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LANDSKAPET

– många samhällsintressen möts

– många aktörer med terrängkompetens...

– ...ännu fler intressenter
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Vad har vi här då?
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Emmelin & Lerman 2006, bearb.

MILJÖPARADIGMET

PLANPARADIGMET

Två paradigm i styrningen av fysisk miljö
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HELHETSPERSPEKTIV för hållbar användning av 

mark och vatten

Ur Miljömålsberedningens betänkande, SOU 2014:50:

Hur marken bör användas kommer alltid att vara
förknippat med svåra val. För att åstadkomma en 
långsiktigt hållbar markanvändning och en  
sammanhållen och hållbar vattenpolitik måste olika
intressen och anspråk  beaktas och vi måste göra
avvägningar mellan olika samhällsmål.
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Stenseke 2001



www.handels.gu.se



www.handels.gu.se2018-11-16

 



www.handels.gu.se2018-11-16

Markägare

Brukare

Boende

Besökare

Distansare



www.handels.gu.se11/16/2018

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     

Artikel 1, Europeiska landskapskonventionen

Varje part förbinder sig att i lag erkänna landskapet som 
en väsentlig beståndsdel i människornas omgivningar, ett 
uttryck för mångfalden i deras gemensamma kultur- och 
naturarv samt en grund för deras identitet 

Artikel 5, Europeiska landskapskonventionen
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Nyttja/förändra

Specifikt värde Specifikt landskap

Bevara/skydda Efter Sandell 2016

Olika inställningar till det fysiska landskapet 



The Intergovernmental 

Science-Policy Platform 

on Biodiversity and 

Ecosystem Services

www.ipbes.net
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Preliminary guide regarding diverse conceptualization of multiple values
of nature and its benefits, including biodiversity and ecosystem
functions and services (IPBES deliverable 3(d))
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Relationella värden

och

Naturnyttor 

(Nature’s Contributions to 

People)

Relational values reflect 
elements of cultural identity, 
social cohesion, social 
responsibility and moral 
responsibility towards nature 

Pascual et al. 2017

Chan et al 2016                                           
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På vilket underlag skall besluten fattas?

Hur skall besluten fattas?

Vem skall fatta besluten?
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