underlag vid dialog mellan markägare och olika experter, bredda
engagemanget hos de mångaengagemanget hos de många

• förmedla en ”bred syn”



Hur man i det nya kan anknyta till olika tider; från yngre stenåldern till 1900-talet





• Medverka till att inte
förenkla och standarförenkla och standar-
disera i onödan. Med
förändringar kommer 
chansen att justera detchansen att justera det 
man inte lyckats med 
tidigare.

• Synliggöra det
dolda i landskapet.

• Utgå från platsens
egenskaper och 
ståndortsegenskap-g
erna.

• Fånga upp flerbruket.

• Förbättra odlings-
säkerheten!



Långsiktig strategi
för en berikning av
floran och faunan; 
biodiversiteten

Regional genpool (Insamlat och uppförökat)
Plantering av buskar och träd som ska sprida
Artrika utdragna skogsbrynsplanteringarArtrika, utdragna skogsbrynsplanteringar

Artrika lundplanteringar
Zoner med stor inspridning 
Tänkt spridningsbild på 10 20 år-Tänkt spridningsbild på 10-20 år.

Dessutom inspridning från närområdet.



Understryka det rumsliga i landskapet. Det är inte likgiltigt var ”beståndet”, 
”biotopen” eller ”odlingsfältet” ligger i förhållande till en skog till exempel. 





Åtgärder i ett äldre brynÅtgärder i ett äldre bryn

Exempel på planterat bryn och ett spontant, 
ungt bryn Unga bryn kan representera detungt bryn. Unga bryn kan representera det
ungdomliga i ett landskap. 



Ett blomrikt bryn mot en 
damm i ramen kring 
byggnaderna och odlings-
centrat:   Sjöarpsstudien 1974-
2012. - Exempel efter exempel 
Visar behovet av skötsel för att 
bevara buskrika bryn.

1983

2011



Landskapsträden; träden med charm och personlighet. Ges speciell omsorg, får speciellt mycket ut-
rymme och ges speciellt utvalda platser i hagmarkerna vid sjön; fastighetens ”framsida” och en viktig
del av fastighetens image. Det jag som en av ägarna vill står för som identitet. Bäckasjögärde 2010.



Landskapsträden. De fullkroniga träden i brynen, anknutna till odlingsrösen och block. Skogslönnen
indikatorn på att det är en ruin inom ett par hundra meter, kortspridaren, från gårdsträdet. Bäckasjög.



Längs landskapsstråken; sluttningszonerna, vattendragen, skogsbrynen, markvägarna eftersträvas
blandskogen. Efter Gudrun: Självföryngrad bok, ek, avenbok, björk blir viktiga inblandningar och
alternativ som ger mervärden genom större variation och odlingssäkerhet.   Bäckasjögärde 2010.



Bygdernas olika förutsättningar; här exempel från skogsbygden när 
möjligheterna till betesdrift mm upphör. Ett försök att bevara öppenhet
och variation kring bebyggelse- och vägmiljön genom ett aktivt val ochg ygg g j g
omdisposition.



Förändringar och planeringsstrategier för en slättbygd och tätortsrand



Vattenstråk





Alnarps landskapslaboratorium







Lensterstrand, ett nytt fågelskyddsområde
på 5 hektar i Schleswig-Holsteinpå 5 hektar i Schleswig Holstein



Västra hamnen, Malmö   (Bo 01)



Ekdungen framför Turning Torso, Västra hamnen, Malmö

















Exempel SLU:s pampiga entré till Alnarp:Exempel SLU:s pampiga entré till Alnarp:



Den nya uppfarten mot 
Å

Alléer, med träd och äng

Alnarp från Åkarp blev ett av 
de första inslagen i 
landskapslaboratoriet.

Vallmoinslaget under de 
första två åren var varmt 
välkomnande innan de 
perenna växterna tog överperenna växterna tog över.

Idag är det en mogen 
äng som samverkar 
under mognandeunder mognande 
askar.

Och nu kommer nästa 
fas: med epidemiska 
sjukdomar på ask etc.





De nya alléutformningarna; en utmaning på grund av epidemiska sjukdomar. Alnarp.



Hantering av vindar
och stormar:









Landskapsinpassning av nya miljöinslag; här ”energiskog”.
- Att verkligen integrera det och inte bara se det som en åkergröda av 
allra enklaste typ.



Med presentationen har jag velat understryka följande: 

• Landskapet som perspektiv är viktigt och bör i många sammanhang stärkas.Landskapet som perspektiv är viktigt och bör i många sammanhang stärkas. 
Kan landskapskonventionen medverka till detta så är detta mycket positivt. 

• De olika huvudlösningarna som vi gav uppmärksamhet åt i Det nya g g pp y
landskapet känns lika aktuella idag som då.

• Ska vi undvika schabloniseringar och onödiga förenklingar så är det viktigt
att känna ”landskapets rötter”, ta vara på varje enskild situations möjlighet,
men också ge mer uppmärksamhet åt utformningen. 

• Gärna byggt på ett understrykande av det lokala engagemanget och på en
förbättrad kommunikation mellan det lokala och experterna.

Sl tli t ti h b t å ä d fä t k h i t t• Slutligen: presentationen har byggt på en mängd färgstarka och intressanta 
exempel. ”Referenslandskap” är något som vi behöver mer av som en viktig
grund för allt visionärt tänkande.


