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Varför samverkan i 
landskapsförvaltning?

• Alla människor är beroende av ekologiska 
system för överlevnad och välbefinnande

• Människan har blivit en dominerande art på 
planeten

• Tillgången på många ekosystemtjänster
minskar men efterfrågan ökar

• Ekosystem är komplexa – dvs kräver ständigt 
lärande, och ingen enskild har hela bilden

• Vi behöver nya sätt att sköta om landskapen 
så att de fortsätter ge oss alla det vi behöver 
även i framtiden



Men hur? 
”Adaptiv samförvaltning”

• Fokus på gemensam skötsel/förvaltning av 
landskap och dess värden, både för människa 
och natur (ekosystemtjänster)

• Bygger på kontinuerligt lärande i flexibla 
samarbeten 

• Sammanför stat/formell förvaltning och 
civilsamhälle

• Kopplar ihop individer och organisationer på 
flera nivåer (lokalt-regionalt-internationellt)



Forskningsfrågor och metoder

• Hur växer adaptiv samförvaltning fram?

• Vilka blir effekterna över tid?

– På naturkapitalet

– På måluppfyllelse 

– På förmågan att hantera nya utmaningar

• Jämförelse av tre fallstudier (uppföljning av 
tidigare forskning), samt kontrasterande
exempel för att belysa nyckelfaktorer

• Kvantitativ analys av samverkansprocesser 
och resultat i 146 biosfärområden



Södra ishavet:
Stoppa illegalt fiske

Kristianstads 
Vattenrike:
Restaurera 

kulturlandskap

Stora Barriärrevet:
Skapa en ny 

zonering



Parallella historier med 
gemensamma inslag

• Föds ur en kris som några nyckelindivider 
uppfattar

• Dessa nyckelindivider lägger pussel och får 
nya insikter om hur människa och natur 
hänger ihop 

• De formulerar ett paraplykoncept och för 
samman kunskap och intressenter 

• En brobyggande organisation håller ihop 
samarbeten och nätverk över tid



Inriktning, omfattning och aktörer



Effekter på naturkapitalet 
(ekosystemtjänster)

• Kristianstads Vattenrike: mätbar förbättring 
vad gäller kvantitet och kvalitet av hävdade 
strandängar och sandmarker, ökad tillgång 
vad gäller rekreationstjänster och 
utbildningstjänster 

• Stora Barriärrevet: områden med fiskeförbud 
har ökat (5%33%)  ökad förekomst av fisk 
och genomsnittlig fiskstorlek, utbrott av 
korallätande sjöstjärnor har minskat 

• Södra Ishavet: kvoten för lagligt fiske har 
kunnat höjas tack vare minskat illegalt fiske, 
färre sjöfåglar dödas



Nya utmaningar 

• Kristianstads Vattenrike: brunifiering av 
vattnet, minskning av vissa vadarfåglar  

• Stora Barriärrevet: ökande vattentemperatur, 
havsförsuring, föroreningar från land, stort 
hamnbygge

• Södra Ishavet: stor oenighet kring förslag att 
etablera ett skyddat område

Samverkan måste ständigt förnyas och anpassas 
i en föränderlig värld 



Kontrasterande 
jämförelser

KV vs Natura 2000: 
Koppling mellan lokalt engagemang 
och regional policy är avgörande

SBR vs hummerfisket i Maine: 
Att se hela ekosystemet och dess 
olika tjänster och intressenter är 
avgörande 

SI vs EUs fiskepolitik: Acceptans 
och hjälp med övervakning från 
resursutnyttjarna själva är 
avgörande
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Adaptive co-management scores (5.5-15)

Samverkan och måluppfyllelse 
(enkät m 146 biosfärområden)



Framgångsfaktorer

• förtroende (tid och aktivt lyssnande)

• gemensam vision (bred och attraktiv)

• balanserad mångfald av perspektiv, kunskap
och erfarenheter

• ömsesidighet mellan de som samverkar

• långsiktig finansiering

• stöd från nyckelaktörer (t.ex. myndigheter, 
stora markägare) 

• ledarskap – brobyggande aktör/organisation



Fallgropar

• orealistiska förväntningar – eroderar
förtroende

• otydlig elller ensidig vision

• konflikter som inte går att överbrygga

• otillräcklig kunskap

• brist på tid, finansiering och/eller stöd från
nyckelaktörer

• utbrändhet hos samordnaren



Slutsatser

• Samverkan kan, rätt utformad, skapa 
synergier mellan naturvård och 
samhällsutveckling

– Förbättrat beslutsunderlag (bättre åtgärder)

– Större acceptans/ökat engagemang för åtgärder

– Ökad uppmärksamhet på förändringar

• Samverkan är krävande

– Kunskap

– Kontakt

– Kommunikation



Tack!
lisen.schultz@su.se


