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Förord	  
	  
Under	  2014	  har	  Kungliga	  skogs-‐	  och	  lantbruksakademien	  (KSLA)	  genomfört	  projektet	  
”Landskapsnoden”.	  Målet	  med	  projektet	  har	  varit	  att	  utreda	  förutsättningar	  samt	  att	  föreslå	  en	  
verksamhetsinriktning	  för	  en	  Landskapsnod	  på	  KSLA.	  Projektet	  har	  finansierats	  av	  
Jordbruksverket	  (Landsbygdsprogrammet)	  och	  letts	  av	  Anders	  Esselin,	  Man	  &	  Nature.	  Det	  har	  
också	  funnits	  en	  styrgrupp	  knuten	  till	  projektet	  som	  bestått	  av	  KSLA-‐ledamöterna	  Åke	  Clason,	  
Sven-‐Erik	  Hammar,	  Margareta	  Ihse,	  Ann	  Norderhaug,	  Ingrid	  Sarlöv-‐Herlin,	  Marie	  Stenseke	  samt	  
Eva	  Ronquist.	  
	  
Inom	  projektet	  har	  två	  rapporter	  tagits	  fram:	  ”Landskapsnoden	  –	  Förslag	  verksamhetsinriktning”	  
samt	  ”Landskapsnoden	  –	  förutsättningar”	  (denna	  rapport).	  	  
	  
Rapporterna	  bygger	  bland	  annat	  på	  

• Rapporter,	  artiklar	  och	  minnesanteckningar	  från	  tidigare	  diskussioner	  inom	  KSLA	  (listas	  
i	  avsnittet	  ”Mer	  att	  läsa”	  i	  rapporten	  ”Landskapsnoden	  –	  förutsättningar”).	  

• En	  workshop	  den	  15	  maj	  med	  18	  deltagare	  (ledamöter	  och	  KSLA-‐personal).	  
• Telefonintervjuer	  och	  mejlkorrespondens	  med	  ytterligare	  KSLA-‐ledamöter	  och	  personer	  

på	  olika	  myndigheter,	  akademier	  och	  universitet.	  
• Ett	  flertal	  möten	  med	  arbetsgruppen	  och	  upprepade	  diskussioner	  med	  enskilda	  

medlemmar	  i	  arbetsgruppen.	  
• Ett	  möte	  den	  8	  oktober	  med	  11	  deltagare,	  varav	  7	  från	  olika	  statliga	  myndigheter	  med	  

intresse	  i	  landskapsfrågan.	  
	  
Den	  här	  rapporten,	  ”Landskapsnoden	  –	  förutsättningar”,	  gör	  inte	  några	  anspråk	  på	  att	  vara	  
heltäckande,	  utan	  har	  i	  första	  hand	  sammanställts	  för	  att	  utgöra	  ett	  underlag	  för	  rapporten	  
”Landskapsnoden	  –	  Förslag	  verksamhetsinriktning”.	  Förhoppningsvis	  kan	  denna	  
underlagsrapport	  också	  tjäna	  som	  en	  första	  orientering	  när	  det	  gäller	  landskap,	  
landskapsperspektiv	  och	  pågående	  arbete	  för	  hållbara	  landskap;	  kanske	  kan	  det	  också	  fungera	  
som	  en	  utgångspunkt	  för	  fördjupade	  diskussioner,	  ett	  dokument	  att	  utveckla,	  när	  
Landskapsnoden	  nu	  går	  in	  i	  nästa	  fas.	  
	  
Nästa	  år,	  2015,	  planeras	  en	  fortsatt	  uppbyggnad	  av	  Landskapsnoden.	  Ambitionen	  är	  att	  starta	  
verksamheten	  med	  ett	  antal	  samarrangemang	  med	  andra	  myndigheter	  och	  organisationer,	  samt	  
att	  finna	  finansiering	  för	  en	  fullskalig	  Landskapsnod.	  Det	  långsiktiga	  målet	  med	  detta	  arbete	  är	  
att	  Landskapsnoden	  ska	  bli	  ett	  treårigt	  projekt	  (2016–2018)	  med	  möjlighet	  till	  förlängning	  efter	  
utvärdering.	  	  
	  

Stockholm,	  december	  2014	  
	  

Åke	  Clason	  
Sven-‐Erik	  Hammar	  
Margareta	  Ihse	  
Ann	  Norderhaug	  

Ingrid	  Sarlöv-‐Herlin	  
Marie	  Stenseke	  
Eva	  Ronquist	  
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Möjligheter	  
	  
En	  hållbar	  utveckling	  är	  en	  utveckling	  som	  tillgodoser	  dagens	  behov	  utan	  att	  äventyra	  
kommande	  generationers	  möjligheter	  att	  tillgodose	  sina	  behov.	  Det	  är	  en	  formulering	  av	  en	  av	  
vår	  tids	  allra	  största	  utmaningar	  eftersom	  globala	  fenomen	  som	  till	  exempel	  befolkningsökning,	  
urbanisering,	  ökad	  migration,	  klimatförändringar	  och	  en	  globaliserad	  handel	  innebär	  en	  allt	  
intensivare	  användning	  av	  naturresurser	  och	  en	  allt	  hårdare	  konkurrens	  om	  mark	  och	  vatten.	  	  
	  
Konceptet	  ”hållbar	  utveckling”	  är	  en	  ambition	  och	  ett	  rättesnöre	  som	  knyter	  ihop	  hållbarheten	  i	  
ekosystemen	  med	  de	  sociala,	  kulturella	  och	  ekonomiska	  utmaningar	  vi	  möter.	  Det	  är	  med	  andra	  
ord	  många	  olika	  faktorer,	  många	  olika	  aktörer,	  komplexa	  social-‐ekologiska	  relationer	  och	  stora	  
osäkerheter	  som	  måste	  hanteras	  när	  vi	  strävar	  efter	  en	  hållbar	  utveckling.	  	  
	  
De	  senaste	  decennierna	  har	  landskapet	  förts	  fram	  som	  en	  god	  plattform	  för	  dialog	  och	  
samarbete	  för	  att	  nå	  en	  hållbar	  utveckling	  och	  för	  att	  utveckla	  kretsloppstänkande.	  Vanliga	  
argument	  för	  att	  arbeta	  med	  landskapsperspektiv,	  eller	  landskapsansats,	  är:	  
	  

• Landskapet	  är	  vår	  gemensamma	  resurs	  och	  vårt	  gemensamma	  ansvar.	  Stora	  
landskapsomvandlingar	  är	  en	  angelägenhet	  för	  alla	  –	  inte	  bara	  markägare,	  kommersiella	  
aktörer	  och	  statens	  representanter	  i	  form	  av	  myndigheter	  och	  experter.	  Landskapet	  är	  
på	  så	  sätt	  en	  arena	  som	  möjliggör	  demokratiska	  processer	  och	  delaktighet.	  	  

	  
• Landskapet	  erbjuder	  helhetsperspektiv.	  Det	  är	  i	  landskapet	  vi	  bor	  och	  lever	  våra	  liv,	  det	  

är	  här	  många	  olika	  slags	  värden	  och	  tillgångar	  möts,	  det	  är	  här	  olika	  verksamheter	  och	  
intressen	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  fortleva	  och	  utvecklas,	  det	  är	  här	  vi	  ska	  tjäna	  vårt	  
uppehälle,	  inspireras,	  få	  energi	  och	  läka.	  I	  landskapet	  sammanfaller	  på	  så	  sätt	  alla	  
enskilda	  politikområden.	  

	  
• Landskapet	  har	  en	  avgörande	  betydelse	  för	  vårt	  välbefinnande	  och	  vår	  hälsa.	  

	  
• Genom	  att	  anlägga	  ett	  landskapsperspektiv	  på	  olika	  frågor	  möjliggörs	  kloka	  avvägningar	  

mellan	  olika	  intressen,	  och	  det	  kan	  också	  underlätta	  konfliktlösning.	  	  
	  

• Landskapet	  ger	  oss	  möjlighet	  att	  tillsammans	  utforska	  och	  utveckla	  en	  djupare	  förståelse	  
för,	  och	  kunskap	  om,	  de	  fysiska	  och	  geografiska	  förutsättningarna	  och	  de	  social-‐
ekologiska	  systemens	  relationer,	  inklusive:	  	  

o Det	  gemensamma	  natur-‐	  och	  kulturarvet	  
o Landskapets	  dynamik.	  Landskapen	  är	  stadda	  i	  ständig	  förändring	  –	  naturligt	  över	  

tid	  och	  under	  påverkan	  av	  till	  exempel	  klimatförändringar	  och	  markanvändning.	  
o Människans	  beroende	  av	  biologisk	  mångfald	  och	  fysiska	  processer	  	  
o Hållbar	  mark-‐	  och	  vattenanvändning	  
o Olika	  perspektiv	  på	  landskapet,	  dvs.	  människor	  och	  deras	  förståelse	  för	  landskap,	  

brukande	  av	  mark	  och	  vatten	  och	  dess	  betydelse	  i	  dagens	  samhälle.	  	  
o Regionala	  skillnader:	  landskap–landsbygd,	  landskapspolitik–landsbygdspolitik,	  

inklusive	  landsbygdens	  framtid	  
o Historiens	  betydelse	  för	  att	  förstå	  dagens	  landskap	  och	  dess	  natur-‐	  och	  

kulturvärde,	  inklusive	  den	  historiska	  betydelsen	  av	  kontinuitet	  i	  läge	  och	  hävd	  
o Lokal	  historia	  –	  förståelse	  för	  framtiden,	  inklusive	  hur	  historisk	  kunskap	  kan	  

vara	  en	  konkurrensfördel	  för	  landskapets	  produkter	  
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Utmaningar	  
	  
Det	  finns	  många	  argument	  som	  talar	  för	  att	  jobba	  med	  landskap	  och	  landskapsperspektiv,	  men	  
det	  finns	  också	  en	  del	  utmaningar	  som	  försvårar	  denna	  ansats.	  
	  

Sektorisering	  
	  
Idag	  präglas	  landskapet	  och	  förvaltningen	  av	  mark	  och	  vatten	  av	  ett	  utpräglat	  sektors-‐	  och	  
revirtänkande.	  Olika	  intressen	  i	  ett	  landskap	  (som	  till	  exempel	  jordbruk,	  skogsbruk,	  
gruvverksamhet,	  infrastruktur,	  vattenkraft,	  rennäring,	  biologisk	  mångfald,	  rekreation	  och	  
kulturmiljövård)	  behandlas	  ofta	  var	  för	  sig.	  Olika	  myndigheter	  ansvarar	  för	  olika	  tårtbitar,	  som	  
ofta	  överlappar	  varandra,	  av	  landskapet.	  Myndigheternas	  roller	  och	  mandat	  när	  det	  gäller	  
landskapet	  som	  helhet	  är	  otydliga.	  På	  så	  sätt	  står	  olika	  statliga	  intressen	  ibland	  emot	  varandra,	  
helhetsperspektiv	  saknas,	  den	  totala	  nyttan	  övervägs	  inte	  och	  är	  sällan	  optimerad.	  
Sektoriseringen	  är	  framför	  allt	  påtaglig	  på	  nationell	  och	  regional	  nivå,	  medan	  kommunerna	  
förväntas	  göra	  helhetsbedömningar	  i	  sina	  översiktsplaner.	  Sektoriseringen	  är	  på	  samma	  sätt	  
tydlig	  inom	  forskningen.	  
	  
Utmaningen	  handlar	  om	  att	  –	  när	  sektoriseringen	  leder	  till	  uppenbart	  negativa	  konsekvenser	  –
öka	  samförstånd	  och	  samverkan	  mellan	  olika	  myndigheter,	  sektorer	  och	  kompetenser	  i	  
forskning,	  planering	  och	  beslut.	  Utmaningen	  handlar	  också	  om	  att	  identifiera	  modeller	  och	  sätt	  
att	  arbeta	  som	  ökar	  förutsättningarna	  för	  en	  konstruktiv	  samverkan	  i	  ett	  landskapsperspektiv	  
och	  att	  sprida	  kunskap	  om	  dessa	  modeller	  och	  arbetssätt.	  	  
	  

Avsaknad	  av	  koncept,	  modeller	  och	  strategier	  
	  
Idag	  arbetar	  många	  i	  Sverige	  engagerat	  och	  intensivt	  med	  landskapsfrågor.	  Människor	  samlas,	  
sitter	  ner	  tillsammans	  och	  diskuterar	  hur	  man	  bäst	  ska	  ta	  hand	  om	  den	  där	  sjön,	  den	  där	  
våtmarken,	  den	  där	  skogen,	  den	  där	  älvdalen	  eller	  vad	  det	  nu	  är	  för	  ett	  område.	  Biosfärområden,	  
modellskogar,	  världsarv,	  fiskeområden	  och	  vattenråd	  är	  exempel	  på	  lokala,	  ofta	  lovande	  och	  
ambitiösa	  initiativ	  där	  man	  experimenterar	  med	  olika	  koncept	  på	  temat	  hållbara	  landskap.	  
Syftet	  i	  många	  av	  dessa	  initiativ	  är	  att	  nå	  ett	  långsiktigt	  hållbart	  mångbruk	  av	  och	  i	  landskapet	  
och	  en	  utveckling	  av	  sociala	  värden,	  dialog	  och	  demokrati	  (se	  vidare	  sidan	  x).	  Men	  samtidigt	  som	  
den	  lokala	  dialogen	  i	  många	  fall	  tycks	  fungera	  utmärkt	  så	  finns	  ett	  underskott	  på	  dialog	  och	  
erfarenhetsutbyte	  mellan	  olika	  initiativ	  och	  experiment.	  Det	  är	  också	  påfallande	  mycket	  som	  
görs	  i	  dessa	  landskap	  (projektmål)	  men	  påfallande	  ofta	  saknas	  utvärderingar	  som	  visar	  vad	  
dessa	  göranden	  egentligen	  leder	  till	  (effektmål).	  
	  
Utmaningen	  handlar	  om	  att	  öka	  erfarenhetsutbytet	  och	  det	  gemensamma	  lärandet	  mellan	  
pågående	  landskapsexperiment	  för	  att	  identifiera	  olika	  koncept,	  modeller	  och	  strategier,	  bland	  
annat	  för	  interaktiv	  samhällsstyrning	  (governance),	  deltagande	  och	  konflikthantering.	  
Utmaningen	  handlar	  också	  om	  att	  koppla	  ihop	  praktiken,	  politiken	  och	  forskningen	  för	  att	  bättre	  
förstå	  varandras	  perspektiv,	  roller	  och	  resultat.	  
	  

Komplexitet	  och	  osäkerhet	  
	  
Landskapet	  rymmer	  många	  ekonomiska,	  sociala	  och	  ekologiska	  relationer	  som	  interagerar,	  
påverkar	  varandra	  och	  anpassar	  sig	  efter	  varandra.	  De	  är	  en	  produkt	  av	  det	  förflutna	  och	  
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föremål	  för	  fortsatt	  förändring	  genom	  biofysiska	  processer,	  markanvändning,	  kulturella	  
tolkningar	  och	  globala	  trender	  och	  händelser.	  
	  
Utmaningen	  handlar	  om	  att	  erkänna,	  förstå,	  omfamna	  och	  hitta	  sätt	  att	  tillsammans	  diskutera	  
och	  hantera	  den	  enorma	  komplexitet	  och	  osäkerhet	  som	  finns	  i	  landskap.	  	  
	  

Olika	  tolkningar	  av	  centrala	  begrepp	  
	  
Enligt	  den	  europeiska	  landskapskonventionen	  (ELC)	  är	  landskap	  ett	  område	  sådant	  det	  
uppfattas	  av	  människor	  och	  vars	  karaktär	  är	  resultatet	  av	  samspelet	  mellan	  naturliga	  och/eller	  
mänskliga	  faktorer.	  Men	  det	  finns	  också	  många	  andra	  definitioner	  av	  begreppet	  landskap	  (se	  
bilaga	  1).	  De	  olika	  definitionerna	  har	  det	  gemensamt	  att	  de	  är	  så	  pass	  vida	  att	  de	  erbjuder	  många	  
tolkningsmöjligheter,	  vilket	  en	  del	  upplever	  som	  en	  fördel	  medan	  andra	  ser	  det	  som	  en	  nackdel.	  
Många	  andra	  begrepp	  som	  på	  olika	  sätt	  hänger	  samman	  med	  landskap	  (som	  till	  exempel	  hållbar	  
utveckling,	  ekosystemtjänster,	  ekosystemansats,	  ekologiska	  fotavtryck,	  kretslopp	  och	  
mångbruk)	  är	  inte	  heller	  helt	  okomplicerade	  och	  kanske	  inte	  ens	  fungerar.	  De	  tolkas	  olika	  av	  
olika	  aktörer	  i	  olika	  situationer.	  Att	  nå	  konsensus	  kring	  varje	  begrepp	  är	  utsiktslöst	  och	  kanske	  
inte	  ens	  önskvärt,	  men	  risken	  är	  att	  olika	  människor	  lägger	  helt	  olika	  betydelse	  i	  begreppet	  och	  
därmed	  pratar	  förbi	  varandra.	  	  
	  
Utmaningen	  handlar	  om	  att	  fortsätta	  utveckla	  ett	  gemensamt	  förhållningssätt	  till	  centrala	  
begrepp	  som	  är	  kopplade	  till	  hållbar	  utveckling	  i	  ett	  landskapsperspektiv	  –	  utan	  att	  för	  den	  skull	  
ha	  en	  ambition	  om	  konsensus	  kring	  varje	  begrepp.	  	  
	  

Urbanisering	  
	  
En	  allt	  mindre	  del	  av	  den	  svenska	  befolkningen	  bor	  på	  det	  vi	  i	  vardagligt	  tal	  brukar	  benämna	  
landsbygden,	  och	  allt	  färre	  har	  en	  ”naturlig”	  kontakt	  med	  denna	  landsbygd.	  Men	  om	  man	  
inkluderar	  människor	  som	  bor	  i	  den	  tätortsnära	  landsbygden	  så	  är	  det	  egentligen	  inte	  så	  få	  som	  
bor	  på	  landsbygden.	  Med	  detta	  resonemang	  kan	  man	  hävda	  att	  urbaniseringen	  egentligen	  inte	  
bara	  handlar	  om	  att	  vi	  flyttar	  in	  till	  städerna,	  utan	  också	  om	  att	  den	  moderna	  människan	  i	  allt	  
större	  utsträckning	  lever	  sitt	  liv	  urbäddad	  från	  sitt	  rumsliga	  sammanhang.	  Med	  detta	  menas	  att	  
vi	  blir	  allt	  mer	  oförmögna	  att	  se	  konsekvenserna	  av	  vår	  konsumtion,	  våra	  aktiviteter	  och	  vårt	  
avfall	  i	  rummet	  (det	  vill	  säga	  våra	  ekologiska	  fotavtryck).	  Detta	  gäller	  både	  folk	  som	  bor	  på	  
landet	  och	  staden.	  Vi	  är	  bara	  skenbart	  frikopplade	  från	  det	  fysiska	  landskapet,	  det	  moderna	  
samhället	  gör	  att	  vi	  inte	  ser	  den	  påverkan	  som	  ändå	  finns.	  Urbana	  människorna	  –	  oavsett	  om	  de	  
bor	  i	  staden,	  tätorten	  eller	  på	  landet	  –	  har	  liten	  kontakt	  med	  och	  kunskap	  om	  naturen,	  miljön	  och	  
landskapet.	  Urbaniseringen	  innebär	  också	  att	  politiken	  och	  policyskapandet	  i	  allt	  högre	  grad	  tar	  
sin	  utgångspunkt	  från	  ett	  urbant	  perspektiv.	  
	  
Utmaningen	  handlar	  om	  att	  öka	  människors	  (inklusive	  politikers)	  intresse	  och	  engagemang	  för,	  
och	  kunskap	  om,	  de	  fysiska	  konsekvenserna	  av	  våra	  liv	  och	  hållbar	  utveckling	  i	  ett	  
landskapsperspektiv.	  	  	  
	  

Andra	  utmaningar	  
	  
Det	  finns	  också	  en	  mängd	  andra	  utmaningar	  när	  det	  gäller	  att	  främja	  en	  hållbar	  utveckling	  i	  ett	  
landskapsperspektiv,	  till	  exempel:	  
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• Avvägningar	  mellan	  äganderätt	  och	  olika	  former	  av	  nyttjanderätter	  till	  mark	  och	  vatten.	  
Det	  är	  särskilt	  angeläget	  i	  Sverige	  eftersom	  vi	  har	  en	  allemansrätt	  som	  ger	  allmänheten	  
tillträde	  till	  naturen	  oberoende	  av	  avtal.	  

• EU:s	  ersättningssystem	  när	  det	  gäller	  jordbruk.	  
• Avsaknad	  av	  kunskap	  om	  vilka	  uppfattningar	  om,	  och	  behov	  av,	  landskapet	  som	  

svenskar	  med	  utländsk	  bakgrund	  har.	  	  
• Brister	  i	  det	  politiska	  och	  administrativa	  systemet	  för	  att	  hantera	  allmänhetens	  

deltagande	  i	  beslutsprocesser.	  
• Osäkerhet	  kring	  hur	  expertkunskap	  (vetenskaplig	  kunskap	  och	  planeringskompetens)	  

ska	  vägas	  mot	  allmänhetens	  kunskap	  och	  kompetens.	  
• Otydliga	  politiska	  signaler.	  Landskapet	  lyfts	  ofta	  fram	  i	  nationella	  och	  regionala	  

miljöprogram,	  men	  ofta	  med	  väldigt	  oprecisa	  formuleringar.	  En	  del	  hävdar	  att	  
landskapet	  saknas	  i	  svensk	  lagstiftning,	  till	  exempel	  finns	  idag	  inget	  lagstadgat	  
områdesskydd	  med	  hänsyn	  till	  speciella	  landskapsvärden.	  Andra	  menar	  att	  
andemeningen	  i	  den	  europeiska	  landskapskonventionen	  sedan	  länge	  finns	  inarbetad	  i	  
miljöbalken.	  	  
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Landskapsarbetet	  i	  Sverige	  idag	  
	  
Landskapet	  är	  en	  gemensam	  tillgång	  och	  ett	  gemensamt	  ansvar.	  Denna	  formulering	  är	  på	  samma	  
gång	  ett	  konstaterande	  och	  en	  uppmaning.	  Och	  som	  det	  verkar	  så	  har	  många	  –	  myndigheter,	  
kommuner,	  universitet,	  civilsamhälle,	  enskilda,	  med	  flera	  –	  hörsammat	  uppmaningen:	  För	  idag	  
händer	  det	  mycket,	  på	  alla	  nivåer	  och	  på	  olika	  platser,	  när	  det	  gäller	  landskapsarbetet	  i	  Sverige.	  
	  
Här	  följer	  en	  uppräkning	  av	  styrmedel,	  aktörer	  och	  initiativ	  som	  alla,	  på	  något	  sätt,	  verkar	  för	  
hållbara	  landskap	  i	  Sverige.	  Redovisningen	  gör	  inga	  anspråk	  på	  att	  vara	  fullständig,	  utan	  ska	  
läsas	  som	  en	  första	  orientering	  när	  det	  gäller	  pågående	  arbete	  för	  hållbara	  landskap.	  	  
	  
Flera	  personer	  har	  kommenterat	  och	  lämnat	  värdefulla	  synpunkter	  till	  detta	  avsnitt	  som	  ännu	  
inte	  arbetats	  in	  i	  skrivningarna,	  bland	  andra	  Kajsa	  Berggren	  (projektledare	  för	  Biosfärområde	  
Vindelälvsdalen),	  Johan	  Svensson	  (SLU	  och	  Vilhelmina	  Model	  Forest),	  Ulrika	  Åkerlund	  
(Boverket),	  Göran	  Blom	  (Naturvårdsverket)	  och	  Knut-‐Per	  Hasund,	  Jordbruksverket.	  
	  

Styrmedel	  (konventioner,	  direktiv	  och	  lagar)	  
	  
Europeiska	  landskapskonventionen	  (ELC)	  
	  
Den	  europeiska	  landskapskonventionen	  öppnades	  i	  Florens	  år	  2000	  och	  kallas	  därför	  för	  
”Florenskonventionen”	  (Florence	  Convention).	  Konventionen	  trädde	  i	  kraft	  år	  2004	  då	  tio	  av	  
Europarådets	  medlemsländer	  skrev	  under	  den.	  Landskapskonventionen	  syftar	  till	  att	  förbättra	  
skydd,	  förvaltning	  och	  planering	  av	  europeiska	  landskap.	  Den	  syftar	  också	  till	  att	  främja	  
samarbetet	  kring	  landskapsfrågor	  inom	  Europa	  och	  till	  att	  stärka	  allmänhetens	  och	  
lokalsamhällets	  delaktighet	  i	  det	  arbetet.	  (Ihse,	  2010;	  Jerker	  Moström)	  
	  
Konventionen	  omfattar	  natur-‐,	  landsbygds-‐,	  stads-‐	  och	  förortsområden.	  Den	  inbegriper	  
landområden,	  inlandsvatten	  och	  havsområden.	  Den	  avser	  landskap	  som	  kan	  anses	  som	  särskilt	  
värdefulla,	  men	  även	  vardagliga	  landskap	  och	  vanvårdade	  landskap.	  Landskapskonventionen	  
menar	  också	  att	  landskapet	  måste	  ses	  som	  en	  helhet	  som	  formas	  av	  samverkan	  mellan	  natur	  och	  
kultur,	  istället	  för	  att	  naturvärden	  och	  kulturvärden	  uppmärksammas	  var	  för	  sig.	  (Sarlöv	  Herlin,	  
2012)	  
	  
Landskapskonventionen	  har	  arbetats	  fram	  inom	  Europarådet	  och	  omfattar	  de	  länder	  som	  är	  
medlemmar	  av	  Europarådet.	  Landskapskonventionen	  kan	  inte	  likställas	  med	  en	  lag,	  direktiv	  
eller	  regelverk,	  utan	  är	  ett	  normativt	  ramverk	  med	  en	  uppsättning	  principer	  som	  blir	  
vägledande	  för	  hur	  vi	  ser	  på	  och	  arbetar	  med	  landskapsfrågor.	  (Ihse,	  2010;	  Jerker	  Moström)	  
	  
Sverige	  skrev	  under	  landskapskonventionen	  redan	  2001	  men	  ratificerade	  den	  först	  i	  januari	  
2011.	  Konventionen	  trädde	  i	  kraft	  i	  Sverige	  1	  maj	  2011.	  Det	  innebär	  bland	  annat	  att	  Sverige	  ska:	  

• erkänna	  landskapets	  betydelse	  i	  den	  egna	  lagstiftningen	  
• öka	  medvetenheten	  om	  landskapets	  värde	  och	  betydelse	  i	  det	  civila	  samhället,	  i	  privata	  

organisationer	  och	  hos	  offentliga	  myndigheter	  
• främja	  delaktighet	  i	  beslut	  och	  processer	  som	  rör	  landskapet	  lokalt	  och	  regionalt	  
• utveckla	  en	  helhetssyn	  på	  landskapets	  värden	  och	  hållbar	  förvaltning	  av	  dessa	  
• utbyta	  kunskap	  och	  delta	  i	  europeiska	  samarbeten	  om	  frågor	  som	  rör	  landskapet	  	  

(RAÄ	  webbplats)	  
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Det	  finns	  också	  en	  mängd	  andra	  internationella	  direktiv	  och	  konventioner	  som	  har	  stor	  inverkan	  
på	  det	  svenska	  landskapsarbetet,	  bland	  andra:	  

• EU:s	  ramdirektiv	  för	  vatten	  
• EU:s	  art-‐	  och	  habitatdirektiv	  
• FN:s	  konvention	  om	  biologisk	  mångfald	  
• Europarådets	  Farokonvention	  (kultur	  och	  kulturarv)	  

	  
Fysisk	  planering	  
	  
Den	  nationella	  långsiktiga	  strategin	  för	  användning	  av	  mark	  och	  vatten	  gjordes	  i	  och	  med	  den	  
fysiska	  riksplaneringen	  på	  1970-‐talet.	  Arbetets	  slutsatser,	  när	  det	  gäller	  riktlinjer	  och	  principer	  
för	  långsiktigt	  skydd	  och	  utnyttjande	  av	  det	  svenska	  landskapet,	  kom	  till	  uttryck	  i	  den	  tidigare	  
Naturresurslagens	  bestämmelser	  och	  utförliga	  förarbeten.	  Dessa	  bestämmelser	  återfinns	  nu	  i	  3	  
och	  4	  kap.	  Miljöbalken.	  Intentionerna	  bakom	  Miljöbalkens	  hushållningsbestämmelser	  
överensstämmer	  i	  viktiga	  avseenden	  med	  den	  europeiska	  landskapskonventionens	  intentioner,	  
bland	  annat:	  	  

• Landskapet	  ses	  som	  en	  gemensam	  tillgång	  och	  ett	  gemensamt	  ansvar.	  
• Landskapet	  beskrivs	  i	  områden	  och	  delområden	  så	  som	  de	  uppfattas	  och	  värderas	  av	  

människor.	  
• Landskapet	  betraktas	  som	  en	  helhet	  och	  inte	  uppdelat	  efter	  sektorer.	  
• I	  landskapet	  möts	  och	  samverkar	  olika	  sektorsintressen	  och	  aktörer.	  Ingen	  enskild	  aktör	  

har	  ett	  ensamt	  ansvar	  för	  landskapet.	  
• Många	  olika	  ”sakägare”	  behöver	  komma	  till	  tals.	  

(Ihse,	  2011;	  Erik	  Casten	  Carlberg)	  
	  
Regleringarna	  i	  Miljöbalken	  och	  i	  PBL	  (plan-‐	  och	  bygglagen)	  bygger	  på	  föreställningen	  att	  en	  
helhetssyn	  behövs	  på	  landskapets	  potential	  och	  resurser,	  och	  att	  en	  sådan	  helhetssyn	  kan	  
åstadkommas	  genom	  konstruktiv	  samverkan	  mellan	  stat	  och	  kommun	  främst	  på	  två	  
samverkansområden.	  För	  det	  första	  gäller	  det	  samverkan	  i	  kunskapsförsörjningen	  om	  det	  
svenska	  landskapets	  potential	  och	  resurser.	  För	  det	  andra	  gäller	  det	  samverkan	  genom	  
kunskapsutbyte	  och	  samråd	  i	  samband	  med	  kommunernas	  översiktsplanearbete,	  
regionplanering	  och	  i	  övrigt	  planarbete.	  
(Ihse,	  2011;	  Erik	  Casten	  Carlberg)	  
	  
CAP	  (Jordbrukspolitiken)	  
	  
Skogsvårdslagen	  
	  

Myndigheter	  
	  
Utvecklingen	  mot	  en	  helhetssyn	  på	  landskapet	  har	  på	  många	  håll	  drivits	  framåt	  av	  lokala	  
intressenter,	  medan	  statens	  roll	  har	  inskränkts	  till	  att	  förmedla	  kontakter	  med	  de	  
internationella	  organen	  eller	  inlemma	  initiativen	  i	  befintligt	  naturvårdsarbete.	  Det	  som	  behövs	  
för	  att	  utveckla	  dessa	  processer	  är	  inte	  alltid	  ökad	  nationell	  samordning	  genom	  lagstiftning,	  utan	  
det	  kan	  lika	  gärna	  handla	  om	  att	  på	  olika	  sätt	  underlätta	  lokalt	  engagemang	  genom	  vägledning	  
eller	  genom	  tillhandahållande	  av	  finansiella	  resurser.	  Länsstyrelserna	  har	  i	  detta	  en	  viktig	  roll	  
bl.a.	  genom	  sitt	  arbete	  med	  regionala	  utvecklingsprogram	  och	  strategier.	  	  
(Utdrag	  från	  prop	  om	  biologisk	  mångfald	  och	  ekosystemtjänster,	  våren	  2014)	  
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Riksantikvarieämbetet	  
	  
Riksantikvarieämbetets	  verkar	  för	  att	  landskapet	  planeras,	  förvaltas	  och	  utvecklas	  på	  ett	  
hållbart	  sätt	  genom	  att	  tillsammans	  med	  andra	  myndigheter	  och	  organisationer:	  
	  	  

• Utveckla	  och	  utvärdera	  olika	  typer	  av	  styrmedel	  för	  landskapet.	  
• Bidra	  till	  kunskapsutveckling	  kring	  landskapet	  genom	  tillgängliggörande	  av	  data,	  

information	  och	  källor	  till	  landskapets	  historia.	  
• Utveckla	  metoder	  för	  att	  dokumentera,	  analysera	  och	  värdera	  landskapet.	  
• Fördela	  forsknings-‐	  och	  utvecklingsanslag	  till	  forskning	  om	  landskapet.	  
• Genomföra	  övervakning	  och	  uppföljning	  av	  förändringarna	  i	  landskapet.	  
• Delta	  i	  internationellt	  samarbete	  och	  utbyte	  kring	  landskapsfrågor.	  

(Riksantikvarieämbetets	  webbplats)	  
	  
Naturvårdsverket	  
	  
Naturvårdsverket	  arbetar	  på	  uppdrag	  av	  regeringen	  och	  är	  den	  myndighet	  i	  Sverige	  som	  har	  
överblick	  över	  hur	  miljön	  mår	  och	  hur	  miljöarbetet	  går.	  Verket	  har	  också	  uppgiften	  att	  
samordna,	  följa	  upp	  och	  utvärdera	  arbetet	  med	  Sveriges	  miljömål.	  Naturvårdsverkets	  uppdrag	  
är	  att:	  

• Ta	  fram	  kunskap	  och	  underlag	  som	  används	  för	  att	  utveckla	  vårt	  eget	  och	  andras	  
miljöarbete	  

• Bidra	  till	  att	  utveckla	  miljöpolitiken	  genom	  att	  ge	  regeringen	  bra	  beslutsunderlag	  och	  
genom	  att	  skapa	  drivkraft	  i	  arbetet	  inom	  EU	  och	  internationellt	  

• Genomföra	  miljöpolitiken	  i	  samverkan	  genom	  att	  agera	  så	  att	  miljöbalken	  ska	  följas	  och	  
miljömålen	  uppnås.	  

(Källa:	  Göran	  Blom,	  Naturvårdsverket)	  
	  
Skogsstyrelsen	  
	  
Skogsstyrelsen	  ansvarar	  för	  att	  den	  svenska	  skogspolitiken	  förs	  ut	  och	  förverkligas	  i	  praktiken	  
av	  de	  som	  äger	  och	  brukar	  skogen.	  Skogsbruket	  har	  en	  stor	  inverkan	  på	  landskapet.	  
Skogspolitiken	  vilar	  på	  två	  jämställda	  mål,	  produktionsmålet	  och	  miljömålet.	  	  
	  
Jordbruksverket	  
	  
Jordbruksverket	  är	  regeringens	  expertmyndighet	  på	  det	  jordbrukspolitiska	  området.	  Verket	  
jobbar	  enligt	  visionen	  ”Enklare	  tillsammans”	  för	  att	  bidra	  till	  ett	  konkurrenskraftigt	  jordbruk,	  en	  
levande	  landsbygd	  och	  ett	  hållbart	  samhälle,	  vilket	  också	  innefattar	  ett	  varierat	  odlingslandskap.	  	  
(Jordbruksverkets	  webbplats)	  
	  
Trafikverket	  
	  
Trafikverket	  ansvarar	  för	  den	  långsiktiga	  planeringen	  av	  transportsystemet	  för	  sjöfart	  och	  
luftfart,	  vägtrafik	  och	  järnvägstrafik.	  Ansvaret	  omfattar	  även	  byggande,	  drift	  och	  underhåll	  av	  
statliga	  vägar	  och	  järnvägar	  vilket	  innebär	  att	  Trafikverket	  bedriver	  en	  i	  högsta	  grad	  
landskapspåverkande	  verksamhet.	  Ny	  infrastruktur	  innebär	  alltid	  ingrepp	  i	  landskapet,	  men	  
med	  bra	  planering	  och	  olika	  kompensationsåtgärder	  finns	  det	  möjlighet	  att	  som	  helhet	  ändå	  
skapa	  nya	  värden	  och	  kraftigt	  begränsa	  den	  negativa	  påverkan	  på	  landskapets	  värden.	  Vid	  
underhåll	  av	  vägar	  och	  järnvägar	  kan	  skötselåtgärder	  anpassas	  efter	  det	  omgivande	  landskapet.	  
(Trafikverkets	  webbplats)	  
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Boverket	  
	  
Hushållning	  med	  landets	  mark-‐	  och	  vattenresurser	  är	  ett	  led	  i	  Sveriges	  arbete	  för	  långsiktigt	  
hållbart	  samhällsbyggande.	  Det	  är	  Boverkets	  uppgift	  och	  ansvar	  i	  ett	  framtidsperspektiv	  att	  följa	  
upp	  och	  bevaka	  dessa	  frågor.	  (Ihse,	  2011;	  Erik	  Casten	  Carlberg)	  
	  
Tillväxtverket	  
	  
I	  arbetet	  med	  att	  utveckla	  attraktiva	  miljöer	  för	  näringslivets	  utveckling	  blir	  planeringen	  av	  
landskapet	  allt	  väsentligare.	  Den	  övergripande	  samhällsplaneringen	  får	  därför	  en	  allt	  större	  roll	  
genom	  att	  den	  påverkar	  förutsättningarna	  för	  näringslivets	  möjligheter	  att	  utvecklas.	  Denna	  
utveckling	  påverkar	  Tillväxtverket.	  Dels	  genom	  att	  företag	  och	  regioner	  i	  större	  omfattning	  
beaktar	  landskapets	  utformning	  och	  förändring,	  vilket	  i	  sin	  tur	  resulterar	  i	  att	  behovet	  av	  
verkets	  insatser	  också	  förändras.	  Dels	  genom	  att	  Regeringskansliet,	  via	  näringsdepartementet	  i	  
huvudsak	  utformar	  uppdrag	  till	  Tillväxtverket	  som	  i	  större	  omfattning	  beaktar	  landskapet.	  
Därtill	  har	  insikten	  stärkts	  om	  att	  tillgängligheten	  till	  och	  ett	  landskap	  för	  alla	  utgör	  en	  
konkurrensfördel	  för	  företag,	  regioner	  och	  Sverige	  när	  det	  gäller	  att	  attrahera	  efterfråga	  
kompetens	  och	  människor	  till	  sitt	  företag	  eller	  region.	  	  
(Tillväxtverkets	  webbplats)	  
	  
Havs-‐	  och	  vattenmyndigheten	  
	  
Havs-‐	  och	  vattenmyndigheten,	  HaV,	  arbetar	  för	  att	  lösa	  viktiga	  miljöproblem	  och	  skapa	  en	  
hållbar	  förvaltning	  av	  hav,	  sjöar	  och	  vattendrag.	  
	  
Vattenmyndigheterna	  
	  
Införandet	  av	  EU:s	  ramdirektiv	  för	  vatten	  i	  svensk	  lagstiftning	  2004	  innebar	  ett	  nytt	  
helhetsgrepp	  på	  vattenfrågorna	  och	  vattenmyndigheterna	  skapades	  för	  att	  samordna	  arbetet	  
med	  att	  bevara	  och	  förbättra	  kvaliteten	  på	  våra	  vatten	  enligt	  direktivet.	  Vattenmyndigheternas	  
lokala	  vattenråd	  har	  visat	  sig	  vara	  en	  möjlighet	  för	  bygden	  att	  bygga	  upp	  och	  bibehålla	  kunskap	  
kring	  vattenfrågor	  i	  den	  egna	  bygden.	  Syftet	  med	  vattenråd	  är	  att	  bevara	  eller	  uppnå	  en	  god	  
vattenstatus	  i	  åar,	  älvar,	  insjöar,	  kustvatten	  och	  grundvatten.	  Vattenmyndigheterna	  har	  en	  viktig	  
roll	  i	  landskapsarbetet	  eftersom	  de	  utgår	  från	  vattenavrinningsområden.	  
	  
Länsstyrelserna	  
	  
Länsstyrelserna	  har	  en	  nyckelroll	  när	  det	  gäller	  samordning	  av	  kunskapsförsörjningen	  om	  
landskapet	  inom	  respektive	  län	  och	  i	  bevakningen	  av	  att	  riksintressen	  och	  andra	  statliga	  
intressen	  tas	  tillvara	  i	  samhällsplaneringen	  inom	  länet.	  Länsstyrelsen	  ska	  kontrollera	  att	  
kommunerna	  i	  sina	  översiktsplaner	  beaktar	  riksintressen	  enligt	  Miljöbalken.	  (Ihse,	  2011;	  Erik	  
Casten	  Carlberg)	  
	  
Länsstyrelserna	  har	  också	  ansvar	  för	  att	  ta	  fram	  regionala	  landskapsstrategier	  och	  regionala	  
handlingsplaner	  för	  utveckling	  av	  grön	  infrastruktur.	  Strategiernas	  syfte	  är	  att	  tydliggöra	  var	  
värden	  finns	  i	  landskapet	  samt	  var	  åtgärder	  behövs	  för	  att	  bevara	  och	  gynna	  dessa	  värden.	  
Handlingsplanernas	  syfte	  är	  att	  identifiera	  naturområden,	  biotoper,	  strukturer	  och	  element	  i	  
landskapet	  som	  tillsammans	  skapar	  ett	  ekologiskt	  sammanhang	  som	  utgör	  förutsättningen	  för	  
att	  bevara	  landskapets	  biologiska	  mångfald	  och	  främja	  dess	  ekosystemtjänster.	  (Regeringens	  
proposition	  2013/14:141)	  
	  
	  



	  

12 

	  
LANDSKAPSNODEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 

	  
	   	  

	  
Miljömålsberedningen	  
	  
Den	  1	  juli	  2010	  beslutade	  regeringen	  att	  tillsätta	  en	  parlamentarisk	  beredning	  vars	  uppgift	  är	  att	  
lämna	  förslag	  till	  regeringen	  om	  hur	  Sveriges	  miljökvalitetsmål	  och	  generationsmål	  kan	  nås.	  
Miljömålsberedningen	  och	  är	  sammansatt	  av	  ledamöter	  från	  sju	  av	  riksdagspartierna,	  samt	  
sakkunniga	  och	  experter	  utsedda	  av	  regeringen.	  Syftet	  med	  Miljömålsberedningen	  är	  att	  nå	  en	  
bred	  politisk	  samsyn	  med	  långsiktiga	  beslut	  på	  de	  svåraste	  områdena	  inom	  miljöpolitiken.	  
Miljömålsberedningens	  uppdrag	  är	  att	  utveckla	  strategier	  innehållande	  etappmål,	  styrmedel	  och	  
åtgärder	  inom	  särskilt	  svåra	  områden	  som	  kräver	  långsiktiga	  politiska	  avvägningar	  och	  där	  flera	  
olika	  samhällsintressen	  spelar	  in.	  Beredningens	  övergripande	  mandat	  gäller	  fram	  till	  år	  2020.	  
Genom	  tilläggsdirektiv	  kommer	  beredningen	  under	  denna	  tid	  att	  ta	  fram	  strategier	  inom	  
områden	  som	  regeringen	  prioriterar.	  Beredningen	  har	  hittills	  bland	  annat	  överlämnat	  
delbetänkandet	  Med	  miljömålen	  i	  fokus	  -‐	  hållbar	  användning	  av	  mark	  och	  vatten	  (SOU	  2014:50),	  
till	  regeringen.	  (Webbplats	  statens	  offentliga	  utredningar)	  
	  

Kommuner	  
	  
I	  Sverige	  är	  det	  en	  kommunal	  angelägenhet	  att	  planlägga	  mark-‐	  och	  vattenområden.	  Detta	  kallas	  
ofta	  det	  kommunala	  planmonopolet.	  Enligt	  Plan-‐	  och	  bygglagen	  ska	  alla	  kommuner	  ha	  en	  aktuell	  
översiktsplan	  som	  omfattar	  hela	  kommunens	  yta.	  Översiktsplanen	  innehåller	  kommunens	  
politiska	  vision	  och	  är	  ett	  strategiskt	  dokument	  för	  utvecklingen	  av	  den	  fysiska	  miljön.	  (Ihse,	  
2011;	  Erik	  Casten	  Carlberg)	  
	  
Översiktsplanen	  har	  relativt	  få	  krav	  på	  innehållet,	  och	  kommunen	  är	  fri	  att	  välja	  vilka	  
frågeställningar	  som	  ska	  vara	  i	  fokus.	  Kommunen	  måste	  dock	  redovisa	  till	  staten	  via	  
länsstyrelsen	  hur	  kommande	  mark-‐	  och	  vattenanvändning	  bidrar	  till	  en	  långsiktigt	  hållbar	  
livsmiljö.	  Samråd	  och	  utställning	  ska	  ge	  medborgarna	  möjlighet	  till	  insyn	  och	  påverkan	  vid	  
utformningen	  av	  översiktsplanen.	  (Ihse,	  2011;	  Erik	  Casten	  Carlberg)	  
	  
För	  delområden	  inom	  kommunen	  kan	  översiktsplanen	  detaljeras	  genom	  att	  en	  så	  kallad	  
fördjupad	  översiktsplan	  (föp)	  upprättas.	  Syftet	  med	  en	  föp	  är	  att	  mer	  djupgående	  beskriva	  och	  
ge	  förslag	  till	  hur	  samhället	  bör	  utvecklas	  inom	  ett	  mindre	  geografiskt	  område.	  Fördjupade	  
översiktsplaner	  finns	  i	  regel	  för	  de	  större	  tätorterna	  i	  respektive	  kommun.	  
	  

Exempel	  på	  andra	  koncept,	  initiativ	  och	  aktörer	  
	  
Världsarv	  
	  
Ett	  världsarv	  är	  ett	  kulturminne	  eller	  naturminne	  som	  är	  så	  värdefullt	  att	  det	  är	  en	  angelägenhet	  
för	  hela	  mänskligheten.	  Det	  är	  en	  plats,	  ort,	  miljö	  eller	  objekt	  som	  på	  ett	  alldeles	  unikt	  sätt	  
vittnar	  om	  jordens	  och	  människans	  historia.	  När	  de	  en	  gång	  kommit	  med	  på	  den	  prestigefyllda	  
världsarvslistan	  garanteras	  de	  skydd	  och	  vård	  för	  all	  framtid.	  UNESCO:s	  världsarv	  omfattar	  idag	  
981	  natur-‐	  och	  kulturvärldsarv	  i	  160	  länder.	  I	  Sverige	  finns	  15	  världsarv:	  Drottningholm,	  Ekerö	  
(1991);	  Birka	  och	  Hovgården,	  Ekerö	  (1993);	  Engelsbergs	  bruk,	  Fagersta	  (1993);	  
Hällristningsområdet	  i	  Tanum	  (1994);	  Skogskyrkogården,	  Stockholm	  (1994);	  Hansestaden	  
Visby,	  Gotland	  (1995);	  Laponia,	  Lappland	  (1996);	  Gammelstads	  kyrkstad,	  Luleå	  (1996);	  
Örlogsstaden	  Karlskrona	  (1998);	  Södra	  Ölands	  odlingslandskap	  (2000);	  Höga	  Kusten,	  
Ångermanland	  (2000);	  Falun	  och	  Kopparbergslagen	  (2001);	  Varbergs	  radiostation	  i	  Grimeton	  
(2004);	  Struves	  meridianbåge	  (2005);	  och	  Hälsingegårdarna	  (2012).	  (Riksantikvarieämbetets	  
webbplats)	  
	  



	  

13 

	  
LANDSKAPSNODEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 

	  
	   	  

	  
	  
Biosfärområden	  (MAB)	  
	  
UNESCO	  organiserar	  också	  biosfärområden	  som	  syftar	  till	  att	  vara	  modellområden	  för	  hållbar	  
utveckling.	  Idag	  finns	  631	  biosfärområden	  i	  117	  länder.	  Sverige	  har	  fem	  biosfärområden:	  
Kristianstad	  vattenrike,	  Blekinge	  Arkipelag,	  Östra	  Vätterbranterna,	  Nedre	  Dalälven	  och	  
Vänerskärgården	  med	  Kinnekulle.	  Dessutom	  är	  några	  nya	  på	  gång,	  bland	  annat	  i	  Vindelälvens	  
avrinningsområde.	  
	  
Modellskogar	  
	  
International	  Model	  Forest	  Network	  är	  ett	  nätverk	  av	  landskapsstora	  fallstudier	  för	  att	  testa	  och	  
utveckla	  hållbar	  markanvändning	  och	  förvaltning	  i	  nära	  samarbete	  mellan	  forskare,	  praktiker	  
och	  beslutsfattare.	  Det	  finns	  över	  60	  områden	  globalt.	  2004	  blev	  Vilhelmina	  Model	  Forest	  den	  
första	  i	  Europa.	  Bergslagen	  Model	  Forest	  invigdes	  2013	  och	  Helge	  å	  avrinningsområde	  är	  på	  
gång.	  
	  
Leaderområden	  
	  
I	  de	  strategier	  som	  tagits	  fram	  för	  olika	  leaderområden	  är	  landskapsansatsen	  uttalad.	  Leader-‐
metoden	  bygger	  på	  lokalt	  engagemang	  där	  de	  olika	  samhällssektorerna	  ideell,	  privat	  och	  
offentlig	  tillsammans	  skapar	  förutsättningar	  för	  hållbar	  landskaps-‐	  och	  landsbygdsutveckling.	  	  
(Landsbygdsnätverket,	  2)	  
	  
Landsbygdsnätverket	  
	  
Landsbygdsnätverket	  består	  av	  cirka	  120	  nationella	  aktörer	  plus	  landets	  63	  leadergrupper.	  
Landsbygdsnätverket	  har	  olika	  arbetsgrupper	  som	  arbetar	  med	  prioriterade	  teman	  med	  
koppling	  till	  landsbygdsprogrammets	  mål.	  Hösten	  2011	  bildades	  en	  arbetsgrupp	  för	  
sammanhängande	  landskapsområden.	  Gruppens	  arbete	  med	  information	  avslutades	  under	  2012	  
men	  all	  information	  ligger	  kvar	  på	  www.landsbygdsnatverket.se.	  Huvudmålet	  med	  gruppens	  
arbete	  var	  att	  få	  till	  bättre	  projekt	  inom	  ramen	  för	  landsbygdsprogrammet	  genom	  att	  ta	  fram	  
tydliga	  verktyg	  och	  metoder	  där	  man	  på	  olika	  nivåer	  ger	  exempel	  på	  hur	  samarbeten	  kan	  se	  ut	  
och	  läggas	  upp.	  
	  
Sveaskogs	  ekoparker	  
	  
36	  stora	  landskap,	  spridda	  över	  hela	  landet,	  där	  naturvårdsvärden	  och	  ekologiska	  värden	  sätts	  
före	  ekonomiska	  värden.	  Kan	  ses	  som	  en	  del	  av	  en	  ekologisk	  landskapsplanering,	  men	  de	  olika	  
ekoparkerna	  är	  inte	  sammanbundna	  i	  någon	  ekologisk	  infrastruktur	  eller	  grönt	  nätverk,	  utan	  
utgör	  enskilda	  ”öar”	  i	  landskapet.	  Varje	  Ekopark	  har	  en	  egen	  skötselplan	  som	  tagits	  fram	  av	  
Sveaskog	  i	  samråd	  med	  myndigheter,	  ideella	  organisationer,	  samer,	  med	  flera.	  Den	  
naturvårdande	  skötseln	  innebär	  till	  exempel	  att	  Sveaskog	  bränner	  eller	  dämmer	  skogar,	  och	  
släpper	  fram	  lövskog	  genom	  att	  avverka	  barrskog.	  Sveaskog	  hyr	  också	  in	  betesdjur,	  kor	  och	  får,	  
som	  gör	  stor	  naturvårdsnytta.	  Den	  största	  parken	  är	  på	  21	  000	  ha	  och	  den	  minsta	  på	  1	  000	  ha.	  
(Sveaskog)	  
	  
Stora	  Ensos	  ekologiska	  landskapsplaner	  
	  
Har	  tidigt	  arbetat	  med	  ekologiska	  landskapsplaner,	  och	  har	  speciellt	  gjort	  det	  för	  områden	  med	  
specifika	  arter;	  typ	  vitryggig	  hackspett.	  Har	  jobbat	  över	  stora	  landskapsavsnitt.	  
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SCA	  mångfaldsparker	  
	  
Mångfaldsparkerna	  är	  landskapsavsnitt	  på	  flera	  hundra	  hektar	  där	  minst	  halva	  arealen	  ska	  
avsättas	  eller	  skötas	  för	  att	  gynna	  natur-‐	  och	  kulturvärden.	  SCA:s	  plan	  är	  att	  etablera	  fem	  
mångfaldsparker,	  idag	  finns	  tre:	  Peltovaara	  i	  Norrbotten,	  Tjäderberget	  i	  Västerbotten,	  och	  
Sörgraninge	  i	  Ångermanland.	  (SCA)	  
	  
Familjeskogsbruket/privatpersoner	  som	  äger	  skog	  
	  
Idag	  finns	  det	  ungefär	  330	  000	  familjeskogsbrukare/privatpersoner	  som	  äger	  skog	  i	  Sverige.	  
Tillsammans	  äger	  och	  brukar	  de	  hälften	  av	  landets	  totala	  skogsareal.	  LRF	  samlar	  drygt	  170	  000	  	  
av	  dessa.	  Drygt	  110	  000	  också	  är	  medlemmar	  i	  någon	  av	  landets	  fyra	  skogsägarföreningar.	  	  
	  
Mångfalden	  av	  ägare	  inom	  familjeskogsbruket	  gör	  det	  svårt	  med	  samordning	  i	  ett	  
landskapsperspektiv.	  Familjeskogsbrukets	  eget	  koncept	  för	  hållbara	  landskap	  utgår	  från	  att	  det	  
enskilda	  ägandet	  är	  en	  förutsättning	  för	  landskapets	  förvaltning	  och	  att	  det	  spridda	  
markägandet	  och	  brukandet	  i	  kombination	  med	  långsiktigheten	  som	  följer	  av	  
generationsägandet	  är	  en	  tillgång	  som	  bidrar	  till	  att	  upprätthålla	  landskapets	  mångfald	  och	  
variation.	  	  
	  
Lantbruket/LRF	  
	  
Jordbruket	  har	  naturligtvis	  en	  mycket	  stor	  påverkan	  på	  landskapet	  och	  vår	  upplevelse	  av	  
landskapet.	  Här	  behövs	  en	  utförligare	  beskrivning	  om	  vad	  jordbruket	  bidrar	  med	  samt	  något	  om	  
vad	  LRF	  gör,	  både	  livsmedel	  och	  kanske	  även	  vattenfrågor	  såsom	  Greppa	  Näringen	  mm.	  
	  
Renbruksplaner	  
	  
Samebyarnas	  renbruksplaner	  är	  ett	  exempel	  på	  en	  landskapsplanering	  med	  synkroniserad	  
inventeringsmetodik	  för	  renskötselns	  markanvändningsbehov	  på	  55	  procent	  av	  Sveriges	  
landareal.	  Här	  ingår	  också	  förvaltning	  och	  kommunikation	  av	  dessa	  data	  bland	  annat	  för	  
underlag	  till	  samråd.	  50	  samebyar	  är	  för	  närvarande	  involverade	  i	  planarbetet	  och	  hittills	  har	  
drygt	  20	  miljoner	  hektar	  kartlagts	  inom	  renskötselområdet	  
	  
Hållbara	  Bergslagen	  
	  
Bergslagen	  har	  en	  mer	  än	  2000	  år	  lång	  historia	  av	  integrerad	  användning	  av	  malm,	  skog	  och	  
vatten.	  Denna	  långa	  historia	  av	  nyttjande	  av	  landskapet	  innebär	  idag	  behov	  av	  tvärsektoriellt	  
samarbete	  för	  landsbygdsutveckling	  och	  restaurering	  av	  ekosystem.	  Landskapet	  måste	  ses	  som	  
ett	  system	  som	  består	  av	  både	  människor	  och	  natur.	  Deltagande,	  samverkan	  och	  gemensamt	  
lärande	  med	  intressenter	  från	  offentlig,	  privat	  och	  ideell	  sektor	  behövs	  för	  hållbart	  brukande	  
och	  förvaltning	  av	  naturresurser	  och	  landskapsvärden.	  För	  att	  bidra	  till	  att	  tillgodose	  dessa	  
behov	  bildades	  föreningen	  Hållbara	  Bergslagen	  år	  2009.	  Hållbara	  Bergslagen	  är	  ett	  regionalt	  
initiativ	  som	  arbetar	  för	  hållbara	  landskap	  i	  Bergslagen	  och	  samlar	  intressenter	  från	  näringsliv,	  
statliga	  organisationer,	  föreningar,	  såväl	  som	  akademi	  och	  skolor.	  (Hållbara	  Bergslagen)	  
	  
International	  Association	  for	  Landscape	  Ecology	  (IALE)	  
	  
International	  Association	  for	  Landscape	  Ecology	  befrämjar	  tvärvetenskaplig	  forskning	  och	  
utveckling	  av	  kunskap	  inom	  landskapsrelaterade	  områden	  (landskapsarkitektur,	  
naturvetenskap,	  geografi	  och	  social	  vetenskap),	  och	  stöder	  kommunikation	  mellan	  forskare	  och	  
praktiker.	  IALE	  International	  bildades	  1982	  IALE	  Sweden	  är	  den	  svenska	  regionen	  av	  
International	  Association	  for	  Landscape	  Ecology.	  Med	  landskapsekologi	  avses	  studier	  av	  
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landskapets	  variation	  i	  tid	  och	  rum	  i	  ett	  brett	  och	  tvärvetenskapligt	  perspektiv.	  
Landskapsekologi	  är	  ett	  gränsöverskridande	  ämnesfält	  mellan	  i	  första	  hand	  geografi	  och	  ekologi.	  
Det	  integrerar	  biologiska,	  fysiska	  och	  sociala	  aspekter	  av	  naturen	  och	  tar	  hänsyn	  till	  samspelet	  
mellan	  alla	  de	  faktorer	  som	  styr	  och	  påverkar	  ett	  landskap.	  (IALE:s	  hemsida)	  
	  
Världsnaturfonden	  WWF	  
	  
Projektet	  Hållbara	  landskap	  har	  fokuserat	  på	  ekologiskt	  hållbar	  mark-‐	  och	  vattenanvändning.	  
Verktyget	  har	  varit	  modellandskap	  (bland	  annat	  Östra	  Vätterbranterna	  och	  Vindelälvsdalen)	  där	  
idéer	  testats	  och	  utvecklats	  genom	  projekt	  och	  processer.	  En	  förutsättning	  har	  varit	  delaktighet	  
av	  lokala	  och	  nationella	  aktörer	  i	  utvecklandet	  av	  arbetssätt	  och	  som	  delaktiga	  i	  
samverkansprocessen	  för	  modellandskapen.	  	  
	  
WWF	  arbetade	  också	  tidigt	  med	  hållbart	  brukande,	  framförallt	  genom	  att	  stödja	  ägare	  med	  
värdefulla	  ängs-‐	  och	  hagmarker;	  i	  en	  genomtänkt	  kedja	  från	  markvård,	  djurvård,	  och	  
distributionskedjor	  för	  kött	  från	  naturbetesmarker.	  	  
	  
Ett	  axplock	  av	  ytterligare	  aktörer	  och	  initiativ	  som	  på	  olika	  sätt	  jobbar	  med	  landskap	  
	  

• Naturhistoriska	  riksmuseet	  
• Vitterhetsakademin	  
• Naturskyddsföreningen	  
• Paraplyorganisationen	  Svenskt	  friluftsliv	  och	  dess	  medlemsorganisationer	  
• Baltic	  Landscapes	  
• Euroscapes	  
• Civilscape	  –	  We	  are	  the	  landscape	  people,	  	  
• South	  Baltic	  Landscape	  Forum	  
• Long	  Term	  Socio-‐Economic	  and	  Ecological	  Research	  (LTSER).	  	  
• Forest-‐Landscape-‐Society,	  SLU	  
• Permanent	  European	  Conference	  for	  the	  Study	  of	  the	  Rural	  Landscape	  
• Landscape	  Research	  Group	  
• Landscapes	  for	  People,	  Food	  and	  Nature	  
• World	  Rural	  Landscapes	  
• Landscape	  Europé	  

	  
	  
	   	  



	  

16 

	  
LANDSKAPSNODEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 

	  
	   	  

Förutsättningar	  för	  en	  landskapsnod	  inom	  ramen	  för	  KSLA	  
	  
Sedan	  början	  av	  2000-‐talet	  har	  det	  inom	  KSLA	  förts	  diskussioner	  om	  att	  etablera	  en	  kvalificerad	  
och	  oberoende	  arena	  där	  myndigheter,	  organisationer,	  företag	  och	  allmänhet	  kan	  mötas	  för	  
dialog	  och	  samtal	  om	  landskapet.	  	  
	  

Allmänt	  om	  KSLA	  
	  
Akademien	  är	  en	  oberoende	  och	  opartisk	  organisation	  som	  ska	  verka	  för	  att	  de	  materiella	  och	  
immateriella	  värden	  som	  genereras	  från	  forskning	  och	  praktisk	  erfarenhet	  inom	  den	  gröna	  
sektorn	  ger	  så	  betydelsefulla	  bidrag	  som	  möjligt	  till	  samhällsutvecklingen,	  på	  kort	  och	  på	  lång	  
sikt.	  
	  
Akademien	  är	  en	  aktiv	  mötesplats	  för	  vetenskap	  och	  praktisk	  erfarenhet.	  Akademien	  är	  också	  en	  
oberoende	  och	  kritiskt	  granskande	  organisation,	  som	  till	  samhällets	  gagn	  ska	  främja	  ett	  
ekologiskt,	  etiskt,	  estetiskt	  och	  socialt	  hållbart	  och	  därmed	  ekonomiskt	  bärkraftigt	  nyttjande	  och	  
vård	  av	  jord,	  skog,	  växter,	  djur,	  vatten	  och	  luft.	  Häri	  inbegrips	  även	  vidareförädling	  av	  produkter	  
och	  tjänster	  till	  konsumenterna	  samt	  landsbygdens	  frågor	  i	  vid	  mening.	  
	  
Akademien	  ska	  allsidigt	  belysa	  den	  gröna	  sektorns	  betydelse	  för	  hela	  samhällets	  utveckling	  och	  
för	  vår	  försörjning	  med	  säkra	  produkter,	  samspelet	  mellan	  natur	  och	  människa	  samt	  beakta	  den	  
gröna	  sektorns	  värde	  för	  rekreation,	  boende,	  rehabilitering,	  sport-‐	  och	  fritidsaktiviteter.	  
	  
Akademiens	  drygt	  600	  ledamöter	  –	  som	  kommer	  från	  forskning,	  praktik,	  administration	  och	  
näringsliv	  men	  som	  i	  akademien	  företräder	  sin	  personliga	  kompetens	  –	  är	  akademiens	  främsta	  
resurs.	  Ledamöterna	  är	  organiserade	  i	  tre	  avdelningar:	  Allmänna	  avdelningen,	  
Jordbruksavdelningen	  och	  Skogsavdelningen.	  	  
	  
Akademien	  leds	  av	  en	  preses,	  ordförande,	  med	  en	  vice	  preses	  som	  ställföreträdare.	  Akademiens	  
styrelse	  utgörs	  av	  akademikollegium	  som	  består	  av	  preses,	  vice	  preses	  och	  akademiens	  
sekreterare,	  de	  tre	  avdelningsordförandena	  och	  ytterligare	  nio	  ledamöter,	  tre	  från	  varje	  
avdelning.	  
	  
Akademiens	  hus	  ligger	  på	  Drottninggatan	  95	  B	  i	  centrala	  Stockholm.	  Här	  finns	  bland	  annat	  en	  
plenisal	  för	  konferenser	  och	  seminarier	  som	  rymmer	  ca	  100	  personer,	  en	  större	  möteslokal	  och	  
två	  mindre	  möteslokaler,	  samt	  en	  matsal.	  Här	  ryms	  också	  KSLA:s	  kansli	  där	  13	  personer	  arbetar,	  
och	  akademiens	  forskningsbibliotek	  (se	  bilaga	  4,	  sidan	  30)	  som	  är	  specialiserat	  på	  skogs-‐	  och	  
jordbrukshistorisk	  litteratur	  i	  vid	  och	  tvärvetenskaplig	  mening.	  Akademien	  äger	  också	  två	  
donationsgårdar:	  Enaforsholm	  i	  Jämtland	  och	  Barksätter	  i	  Södermanland.	  
	  

Landskapsfrågor	  inom	  KSLA	  
	  
KSLA	  har	  från	  dess	  start	  i	  början	  av	  1800-‐talet	  varit	  en	  viktig	  plats	  när	  det	  gäller	  diskussioner	  
kring	  utformningen	  av	  det	  svenska	  landskapet.	  Förutom	  att	  akademien	  hade	  såväl	  ett	  
vetenskapligt	  uppdrag	  som	  ett	  förvaltningsuppdrag	  var	  man	  vid	  starten	  initiativtagare	  till	  att	  
med	  hjälp	  av	  statistik	  kartera	  de	  olika	  typer	  av	  jordbruksresurser	  som	  fanns	  i	  landet.	  När	  det	  
gäller	  de	  mer	  handfasta	  processer	  som	  format	  landskapet	  handlar	  det	  naturligt	  nog	  till	  en	  början	  
om	  jordbruk	  och	  skogsbruk	  men	  under	  1900-‐talet	  också	  naturvård	  samt	  på	  senare	  tid	  till	  
exempel	  turistnäring,	  livsmedel	  och	  landskapsutveckling.	  
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Under	  de	  senaste	  15	  åren	  har	  diskussionen	  om	  landskapsfrågorna	  intensifierats	  inom	  KSLA.	  Till	  
exempel	  hade	  miljökommittén	  under	  perioden	  2000–2007	  landskapet	  och	  dess	  förändringar	  
som	  övergripande	  arbetsområde.	  Målet	  med	  detta	  arbete	  var	  en	  helhetssyn	  på	  landskapet	  och	  
dess	  roll	  och	  betydelse	  för	  samhället.	  Arbetet	  har	  också	  haft	  en	  tydlig	  koppling	  till	  hållbar	  
utveckling	  och	  miljöfrågor.	  
	  
KSLA	  har	  de	  senaste	  åren	  också	  genomfört	  seminarier	  och	  rundabordssamtal,	  ofta	  i	  nära	  
samarbete	  med	  bl.a.	  Riksantikvarieämbetet,	  kring	  frågor	  som:	  

• landskapets	  brukande	  och	  de	  processer	  som	  förändrar	  det,	  
• immateriella	  värden,	  i	  konst,	  litteratur	  och	  musik,	  
• hur	  vi	  når	  förbättrad	  kunskapsförsörjning?	  

	  
2011	  genomförde	  KSLA,	  i	  samarbete	  med	  RAÄ	  och	  Vitterhetsakademien,	  ett	  seminarium	  på	  
temat	  ”Landskapsperspektiv	  –	  hur	  gör	  det	  skillnad?”,	  som	  behandlade	  den	  Europeiska	  
Landskapskonventionen	  (publicerat	  i	  KSLA	  T	  nr	  4	  2011).	  2012	  hölls	  också	  en	  sammankomst	  
med	  temat	  ”Landskapskonventionen	  –	  pålaga	  eller	  möjlighet?”.	  Det	  finns	  fler	  nummer	  KSLAT	  
som	  behandlar	  landskapsfrågor,	  bl.a.	  KSLAT	  2001,	  140:5	  (Landskapet:	  restprodukt	  eller	  
medvetet	  skapat?),	  KSLAT	  2009:5	  (Landet	  utanför),	  KSLAT	  2010-‐3	  (Vindkraft,	  javisst!	  Men	  inte	  
alltid	  och	  inte	  överallt)	  och	  KSLAT	  2012-‐6	  (Jorden	  vi	  ärvde	  -‐	  Den	  svenska	  åkermarken	  i	  ett	  
hållbarhetsperspektiv).	  Seminarier	  och	  konferenser	  hölls	  i	  anslutning	  till	  dessa	  och	  i	  andra	  
tillfällen.	  
	  
Bland	  KSLA:s	  ledamöter	  finns	  bred	  och	  kvalificerad	  kompetens	  inom	  frågor	  som	  berör	  
landskapet,	  såväl	  från	  ett	  teoretiskt	  som	  ett	  praktiskt	  perspektiv	  och	  företrädare	  för	  såväl	  
brukarintressen	  som	  bevarandeintressen	  finns	  inom	  organisationen.	  Bland	  ledamöterna	  finns	  
kompetens	  och	  rutin	  av	  att	  diskutera	  nyttjande	  och	  bevarande	  samtidigt	  och	  kunskap	  om	  
hållbara	  lösningar	  på	  landsbygden.	  Många	  ledamöter	  har	  stora	  nätverk	  och	  akademien	  har	  
sedan	  många	  år	  ett	  gott	  samarbete	  med	  personer	  från	  myndigheter,	  universitet,	  organisationer	  
och	  företag	  när	  det	  gäller	  landskapsfrågor.	  	  
	  

Synpunkter	  ”utifrån”	  
	  
2012	  genomförde	  KSLA	  ett	  rundabordssamtal	  kring	  etablerandet	  av	  ett	  Landskapsforum.	  Vid	  
dessa	  aktiviteter	  deltog	  företrädare	  från	  myndigheter,	  organisationer,	  forskning	  och	  privata	  
företag.	  Man	  var	  överens	  om	  vikten	  av	  att	  etablera	  ett	  Landskapsforum,	  där	  man	  har	  ett	  
helhetsperspektiv	  utifrån	  såväl	  produktion	  som	  miljö	  och	  kultur.	  Här	  framfördes	  också	  värdet	  av	  
att	  Landskapsforumet	  finns	  i	  en	  oberoende	  organisation,	  som	  kan	  ta	  upp	  alla	  frågor	  utan	  att	  ha	  
något	  egenintresse.	  	  
	  
I	  april	  2014	  intervjuades	  en	  handfull	  personer	  som	  inte	  jobbar	  på	  KSLA:s	  kansli	  och	  som	  inte	  
heller	  är	  ledamöter	  i	  KSLA	  men	  som	  inom	  sina	  uppdrag	  jobbar	  med	  landskapsfrågor.	  
	  
Behövs	  en	  landskapsnod?	  
	  
På	  frågan	  ”Behövs	  en	  oberoende	  och	  kvalificerad	  arena	  för	  dialog	  och	  samtal	  om	  landskap	  mellan	  
myndigheter,	  organisationer,	  företag	  och	  allmänhet?”	  svarade	  sex	  personer	  utanför	  KSLA	  på	  
följande	  sätt:	  
	  
–	  Ja,	  behövs	  verkligen	  en	  plats	  där	  man	  kan	  mötas,	  en	  slags	  garant	  för	  långsiktighet	  i	  samverkan	  
mellan	  olika	  parter.	  Landskapskonventionen	  är	  så	  konstruerad	  att	  inte	  en	  part	  kan	  ta	  allt	  ansvar	  
utan	  det	  är	  ett	  gemensamt	  arbete.	  (Birgitta	  Johansen,	  Riksantikvarieämbetet)	  
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–	  Det	  är	  en	  form	  jag	  tror	  på	  om	  man	  blandar	  praktik,	  teori,	  policy,	  politik.	  Men	  det	  behöver	  
finnas	  ett	  tydligt	  syfte	  och	  fokus.	  (Johanna	  MacTaggart,	  nationell	  MAB-‐koordinator)	  
	  
–	  Beror	  på	  inriktning,	  syfte	  och	  mandat.	  Men	  landskapsfrågorna	  behöver	  alla	  möjliga	  forum	  och	  
verktyg	  för	  att	  nå	  ut.	  Det	  är	  viktigt	  att	  få	  en	  vetenskaplig	  diskussion	  som	  går	  på	  ”tvärsen”.	  
(Johnny	  Hedman,	  Trafikverket)	  
	  
–	  Ja,	  det	  behövs.	  Det	  finns	  redan	  många	  olika	  landskapsinitiativ	  som	  större	  eller	  mindre	  
utsträckning	  arbetar	  likartat	  och	  i	  likartad	  riktning,	  där	  det	  finns	  tydliga	  synergimöjligheter.	  
(Johan	  Svensson,	  SLU	  och	  Model	  Forest)	  
	  
–	  Ja,	  verkligen.	  Det	  är	  en	  komplex	  fråga.	  Vi	  som	  jobbar	  med	  landsbygden	  har	  ju	  huggit	  tag	  i	  ELC	  
för	  att	  komma	  bort	  från	  stuprören	  och	  få	  ett	  helhetstänk.	  Jättebra	  om	  det	  finns	  en	  mer	  nationell	  
arena	  för	  det	  här	  så	  vi	  alla	  kan	  lära	  oss	  mer	  om	  de	  här	  frågorna.	  (Catharina	  Hellström	  Engström,	  
Länsstyrelsen	  Skåne	  och	  fd	  ordf.	  i	  arbetsgruppen	  sammanhängande	  landskapsområden,	  
Landsbygdsnätverket)	  
	  
–	  Jag	  är	  en	  liten	  aning	  bekymrad	  över	  ordet	  landskap	  eftersom	  det	  gärna	  förknippas	  med	  
landskapskonventionen	  och	  den	  är	  redan	  implementerad	  i	  svensk	  lag	  på	  olika	  sätt.	  Ingen	  
myndighet	  är	  särskilt	  intresserad	  av	  att	  lyfta	  fram	  ordet	  landskapskonvention.	  Men	  anspråken	  
på	  mark	  ökar	  hela	  tiden	  från	  olika	  intressen.	  Vi	  skulle	  behöva	  arbeta	  med	  landskapet	  för	  att	  ha	  
gröna	  spridningskorridorer	  och	  vi	  skulle	  behöva	  jobba	  med	  landskapsplanering.	  (Maggie	  
Javelius,	  Naturvårdsverket)	  
	  
Är	  KSLA	  rätt	  aktör?	  	  
	  
På	  frågan	  ”Är	  KSLA	  rätt	  aktör	  att	  ta	  det	  här	  initiativet?”	  svarade	  sex	  personer	  utanför	  KSLA	  på	  
följande	  sätt:	  
	  
–	  Ja,	  KSLA	  har	  renommé	  och	  kunskap,	  inte	  ett	  universitet	  men	  en	  kunskapsorganisation.	  KSLA	  
har	  heller	  ingen	  maktfunktion	  och	  inget	  beslutsmandat	  och	  är	  därför	  oberoende.	  (Birgitta	  
Johansen,	  Riksantikvarieämbetet)	  
	  
–	  KSLA	  kan	  vara	  en	  intressant	  aktör.	  (Maggie	  Javelius,	  Naturvårdsverket)	  
	  
–	  Det	  är	  möjligt.	  Finns	  ingen	  annan	  som	  jag	  kan	  komma	  på.	  (Johanna	  MacTaggart,	  nationell	  MAB-‐
koordinator)	  
	  
–	  Varför	  inte?	  (Johnny	  Hedman,	  Trafikverket)	  
	  
–	  Det	  jag	  gillar	  med	  det	  här	  är	  att	  akademierna	  har	  kunskap	  och	  bryr	  sig	  om	  landskapsfrågor.	  
(Mats	  Widgren,	  Vitterhetsakademien)	  
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Webbplatser	  
	  
Baltic	  Landscapes	  
http://www.skogsstyrelsen.se/en/Projektwebbar/Baltic-‐Landscape/	  
	  
Civilscape	  
http://www.civilscape.eu/civilscape/content/en/organisation/startseite.html?jid=1o3	  
	  
Euroscapes	  
http://www.euroscapes.org/index.asp	  
	  
Forest-‐Landscape-‐Society,	  SLU	  
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http://www.slu.se/en/faculties/s/about-‐the-‐faculty/departments/school-‐of-‐forest-‐
engineers/research/sustainable-‐forest/	  
	  
Hållbara	  Bergslagen:	  
http://www.bergslagen.org/sv/om/	  
	  
IALE:	  
http://iale.se/sw/?page_id=11	  
	  
International	  Model	  Forest	  Network:	  
http://www.imfn.net/international-‐model-‐forest-‐network	  
	  
Kungliga	  skogs-‐	  och	  lantbruksakademien	  (KSLA):	  
http://www.ksla.se	  
	  
Landscapes	  for	  People,	  Food	  and	  Nature	  
http://peoplefoodandnature.org	  
	  
Landskapsobservatorium:	  
http://www.landskapsobservatorium.se/?page_id=11	  
	  
Long	  Term	  Socio-‐Economic	  and	  Ecological	  Research	  (LTSER)	  
http://www.lter-‐europe.net/Organisation/facility%20types/ltser-‐platforms	  
	  
Länsstyrelsen	  Västernorrlands	  län,	  om	  vattendirektivet:	  
http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/miljo-‐och-‐klimat/vatten-‐och-‐
vattenanvandning/svensk-‐vattenforvaltning-‐vattendirektivet/Pages/default.aspx	  
	  
Miljömålsberedningen	  (Statens	  offentliga	  utredningar):	  
http://www.sou.gov.se/sb/d/17400	  
	  
Naturvårdsverket,	  om	  grön	  infrastruktur:	  
http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-‐och-‐
pressmeddelanden/Nyhetsbrev/Miljoovervakning/Artiklar-‐2013/Gron-‐infrastruktur/	  
	  
Prezi-‐presentation	  
http://prezi.com/ungm1a_mpe3e/sammanhangande-‐landskapsomraden/	  
	  
Riksantikvarieämbetet,	  om	  landskap:	  
http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/	  
	  
Riksantikvarieämbetet,	  om	  världsarv:	  
http://www.raa.se/upplev-‐kulturarvet/varldsarv/	  
	  
SCA,	  om	  mångfaldsparker:	  
http://www.sca.com/sv/skog/Press/Nyheter-‐SCA-‐Skog/2014/Tva-‐nya-‐mangfaldsparker/	  
	  
Sigtunaprojektet:	  
http://www.sigtunagk.se/se/sigtunaprojektet	  
	  
Skogsstyrelsen,	  om	  renbruksplaner:	  
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Projekt/Pagaende-‐projekt/Renbruksplaner1/	  
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South	  Baltic	  Landscape	  Forum	  
http://www.lifescape.eu	  
	  
Sveaskogs,	  om	  ekoparker:	  
http://www.sveaskog.se/Om-‐Sveaskog/skogsbruk-‐och-‐miljo/naturvard/ekoparker/	  
	  
Svenska	  MAB	  (Man	  And	  Biosphere	  program):	  
http://www.biosfaromrade.org	  
	  
Tillväxtverket,	  om	  landskapskonventionen:	  
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/insatserfortillvaxt/regionalutveckling/tillvaxtskapan
desamhallsplanering/tillvaxtverketarbetarmedlandskapskonventionen.4.1304101f13fcd69abab
65a.html	  
	  
Vilhelmina	  Model	  Forest:	  
http://www.vilhelminamodelforest.se	  
	  
Wikipedia,	  om	  hållbar	  utveckling:	  
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hållbar_utveckling	  
	  
www.landscapes.ecoagriculture.org	  
	  
www.cifor.org	  
	  
World	  Rural	  Landscapes	  
http://www.worldrurallandscapes.org	  
	  
Landscape	  Europé	  
http://landscape-‐europe.net	  
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Bilaga	  1:	  Centrala	  begrepp	  –	  definitioner	  och	  förklaringar	  
	  
	  
Ekologiska	  fotavtryck	  
	  
Ekologiska	  fotavtryck	  är	  ett	  mått	  på	  mängden	  resurser	  som	  en	  människa	  förbrukar.	  Det	  är	  
uttryckt	  i	  den	  areal	  av	  förnyelsebara	  resurser	  som	  behövs	  för	  att	  försörja	  en	  människa	  eller	  ett	  
land.	  I	  snitt	  har	  varje	  människa	  på	  jorden	  ett	  avtryck	  på	  två	  hektar.	  Beskriver	  hur	  stor	  ekologisk	  
yta	  som	  krävs	  för	  att	  producera	  och	  assimilera	  (ta	  hand	  om)	  avfallet.	  (Wikipedia)	  
	  
Ekosystemansats	  
	  
Tanken	  med	  ekosystemansatsen	  är	  att	  hållbart	  nyttja	  naturresurser	  och	  bevara	  biologisk	  
mångfald	  genom	  en	  förvaltning	  som	  hela	  tiden	  anpassas	  och	  förbättras	  och	  där	  man	  tar	  hänsyn	  
till	  de	  ekologiska,	  sociala	  och	  ekonomiska	  aspekterna.	  Förvaltningen	  bör	  baseras	  på	  
vetenskapliga	  metoder,	  och	  ekosystemansatsen	  betonar	  försiktighetsprincipen.	  
Ekosystemansatsen	  erkänner	  att	  människan	  är	  en	  viktig	  del	  av	  många	  ekosystem	  och	  
poängterar	  att	  alla	  berörda	  i	  samhället	  bör	  vara	  med	  när	  målen	  för	  bevarande	  och	  hållbart	  
nyttjande	  av	  mark,	  vatten	  och	  naturresurser	  formuleras.	  För	  att	  skapa	  engagemang	  och	  
delaktighet	  ska	  åtgärder	  genomföras	  på	  lägsta	  lämpliga	  nivå	  i	  samhället.	  
Arbetsmetoden	  lyfter	  även	  fram	  att	  ekosystemen	  har	  en	  viktig	  funktion	  när	  det	  gäller	  att	  
producera	  varor	  och	  tjänster,	  så	  kallade	  ekosystemtjänster,	  som	  vi	  människor	  är	  beroende	  av.	  
(Naturvårdsverket)	  
	  
En	  viktig	  källa	  till	  vägledning	  och	  inspiration	  på	  internationell	  nivå	  har	  varit	  ekosystemansatsen	  
som	  är	  en	  arbetsmetod,	  eller	  förvaltningsstrategi,	  för	  bevarande	  och	  hållbart	  nyttjande	  av	  
naturresurser	  som	  även	  inkluderar	  rättviseaspekter.	  Den	  har	  sitt	  ursprung	  i	  konventionen	  om	  
biologisk	  mångfald	  (CBD)	  och	  preciseras	  i	  tolv	  olika	  principer	  som	  utgör	  byggstenarna	  i	  denna	  
arbetsmetod	  (Naturvårdsverkets	  rapport	  Ekosystemansatsen	  –	  en	  väg	  mot	  bevarande	  och	  
hållbart	  nyttjande	  av	  naturresurser,	  rapport	  5782,	  2007).	  Konventionen	  har	  i	  sin	  tur	  tagit	  
inspiration	  från	  Förenta	  nationernas	  organisation	  för	  utbildning,	  vetenskap	  och	  kultur	  (Unesco),	  
som	  med	  Världsarvskonventionen	  och	  biosfärprogrammet	  (Man	  and	  Biosphere,	  MAB)	  erbjuder	  
ett	  ramverk	  för	  att	  jämka	  samman	  naturvården	  med	  andra	  samhällsintressen	  såsom	  hållbart	  
nyttjande	  och	  kulturvärden.	  (prop	  om	  biologisk	  mångfald	  och	  ekosystemtjänster)	  
	  
Ekosystemtjänster	  
	  
Ekosystemtjänster	  är	  ”ekosystemens	  direkta	  och	  indirekta	  bidrag	  till	  människors	  
välbefinnande”	  (Naturvårdsverket,	  2012).	  Ekosystemens	  funktioner	  kan	  alltså	  bidra	  både	  direkt	  
och	  indirekt	  till	  samhället.	  De	  mer	  synliga	  ekosystemtjänsterna,	  som	  t.ex.	  produktion	  av	  
livsmedel	  och	  träråvara	  (varor),	  beror	  på	  andra	  tjänster,	  som	  t.ex.	  jordbildning,	  närings-‐	  och	  
vattenreglering.	  	  
Baserat	  på	  det	  indelningssystem	  för	  ekosystem-‐tjänster	  som	  används	  internationellt	  har	  
följande	  fyra	  kategorier	  identifierats:	  	  

• Försörjande	  (producerande):	  ekosystem-‐tjänster	  är	  de	  varor	  som	  produceras,	  t	  ex	  mat,	  
vatten,	  trä	  och	  fiber.	  	  

• Reglerande:	  ekosystemtjänster	  är	  nyttan	  människor	  har	  av	  ekosystemfunktioner	  som	  
påverkar	  miljöfaktorer	  som	  t.ex.	  klimat,	  översvämningar,	  avfallsnedbrytning	  och	  kon-‐
troll	  av	  sjukdomar	  samt	  pollinering	  av	  våra	  grödor.	  	  

• Kulturella:	  ekosystemtjänster	  innefattar	  skönhet,	  inspiration,	  rekreation	  och	  andliga	  
värden	  som	  bidrar	  till	  vårt	  välbefinnande.	  	  
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• Stödjande:	  ekosystemtjänster	  är	  grund-‐läggande	  funktioner	  i	  ekosystemen	  som	  är	  en	  
förutsättning	  för	  alla	  de	  andra	  ekosystemtjänsterna,	  bl.a,	  jordmånsbildning,	  fotosyntes	  
och	  biokemiska	  kretslopp.	  

(SOU	  2013:68,	  sammanfattning)	  
	  
	  
FN-‐initiativet	  och	  det	  internationella	  forskningsprogrammet	  Millennium	  Ecosystem	  Assessment	  
2001–2005	  beskriver	  fyra	  olika	  typer	  av	  ekosystemtjänster:	  

1. Understödjande	  funktioner	  som	  näringscirkulation,	  syreproduktion	  och	  bildning	  av	  
jordarter.	  

2. Tillgodoseende	  funktioner	  som	  produktion	  av	  mat,	  fiber,	  bränsle	  och	  vatten.	  
3. Reglerande	  funktioner	  som	  klimatreglering,	  vattenrening	  och	  översvämningsskydd.	  
4. Kulturella	  funktioner	  som	  att	  ge	  kunskap,	  rekreation	  och	  estetiska	  värden.	  

(Sarlöv	  Herlin,	  2012,	  sid	  79)	  
	  
Generationsmålet	  
	  
Det	  övergripande	  målet	  för	  miljöpolitiken	  är	  att	  till	  nästa	  generation	  lämna	  över	  ett	  samhälle	  där	  
de	  stora	  miljöproblemen	  är	  lösta,	  utan	  att	  orsaka	  ökade	  miljö-‐	  och	  hälsoproblem	  utanför	  
Sveriges	  gränser.	  (Proposition	  209/2010:155	  Svenska	  miljömål	  ett	  effektivare	  miljöarbete)	  
	  
Grön	  infrastruktur	  
	  
När	  landskapet	  fragmentiseras	  försämras	  förutsättningarna	  för	  den	  biologiska	  mångfalden.	  I	  
Europa	  –	  liksom	  i	  många	  andra	  delar	  av	  världen	  -‐	  har	  naturliga	  landskap	  fragmenterats.	  Förlust	  
av	  habitat	  och	  ökande	  avstånd	  mellan	  de	  habitat	  som	  återstår,	  är	  förändringar	  som	  medför	  en	  
ökad	  risk	  för	  att	  arter	  ska	  dö	  ut.	  Grön	  infrastruktur	  innebär	  en	  helhetssyn	  på	  landskapet,	  där	  
man	  ser	  till	  strukturer	  i	  landskapet	  som	  säkerställer	  överlevnad	  av	  livsmiljöer	  och	  arter.	  På	  så	  
sätt	  upprätthålls	  ekosystemens	  förmåga	  att	  leverera	  viktiga	  ekosystemtjänster.	  
(Naturvårdsverkets	  webbplats	  1)	  
	  
Förslag	  NV	  2013	  
Ett	  sammanhängande	  nätverk	  av	  strukturer	  i	  landskapet	  och	  brukande	  av	  dessa	  som	  
säkerställer	  en	  långsiktig	  överlevnad	  av	  livsmiljöer	  och	  arter,	  genom	  att	  spridningsmöjligheter	  
säkerställs	  och	  på	  så	  vis	  vidmakthålls	  ekosystemens	  förmåga	  att	  leverera	  viktiga	  
ekosystemtjänster	  
	  	  
EU:s	  Ministerråd	  2010	  
Ett	  sammanhängande	  nätverk	  av	  naturområden,	  inkluderande	  jordbruksmark,	  gröna	  
korridorer,	  våtmarker,	  skogar,	  inhemska	  växtsamhällen	  och	  marina	  områden	  som	  naturligt	  
reglerar	  stormar,	  temperaturer,	  översvämningar	  och	  kvaliteten	  på	  vatten,	  luft	  och	  ekosystem.	  
	  	  
Hållbart	  skogsbruk	  
	  
Hållbart	  skogsbruk	  (Sustainable	  Forest	  Management,	  SFM)	  definieras	  i	  en	  bilaga	  till	  Lissabon	  
resolutionen	  (MCPFE	  1998)	  som:	  ”förvaltning	  och	  användande	  av	  skog	  och	  skogsmark	  på	  ett	  
sätt	  och	  i	  en	  takt,	  som	  upprätthåller	  deras	  biologiska	  mångfald,	  produktivitet,	  
föryngringsförmåga,	  livs-‐kraft	  och	  deras	  potential	  att	  nu	  och	  i	  framtiden	  fylla	  relevanta	  
ekologiska,	  ekonomiska	  och	  sociala	  funktioner	  på	  lokal,	  nationell	  och	  global	  nivå	  och	  att	  inte	  
orsaka	  skada	  på	  andra	  ekosystem.”	  
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Hållbar	  utveckling	  
	  
Hållbar	  utveckling	  (engelska:	  sustainable	  development)	  är	  ett	  begrepp	  som	  har	  till	  mål	  att	  
beskriva	  människans	  liv	  på	  en	  planet	  med	  begränsade	  resurser.	  Den	  innefattar	  ett	  idealt	  läge	  för	  
samhället	  där	  levnadsvillkor	  och	  resursanvändning	  möter	  mänskliga	  behov	  utan	  att	  äventyra	  
hållbarheten	  i	  ekosystem	  och	  miljön	  så	  att	  även	  framtida	  generationer	  kan	  få	  sina	  behov	  
tillgodosedda.	  Hållbar	  utveckling	  knyter	  ihop	  hållbarheten	  i	  ekosystemen	  med	  de	  sociala	  och	  
ekonomiska	  utmaningar	  mänskligheten	  möter.	  /…/	  Begreppet	  ’‘hållbar	  utveckling’’	  
introducerades	  av	  Lester	  Brown	  1981	  och	  fick	  sin	  internationella	  spridning	  i	  samband	  med	  FN-‐
rapporten	  ’‘vår	  gemensamma	  framtid’’	  (1987),	  kallad	  Brundtlandrapporten.	  I	  rapporten	  
myntade	  kommissionen	  vad	  som	  har	  blivit	  den	  mest	  citerade	  definitionen	  av	  hållbar	  utveckling:	  
’’Utveckling	  som	  tillgodoser	  dagens	  behov	  utan	  att	  äventyra	  kommande	  generationers	  
möjligheter	  att	  tillgodose	  sina	  behov’’.	  (Wikipedia)	  
	  
Landskap	  
	  
Enligt	  den	  europeiska	  landskapskonventionen	  är	  landskap	  ett	  område	  sådant	  som	  det	  uppfattas	  
av	  människor	  och	  vars	  karaktär	  är	  resultatet	  av	  påverkan	  av	  och	  samspel	  mellan	  naturliga	  
och/eller	  mänskliga	  faktorer.	  (RAÄ	  webbplats)	  
	  
Det	  finns	  förutom	  landskapskonventionens	  definition	  en	  lång	  rad	  olika	  definitioner	  –	  det	  är	  inte	  
svårt	  att	  hitta	  ett	  hundratal	  i	  litteraturen.	  
	  
The	  total	  spatial	  and	  visual	  entity	  of	  human	  living	  space.	  (Troll,	  tysk	  geograf,	  definition	  från	  
1930-‐talet.)	  
	  
Ett	  påtagligt	  och	  karakteristiskt	  resultat	  av	  ett	  ständigt	  pågående	  samspel	  mellan	  de	  
fysiskgeografiska	  förutsättningarna	  på	  jordytan	  och	  i	  atmosfären	  samt	  samhället	  uttryckt	  genom	  
dess	  kulturella,	  social	  och	  teknologiska	  potential.	  Ett	  landskap	  omfattar	  också	  såväl	  abiotiskt	  
som	  biotiskt	  betingade	  flöden	  in	  och	  ur	  det	  avgränsade	  landskapsutrymmet.	  (Sporrong,	  svensk	  
kulturgeograf,	  definition	  från	  2000-‐talet.)	  
Eller	  utformat	  på	  följande	  sätt:	  
Såväl	  naturbetingade	  som	  kulturbetingade	  fenomen	  bildar	  tillsammans	  själva	  
landskapsbegreppet	  liksom	  också	  de	  flöden	  av	  idéer	  och	  materia	  som	  påverkat	  och	  påverkar	  vår	  
omgivning.	  Landskapet	  ska	  alltså	  ses	  som	  resultatet	  av	  samspelet	  mellan	  människan,	  samhället	  
och	  naturen.	  (Sporrong.)	  
	  
Landskap	  är	  symboliska	  miljöer	  skapade	  av	  mänskliga	  handlingar	  som	  ger	  mening	  till	  naturen	  
och	  miljön	  och	  som	  definierar	  och	  formar	  miljön	  från	  en	  viss	  synvinkel	  och	  genom	  ett	  speciellt	  
filter	  av	  värderingar	  och	  övertygelser.	  /	  ...	  /	  Vår	  förståelse	  för	  naturen	  och	  för	  mänskliga	  
relationer	  till	  miljön	  är	  kulturella	  uttryck	  som	  används	  för	  att	  definiera	  vem	  vi	  var,	  vem	  vi	  är	  och	  
vilka	  vi	  hoppas	  att	  vara	  på	  denna	  plats	  och	  i	  detta	  utrymme.	  Landskap	  är	  en	  återspegling	  av	  
dessa	  kulturella	  identiteter,	  som	  handlar	  om	  oss	  själva	  snarare	  än	  om	  den	  naturliga	  miljön.	  /	  ...	  /	  
Varje	  flod	  är	  mer	  än	  bara	  en	  flod.	  Varje	  sten	  är	  mer	  än	  bara	  en	  sten.	  (Greider	  and	  Garkovich,	  
1994)	  
	  
Landscapes	  are	  inside	  our	  heads,	  basically	  filled	  with	  memories	  and	  associations.	  
	  
Ingen	  äger	  ju	  landskapet.	  Landskapet	  är	  den	  allmänning	  där	  vi	  lever	  våra	  liv.	  (Jewert,	  2012,	  sid	  
34-‐35)	  
	  
Landskapet	  innefattar	  både	  stad	  och	  land	  och	  interaktionen	  däremellan	  är	  viktig.	  
(Landsbygdsnätverket,	  20xx,	  sid	  xx)	  
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”Man	  kan	  säga	  att	  landskapet	  är	  det	  spelbräde	  och	  de	  uppställningar,	  vilkas	  mönster	  ger	  de	  
konkreta	  förutsättningarna	  för	  skilda	  intressena	  att	  göra	  sig	  gällande	  i	  förhållande	  till	  varandra.	  
Och	  med	  intressen	  avses	  då	  inte	  bara	  mänskliga	  strävanden	  utan	  också	  växters	  och	  djurs	  
möjligheter	  att	  existera.”	  (Torsten	  Hägerstrand:	  Landskapet	  som	  trädgård)	  
	  
Landscape	  is	  the	  ‘human	  element’	  of	  our	  environment;	  it	  is	  a	  common	  good	  that	  visibly	  and	  
invisibly	  frames	  everyday	  lives,	  helps	  to	  shape	  the	  world	  within	  us	  as	  well	  as	  around	  us,	  and	  
contributes	  to	  meeting	  significant	  economic	  and	  environmental	  challenges.	  (Makarow	  et	  al,	  
2010)	  
	  
Landscape	  includes	  the	  physical	  and	  the	  mental,	  the	  natural	  and	  the	  cultural.	  /…/	  landscape	  as	  
both	  cultural	  perception	  and	  physical	  reality.	  (Makarow	  et	  al,	  2010)	  
	  
Landskapsansats	  
	  
Landskapsansats	  är	  ett	  internationellt	  begrepp	  som	  fokuserar	  på	  (1)	  ett	  landskap	  eller	  en	  
region,	  (2)	  samverkan	  mellan	  aktörer	  samt	  (3)	  data	  och	  analyser	  om	  landskaps	  ekologiska,	  
ekonomiska,	  kulturella	  och	  sociala	  dimensioner.	  (Angelstam	  m.fl.,	  2014)	  
	  
Landskapsperspektiv	  
	  
Kan	  användas	  i	  två	  betydelser:	  

• Areellt,	  att	  man	  ser	  över	  större	  områden,	  landskap,	  i	  stället	  för	  enskilda	  objekt	  som	  en	  
våtmark	  eller	  beteshage.	  Det	  innebär	  också	  att	  man	  kan	  se	  över	  markslagsklasser,	  och	  ta	  
med	  åker,	  skog,	  bebyggelse	  osv.	  i	  samma	  ansats.	  

• Värdemässigt,	  att	  man	  samtidigt	  beaktar	  flera	  kvaliteter	  (t.ex.	  florans	  sammansättning),	  
värden	  (miljövärden,	  kulturvärden,	  timmervärden,	  osv.)	  eller	  mål,	  i	  stället	  för	  att	  bara	  se	  
till	  ett	  slags	  intresse.	  

(Knut	  Per	  Hasund,	  skriftlig	  kommentar	  till	  denna	  rapport,	  2014)	  
	  
	  
Mångbruk	  av	  landskap	  
	  
Mångbruk	  av	  landskap	  handlar	  om	  att	  samtidigt	  ta	  tillvara	  landskapet	  många	  olika	  värden	  och	  
funktioner:	  rekreation,	  produktion,	  natur-‐	  och	  kulturvärden,	  ekonomiska,	  sociala,	  historiska	  och	  
estetiska	  värden.	  Det	  handlar	  om	  att	  samordna	  olika	  användningar	  på	  samma	  område,	  för	  att	  
samtidigt	  kunna	  uppnå	  flera	  olika	  mål.	  Det	  här	  ställer	  krav	  på	  samarbete	  vid	  skötsel,	  planering	  
och	  förvaltning	  av	  landskapet,	  istället	  för	  att	  myndigheter,	  organisationer	  och	  intressegrupper	  
driver	  olika	  frågor	  sida	  vid	  sida.	  Mångbruk	  innebär	  också	  att	  de	  människor	  som	  lever	  i	  
landskapet	  och	  berörs	  av	  vad	  som	  sker	  där	  kan	  ta	  aktiv	  del	  i	  besluten.	  (Sarlöv	  Herlin,	  2012,	  sid	  
15)	  
	  
Resiliens	  
	  
Ekologisk	  resiliens:	  Inom	  ekologin	  är	  resiliens	  ett	  mått	  på	  den	  hastighet	  med	  vilken	  ett	  
ekosystem	  återgår	  till	  sitt	  föregående	  tillstånd	  efter	  att	  ha	  utsatts	  för	  en	  störning.	  Dessa	  
störningar	  kan	  innefatta	  allt	  ifrån	  chock	  och	  stress	  till	  hur	  en	  skog	  återhämtar	  sig	  efter	  storm,	  
bränder	  och	  föroreningar.	  I	  ekologiska	  sammanhang	  uppmärksammades	  resiliensen	  1973	  av	  
ekologen	  C.S.	  Holling.	  Hans	  arbete	  resulterade	  2002	  i	  boken	  "Panarchy:	  understanding	  
transformations	  in	  human	  and	  natural	  systems".	  Resiliens	  är	  idag	  en	  viktig	  del	  av	  det	  vidare	  
begreppet	  hållbar	  utveckling.	  Biologisk	  mångfald	  är	  en	  förutsättning	  för	  ekosystemens	  resiliens	  
eftersom	  det	  innebär	  en	  spridning	  av	  riskerna	  och	  större	  möjlighet	  till	  omorganisation	  efter	  en	  



	  

26 

	  
LANDSKAPSNODEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 

	  
	   	  

störning.	  Biologisk	  resiliens	  innebär	  att	  om	  en	  art	  utrotas	  kan	  dess	  utrymme	  i	  ekosystemet	  
övertas	  av	  en	  annan	  art	  med	  liknande	  funktion.	  En	  minskad	  biologisk	  resiliens	  kan	  leda	  till	  en	  
plötslig	  och	  oväntad	  ekologisk	  kollaps	  -‐	  en	  liten	  förändring	  i	  ett	  känsligt	  system	  kan	  vara	  
tillräckligt	  för	  att	  nå	  bortom	  systemets	  tröskelnivå.	  En	  sådan	  förändring	  är	  ofta	  praktisk	  taget	  
irreversibel.	  (Wikipedia)	  
	  
Social	  resiliens:	  Social	  resiliens	  är	  ett	  samhälles	  förmåga	  till	  återhämtning	  efter	  till	  exempel	  en	  
naturkatastrof	  eller	  politiska	  oroligheter.	  Ekologiska	  och	  sociala	  system	  är	  ömsesidigt	  beroende	  
av	  varandra	  och	  samverkar	  dynamiskt.	  Resiliens	  handlar	  i	  sådana	  sammanvävda	  sammanhang	  
om	  ett	  systems	  förmåga	  att	  hantera	  påverkan	  utan	  att	  övergå	  i	  ett	  mindre	  önskvärt	  tillstånd	  men	  
också	  dess	  förmåga	  till	  självorganisation	  och	  kompetenser	  vad	  gäller	  att	  lära	  och	  anpassa	  sig.	  
(Wikipedia)	  
	  
Social-‐ekologiska	  system	  
	  
	  
Tröskelvärden	  (tipping	  points)	  
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Bilaga	  2:	  Ansökan	  om	  projektstöd	  för	  etablerande	  av	  ett	  
Landskapsforum	  2013-‐10-‐07	  
	  
Huvudsyftet	  med	  att	  etablera	  en	  Landskapsnod	  är	  att	  skapa	  en	  oberoende	  arena	  för	  dialog	  och	  
samtal	  mellan	  myndigheter,	  organisationer,	  företag	  och	  allmänhet.	  Noden	  ska	  ge	  ökade	  
kunskaper	  och	  insikter	  om	  landskapets	  betydelse	  för	  det	  goda	  samhällets	  utveckling.	  Det	  ska	  
också	  leda	  till	  att	  beslut,	  fattade	  i	  politik	  och	  näringsliv,	  grundas	  på	  en	  helhetssyn	  om	  landskapet.	  
(från	  ansökan)	  
	  
KSLA	  (Kungl.	  Skogs-‐	  och	  Lantbruksakademien)	  är	  med	  sitt	  fokus	  på	  de	  areella	  näringarna	  en	  
viktig	  aktör,	  vars	  verksamhet	  påverkar	  det	  svenska	  landskapet	  både	  nu	  och	  i	  framtiden.	  KSLA	  är	  
en	  oberoende	  organisation	  och	  en	  viktig	  plattform	  för	  möten	  mellan	  myndigheter,	  näringsliv,	  
forskning	  och	  allmänhet.	  KSLA	  har	  under	  längre	  tid	  och	  på	  olika	  sätt,	  främst	  genom	  sin	  
miljökommitté,	  arbetat	  för	  en	  helhetssyn	  på	  landskapet	  och	  dess	  roll	  och	  betydelse	  för	  
samhället.	  Vi	  lyfter	  också	  fram	  betydelsen	  av	  de	  företag	  som	  är	  verksamma	  i	  landskapet,	  till	  
exempel	  skogs-‐	  och	  jordbruk.	  
	  
KSLA	  har	  bland	  annat	  genomfört	  seminarier	  och	  rundabordssamtal,	  ofta	  i	  nära	  samarbete	  med	  
bl.a.	  Riksantikvarieämbetet,	  kring	  frågor	  som:	  

• landskapets	  brukande	  och	  de	  processer	  som	  förändrar	  det,	  
• immateriella	  värden,	  i	  konst,	  litteratur	  och	  musik,	  
• hur	  vi	  når	  förbättrad	  kunskapsförsörjning.	  

	  
Redan	  2011	  genomförde	  KSLA,	  i	  samarbete	  med	  RAÄ	  och	  Vitterhetsakademien,	  ett	  seminarium	  
på	  temat	  ”Landskapsperspektiv	  –	  hur	  gör	  det	  skillnad?”,	  som	  behandlade	  den	  Europeiska	  
Landskapskonventionen.	  Under	  2012	  genomförde	  KSLA	  dels	  en	  sammankomst	  med	  temat	  
”Landskapskonventionen	  –	  pålaga	  eller	  möjlighet?”,	  dels	  ett	  rundabordssamtal	  kring	  
etablerandet	  av	  ett	  Landskapsforum.	  Vid	  dessa	  aktiviteter	  deltog	  företrädare	  från	  myndigheter,	  
organisationer,	  forskning	  och	  privata	  företag.	  Man	  var	  överens	  om	  vikten	  av	  att	  etablera	  ett	  
Landskapsforum,	  där	  man	  har	  ett	  helhetsperspektiv	  utifrån	  såväl	  produktion	  som	  miljö	  och	  
kultur.	  Här	  framfördes	  också	  värdet	  av	  att	  Landskapsforumet	  finns	  i	  en	  oberoende	  organisation,	  
som	  kan	  ta	  upp	  alla	  frågor	  utan	  att	  ha	  något	  egenintresse.	  KSLA	  är,	  med	  sin	  oberoende	  ställning	  
och	  sin	  funktion	  som	  samlingspunkt	  för	  flera	  viktiga	  aktörer	  i	  landskapet,	  den	  mest	  naturliga	  
plattformen.	  
	  
Myndigheter	  och	  organisationer	  som	  bör	  ingå	  i	  arbetet	  vid	  det	  föreslagna	  Landskapsforumet	  är	  
exempelvis:	  Riksantikvarieämbetet,	  Kulturdepartementet,	  Miljödepartementet,	  
Landsbygdsdepartementet,	  Naturvårdsverket,	  Jordbruksverket,	  LRF,	  Hushållningssällskapen,	  
Länsstyrelser,	  Kommuner,	  Universitet,	  Miljö-‐	  och	  hembygdsorganisationer.	  Dessutom	  bör	  
enskilda	  företagare	  inom	  exempelvis	  skogs-‐	  och	  lantbruk,	  ingå	  i	  samarbetet.	  
	  
Behovet	  av	  att	  ha	  helhetssyn	  på	  landskapet	  ökat	  ju	  mer	  sektoriserat	  samhället	  blivit.	  Den	  
Europeiska	  landskapskonventionen	  understryker	  detta	  behov	  i	  hela	  Europa.	  
	  
RAÄ	  har	  inom	  sitt	  uppdrag	  att	  bevaka	  den	  Europeiska	  Landskapskonventionen	  etablerat	  en	  
grupp	  med	  företrädare	  för	  myndigheter.	  Vidare	  har	  det	  inom	  Landsbygdsnätverket	  funnits	  en	  
arbetsgrupp	  med	  namnet	  ”Sammanhängande	  landskapsområden”.	  Arbetsgruppen	  har	  tagit	  fram	  
rådgivnings-‐	  och	  utbildningsmaterial	  kring	  framförallt	  praktiska	  åtgärder	  utifrån	  
Landskapskonventionen.	  Vid	  flera	  universitet	  bedrivs	  forskning,	  som	  belyser	  större	  eller	  mindre	  
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frågor	  med	  inriktning	  mot	  Landskapet.	  Samtliga	  dessa	  pusselbitar	  kommer	  att	  vara	  viktiga	  att	  
arbeta	  med	  vid	  det	  tänkta	  Landskapsforumet.	  
	  
En	  webbplats,	  ett	  s.k.	  landskapsobservatorium,	  har	  etablerats	  för	  att	  underlätta	  samarbetet	  
kring	  hur	  landskapet	  i	  Skåne	  planeras	  och	  förvaltas.	  Webbplatsen	  
(www.landskapsobservatorium.se)	  är	  ett	  samarbete	  mellan	  Länsstyrelsen	  i	  Skåne	  län,	  Sveriges	  
lantbruksuniversitet,	  Lantbrukarnas	  Riksförbund	  Skåne,	  Region	  Skåne	  och	  Kommunförbundet	  
Skåne.	  På	  webbplatsen	  samlas	  kunskap	  och	  erfarenheter	  från	  olika	  perspektiv	  genom	  artiklar,	  
krönikor,	  filmer	  och	  intervjuer.	  Sammantaget	  visas	  ett	  flöde	  av	  resonemang	  om	  hur	  landskapet	  
påverkas	  av	  globala	  och	  lokala	  trender	  och	  politiska	  beslut.	  Webbplatsen	  är	  idag	  lokal,	  men	  
intresse	  finns	  att	  göra	  den	  nationell.	  Landskapsforumet	  vid	  KSLA	  skulle	  vara	  en	  naturlig	  plats	  för	  
den	  diskussionen.	  
	  
Riksantikvarieämbetet	  kommer	  i	  samverkan	  bl.a.	  Jordbruksverket,	  Tillväxtverket,	  
Länsstyrelserna	  och	  Trafikverket	  att	  ordna	  ett	  seminarium,	  den	  24	  november	  2013,	  med	  temat	  
”För	  en	  rikare	  livsmiljö”.	  KSLA	  kommer	  att	  medverka	  vid	  seminariet.	  Diskussionerna	  och	  
slutsatserna	  vid	  seminarier	  blir	  naturliga	  att	  följa	  upp	  i	  det	  föreslagna	  Landskapsforumet.	  
	  
Aktuella	  och	  angelägna	  frågor	  vid	  ett	  Landskapsforum	  
	  
Exempel	  på	  frågor	  och	  funktioner	  som	  kommer	  att	  vara	  viktiga	  för	  det	  föreslagna	  
Landskapsforumet	  är:	  

• Forskning	  inom	  området	  
• Implementering	  av	  landskapskonventionen	  
• Brukar-‐	  och	  ägarperspektivet	  och	  former	  för	  samverkan	  mellan	  brukare	  o	  myndigheter	  
• Hållbar	  markanvändning	  –	  skydd	  av	  jordbruksmark	  
• Vara	  en	  mötesplats	  för	  dialog	  mellan	  praktiker/brukare,	  forskare,	  

intresseorganisationer,	  myndigheter	  och	  organisationer,	  kunskapsgenererande	  och	  
kunskapsspridande	  

• Webbplattform	  
	  
Bland	  KSLA:s	  ledamöter	  finns	  kvalificerad	  kompetens	  inom	  frågor	  som	  berör	  landskapet,	  såväl	  
från	  ett	  teoretiskt	  som	  ett	  praktiskt	  perspektiv.	  Vi	  har	  sedan	  tidigare	  gott	  samarbete	  med	  
personer	  från	  myndigheter,	  universitet,	  organisationer	  och	  företag	  inom	  detta	  område.	  Dessa	  
kommer	  välvilligt	  att	  ställa	  sin	  expertkunskap	  och	  sina	  erfarenheter	  inom	  området	  till	  
förfogande.	  Vår	  ambition	  är	  att	  skapa	  ett	  forum,	  som	  får	  en	  stark	  förankring	  och	  som	  kommer	  att	  
vara	  en	  naturlig	  besluts-‐	  och	  kunskapskälla	  för	  såväl	  teori	  som	  praktik.	  Forumet	  kommer	  att	  
ordna	  seminarier	  och	  ”workshops”	  för	  att	  uppnå	  sitt	  syfte.	  
	  
En	  eller	  flera	  personer	  kommer	  att	  vara	  anställda	  vid	  KSLA	  som	  expert/samordnare	  för	  att	  
ansvara	  för	  Forumets	  löpande	  verksamhet.	  
	  
De	  resurser	  som	  här	  ansöks	  om	  kommer	  att	  utgöra	  en	  betydelsefull	  grundplåt	  för	  att	  finna	  
finansiering	  till	  en	  långsiktig	  lösning	  för	  ett	  oberoende	  och	  kvalificerat	  Landskapsforum	  med	  
starkt	  engagemang	  från	  såväl	  myndigheter	  som	  organisationer	  och	  företag.	  
	  
	   	  



	  

29 

	  
LANDSKAPSNODEN – FÖRUTSÄTTNINGAR 

	  
	   	  

Bilaga	  3:	  Utdrag	  KSLA:s	  verksamhet	  och	  inriktning	  2013–2016	  
	  
Verksamhetsidé	  

• Akademien	  är	  en	  aktiv	  mötesplats	  för	  vetenskap	  och	  praktisk	  erfarenhet.	  
• Akademien	  är	  en	  oberoende	  och	  kritiskt	  granskande	  organisation,	  som	  till	  samhällets	  

gagn	  ska	  främja	  ett	  ekologiskt,	  etiskt,	  estetiskt,	  socialt	  hållbart	  och	  ekonomiskt	  
bärkraftigt	  nyttjande	  och	  vård	  av	  jord,	  skog,	  växter,	  djur,	  vatten	  och	  luft.	  Häri	  inbegrips	  
även	  vidareförädling	  av	  produkter	  och	  tjänster	  till	  konsumenterna,	  lagar	  samt	  andra	  
styrmedels	  inverkan	  samt	  landsbygdens	  frågor	  i	  vid	  mening.	  

• Akademien	  ska	  allsidigt	  belysa	  den	  gröna	  sektorns	  betydelse	  för	  hela	  samhällets	  
utveckling	  och	  för	  vår	  försörjning	  med	  säkra	  produkter,	  samspelet	  mellan	  natur	  och	  
människa	  samt	  beakta	  den	  gröna	  sektorns	  värde	  för	  miljö,	  rekreation,	  boende,	  
rehabilitering,	  sport-‐	  och	  fritidsaktiviteter.	  

	  
Verksamhetsmål	  
Övergripande	  mål	  för	  akademiens	  verksamhet	  är	  att	  verka	  för	  att	  de	  materiella	  och	  immateriella	  
värden,	  som	  genereras	  från	  forskning	  och	  praktisk	  erfarenhet	  inom	  den	  gröna	  sektorn,	  
ger	  ett	  så	  värdefullt	  bidrag	  som	  möjligt	  till	  hela	  samhällets	  utveckling,	  på	  kort	  och	  lång	  sikt.	  
	  
Kännetecken	  

• Oberoende,	  granskande	  och	  analyserande	  
• Kompetent	  och	  trovärdig	  
• Vetenskaplig	  och	  tvärvetenskaplig	  
• Praktik	  –	  teori	  
• Aktiv	  och	  oberoende	  mötesplats	  
• Framtidsinriktad	  

	  
Arbetssätt	  

• Genom	  regelbundna	  akademisammankomster	  samt	  genom	  konferenser,	  seminarier	  och	  
symposier	  erbjuder	  akademien	  ett	  forum	  för	  att	  belysa	  komplexa	  frågor	  där	  en	  samlad	  
bild	  saknas	  och	  där	  olika	  lösningar	  måste	  vägas	  mot	  varandra.	  

• Allsidighet	  och	  helhetssyn	  garanteras	  genom	  att	  konferenser,	  seminarier,	  kommittéer	  
och	  projekt	  samt	  ledamöterna	  representerar	  olika	  erfarenheter,	  kompetenser	  och	  
förhållningssätt.	  

• Det	  fria	  vetenskapliga	  samtalet	  och	  diskussionen	  över	  disciplingränserna	  är	  viktiga.	  
KSLA	  ska	  ge	  större	  möjligheter	  till	  ett	  akademiskt	  tankeutbyte	  och	  utgöra	  en	  naturlig	  
mötesplats	  för	  forskare	  och	  praktiker.	  

• Akademien	  ska	  kontinuerligt	  genomföra	  omvärlds-‐	  och	  framtidsanalyser	  för	  sina	  
ansvarsområden.	  

• Svenska	  ställningstaganden	  i	  internationella	  fora	  måste	  för	  att	  vinna	  gehör	  mycket	  
tydligt	  bygga	  på	  vetenskaplig	  grund.	  KSLA	  bör	  ställa	  sin	  samlade	  kompetens	  och	  sin	  
oberoende	  plattform	  till	  förfogande	  för	  att	  identifiera	  och	  analysera	  frågor	  och	  göra	  
kunskapssammanställningar	  som	  underlag	  för	  Sveriges	  agerande.	  

• Akademien	  gör	  sina	  aktiviteter	  i	  ökande	  grad	  tillgängliga	  för	  intressenter	  utanför	  
Stockholm,	  genom	  att	  öka	  såväl	  antalet	  webbsändningar	  som	  antalet	  aktiviteter	  ute	  i	  
landet.	  

• Kommentarer	  till	  lagförslag	  gällande	  de	  gröna	  näringarna	  är	  en	  viktig	  del	  av	  akademiens	  
arbete.	   	  
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Bilaga	  4:	  KSLA:s	  bibliotek	  
	  
Av	  Per	  Eriksson,	  KSLA	  
	  
KSLA	  har	  från	  dess	  start	  i	  början	  av	  1800-‐talet	  varit	  en	  viktig	  plats	  när	  det	  gäller	  diskussioner	  
kring	  utformningen	  av	  det	  svenska	  landskapet.	  Förutom	  att	  akademien	  hade	  såväl	  ett	  
vetenskapligt	  uppdrag	  samt	  ett	  förvaltningsuppdrag	  var	  man	  vid	  starten	  initiativtagare	  till	  att	  
med	  hjälp	  av	  statistik	  kartera	  de	  olika	  typer	  av	  jordbruksresurser	  som	  fanns	  i	  landet.	  När	  det	  
gäller	  de	  mer	  handfasta	  processer	  som	  format	  landskapet	  handlar	  det	  naturligt	  nog	  till	  en	  början	  
om	  jordbruk	  och	  skogsbruk	  men	  under	  1900-‐talet	  också	  naturvård	  samt	  på	  senare	  tid	  till	  
exempel	  turistnäring,	  livsmedel	  och	  landskapsutveckling.	  Akademiens	  funktion	  har	  dock	  alltid	  
haft	  en	  slagsida	  mot	  den	  kunskapsuppbyggnad	  som	  skett	  inom	  dessa	  områden,	  det	  vill	  säga	  den	  
kunskap	  vi	  i	  vid	  mening	  skapat	  och	  använt	  för	  att	  forma	  olika	  typer	  av	  landskap.	  	  
	  	  
Utgångspunkten	  för	  samlingarna	  i	  biblioteket	  är	  att	  täcka	  dessa	  områden	  med	  ett	  historiskt	  
perspektiv,	  både	  vad	  gäller	  Sverige,	  men	  också	  motsvarande	  processer	  i	  exempelvis	  Europa	  och	  
Norra	  Amerika.	  Detta	  ger	  goda	  förutsättningar	  för	  jämförelser.	  
	  	  
Nyttan	  med	  ett	  bibliotek	  av	  KSLA:s	  slag	  ligger	  främst	  i	  att	  det	  ger	  tillgång	  till	  kunskap	  om	  
historiska	  processer	  som	  påverkat	  landskapet.	  När	  det	  gäller	  just	  landskap	  kan	  historien	  och	  
historisk	  kunskap	  på	  ett	  mer	  påtagligt	  sätt	  än	  inom	  många	  andra	  områden	  visa	  sig	  vara	  en	  
användbar	  och	  nödvändig	  resurs.	  Ett	  landskap	  så	  som	  det	  framträder	  till	  exempel	  i	  dagsaktuell	  
debatt	  är	  oftast	  ett	  fruset	  nu.	  Historien	  är	  vägen	  fram	  till	  detta	  nu,	  de	  fysiska	  förändringar	  som	  
gjorts,	  de	  idéer	  (eller	  brist	  därpå)	  och	  förhandlingar	  som	  lett	  fram	  till	  det	  vi	  nu	  ser.	  Historien	  
visar	  att	  landskapet	  förändras,	  inte	  är	  statiskt	  utan	  påverkas	  av	  en	  rad	  olika	  faktorer	  och	  
verksamheter.	  	  
	  	  
Bibliotekets	  samlingar	  täcker	  med	  ett	  historiskt	  perspektiv	  den	  väv	  av	  verksamheter	  som	  
akademien	  arbetat/arbetar	  med.	  Å	  ena	  sidan	  finns	  litteratur	  som	  uttryckligen	  problematiserar	  
landskapet	  och	  dess	  förändring.	  För	  svensk	  del	  kan	  nämnas	  Med	  landskapet	  i	  centrum.	  
Kulturgeografiska	  perspektiv	  på	  nutida	  och	  historiska	  landskap,	  under	  redaktörskap	  av	  Ulf	  
Jansson	  och	  ett	  utomnordiskt	  exempel	  utgörs	  av	  Landscapes	  of	  conflict.	  The	  oregon	  story,	  1940-‐
2000	  av	  William	  G.	  Robbins.	  	  
	  	  
Å	  andra	  sidan	  och	  på	  ett	  mer	  indirekt	  sätt	  så	  är	  de	  flesta	  verksamheter	  som	  akademien	  
intresserar	  sig	  för	  landskapspåverkande.	  Däremot	  är	  det	  inte	  säkert	  eller	  ens	  troligt	  att	  tanken	  
på	  att	  landskapet	  förändrades	  varit	  en	  särskilt	  framträdande	  tanke	  i	  dessa	  verksamheter.	  Andra	  
värderingar	  har	  varit	  vägledande,	  i	  synnerhet	  ett	  ökat	  produktionsuttag	  för	  exempelvis	  
jordbruket	  eller	  skogsbruket.	  Här	  vidgas	  av	  naturliga	  skäl	  urvalet	  av	  litteratur	  och	  studier	  av	  så	  
väl	  det	  praktiska	  arbetet	  som	  kunskapsuppbyggnad	  och	  kunskapsspridning	  liksom	  lagstiftning	  
och	  implementering	  av	  olika	  slag	  blir	  intressant.	  Av	  mer	  specifikt	  intresse	  är	  analyser	  av	  skiftet,	  
omarronderingen,	  nyodlingen	  och	  exempelvis	  mekaniseringens	  effekter.	  Flera	  specialstudier	  
finns	  att	  tillgå.	  Om	  nyodling	  exempelvis	  den	  av	  akademien	  utgivna	  Svensk	  mosskultur.	  Odling,	  
torvanvändning	  och	  landskapets	  förändring	  1750-‐2000	  med	  Leif	  Runefelt	  som	  redaktör.	  Om	  
skiftet	  finns	  bland	  annat	  Skiftenas	  skede.	  Laga	  skiftets	  handlingar	  som	  källmaterial	  för	  
byggnadshistoriska	  studier	  med	  exempel	  från	  Småland	  1828-‐1927	  av	  Anders	  Franzén	  eller	  av	  
ledamoten	  Ronny	  Pettersson,	  Ett	  reformverk	  under	  omprövning.	  Skifteslagstiftningens	  
förändringar	  under	  första	  hälften	  av	  1800-‐talet,	  som	  behandlar	  den	  politiska	  process	  som	  låg	  
bakom	  skifteslagstiftningen,	  som	  ju	  i	  hög	  grad	  handlar	  om	  landskapets	  förändring	  men	  också	  de	  
argument	  som	  legat	  till	  grund	  för	  att	  komma	  överens.	  Möjligheterna	  att	  ta	  fram	  litteratur	  kring	  
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specifika	  frågor	  är	  många	  och	  där	  finns	  goda	  möjligheter	  att	  hitta	  bra	  jämförelseobjekt	  utanför	  
Sverige.	  
	  	  
Förutom	  böcker	  och	  historiska	  tidskrifter	  som	  täcker	  ovan	  nämnda	  områden	  har	  även	  en	  
historisk	  verksamhet	  byggts	  upp	  kring	  biblioteket.	  En	  del	  av	  denna	  är	  akademiens	  skriftserie	  
SOLMED.	  Flera	  av	  de	  volymer	  som	  utkommit	  tangerar	  de	  frågor	  som	  berör	  landskapets	  
förändring.	  Förutom	  detta	  har	  vi	  kring	  biblioteket	  och	  den	  historiska	  projektverksamheten	  
skapat	  ett	  nätverk	  med	  forskare	  med	  kunskap	  om	  de	  verksamheter	  och	  processer	  som	  
landskapet	  genomgått.	  
	  


