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Kulturlandskapets utveckling - historia och visioner 
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Foredrag vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakadc.miens sammankomst den J7 maj 1990 

Sedan mitten av 1950-talet har det krympande kul turlantlskapet varit l'öremål för diskus
~ioner av nitgo1 skiftamie intensitet. Debattens vagor stod som högst under andra hälften 
,1v 1960-talet. d{1 effekterna av _j orclbruksnedläggning och igenplantering blev uppenbara 
för den nyligen ltrbani"eradc svensken. De nne noterade med sorg i hjärta t hur barndoms
bygden hade förändral'>. Avfolkade tl)fp . fö1tall nll ek<,,no1nibyggnader och grnnplanterade 
åkrar visc1de klart att elen materiella välfärden hmle sitt pris . Sommarens öppna lantlskap 
med sin doft av gulmåra och natt viol hotade~ helt av utplåning. 

Starkt biclr<1gande skäl till den tlåtida diskussionen var införandet av en ny nani rv1\rdslag 
1965, vilken gav rnojlighet a ll bevara särskilt värclefullc1 landskapsavsnit1 som reservat. En 
s,imrc industrikonjunktur hade ocksii medfört Htl fornminnes"i\ rd,u1dc myndigheter fått 
sina resurser mångdubblade i och med att speciella arbetsmarknad~lag kunde organiseras 
för skötseln av sådana ängar och hagar. vilka hyste minnen från ål<lre tider. Men dess.a 
mmvi.kler blev naturligtvis ganska marginella i en värld . där v?tra jordbrukare bara blev 
skickligare och mera produktiva. 

Oljeprischockcn hö~ten 1973 ~amt elen diirnv utlösta jakten rå råvaror innebar llt l 
diskussionen tillfälligt avtog. Vi kunclc l. o. m. bevittna en viss nyodling och för första 
gången sedan ar 1947 noLe-radc~ e n mindre ökning av *.erarealen år 1974. Men optirnisme.n 
på landsb ygden varaue inte länge och innan deccnnie1s slut hade allt återgått till det 
vanliga. dvs. rationalisering och ~lord1irt på elen ena ~iclan. ut~lagning och nedläggning pii 
elen andra. Efter i'u- 1985 har jordbruket och des, r rnblem återigen blivil hett nyhetsstoff. 
där debatten delvis förs av e n ny genera tion. 

Dagens clisku!>sio n k1ing kul turland~kapel iir så vitt_iag pi't rak arm kan r å.minna mig i del 
närmaste identisk med elen som fö rde~ under 1960-t,1lc1. Den enda punkl som ~aknas är 
hänvisningar till den kommande värld:.svälten. Me n efter~om man under vår en 1990 anyo 
placerat. jordens befolkningsökning pä (lagordningen vid konferenser 0 111 den globala 
miljön. så kommer också detta motiv in i diskussionsarsenale n vad det Lider. 

På eu allmänt plan hyser jag möj ligen uppfattningen att dagens kul turlanclskapsdi~kus
sion präglas av en viss v ilsenhet. Man är osilker om vägvalet iti i framliden. Under 1960-
talets slut var till tron 1iJJ po litisk planering ännu rela ti vt obruten och man trodde sig kuJ1na 
lösa problemen. Med facit i hand är den av mig upplevda vilsenhete n Uill atl förklara. Om 
man i en mansålder diskuterat ett och samma problem utan att ens kunna ,könja ett 

trendbron , blir man naturligtvis ganska osäker. Jug ski ljer niig i detta fall inte från 
mängden. Några råd ti ll de personer, vilka vidrnakthåller vårt kulturlandskap, har jag 
således inte a ll komma med . Möj ljgen kan j ag tillföra diskussion<!.n några a~pekter av 
annan arl. än de som vanlig1vis brukar vcmileras. 

KULTURLANDSKAPET - lNOET ENH ETLJGT BEGREPP 

Betydelsemässigt slår orden kultur öch odling nära varand ra. Kulturlandskapet har därför 
varit synonymt med den areal som påverkats av bonden och hans kreatur. Mot deua står 
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naturlandskapet. där jordbrnkarens och boskapsskötarens inverkan är ringa eller obetint
lig. Jag har all Lid funniL denna uppdelning konstlad. d,'i praktiskt taget he la !andels yta har 
varit eller är brukad ocl, ,åledes mer eller mindre pävcrkad av männis kan. I mitt medve
tande kan ~åledes ilven kalljället uch skogen <,amt insjöarna. älvarna och det kustnära 
havet insorreras under begreppet kulturlandskap. Men jag rår böja mig för realit.cren att 

ordet kul'turlandskap iir identiskt med det agrara landskapet. 
I deballen om kul turla ndskapet och dess öden noterä1· jag med road min a1t man 

mestade ls begrärL~ar det1a Lill a lt omfatta arealer. vi lka upplev~ som ändanu,Jscn liga 
och/eller va..:krn. Aldrig har några rös te r hörts . vilka pläderat för bevarandet av ödsliga 
svedjcla.nd. myggi:ika torvtäkt.er. vattensjuka mossotll ingar. »~åriga,, grustäkte r eller bagg
bölade skogar. Kulturlandskapel är och fö rbl ir i vårt rncdvctanclc ängen och hagen. Ännu i 
mitten av 1950-ralet karakteriserades vissa socknar söder om Ringsjön i Skåne s&som 
liggände mellan skogen or-J,, p/offt!n, vilket jag 1'111ncr vara en träffande avgränsning av det 
s. k. kulturlamiskapet urr Björkelund. 1947). Akern. i va,j e fall den ~törre. var grunden i 
ekonomien och inte mycket a tt ordu om. Lång! bon:.i vicl horisonten fann!. s kogen. vilken 
v11r f'rämmancle och upplevdes med negativt färgade käns.lor. Men mellan dessa ~Lorhe1er 
fanns slåtter- och bett:smarken. vilka hade en romantisk charm, åtmins tone för den som 
sommartid fick uppleva dessa u tan krav pfi eget arbete e lle r bekymmcr för produkt ion~
rcsul rnteL 

En annan mer eller mindre medveten avgriinsning i dcban en om kullllrlandskapet gtd ler 
tidsepoken. Det många debattörer. främst fri'111 naturvllrds~itfan. vi ll värna om tycks varc:1 
cle ängs- och hagmarker. som brukades innan bonden kopte traktor. Kun s:imm.infattat 
tycks ku lturlandskapet vara liktydigt mcu rar-, och rarfar~ angs- o<.;h h:1gmarker inklusive 
tl.!ra~ labodst1illen. Sedan i:ir del en annan ~ak alt knapp;1st nl\go11 av dessa s kulle vilja 
återgå ti ll en gången tid~ vedennödor. lH11 de haf'l tillfiille llll prova pa v.ir modernn 
liv5föring. 

Svenskt land,-kap ~ir och kommer a llt id nt i vara i'örändcrl igt. O<!t r.fo~.er rned au p,ipeka 
att vi har yuerligl rn och blygsammH 1·e\tcr kvar e ft er Jet medeltida landskapc1. om vi 
bortser frän kyrkorna (jfr diskussion hos Ander-;son. 1989). S trukturen i ~agen~ odlings
bygde1· är i a ll t väsentligt l il lskapad efter 1850 där högst väsentliga til lskott ~ken unde1· 
detta :,·ekcl. Va r tid skapar givcl vis :,it t lambkap. där drivkraftern<1 utgörs ,w teknologiska 
förändringar och ekonomi~ka föru t~ättningar. Ett lancbk.ir tindras självfallet inte lika 
snlbbt. ~om n~ir man över en natl byter ut hästen mot traktorn. Men s rn.:ce~~ivt. öve1· 
någon mam,ftlder. blir förändri ngarna i lancJsk,1pet tydliga. De t finn~ inte och har HIJrig 
funn its något permanenl kulturlandskap. Inte heller är det vare s ig praktiskt eller teoretiskt 
möjl.igt art bevarn ett sådant. Ett exempel. En ko från 1920-talel nöjde sig med grövre foder 
än dagens födidladc motsvarighet. Därmed blev resultatet av den förras ansträngningar i 
on bcte,shage annorlunda än det v i idag registrerar. T il l detta ~kall liiggas an näringsämm:n 
cirkulera1· i en hel t annan umfaltning i dagens landskap jämfört med gårdagens. vilket left 
till ,rndra villkor för vegetationen. Om vi idag c1vsiiller en vä rdefull hercshagc som 
naturreservat och lyckas rå den betad av mjölkkor. få r vi landskapsmässig1 något som 
strukrnrellt liknar en gången rids hagar. Men var framtida naturvårdshagc komn,er aldrig 
au kunna representera en exakt kopia av sin motsvarighet för ett sekel sedan. 

En sista aspekt pa innebörden av o rdet ku lturlandskap. Det finns och har framför allt 
funnits andra yrkcskategorier i värt land . vilka också format ~in kulturlandskap. Det är 
inte bara bonden, torparen eller ~kärgårdsfiskaren. som dana1 svenskt landskap. Samernas 
kullurlancL~kap lmr ägnats ytterst 1·i11ga UJ>pmärksamhet. om man undantar kallJällen. Till 
samma kategori kan backstugusittarna. brul-.sarbctarna och skogsarhetarnc1 föras. Deras 
arbetslandskap har undergått högst väsen tliga förtindringar Lll i:ln all någon har lyft p/\. 
ögonbrynen. Dets~1mma kan s~gas 0111 s tadsbornas närlandskap . 
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I it: I . K11l1u1i:1n(lskar,e1 lir , 1!ind1gt fil1:1 11de1l1gt 1111<' ,:,µ K\llkkcn, lllll~il11i11gar ut p:.i den ,1 vi, 
umkr meJ..:ll1d.:11 dle, mu I innt· 1,c,oktc· den ,11 17-1-1 I ott• l..11, Ka,J.:11. nrni l"79. 

l~nlig1 min enkla mening laborerar vi rned e lt all tl'ör statiskt ,lt:h begni n,at ku lturl i1nd
,kap~h.::grcrp. Det tir givctv,~enkdt att i en deha11 dra al lt iivc.:ren kam . Men verkligheten 
ar e n annan. Det vaqc !!en..:rnuon l!lommcr hon a, friim,t th namil-.c.:n i d..:t omgivande 
land~kapct. Jag tror a ll debatten om vur omgivning och de,~ uhct:nde alltid har funnit:, l)Ch 
alli id kommer nit finna ~. Ell litet exem pel. Nag(l fl l!ang pu I !-170-t:i lct ~krivcr den be römde 
Ciotland.sfor,karcn Per An 1d Säv..: om bcfolkntng..:n, »hal » mot , kogcn ,om nedmcjauc~ i 
ra,ande rnkt varefter marken uppodlade,. »Genom au upp,lita den hlom-,tcrrika ängwal
len 'itrnt förJaga !}ärilarna och 11\gel~r,ngcn. vann:- vi~,;crligcn mera vete. nnckcl klövc1. en 
mängd onöd igi övcrnöd~skråp sa m l llCb:'i brilnnv1n: men ön~ häsla l'ögring ar di\rmcd 
borta. Gam ma ll folk kiinncr ej mcr:i igen he la lanu~kapet : och dc1 ~H\ ta Got land. som. 
oaktat sin nii~tan fullkomliga bri-,t på va11en och hojdcr. genom sina lundar var ganska 
täckt. är med sin;1 enformiga åkerfäll nu l.nan tlct fulaste laml,kap i riket » (Säve. 19801. 

KllLTuRLANDSKAPETS UPPKOMST 

e fter del a ll jordbruket 111vecklats för kanske 11 000 <1r ~edan nagonstan\ 1 gliim,trak1crnu 
nv det som 1111 iir Turkiet. Iran och Irak. Log det nf1gra wsen ar 11111a11 J et nadde Grekland. 
De viktigaste bcstandsdcl t1rna i della _jordbruk var odling av emmcrvete som domesticering 
av får och get. Det äld~ta belägget för iikerbruk och bo:.kap~sköt-;cl p..i greki~k botten ii r 
8500 ar gammalt. Det tar sedan drygt 3000 ar innan hela den europei,;1-.a kontinenten ar 
fylld av jordbrukandc kulturer. SpridningshastighcLcn är i runda tal en 1-.ilomcter nm aret 
(Renfrew. 1989). Fördelen med jordbruk i ji:'imförclsc med ri~ke. _jakt och ~am landc vnr att 

man p,\ en och samma areal kunde för~ö,ja 50-100 ganger tlcra miinniskor. Diirmed blev dc 
åkerbrukande och boskap\skötande ~tnmrnama sina grannar. f<tng:,tfolkcn. ovenniiktiga. 
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På sikt organiserndcs ~arnhållcn. vilka producc.:rade övcr:,kOll till kungar. krigare och 
präster. Bunde □ hc1en till en och samma areal medförde dock. :m den enskilde bonden 
periodvis blev förslavad <;amt Ul'iatt for mikroorgani)>merna-, inverkan (~e t. ex . .\llcNeill 
1985). Det ~enare är sannolikt l'orklaringcn lill att vi liven i .Sverige arkcologi~kt kan spara 

<; rora expunsion,f,1ser följda av långa ncdgf1ngsperioder under jordbrukets drygt 5 000-åriga 
hi~toria (Båath. 1983: Hjolman. 1985). J och med jordbrukets eiablcrnnde på en plat~ 
omdanade\ landskapet kraftigt och ett ftldrc kulturland~knp fbrsv.-1 1111 . För Sverige:. vid
kommande kan man anta att l'/lngstkul turerna !"ann~ kvar gan~ka li111ge. i wn;jc l':)11 in i 
medeltid. De hade då 1.edan årtusenden haft kon1ak1 med sina jord brukande grannar och 
därav delvis ändrat livsstil ,amt fåll tillgang 1ill jlim. Hur dl!tta langvariga lang~tlandskap 
såg ut är svårt a ll sia om. Nf1gra påtagliga spår finn:. inte kvar. men framtida arkeologer 
och paleobotaniker kommer ~.'ikert att ge del en kontu r. Jag i-ka ll dock tillfora några 
aspekter på tema!. 

Inger Österholm ( 1989) har i e n dol--ton,uvhandling om Gotlands !>ICnt,lder p[1 ett w nner
ligen intresseväckande sätt visat all ön 11nder ~enncolitikum varit uppdelad pi't 14 boplats
grupper (se figur 2). Alla utom en är kustbundna. Uppenbart h,ir man delat in terri1oriet 
emellan c;1g. Avstflndet mellan två boplat!>er är cirka 2 mil. Viktigast I försö1jningen var 
uppenbart det havet gav. Men den bakomliggande skogen var av ,tor betydelse för 
insamling .iv vege1nbilier. ved, virke samt viss jakt. Spekulerar man i a 11 en rnng~lgrupp 
be lod av cirka 25 rersoner kommer man fram till en to1albefolkning på ön av .300-400 
männi~kor, vilket Ltlan a lla jämförelser i övrigt är lika med 1 'Jf- av Gotlands fol l-- mängd i 
bö1jan av 1700-talet. 

I nor,ka Gällen har under ,enare år ..:n hel del intrikata fa ngsbyslem för vildrensjakl 
rekonstruerat (Banh. 1986). Sndana linn~ säkerligen också inom våra l,mdamärcn. Man 
drev nockarna u1för ,1up. nedanför vilka de lemliisiade och döda djuren ~laktadc~. Dessa 
slaktplatser avviker for1farande efter 2000-3000 år fran omgivningen genom s in anno rlun
da vegetation. De lyc;er ~ommartid gröna. c;annolikt 11II följd av god tillgång pa fosfor. 
Jakten efter ren och älg h11r periodvic; varit mycket 1111ens1v. vilket indirekt påverkat 
landskapet eftersom de betande dju1·en\ ,1111al dec11ncrades. Frfi n USA vet vi a tt präriein
dianernas jakt på hbon ledde till ma;,, l,1 kter. vilkn bloll kunde upprepas någon gång per 
mansalder eftersom bufnarna blev sa h.lrt medtagna. På t. ex. en platc; i Montana har man 
runnit re~ter efter 300000 dödlt djur (Chasc . 1986). Ironiskt nog kunde ~cntida utvandrare 
utnyttja sla k1plabe11 till l'osforgruva. 

Det bäc;ta hjiilpmedlel i kampen för liv,uppehtillct hade fi\ng~tfol kel i elden. med vars 
hjiilp man kunde driva villebrådet eller förändra miljön så att detta ~ökll.! c;1g ttll mera 
li.ittjagade platser. SI.\. har ~äkcrligen varit f'all cl liven i vår1 litnd. där v(trn skogar döljer 
fångstfolkets. ibland hiirdhänta. inverkan p~, naturen. Des5väm: blir det nog aldrig möjligt 
a11 vare sig rekonstruera eller bernra detta kulturlandskar. 

JORDBRUKETS UTVECKLING EFTER 1500-TA LET 

I Sverige har vår harl kritiserade byrakrati atminstont: haft en ~lor Förtjän~t. V;1ra Rrkiv 
innehi\ller mängder av upply~ningar !'rå n vilka stora de.tar av kullurlandskapet kun rckon
~lrueras. Främst har vi ett ovlirderligt kart material fr. o . m. 1630-ialct. Delta har nfll urligt
vis bidragit till att dbkusc;ionen om kulturfand~kapct blivit ganska snäv. De1 ,om hänt 
mellan 3500 f. Kr. till I 550 e. Kr. är enda~t tillgängligt via arkeologiska U1grävningar. vilka 
under lyckliga orn~tiindighetcr kan ka,1a ljus över landskarers areella utnyttja nde. De 
~enaste 350-450 åren av denna långa utvccklingskedJa är vi dock ganska väl underrältade 
om. 

r figur 3 visa~ c 11 stapeldiagram över inägoarca lens Lllvet.:kling 1110111 forrbole by 

17-90il026 
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Fip. 3. I någoarealens förfindringar i 
Torrbölc by. Nordmalings socken i 
Vlisterboncn 1550- 1990. Efler K,ir
dell 199(). 

Nordmalings socken i Västerbouens södra kustla nd (Kardel!. 1990). De tre förs ta staplar
na, representerande å ren 1550, 1646 samt 1779, visar pä en förhå lJandevis konstant utveck
ling. Mark brö ts till åke r inom Torrböle under senmedeltid och några revolutionerande 
händelser . vilka avspeglas i uppodling tycks under ue första 300 å ren i111e ha inträffa t. 
Först i slutet av 1700-talet börjar odlingsvågen blåsa upp. Jluru viua det ä r befolknings
ökning i sig som driver på denna process e ller om teknikinflödl! ger försö i:jningsunderlag 
för en utökad skara människor är en histo riskt o mtvistad fråga. I va1:je fall kan ma n hä r 
som pli mänga andra hå ll no tera a tt odlingsvågcn fö,·st bryts någon g/1ng in på dena sekel . 
Nu befinner sig Torrböle definitivt i nedförsbacken. vad be1rMrar de n hävdade a realens 
ornfa rtning. Denna utveckling bör:iade hii r som annors tädes o mkring I Y50. Det som för
s vinner i Torrböle är 1800-ta le ts samt de t tidiga 1900- ta le ts nyodlingar. medan de t iildre 
»landskapel » fortfarande finn s kvar. De t ~enare kommer a tt bes tå så länge som aktivt 
jordbruk bedrivs i dessa trakter. Självfalle t blir blo ll den ynre s trukturen av åkrarn_a kvar. 
då tekniska förändringar medfört att detaljmförmningcn idag har fä likhe ter med de l som 
fanns på samma a rea l för 300 år sedan. Plog ha r e rsatt årde r. u1ra llsdiken ha r lag ts ige n. 
handelsgödsel och biocider ha r utarmat vägTenarnas vegerati()n för au nu niimna e tt par 
faktorer. Någon möjlighet att åte rskapa 1600-tale ts kulturlandskap finns inte . Med sto r 
möda kµ nde man naturligtvis tänka s ig a'll cl.tc rinföra da tida teknik på a lla fronter och 
betala ·en s tor ersätloing till någon som vill fö rsöka. Men i11frasLrukturen i form av hus och 
vägfr lå te r s ig knappa~, res taure ras. 

Ett anna t exempe l redovisas i figur 4. Hilr har jag från diverse k,11·tunde rlag försökt 
åskådliggöra mai-kanvändningen p{i Togels gård 1 Kronobergs län å ren 1877 respe ktive 
1990. Av en to talareal på I 230 hektur var det fö rs tnämnda å ren 466 hektar ( 38 %) utnyttjad 
tilJ åker och äng. Idag åte rstå r 104 he.kta r (9 %). Baronen::. oc h to rparnas re1rä tt började hä r 
tidiga re än i norra Sverige och sannolik t representerar 1877-ars karta jordbrukets maxima
Ja uLbredning på d1mna egendom. Sedao kom handelsgödse l och indu ~1 risys-;e lsättning som 
räddare till en nernö tt natur. Större delen av äugsmarkernu rörsvann före ingangen av de t 
20:de århundradet. Där växer nu produ ktiva skogsbesrå nd i slui.avverkningsfosen. Kultur
landskapet har på e ll århundrnde he ll revolutionerat!> på Tagel. Niuon brukning<;enhelc r 
har blivit en enda. Femto n kilome te r laggtrådsstängscl iltcn,tftr av <le 92 km g~irdesgårdar 
som fanns år 1877. Ett anta l mil öpprrn diken ä r också ig_enlagtla . 

De två redovisade ka rtbilde rna ha r många parnlleller. I s tort får vi betrakta I 80(Hale l 
som en enda lång uppodlingsfas. Sjöar sänkte!. , myra r avvannadei, och skognr fälldes för 
att ge plats för g räs- och sädesproduktion. Pra ktis kt cagel a lla skogar i södra Sverige var 
hårt betade och utglesaue. Odlingsvågen ebbade i söder ut runt 1920 och på vissa plat ser i 
norr omkring 1950. D ärefte r har skogen de lvis åte rtagit sina positioner. 

Det ä r svårt att ha någon mening om vilken av rase rna som varit mes t revolutionerande. 
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Fig. 4, Tagel, gård i Kr'onobergs liin har en to talareal r;v 1230 hektar. På ue båd;, kartorna. frim 1877 
respekt ive 1990. visas den a real. som respektive år varit utnytljad till åker och äng. Den mest 
väsenLliga förändringen av kulturlandskapet , kcdd..: hli r före 1950. 

1800-talets uppodling elle r det sc.na 1900-ta le ts nedläggning. För rnig frnm btår dock den 
förra såsom mest omdanande eftersom expansionen rran böndernas. och to rparna~ sida var 
mycket dynamisk. An bryta ny mark förändrar landskapet p:"1 e tt mera radikalt vis än när 
skogen så sakce liga smyger s ig tillbaka. För fau na och tlorn bör dock 1800- talcts trppodling 
ha varit avsevärt sämre. än den nedläggningsfas v i nu stå r miu uppe i, Jag betrnktar 1800-
talets markutnyttja nde som en llf na turvå rdens 5y11vinkel mycket negat iv tid . Vårt århund
rade har i s to r u ts träckning varit en återhämcningsperiod för andra organismer. v i.lka 
tillbringar s itt liv i ku lturlandskapet och dess nfirmaste omgivningar. Dec skall dock 
erkännas att mode rn jorclbruksteknologi i många fall u1gjort e tt hot mot dessa. Men 
eftersorn randzonerna. lämnats åt sill öde ha r det a lltid funnits hyggligt med livsutryrnme . 

På ett personligt plan känner jag kän~lomi'issigt vi~s sorg, nä r jag strövar omkring i det 
landskap som 1800-tale ts bönder. torpare, backstugusitta re och vandringsarbetare ska pade 
tillsammans med en mängd kre.uur. Då jag margine llt upplevt såväl s lit.el i detta ~om dess 
materie lla avkastning. hyser j ag dock inte några påtagligt va rma käns lor för det liv det ta 
erbjöd. Jag ser he ller ingen större nackde l i a ll skogen å te rkommer. Den har ju inte för så 
länge sedan tv ingats unda n och de t ~ir inte mer än rä ll att den får komma tillbakn . Vi har i 
Sverige nå tt en mäkta imponerande staml;-i rd . dä r alla har oerhö rt goda möjlighe te r att 
l"örverkliga sina drömmar. T ill detta har inre mins r e tt effektivt jordbruk bidragit . .Även om 
detta. liksom skogsbruket. har s ina ~könhetstläcka r blir miL1 be tyg li ll de l sena 1900-talet.s 
landskap klart godkänt. Vi har klarat blind,kären väl. även om m~nga av nostalgiska skäl 
all tid kommer a tt !ängla till något annat, gärna det som de upplevde som bRrn på 
landsbygden under några korta . so liga sommarveckor. Allt har dock s itt pri::,. Vill vi ha 
kvar ett l'örsvunnet Arkadien går de t naturli1?tvis a tt ti llska pn något liknande, men di\ ti ll 
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Fif! . 5. Granskog p~ aker leder til l olu~Lkiinslor hos land, k;.,p~e~leter. Du det pa en plat~ 50m denna 
växte skog för 150 år seda n. ~e1· jag inga pätagllga. princ1p1ella inv,indningar mot ,111 denna bereds 
rnöjlighec all komma 1illbak11. Bilden är rrän Ål I idaherg,,1rakten i (ls1.ergö1land. Fmu: I.ar, Kanlell. 

~pril 1 \178, 

priset av minskad materie l I välfärd. M~ngu gfinger har jag ~vArl a tt fö1·stå de brös ttoner 
som höjs fö r kullurlandskaper . ofta utsjung na av pe r~oner som aldrig ~kulle kunn:1 tänka 
sig atl gå några limmar i lieslattcr, om de nu haft kapacitet an lära sig de lta intrikata 

hani,verk . 

F'RAMTLDENS K ULTURLANDSKAP 

Om framtiden har jag i likhe t med a lla andra inga uppfattningar. Det går visserlige n an dra 
ul t:n dt:I trender frå n tydlig, urs kiljbara möns1e r i dage ns landskap och skapa -;igen bi lu av 
det närmas te ha lvseklet. Men sf1 enkelt är dl!t givetvis inte. da kulturl,111ds kapet Lir en 
reflex av ekonomiska oc.h teknis ka föräncll'ingar . 

Den fö rra nedläggningsvågens grauplante ring,Lr i perioden 1947- 1974 bö1:jar nu rå ett 
dominerande ins lag i randen av ett krympande ku lturla ndskap. Det b li r därmed mera s kt1g 
och enligt ma ngas bedö mning d ystrare och fulare . Vä rn dagars nedlagda jordbrnks mark 
hnr ocksä i begrä nsad omfattn ing utny ttjats til l Lraclition~II ha rr~kogsrlan1ering . Men här 
å terfinns flera a ndra inslag. Den större delen av de under 1980-ralet ned lagda a realerna 
ligger utan å tgärd med under vå ren brum, f,;i lt av tuvtå te l och a ndra högvuxna grås. Här 
och var stic ke r e n sälgbus kc. e n rall eller e n gra n upp. Dett.-1 ä r e n död i s könhet. som 
bibehå lle r e n de l upple velsevärden samt ger möjlighc1 fö r vissa djur och växter a tl klamra 
s ig 111st, i la ndskapet. Men slu151adiet blir rörr e ller senare s kog. Den andra riktningen går 
över akt iv planterint med lövt rlid. vi lket. o m dci blir omfattande och varaktig, . komme r 
all s kapa e n hygglig övergfing,7011 till b<1 1T, koge11. S varighcterna år hffr rådjur och ä lg. 
vilkel förmodlige n kommer au leda till nya hågnad,;konstruktio ner till fög.-1 gagn för den 

s<,>m st rövar i naturen . 
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Min bedömning iir. a(L vi kommer all hc1 kva r etl kulturlandskap med delvis annat 
innehåll på våra jorubru.kss lä tter samt ino m 1'in1lig t n~i rnvst{rnd fr~n större städer och 
tätorter i landets södra och mclle r.$1.a delar. Däremot tror j ag imc pä 11;1gon framtid för 
jordbruk i stora delar av Norrlands inla nd. Totalt kommer uetrn att inneb~irn fö rstimraue 
upplevelsevärden. Den yngre generationen kommer dock inte a ll märka mycket av delta. 
då de successivt till vänjer sig e tt nytl landskap. Vi kommer att få stora problem att skapa 
tillräckligt livsutrymme t ill a lla växter och uj ur. v ilka he ll i.ir bundna till ett äldre kultur
landskap. Även om utvecklingen på naturreservatssidan under de t· senas te kvartssekle t 
varit utomordentl igt glädjande. blir det svårt all på dessa relativt små arealer kl t,ra Flt1ra
och faunavårdsin1resset. Man kan dock från en filosofisk utgångspunkt d iskutera huruvida 
arte r som beretls plats genom e n tidiga re odlingsexpansion. varvid mängder av andra 
o rganismer knutna ti ll vårmarker och ä ldre skog skyfnadcs undan. förorsakas »onödigt 
lidande». om de nu far maka på s ig. Så länge som en art inte hotas globalt kanske vi inlc 
behöver bekymra oss. Men har man inställningen alt alla arter som en gång. oavseu hur. 
vunni t ins teg i svensk natur fort~ättningwis skall ges plats, stä ller s ig sake n ganska 
bekymmersam. 

Markens produktionsrörmåga påverkas mestadels i posi tiv rikrning. den dag liens och 
mulens marker försvinner och ersäus av skog. U r denna aspekt bör vi knappas t vara 
nervösa, då det inte finns myc ket som tala r för all nu kända rnarkanvändningsformer inom 
jord- och skogsbruk långsikLig t ha r niigot negativt i sitt släptåg. 

Det stora problemet. enLigl min värde ring. tir kmne1 ti ll den sociala sektorn. Under de t 
senaste århu ndrade t har åtskill iga generatione r svenskar tv ingats art bryta upp från sin 
hembygd. Delta ä r mesladcb en smärtsam process. med en hel del problem i s itt följe. Nu 

sy □ es det som en ny generation får vara beredd på ,lit packa kappsäcken för gou och 
lämna mödernejordcn. En redan gles landsbygd hotar att bli ännu glesare. De kvarvarande 
får långt till g rannar och service. Samtidigt bloms trar det urbana livet. 

Det skulle inte förvå na mig om den kommande E6-anslutningen leder til l viss optimism. 
F rån mit ten av 1990-talet kommer vi möjligen att få uppleva cll trcnubroll. Jon.lbrukarna 
blir tack vare forsknings- och utveckl ingsarbc tc samt visst nytänkande niir de l gtlller 
odlade grödor. produktivare och effektiva re. Till fäll igt avstannrrr då nedläggningen. Men 
automatiken i den tekniska utvecklingen kommer så småningom . säg om 25 år. all leda ti ll 
en ny nedläggningsvåg och en ny dis kussion om det då hotade ku lturlandskapet. Denna 
vår efterkommande generation kommer då att kräva. att samhället gemensamt stä ller upp 
och bevarar representa tiva dela r av 1990-ta lets trakt0rlandskap. 

ALTERNATIVET AL13ANLEN 

Man kan mycket vi\! tänka s ig e n annan framtida scenbild. o m än den fö r nä rvarande ter 
s ig föga realistisk. Det går na turligtvis fö rhållandevis enkelt all tid la upp nedlagd mark. 
omstrukturera boende t och markäga ndel samt upprärta lokalsamhä llen med hög grad av 
sjiilvförsö1:jning. Detta kräver sannolikt omfallanµ c k.ontroll. fö rena t med tillstämlsgivn ing 
och lede r därmed till uppkomsten av en effektiv och kos tnads kJ-iivande byrå krati. Ranso
neringar b.lir säkerligen nöd'1ändiga. Jag skall inte utveckla clena rema. då jag knappas t tl'Or 
art de under nuvarande fö rhå lla nden blir en realitet. Men det ii r fu ll t tänkbart. om en 
ekonomisk kris drabbar västviirlden . Erfarenheten visar nämligen a ll sa snart hjulen bö~jar 
gnissla i indus trin minskar e ller upphör ned läggningen i j ordbruket. Blir en kris tillrlickligt 
omfattande kommer ett nytt kullurlandskap att se dagens ljus. 

S~itter man in det svenska jordbrukets s. k . kris i ett globalr mönster. finner jag vår 
situation sällsynt lyckosam. Det måste ligga något positivt i all. vi . til lsammans med några 
andra industria liserade västländer, efter snart 11 000 å rs gediget strävande från generalio-
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ner av jordbrukare nå ll cu stadium. där vi har stabil och säker tillgång r å livs medel. Detta 
är något historisk unLkt. Ah i de!r.a läge beklaga s ig vore övermaga. Går vi ell halvsekcl 
framåt och fortfarande har ett globalt perspektiv för ögonen ter s ig måhända framtids
bedömningen något dystrare. Jordens befolkning ökar snabbt och kravet p:'.1 e nergi i alla 
former bara växer. Hoppet s tå r till fusi onsenergi samt bcfolkningskontroll. Om inte något 
av dessa problemområden kan bemäs tras kommer säkerligen svensk landsbygd inom 
något sekel att gå en blomstrande framtid till mötes. Åtminstone kommer den att bli mer 
öppen. Del ä r väl föga sannolikt att de som då lever i Sverige fullt ut upplever detta som 
positivt. Alla naturvårdsvänncr kommer a rt lida av svära fru strationer. då utrotningen av 
viix1er och djur snabbas upp. Men ännu så länge vilar harmonin över svensk glesbygd. 

RJNDER FÖR EN BLOMSTRANDE LANDSBYGD 

Inom nuvarande ekonomisk.:i system och J en urbana livsstil detta skapat finns en del 
hinder, vilka delvis förklarar nedläggningstakten i jor(lbruket. Dessa hinder gör att jag 

ställe r mig tvivlande till alt vi nämnvärt kan viinda på s rrömmen. 
Den första [rägajag s tälle r mig är. va,for har inre trenden brutits? Den nedläggning vi nu 

upplever ä r inte något nytt utan företeelsen har pågått i minst 40 å r. Alla wlar om vä rde t av 
en levande landsbygd och e tt öppet kulrurlandskap. men få gör n~ot å1 detta. Vi har sedan 
1965 gjort oerhört ~tora insatser på nawrvärde ns område. men de tta blir ~jälvfallet en 
droppe i havet, då dessa kostnadskrävande å tgärder knappast kommer a tt beröra mer ä n 
en e ller annan procent av kulturla ndskapets yta. De nesta hå rt drabbade kommuner har 
sedan mitten av 1970-tale t ans tällt glesbygdskonsulter. På lan!:istyre lscrna rinns ocksi\ 
rådgivare liksom på hushållningssällskap och i lantbruksniimnder. Åtskil liga utredningar 
har presenterats och lantbruksuniversitele ts forskare har varit aktiva. Vi s tär miu u ppe i 
en spännande och intressant utvecklingsfas. diir a lla synes lika handfallna . Råden haglar 
rriln desillusionerade konsulente r och något mera entusiastiska forskare.. Alla ä r lika vi lsna 
som öststatsexperterna hösten 1989. Visst är del väl kons tig t med en närmast överstor 
forskarstab på lantbruksuniversitetet, som inte förmår a lt bidrn ti ll lösning <IV svenskt 
jordbruks största systemkris? 

Osökt instaJle r sig paralle llen från 1800-tale ts senare hälft. Problemet var då visserligen 
omvänt. nämligen att utöka och effektivisera jorJbruke1 för all försörja en växande 
befolkning. Den tekniska utvecklingsoptimismen var mycket stor och framgångarna inom 
jordbruket lä t inte vänte! på sig efter skiftenas genomförande. Kungl. Lantbruksakademien 
och hushåJlningssällskapen satsade s tor kraft pä a rt geno m »handas löjdernas upparbetan
de» ge sysselsättning och bärgning lit landsbygdens fattiga . ·n-ädgårdskonsulenter anstäl.1-
des och i seklets slut blev riidgivning kring sötva ttensfisket inklusive fiskod ling vanligen 
förekommande. Forskning bedrevs rramgångsrikt vid vifra dåvarande institut. I vissa län 
säsongsanWilldes svampkonsulenter vilka ror omkring för a ll undervisa a llmogen i svam
pars och nyttiga Växters insamlande. Det var bara det an människor inte överlevde på att 
göra spånkörgar och a tt äta svamp och lavar. Utöver umbäranden och emigra.tion blev 
effekten an 1800-talets vackra, men s li tna kulturla ndskap förwann. trots a lla behjär
tansvärda insatser frän en lång rad myndighete r. Skälen till all Sverige hävde s ig ur 
fauigdomsfällan berodde på teknis ka innovåtio ncr inom ett par indus trigrenar samt på 
lantbrukets område främst genom kon 1>tgödningens införcl nde. Men ett par genera tioner 
svenskar fick betala en högt pris. för att vi. deras ä tt lingar. i e tt nytt ku lturlandskap fån 
förmånen all njuta av en s tabil och hög materie ll välfärd. 

Man torde möjligen av det framförda kunna dra s lutsatsen att jordbrukssysteme t. är 
mycket komplext och 1rögrörligt. D et tångar inte upp förändringens vind,1r tillräc klig t 
snabbt för att kryssa bort från politikens och ekonomins blindskär. Det är doc k en paradöx 
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Fil! , 6. Torpet Skogen på Tagelgoclsels 1ri.irke1· i Kronoberg, län uppodlndcs i mtllen av 1600-raleL. 
Under 300 är gick torparna härifrån ner till herrgården (3.5 km, enkel väg) för c1tt fullgöra sin tre 
d:igsverken per vecka. Idyller. som denna. kommer givet vi~ au finnas kvnr p,\ pla1ser. <liir mynJ1ghc
Lcr och stiftelser har råd all age1'H. Men allmänt hett finn; inte någ,>t ,mm,t ,tlr~mativ till vellig 
m::i.rkanvändning än skngsplimte,ing. Dagen~ betehprllglade natur hl1r rå likheter med den. som 
torparen och hMs kreatur lämnude för en nu1n~åldcr ~edan. Foto: Lar~ Kardell. juli 1978, 

nä r såväl bönder som siadsbefolkning samt respektive grupper~ förtroendevalda vi ll varna 
om det öppna lands kapet uch det ändå ti llåts växa igen. Förmodligen linn~ avsevärd,1 
trögheter i vårt sociala system. E ll av dessa hinder u1görs av den dominerande ~tads kul1u
ren. Det har mera sällan unde r min medve tna tid. dvs. de senaste fynio åren. varit 
populärt all vara bonde. För varje år b lir detta allt me ra utpräg:la1. nu när snart he la 
årskullar växer upp i staden och har Li lliignat s ig_ alla dess värderingar. Det ä r inte bara 
Sveriges la.ntbruksuniversi te t som ha r svårt a ll rekrytera s1ude nrer t ill agronomlinje n. 
Likna nde ifr förhå lla nde t inom de llesta av jord- och skogsbrukets utbildningslinjer. Få 
symboler och kulturmö nster emanerar i dagsläget från jordbrukets sfär. Visserligen kan 
man hänvisa til l e n viss s. k. he rrgårdss til bla nd de prefabricerade föromvillorna och lika 
sa.ni är att de am e rikanska jeansen i e n grå forn1id var e rt praktiskt pl.1gg i boskapsskötar
nas vardag. Men i al lt väsenLligt präglas dagens ungdomar av en helt urba niscrnd livsstil. 
Vare s ig i klädsel, m usikval. matvanor. möblering eller s pråkbruk rinns några s tarka 
livs tråd <1r till kulturlandskapet elle r Lill bo nde n~ värld. T ill deua skall Wggas a tt de a llra 
fl esta upplever livet på landet som mins t sagt Lrå kigt. På kultursido rna i de s törre 
tidningarm1 läser man fortfanmde o m »kusinen från la nde t» som mc1al'o r [ör riiigon mindre 
veta nde. som inte ha r ve tt a u skicka sig i stadens labyrinte r. V ill mall vara oveuig mot 
någon tinns e n rad nedsätla.ncle benämningar av Lyp ,,bondläpp ». I några ~kolor i Uppsalc1 
ha r jag via hörsägen notera! a n s tuderande ungdom frå n o mgivande landsbygd k lassifice
ras med sockennamn och tillägg a v s uffixet »-drängar,, . Från min skoltid i bö1ja n av 1950-
lalet minns jag hur svi\rl mobbade e n del unguomaJ· med landsbygdsbakgrund kunde bli, 
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e ll fe no me n som ingalunda ha r upphö rl. Med dessa spridda och dä ligl <; trukturerad c 
exempe l har j ag ve lat d ra fram vå ra geme nsamma attityd till la ndsbygden oc h dess 

befolkning . De nna är m es tadels negativ. vilke t bidrnr til l kulrnrla nds kape ls p roble m. Jag 
frågar mig ofta var mus iker. kons tnä re r . förfa tt;ire och kulturnrbetare 5tå r i de nna fråga? 
De finns visserligen somma rrid på la ndsbygde n me n geno mslaget i kultur live t ilr då lig t. 

rro ts an må nga drar s itt s trå ti ll stacke n . Men det se na 1900-ta lets Vilhe lm M oberg ha r 

uppenbart ännu inte d e buterat. 
Det kulturla nds ka p , som innehå lle r störs t värde n å terl"inns säLla n e lle r a ldrig pf1 de , rn ra 

jo rdbrukss!ä tterna utan i marginalbygcle rna. Där har e n nu gammal generatio n av bönder 
och små bruka re i vissa fall hå lli t s tå nd mo t elen te knis ka ut vecklingen till gagn fö r 

s tadsbornas ~omma rupp!cvelse r samt för fauna och flora. De kan sedan n/lg ra /itr rn s. k. 
NO LA-bidrag. vi lket inte hjälpe r den dag d e fa ller ifrå n . Efte rtr~idarna ko mme r i111e ,11rna l 
än i undantags(aU all accepte ra de tta livs mö nste r. o m nu inte fastighe te n ligger så r as s 

nära en tä tort a tt ma n ka n ha de n so m ho bby (jfr diskussion hos Krantz. 1990). 
Ett a nnat hinder för e n leva nde la ndsbygd iir givetv is markäga nde t. De t fi nns sä ke rt 

tilLräekligl med persone r , so m skulle vilja rör.sö ka sig på att leva pf.1 la ncle t. trot s de n 

gene re lla in vändningjag gjo rt ovan . Men de t Lir inte lä n a ll ko mma .'it fastigheter , speciellt 
inte i o mråde n d ä r s to ra markägare red a n bitil s ig fäst. Ha r ma n inLe möjlig he t att påverka 
sin närmaste o mgivning ska ll ma n heller inte förvä nta s ig någon dy na misk utveckling på 

svensk la nds bygd . 

VAD MAN SK ULLE K UNNA GÖRA 

Vi komme r naturlig tvis via re.se rvatsavsättnnde . kul1Urminnesv1'1rd~insa 1.ser sa m t frikos tiga 

bidrag till vissa brukare att kunna vidma kthå lla klenode rna i sve nskt kulturla nds ka p. M e n 
den a är lå ngt ifrå n nog. o m vi vill kla ra stö rre la ndska psavs nitt och bygder fri\n ah gå 
s kogsd öde n till mö te s . O m vi st ä ller upp ett geme nsamt må l för a tt b ibe hå lla det ö pp na 

l,m dskape t vid e n viss areell nivtl och med ett visst inne hå ll kriivs me ra av okonventionella 

lösningar. 
Om jag hade något po litis kt inll yta nde av tillräcklig varaktighet s kulle jag fl y n a ut några 

hu1Jdra av lt lrs ka rna v id Sve riges la ntbruksunive r~ite1 till något expe rime ntområ de. o mfat
t;inde r. ex . halva Kr6 no be rgs lä n . Successivt .!1 ku lle forska rna få kö pa in sig i omkringlig

gande byar och genom eget , -praktiskt a rbe te d e ltaga i p rocesse n ·a lt ska pa hyggliga . 

fra mtida öve rlevnadsv illkor fö r sin by och , in soc ken. 
E n a nnan variant. jag lä nge funde rat på. ä1· att inrä tta e n ma rkfond för inköp av 

jorclbruksfastighe te r. vilka seda n överlåts på fö nnå n Liga v il lko r rill yngre . e ntusiastiska 
bruka re. Dess,;1 ~k u lle också få nöj e t att uppleva e lt o mvä nt s kifle. ~a a ll gårda rna å nyo 
komme r in i by n . De tta för att s tä rka den ~ocia la geme ns ka r e n. Dessuto m s kulle j ag 

genom a ktiv prnr aganda försöka rå alla ä ldre på la ndsbygden. vilka , aknur a rv ingar. a lt 
skaffa s ig såd a na me da n tid ä r. O m ma n näml igen lir intres serad av sin bygd och gård 

förefalle r cle l mig vara vettlöst a tt inte ha planerat s in rc trä tl. 
'11·ots att de bat ten o m v~rn s ka1te1· bliv it po litbk1 ne utraliserad geno m a ll riksdagen 

tidigare i å r a ntog ,,å rhundradets s ka tte reform >i ka n jag in1e komma ifritn att ska ttevapne t 

vore gans ka verkningsfullt i de lta sa mma nha ng. N år v i under senmedelt id tog upp ö desbö 
le n eller när vi e fte r 1650 skulle kolonise ra NoiTland utg ic k e n rad e ko no miska fö1må ne r 
till ny byggarna . Ma n blev befria d frå n militärijänst sa mt från stå.ende skau e r Lincle r 6--20 

å r . i vissa fall ä nnu lä ng re . De t vore inte ur vä rlde n ntl prov., någo t liknande . B efria 
j ordbruksbefolkningen helt frå n fas tighe ts- och inko mstbesknnning . U ta n a tt ha rä kna t på 
konse kve nserna av d e tta fö rslag tror jag att de t ä r mera verkningsful l1 ä n a tt vi nu 
1,göds la.r» ut 200 miljo ner kr pe r å r till k ultu rla ndskape ts stöd . Teore tis kt inne bä r d e t 
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senare e □ inkomst.överföring av 7 000 kronor per år ti ll 30000 jordbruk . Denna summa iir 
clefinirivt for lite n för all vi ~kall □ å det uppstä llda må l el. rro rs an jag vet art e n ansllllning 

till EG sannolikt kommer a tt förh indra riktade su bventioner til.l jordbruket. den dag i e n 
avlägsen framtid. J il vtis tvärld.e ns j ordbruk ko mmer au kä mpa på e n geme nsam fri 

marknad . har v i lå ng tid p~ oss att prova effekte rna av o lika sk:iucurspel. _Med s tor 
sannol ikhe t skulle de tta gynna la ndshygcle ns e ntrepre nörer och ge oss a ndra en stimule• 

rnnde kulturlandskap. 

SLUTO RD 

Poängen i mi1l föredrag. om del nu finn ~ nilgon såda n. ä r c1rr vi inre har och heller a ldrig 
haft något pe rma ne nt kulturla nds kap. De tta föriindras s tä ndigt beroende p,\ mä nnis kans 
val av kulturform och dennas teknis ka innehll ll. Kulturlands kapsbegrer,pel ä r ocksft e nligt 

milt synsätt a llrför begränsat til l s itt inne håll och all tför snävt tidsbundcL 11e t är 11~imligen 
inte bara j ordbruket som s kapar etl kulturla ndskap. För närvarande tycks kullurla ndskapet 
i den allmänna debalte n främst vara synonymt med kvarv,Lrande iings- och hagmarker . 

vilka hade si n stö rsta betydelse inna n jordbruke t traktoriscrude~. 
De n nedläggningsfas svenskt j o rdbruk för närvarande befinner sig i ha r ko111i11uerligt 

pågått sedan 1947. Debaucn om kuturla ndskapets öd e n ha r förts sedan slute r av 1950-ta le t 
med på tagligH inte ns itegtoppar unde r mitten av 1960-ta let samt unde r senare hälften av 

1980-talc l. Mängder av förslag har förts fram för ;.m bevara v iktiga de la r av kulturlamlska
pel. Fors kning har geno mförts och rådgivning 1iJI berörda ha r varit minst ·sagl överdime n
sionerad . Det ä r för mig en paradox a tt vi trot, det.ta. sam1 en stort. positivt. o pinionsstöd 

inte lyc ka~ bryta trenden . Ned läggningen synes öka. Orsake n iir möj ligen all söka i vår 

moderna. u1·bana livsföring. 
De t kulturl,111dskar, v i säger oss vilja värna o m, ä r till stö rsta de len försvunne t och e rsa1t 

av et1 nytt i vardande. Om någon ma ns/lide r kommer vi, vare sig vi vi ll de l eller inte . att få 
me ra skog. vilket vi a lla mtts te vänja oss v id . Äterigen kommer e ll stort anta l miinniskor. 

uppvuxna på svensk l,111d~bygd an rn s ina rö lle r upps lit na . De får på e n högst personligt 
plan dra en a lltför stor de l av lasset v id denna omstrukturering. U pplevclsemässig1 
kommer vi an l'å ett något t1i s tare la nds kap. I nature n får (;n del växter och djur mi1ka på 

sig och ge plat s för andra, vilka är mindre s pecialiscr a.de . 
Totalt sen ä r jag inte de t minsta oroad för denna utveckling. För:indringar ha r näs ta n 

vai:ie generat ion tv ingats uppleva och så ko mmer det äve n all bli i framtitlen. Människans 
lo n ä r inte att bo och verka i e1t konsta nt paradis. Expuns iva perioder f'ö ljs av regressiva. 

Stor sannolikhe t talm· för all v i kan vänta nästa uppodlings våg någon g_ång el'ler 2050. 

Under mellantide n får v i lä ra oss iilska granar. björkar och kvarvarande ekar. Ynerst tror 
jag nämlige n att den glo bala befolkningsökninge n är svf1rs tor,pad och an delta i kombina

tion med e ne rg ibrist komme r au led a till all a ll mark som kan o dlas. d ft kommer att 

utnyt~jas . D e t gäller bara an hålla ut! 
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DISKUSSlON 

Herr Scltotte: Tac k he JT Karde ll för e n mycket fa scinerande föreliis ning med de mest 
skilda infallsvinklar. Enligt Din definition så är v i då lyckliga i Ko pparbergs liln . Jit det 
laga s kifte t ä nnu inte träng t! 

Får j ag då fråga , Du slutade m ed all såg11 a ll vi in te bo n.le k~inna någon som hels t oro 
e ller tve ka n o m landsbygdens framtid. Me n vftr de t verkligen en sluts.lls av vad Du ~acle? 
Jag tyckLe bel.a anförandet byggde upp motsatsen. 

Herr Kardel/: Svare t på frågan, herr Preses, beror på val av infallsvinkel. Kulturland
s kape t är en komplex företeelse. När jag ser p~ detta u r soc ial s ynv_inkel. kä nne r jag mig 
na1urlig1vis väldigt o road. De t kä nns orättvist ror att inte a nvtincla o rder tragis kt inför 
uts ikte n a tt delar.av den s ve ns ka la ndsbygdsbefolkninge n ä nnu e n gång skall nödgas bryta 
upp i'rån sin bygd. De har pe1iodvis tidigare cvinga ts li ll detll1 grymma öde. På det.ta 
01m åde kä nner j ag mig bandfalle D och har inga synpunkter all ko mma med. Me n ni.i r jag 
bet raktar de t kry mpande kulturlandskapet ur naturva rcle ns synvinke l ä r mjn oro inte 
s peciell t framträd ande. Jag ser visserlige n daglige n de , tora föriindringarna . men i ett lå ngt 
his toriskt perspektiv har det a lltid va ri t så. i\ ven framtid e n ko mmer all rå uppleva 
li knande vågröre lse r. Jag kan inte förstA varl'ö r s kogsplantering på ej utnynjade å krar och 
beten är e n ,5å förs kriickande åtgärd. Marken bröt$ en gftng till bygd ur ~kogen. J' vissa fall 
ligger denna händelse inte me r än 100 å r bakåt i tiden . 

Kle nötlerna i s vens kt kulturlandskap . dvs. vardel'ulla histo ris ka miljöer . vackra ä ngar 
och beten samt loka ler för hotade växter och djur. kommer vf med a ll sanno likhet att 
kunna bevara med hjälp av naturvihde ns medel. Trots al l kritik har 1980-talc t varit en 
mycket framg?111gsrik tid för reserva r.sbildning . Även om det inte hör till detta tema. så ka n 
jag nä mna att areale n helt skyddad s kog under .del senaste decennie t. har ökat fr!\n I % till 
3 % a v den produktiva skogsmarken . Antalet reservat ha r också fl erdubblats . Vi har sna rt 
lyckats säkerstäl la 10% av den svenska ta nda realen med hjä lp av olika naturvå rdsinsritut. 
Detta ger mig viss tillfrcdsstäJJe lse. 

Jag är v[il medveten om. att a lla a ldrig kommer att bli nojda. Det finns säke rligen 
engagerade stads bor, vilka ser a tt all icke urba n ma rk avsätt~ som reservat och exklusivt 
skö ts med nawrvå rdens mål i s iktet. Me n mä nnis kans lott på jorden är inte att bedriva 
naturvård och därmed får vi acceptera a tt det blir mindre utrymme för andra o rganis me r. 

De t som enligt milt syns~i tt styr utvec klingen av den frnmtid;i svens ka lamlsbygden ä r 
förutom internationella konjunkturer. vfira kollektiva vä rderingar. En u rban livsstil präglar 
m1mcra praktis kt taget a lla sven s ka r . De saknar direkt kontakt med landsbygden och dess 
problem. Inte heller är vi kolle ktivt beredda all ta a lltför sto ra ekonomiska uppoffringar för 
att bevara stora andelar av ele n hotade kulturbygden. Detta kommer med naturnödvändig
het a lt leda till ökad igenpla ntering unde r de närmas te decennie rna. Om vi kollel...'1ivt inte 
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nccepterar deua. finns det givetvis rader av lösningl1r pii denna komplicerade ekvation. 
Men prakti kt är den inte enkel all lösa. 

llerr Sr·holfc: Jag har ju varit skogsman , eller i all.i fall i skugsnnnngcn nästan hela min 
aktiva liv. men ändå måste jag ~äga an jag känner tvck~amhet inför uen l/i t1he1 med vilken 
Du tar »All låt oss då skog:,plamera». Det är kla11 all del finn~ stora omraden där man 
skall göra del. men det är viil Undå frågan om att vi fonfarnnde ~t~tr i en konll1k1 meUan 
världssviill och minskande åkerareal. Mellan etL öppet landskap och behow t av en slags 
mangfald i agerande!. Är det verkligen så enkelt. all man skull låta skogen vandra in igen·? 

llerr Kardel/: Ja. tlel Lir det. 

1/err Sclwlfe: Del ar det'? Det var eu klart svar. Del är bra niir man far klara b.:5ked. 

lfrrr Sl(l've.1·rnd: Lnrs Kanlcll nfi mndc begreppet ideologisk vilsenhe1. Jag Lillhör kunske 
denna kategori eftersom jag inte kan acceptera en allm~tn undfallenhet för ~kogs
plameringsl<1nken på våra sm111ändskil åkrar. Hiir talas om skogsplantering utan tanke på 
kunsekven:,erna för de männi!>k<>r- som bor och lcvc.:r i omrndet. 

Jag har vurit inblandad i land~bygds-kampanjen »l lela Sverige ska leva». I november 
1987 hade vi en rikskonfcrenc; i Jönköping där tre c;tat,;rnd och tva statssekreterare 
uppträdde i programmet. Alla fran kanslihu-,;et betygade: »Dc1 är hell 1-..lart all rege ringen 
~t&r bakom au »Hela Sverige -;ka leva». Vi har nu pt, sistone l'i\tt 11era be~lut som gfir helt 
emot dessa uttalanden. 

Som lantbruksdirektör (f. d.) i Jönköping!, län har jag ådragit mig vi:.~a miljöskador. 
Dessa innebiir all jag tycker om Småland och iir intresserntl av Sm1\Jancls fram1id. Där 
kommer inte att se ul exakt som det gör nu. men en hel uel miinniskor vill bo kvar i de s111.'1 
tätorterna. Industrierna och infrastrukturen bärs upp av pendlande gle!>bygdsbor. Förut
sättningen för alt detta skall kunna fongfi är mjölkkon. Det är nämligen sil au Jönköpingc; 
län är landets kOLätaste med Kronobergs liin som god tvaa. l)ena beror inte bara på att 
man tycker om mjölkkor. utan hår finne; s. k. komparativa fördelar som gett och ger 
ckonomi~ka incitament för mjölkproduktion. De komparativa fördelarna finns främst i det 
relativt myckna regnande! (gotl grovfoclcrklimat) samt got.la bctesmarkc.:r. 

De nya bestämmelserna att gårdarna skall bära sina egna trrm~portko~tnader för mjölken 
kommer all bli förödande för manga gardar. För att hålla vissa marker öppna kommer man 
fltl anvisa ~tatsmedcl (NOLA-bidrag och andra åtgiirder). Det är troligt att ell transport
stöd för mjölken skulle innebära lägre ko~tnadcr. Dessu1om kommer då mnrkermt att 
h~llas öppna på e!l naturligt ~ätt. Den arbetsin1cnsiva mjölkproduktionen ger också 
möjlighet till bibehållen bosättning i området. 

1/err /-lol111l'lröm: Jag brukar inte bl i förl'iirad för ~mäsaker. men idag blev jag nästan 
chockad. Jag ställde frågan till mig själv: Har cl,i allt <;om vi har upplevt under många år. 
allt som vi har tänkt. allt som vi har arbetat för. varit relakt1g1 '? Skulle vi vara vilseförda pa 
nägot sätt? Jag har en känsla av att det herr Karclcll har sagt oss i sitt eleganta ordval inte 
riktigt stämmer med verkligheten. Enkäten bland J 2-åringar i Vilhelmina enligt vilken 
tlickorna inte ville bo kvar men några av pojkarna kunde tänka sig att stanna av bl. a. 
iivcnLyrslystnad (fiske. jakt etc.) visar visserljgc,;n ett kfml mönster i J'r~ga om nickarna, 
men svaren kan i hög grad ha påverkat!> av de levnadsvillkor ~om s1äll1, i utsikt : Arbets
möjligheter. utbildning. sociala förhållanden etc. 

Jag vill ställa frågan: Varför strömmar männisl-..orna ut till naturen. ut till landsbygden, 
ut Lill bondekulturen så snart de har en chans? 
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Jag ti llbringar med min familj somrarna i ett fritidshus på ön Bolmsö och dit kommer på 
sommarkvällarmi hund ratals människor. Där bor trehundraJ'emtio män11i sko1· på ön. men 
till denna bondekultur drar lbland tusentals människor ut en sommarsöndag! 

Varför vill då människor gå ut och arbeta för a ll ställa i ordning sommarbostäder. 
fri 1idsbostäcler'/ Det är ju ute på landsbygden dessa ligger och det är dit. miinniskorna vill 
fara. 

När viir rarnilj kom til.l 13olmsö I 957 pågick en avfolkning på grund av att böndernas 
gardar slogs ihop. Men nu kommer människorna ti llbaka . därför arr ungdomarna som är 
födda på ön 1,ygge r villor ocb bor där ute. Många är del.tidslantbrukare och pendlar ti ll sina 
arbete n i Ljungby. 

Det vi har hört i föredraget stämmer inte med (len erfarenhe t jag och många a ndra har! 
Sedan rinns na turligt,;is andra saker att ta hänsyn 1ill och det är bl. a. beredskapen. Men 

då är vi inne på e1t helt annaL område. Del måste vara av enormt värde att vi hcu· en 
landsbygd som ä r inta kt. med produktionsenheter. med bondgårdar där människor som 
måste evakueras i ett kristillstånd kan ta hand om sig sjä lva och i n{tgon mi n sin egen 
försörjning. Sed,111 finns Jer naturligtvis också andra rem ekonomiska synpuuk1.er i närings
livet som måste beaktas. Det är uppenbart att arealbunclna resurser bäst kan til lvaratas om 
tillräckligt många människor bor ute på landsbygden. En storstad som Stockho lm är 
enormt ineffektiv. om man tar hänsyn t.ill transporter_ köer och »sli1aget på mä nniskorna» .. 
Men det är också klart att landshygden inte blir atrraktiv. om myndighe terna skapar till 
regler, som nästan omöjl iggör bostadsbyggnation på landsbygden . 

Personligen tyc ker jag att många av de påståenden som presenterats i inledningsanföran
del är ensidiga och allt rör klent underbyggda. Jag upplever dem som en stridsrop mot den 
- ilven av regering och riksdag - accepterade parollen »hela Sverige skaU leva». 

Herr Eric Johansson: Jag lyssnade med mycket spänt intresse på herr Kardells föredrag. 
Jag blev l.itc förvånad över au du inte tänkte på uppfinningarna, som ägde rum i mirten av 
1800-talet. Det var ju då som ångmaskinen kom. Man lyckade~ teoretiskt skapa de 
termodynamiska cyklerna. så att man kunde styra energi effektivare . I och med art man 
kLJnde styra energin effektivare, så kunde man också producera mer mat och göra det 
någorlunq.a drägligt att leva. Du påpekade, an på lång sikt kunde du se problem med 
energiförsöijningcn, a ll man inLc knäcker fusionsproblematiken. Om man lyckas med 
delta . så kommer det att finnas energi tillräckligt. Om vi tänker efter, så har det 
västerländska industrisamhället aldrig kunnat stanna förrän det har blivit en överproduk
tion, 

Tina på livsmedelsproduktionen ! Ma n skapade EG, l'rämst därför att det var ont om 
livsmedel i medlemsländerna. Dessa hur idag hela berg av smör. De har 5jöar, som de knn 
fylla med vin eller med mjölk. därför att de har arbetar syste matiskt. De har utnyttjat 
te kniska och vetenskapliga landvinningar. därför är jag precis som du optimistisk. Man 
kommer au knäcka problemen med vår e;:nergiförsö,:ining. och man kommer att kunna 
styra den effektivt. Enligt min uppfattning kommer vi på sikl an få et1 överskoll pfi ene rgi. 

Jag biträder din asikt om att det inte blir någon olycka om det skulle komma in flera träd 
på åkermark. Det beror precis pä i vilket tidsperspektiv man vill studera förhållandet 
mellan skog och åker. Ser vi del under e n mansålder. sa k.:1 11 j ug biträda dem som är 
bekymrade. Me n ser vi det under det tidsperspektiv . ~om vi vet har varit vår ku ltur så 
ifråga.sätter jag om det Lir viirt att vara bekymrad. Du började försiktigt med jordbruket 
nere vid KaLLkausus och något mera ~ödcrut. Det har säkert funnits jordbrukskulturer 
tidigare . om du g:ilr lilngrc öster Lit ti ll Kina eJler om du går längre väster ut pli andra sidan 
Atlanten ti ll Syclamer·ika. 

Vi har ju idag hekymmer rör an vi eldar fossila bränslen. därför all det bildas koldioxid. 
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Lår oss tänka ef1er. Vad är bergolja? Vad är stenkol'' Det är ju ingenting annat ä.n gamla 
viixrer. som varil utsana för högt tryck under 1,lng tid . Enligt min uppfa ttning sfi måste det 
ha g/1ll l\.t en enorm mängd koldioxid då de här växterna bildades . Det lir a lltså delar av den 
kvantiteten koldioxid. som vi nu frigör nlir vi eldar. I ell såd,rnt perspektiv blir de1 inte 
siirskJII bekymmersamt med de problem som vi ser i det korta mansåldersperspektivet. 

Vi har en ,,städgumma» som kommer igen med oregelbunden mellantid. Jag tänker pä 
istiden. Tstiderna har rensat upp det vi wstematiskt rörstön och ställt t ill besv,ir med. Låt 
det komma in träd på äkerrnark om det. kan göras lönsamt. Vi har tekniken om vi behöver 
röja mark rör att odla. mera livs medel dh det behövs i framliden. 

Sedan till h.err Holms11·öms inlagg. Jag tror a ll orsaken till att man kommer ut til l 
Bolmsö, eller reser u1 på landet. helt enkelt beror på a ll tack vare at t man llynat.ic in till 
Uhorten. så ~jänade ma n i regel sk\ mycket pengar så all man lid råd att komma rillbaka. 
Man kunde då s kapa den form av friLids~ysselsätining e ller den livsform. som mm, ville ha. 
Jag biträder helt din åsikt. atl från för:wars~y npunk"t så är clet en enorm styrka all h!l det 
nuvarande la ndskapet. Men vaiför lycka~ vi då inte övertyga alla dem, som har gott om 
pengar i tätorten. att det kostar atL vidmakthålla friheten och de nuvarande valmöjligheter
na? Del måste vi som bor i tätorten vara beredd;i ..1tt betala för. Med avgifter k<tn vi behålla 
ett öppet landskap med många människor utanför tii1on e rnH. Det vore bra från bl. a. 
försva1·ssynpu11 kt. 

Herr Edström : Prnfessor Kardell har rätt. Kommande generationers miljö kommer a ll tid 
all utfonnas och anpassas ti ll deras levnadsförhållanc.len och förutsättningar. Del positiva 
vi kan göra är a tt undvika förstörelse av sådana resurser som är oer~äll liga. 

Untler mina nära 70 år i denna landsända har _iag följt landskapets förändring och vill 
gärna göra en kom.ment.ar ti ll det ständiga talet om det öppna landskapets betydelse. 

Då jag kom hit i bö1j;:111 på 1920-talet var landskapet mycket öppet. Skövlade skog,tr, 
stora ljunghed,'IJ -och odikade mossar ~kapade milsvida vY,,er - men det v,.u- knapphe tens 
och glädjelöshetcns vyer. Idag är bilden en annan. Utsikten är inte längre så vid men 
istället vittnar lamlskapcl om välstånd , kultur och mänsklig trevnad. 

Den pågående miljödebatten handlar huvudsakligen om hur vi till kommande generatio
ner ska kunna bevara dagens landskaphbild. l nnan vi tillgriper alltför konserverande 
åtgänJer är det vå r skyldighet all försöka bilcla oss en uppfattning om hur m&nga dessa vårt 
lands invånare om t. ex. 50 år är och vilka existensiella behov de h<1r. all t!d vflken mil_jö på 
grund därav som är behövlig. 

Vltrl land är ju inte ett slL1t.::t rum uta n påverkas i ett acceh:rerancle tempo av omvärldens 
förhållanden och förändringar. Det iir därför oroa nde ut t miljödebattörerna vis/ff så ringa 
intresse för exempelvis den globala befolkningsökningcn. 

Demowaferna är alla överens om att världsbdolkningens snabba tillväxt kulminerar om 
ca 70 år på en nivå 3 gånger dagens eller 18 miljarde r och au m~ioriteten är läskunnig med 
åtföljande högre livsrumskrav. Existensen föru tsätter ett ökat internationellt samarbete 
beträffande befolkningens spridning och försör:ining. Länderna~ suveräni tet beträffande 
invandring blir inskränkt osv . 

Sovjetkännaren, professor Stefan H edlund. förutser cxcmpdvis folkvandringar fr;i n 
t·e]ativt närbelägna länder som ic ke kommer att lämna vårt land oberört . 

Vore det inte lämpligt all. innan alltför dewljeracle 111iljöbes1ärnmelser utarbeta'>. ~kapa 
ca uppfällning om dessa ingalunda i tiden avläg:;n.1 problem? Det är ju våra barn eller 
senast ;,,åra barnbarn som berörs . Dagens miljödeball är världsfrämmande! 

Herr Kt1rde/l: Ett Oertal invändningar mot mill synsätt . herr Preses. visar om intt: annat att 
kulturlandskapets framtid berör (lSS alla i hjärterolcn samt att problemet minst sagt är 
komplext. Även om jag inte ser några påtagliga faro r i all vi använder .överbliven jord-
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bruksmark till skogsodli:ng. ar ,1ag narurligrvis känslomässigr fäst vid det försvinnande 
odlingslandskapel. För mig representerar den småländs ke bonden och hans miljö urbilden 
av Sverige. Med stor ~org ser jag att detra föränd ras i en upplevdsemässigr negativ 
rik111ing. Jag liksom många andril vill naturl igtvis vara med och motverka de nna utveck
ling. l mitt fall försöker jag mycket medvetet att förlägga min privata konsumrio n till 
~vensk glesbygd. Jag undviker ati på tjänsteresor bo i ~täder. jag försöker klara mina 
bilköp ocb r·eparalioner i små verkstäder pa. hrnclct samt inte minst inhandla en del 
basförnödenheter, direki i ho tade bygder. Det1a är nmurligtvis en droppe i havet och 
måh~nda l.ite väl kä ns.Losaml. Men gör del LH nkcex perimentel. li.rade akademiledamöter. 
att vi förlagt dagens sammankoms t till Lenhovda i s tället för till Viixjö. Då hade vi 
kollektivt tillfört denna bygd 50000---75000 kr. en summä som sannolikt möjliggjort en eller 
annan månads heltidssysselsärrning i glesbygd. Om många agernr på dena vis. s töttar vi 
naturligtvis en del näringar ute på landet och bidrar i förlängningen till Hit kulturmarkerna 
där får en viss respit. Men det är ocksfl ganska självklart art skisserade handlingsmönster 
av detta slag ingalunda ri:icker till för att lösa hela problemet. 

Herr Säfvcstacl hävdar att 23 Si av den svenska befolkningen bor pa landsbygd. Jag har 
ingen invändning mot denna statistik. som helt naturligt är avhiingig av hur man defini erar 
begreppet landsbygd. Personl igen tycker jag l. ex. att Växjö ligger på landet av skäl. ~om 
jag inte hinner utveckla . Är man så frikostig kan säkert relationstalet höjas till 40 %. Men 
det är ovedersägligt så atr den andel av Sveriges arbetande befolkning som har större dele n 
av sin utkomst frän glesbygds näringar minskar och det är detta faktum. som ii.r det viktiga .. 
Det är självfallet så au de allra Llesta tä torter fungerar som navet i ett cykelhjul, där många 
av ski lda skäl bosiilwr sig efter ekrarna e ller Lo. 111. efter hjulet. 1\tlarginclli tillrör de sin 
hembygd ea hel del nyt1igheter. men de är hell bernend..: av täLorten och dess näringar. Del 
viktigaste i min argumentation är a lt de har en hel l urban liv::;s ti l. Mångas liv<;mönst.er är 

därmed ,w den ,Lrle n art de oreileb erat bidrar till all grana rna kommer närmare dera<; 
[01111, 

Herr Ho lmström förde in svensken och dennes na1u1·i11tresse i bilden . .Tag tror inte atl 
man i någon högre grad ::.kall sätta sin lit til l a tt delta eller e n in1erna1iönell turism i 
Framtiden kommer all betyda särski.lL mycket för jordbrukets slruktmproblem. Eftersom 
jag genomfö rt ett par ~tudier i syfte att se hur b.:söksfrekvensen i nägra skogsområdcn 
förä ndrats över l iden, vill jag med stöd 11v de~sa hävda au vi bev iunar en mycket. snabb 
[{\räncfling i nalllrintrcssel. Kortfatlal har jag funnit att pä kronoparken Bogesund uta nför 
Stockholm minskade besöken med 50 % mellan 1968169 och 198 l/8:?.. Jag blev mycket 
förvånad. när jag efl er en årslång! arbete kunde räkna fram dessa siffror . .Ä. ven j ag hade 
anslutit mig ti ll den officiella bilden, i vilken svensken stä.ndigr ökar sin kontakt med 
naturen. För au kontrollera cles5"a siffror gjorde jag i l]ol en annan studie. denna gång 
förlagd Lill ett av Sveriges mest välbelägna och välsköna rekreat.ionsomraden. nämligen 
Norra Djurgården i Stockholm. När jag på nyårsafton ku nde räkna ihop resultatet efter 84 
mätdagar ullCler 1989 fa nn jag att en minskning med 25 % hade intriiffut sedan 1977 . då _i ag 
gjorde en exakt lika studie. Dessa två studier styrker mig i min uppfattning atl svenskens 
ökande narurintresse är en myt. Ser man sig omkring i samhä llet så finner man att den 
urbana livss1ilcn breder Lll sig. Alt hand la. gå på gallerio r eller planlöst ströva omkring på 
stadc11i; gator ~ynes mig vani ett nyll inslag i den wens.ka s1adsbilden under lördagscfter
middagar och i s tor uts träckning även u.ncler ~öndagar. En yngre generation !inner inget 
»häftigt,, i en skogspromenad: det är »bältre drag » i stadens gator. Dessa och tindra 
observationer leder mig ti ll uppfattningen au glesbygden har wårt att hävda sig gent emot 
de allt snabbare roterand,;: urbana livsst ilarna. En yngre generation iir sällan benägen aH 
nytta ul ti ll Sörgården. Diirmed , 1m:na rjag. bör lö$ningar till glesbygtl sproblcmen förutom 
på det e.konomiska området ~ökas i våra sociala relationer. 
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Jag delar naturligrvis herr Edströms uppfättn.ing at t på sikt kommer den globala befolk
ningsökningen att påverka svensk gleshygd. Det spännande med människan är au en 
enskild person eller mindre grupper kan resonera r.ill '(ynes förnufligt. men kollektivt 
fungerar inte våra <;tor1 upphyggda ~y~tem. Det verkar finna~ en inneboende automatik av 
biologisk nalllr i de mänskliga samhiillena. wm alltid gräver sin egen grav. Sannolikt 
kommer vi ald1·ig som art at t kunna balansera var repro<Juktion mot til lgilngliga resurser. I 
~tällel löser vi aktivt våra problem genom krig eller passivt rncd hjälp av diverse mikroor
g,mismer. lnget talar för närvarande emot del faktum att vi inom en eller :rnna1~ mansålder 
får se en livskraftig landsbygd i värt land betinga() <tV den globala jakten på överlev nads
möjligheter . Möjligen kan ma n mi~stänka alt denna inte fullt ut kan karakteriseras sQm 

>,sveru;k>,_ När jag blick,u· ut i världen ser jag au vi i Sverige lever cu lyckligt liv med e n 
hög trygghet och synnerligen god Lil lgång på m111ericlla res~1rser. Av historiska skäl och 
lyckliga omständigheter är vi ~om det vikingatida Bedcby skyddade av en gigantisk 
halvkretsvall bestående av en bred järnridå från Medelhavet till Norra bhavet. Bakom 
denna, nu snabbt ned vittrande mur väntar,iordens fatt iga miljarder på ~in rättmätiga del av 
våra gemensamma resurser. 

Herr Am e ll. Jolwnssow Liksom Lars Kardel I ser även jag. trots allt. ganska ljust p1\ 
landsbygdens framtid och vill i va1:je fall inte medge an vi står inför någon katastrofsitua
tion. 

Många tycks anse au det viktigaste i kulturlandskapet är de stora öppna l'älten. Skyltar
na lä ngs vägarna brukar ha den infal lsvinkeln. Man v(lnder sig tydligen i första hund till 
sl!H.lsborna ocb förutsätter att dessa sälle r e tr mycket stort värde på an få åka genom 
>• Öppna landsk<tp» unde r söndag~urflykten. I'ast~i n denna 1yp av argumentering rör lands
bygden är snii.v har den ändå länge dominerat debatten om landsbygden och jordbrukspoli
tiken. 

Bättre vore väl all rnkl p{1 ')ilk säga art jordbruke t ,ai;r vi.k tigl för sysselsällningen. 
inkomstbildningen och bosättningen på lands bygden . Med ,,levande landsbygd » menar vi 
väl inte bara öppna fält men de kan givetvis vara en viktig rörut~ättning i sammanhanget. 

Tyvärr är det väl s11 au det <1 ntal mä nniskor. som ka n sysselsättas och leva av jordbruket 
kommer att krympa starkt genom ökad mekanise1ing och geno m ökade knw p~ arhe.1sför
hi'i llanden och inkomster. Derr;:1 kommer a tt ske oberoende av jordbrukspolitiken och 
gäller särskilt i skogsbygclerna diir lien odlade och beracle marken de~sutom har en helt 
annan funktion i bygdemiljön ä.n i de cgeotliga jordbruksområuena. 

Och även om skogen i skogsbygderna skulle kunm1 ge av~evi-irt mera både i nvkastning 
och sysselsättning går utvecklingen ocks~ inom skogsbruket snabbt mot ökad mekRnise
ring och minskat behov av mänsklig arbetskraft. 

Givetvis kommer jordbruket och skogsbruket även i fortsiinningcn a n ha stor betydelse 
för arbete och boende på landsbygden men trolige n är det redan så all de fle sta som bor 
där inte är särskilt starkt beroende för '(in utkomst vare sig av jordbruket eller skogsbru
ket. De bor där av a ndra skäl och arbetar hos o lika företag och institutioner i trakten. lnom 
en radie på 2-3 mil finns också över hela Kronobergs län ett ganska slorl utbud av 
arbetsti llfäl len. Dessu1orn finns det många pensionfircr på landsbygden - ofta f. d. lant
brukare. 

Jag tror att des~a bida grupper- pencUare och pensionärer- kommer an betyda alltmer 
rör utformningen av btide naturmiljön och elen '(0Ciala miljön på la ndsbygden. De. som ärvt 
cll.cr lyckats köpa gårdrn·. ko mmer all hålla pil med lite hobbyjordbruk och lite köndjur. får 
och hästar och hll.ller därför någrn lun nland ä.kcr- och be tesmark i hävd. Dårigenom 
bevaras en del av tl l:n gamln ku lLu1-- ocl, bymiljön. Nagol stort behov av ~tora, ör1nrn fi.i.l t 
lör att u·ivas har varken de, som bor pii gi\rclnrna ..:ller de . som bara har e n tomt och etl 
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hus . M.en de vill ha en trivsam närmiljo och gärna något eller några Ltmnlcl nd öppen m,;rk 
och helst även lite lövskog däromkring. 

Många männi~kor i tätorterna vill gärna Oytta ut till landsbygden och helst förvärva en 
Liten gård e ller ell hus med en stor tomt men utbudet av sådana möjlighe ter är litet och 
priserna höga. E n stor de l av husen och gårdarna på landsbygden »blockeras;, dessutom av 
utborna. som visserligen i regel är angelägna om en vacker nawrmil_jö men som inte ger 
nilgo1 s törre bidrag till den lika v iktiga sociala miljön eller något undcrl..ig för behövliga 
serviceanord ningar i bygden. 

Det fin11s a lltså redan nu många som vill bo och bosätta sig pf1 lands bygden och de 
kommer säkerligen alt bl i f]er a llteftersom a rhet:Stidcrna kortas av och begreppet liv~kvali
lel sprider sig. Dessa människor kan och kommer säkerligen al.l se ti ll att en he l del av den 
gamla kulturmiljön bevaras och <1n nya vackra miljöer tillskapas. 

Oberoende av hur den jordbrukspolit ik s.orn är pft väg scr ut kvrnmer därför landsbygden 
i Kronobergs län inte a tt drabbas av någon katastrof. En del av åkern kommer dock 1H1 

planteras med björk och gran. Denm1 l"örändring HV liinct~ landskapsbild kommer dock att 
vara liten jämfört med vad som hänt sedan förr:.i sekelskiftet. Då dominerade$ länet av 

öppna l_jungmnrker i väster och i övrigt nv s lå tlcriingar. glesa beteshagur och svedjeland. 
Mnn kunde oft;i se från by till by utan a tt anstränga sig. Sen del.~ har dock ~koge.n tagit 
tillbaka stora arealer och dessurom tätnat, Den står nu som en grön mur runt byarnu och 
innehåller 4 gånger mer kubikmeter ä n för 90 å1· sen . 

Utan all nedvärdera betydelsen av en brn jordbrukspolitik. :--JOLA-bidrag och andra 
stödformer anser jag alltså nn det i särklass viktigaste ffir att bevara e ller å terskapa en 
levande landsbygd är an samhä llet utformar goda villkor for permanentboende pfi lands.
bygden och all det ta inte motverkas såsom nu hå ller på att ske. 

Åre truntboende människor på lands bygden måste vara den viktigaste faktorn när vi 
arbetar för en levande landsbygd. Och klarar vi det får vi nihtan på köpet garantier för att 
en rimlig del av det gamla kulLurlandskapet bevaras och hävdas. 

Herr Oreds.1·011: Det ä r a ll lid bäs t an komma s ist. för då lir det me~tu sagt. Jag hade tänkt 
a tt avstå efter Arne Johanssons inlägg, men jag arbelar i det prakliska jordbruket och 
tillhör M få, som försöker att leva på jordbruk. på prakLiskt lantl,ruk . Akademien har 
tidigare haft ~amnmnkomslcr om dett.1 och professor Uhlin och andra har undersökt hur 
många scfm egentligen lever som he lLidslantbrukare. Det ä r i a lla fa ll idag inte över 25000, 
snarare under. Sedan liar vi de 100000 delt.icbjorclbrukarna . 

.lag vill avsluta med något som s11des tidigare idag. D..: som ä r unga och ttktivii i jorclhruk 
och de som är unga och tänker utbilda sig inom jordbruk och ha r förutsättningar att driva 
och leva på ett jordbruk idag, de ser klan och 1ycl ligt den nedriikning ,om sker i 
jordbn.1kspolitiken. De är så realist iska. all blir det den uts takade poli1iken kommer det att 
bli svårt au klara s ig. Då avstår man, del blir automatiskt det resultat som he rr Kardell har 
sagt och del är nog bara att acceptera en utglesning av landsbygden och det öppna 
landskapet. Men jag tror au det beror mer på ekonomiska vil.lkor än sociala. 

När det gäller skogsnäringen så vet nog alla att man ser mer positivt p~1 den. 

1-frrr Sc-/1011t: Då är vi a llrså framme vid överläggningens slut och jag tackar först herr 
Kardcll f"ör eLL verkli.gen f"ascinerande anförande. Du ställde en fråga 0 111 hur din farfar 
skulle ha reagerat om h:m hade lyssnai på del här? .l ag i\r ganska övertygad om att han 
hade varit s tolt. Även om han inte hade delat a lla vifrcleringar. så hade han varit stolt över 
en sonson som tänkt djupt i dess,l fråge~täl lningar. 

Jag tackar dem som deltagit i debatten. Delta llr en fråge~Llil lning ~0111 s tändigt kommer 
att diskuteras. Det finns ingen absolut sanning här. Det är riktigt au vi i\r överens om vån 
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pers pektiv. Ser vi det på en mansålder e ller lftngre. ja då får vi et t synsäll. Men den 
aktuella debatten den handlar ju om nuläget. den pragmatiska synen på hur man skall khirn 
sig igenom de kommande två åren. 

Del andra är. alt man ~om herr Eds1röm vil l unders1ryka betydelsen av befolkn ingsut
vecklingen och den öppenhet som man måste visa om dess konsekvenser. Sedan är det 
väl så alt den sociala a~pekten. de ekonomiska villkoren i g lesbygdens problem är de t som 
egentligen avgör. Vill vi ha ca i.nfrastrukLUr? Vi vill också ha e1r samhälle som tillåter oss 
alt se på nuläget! Det är lällare att se del i ett långt utveck lingsperspektiv. Föreläsningen 
idag har gel! oss den historiska förankringen IHngt 1illbaka. 

18- 90802:6 
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