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Den oberoende mötesplatsen
l för de gröna näringarna

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien



Landskapsnoden 

       En kvalificerad och oberoende mötesplats 
för ett långsiktigt hållbart mångbruk av och i landskapet

Myndigheter Brukare
Jordbruk, Skogsbruk

Intresseorganisationer

Företrädare
  Natur- och kulturvård

Friluftsliv

Ideella organisationer

Planerare och samhällsbyggare
Infrastruktur Bebyggelse

Politiker och beslutsfattare 

Företag

Kommuner



Landskapsnodens verksamhetsidé

l Landskapsnoden ska:    
l Vara en aktiv och oberoende mötesplats med hög status
l Allsidigt belysa landskapets alla värden
l Ge ökat samförstånd genom samverkan mellan olika myndigheter, 

sektorer och kompetenser
l Bidra till ökat samförstånd och erfarenhetsutbyte och gemensamt 

lärande mellan pågående ”landskapsexperiment”
l Verka för internationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte‐



Långsiktigt hållbart mångbruk av och i landskapet

l Utmaningar med ”landskapsperspektiv”
l Problem med sektorisering
l Avsaknad    av    koncept,    modeller    och    strategier
l Har stor komplexitet och    ger osäkerhet
l Det finns olika    tolkningar    av    centrala    begrepp
l Urbanisering ger minskad förståelse



Långsiktigt hållbart mångbruk av och i landskapet

l Möjligheter med  ”landskapsperspektiv”
l ger  en arena som möjliggör demokratiska processer och delaktighet. 
l erbjuder helhetsperpektiv
l möjliggör kloka avvägningar mellan olika intressen, underlättar 

konfliktlösning
l har avgörande betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa
l utvecklar  en djupare  förståelse  för de fysisk och geografiska 

förutsättningarna och de socio-ekologiska systemens betydelse



Landskapsnodens kärnverksamhet

l Verksamhetsidén handlar om att allsidigt 
belysa landskapets olika värden genom 
verksamheter som att 
l arrangera möten av olika slag
l  sammanställa och sprida  kunskap om landskapet
l ge exempel på   praktiska fallstudier och välgrundad vetenskap
l arbeta för en nationell landskapsstrategi.

l  



Landskapsnod på KSLA?

l Vi tror det behövs en  oberoende   och    
kvalificerad    arena    för    dialog    och    
samtal    om    landskap    mellan   
myndigheter, organisationer,    företag    och  
  allmänhet”  



Landskapsnod på KSLA!

l KSLA är :
l oberoende och opartisk organisation
l  aktiv mötesplats för vetenskap och praktisk erfarenhet
l  en kritiskt granskande  organisation till samhällets  

gagn 
l  en viktig plats för diskussioner om landskapet 
med olika perspektiv



l Läs mer om Landskapsnoden 

l http://www.ksla.se/wp-
content/uploads/2015/02/Landskapsnoden_Förutsättningar-
december-2014.pdf

l http://www.ksla.se/wp-
content/uploads/2015/02/Landskapsnoden_Förslag-
verksamhetsinriktning-december-2014.pdf
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