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Inledning

– För KSLA, liksom för andra akademier, är
det en central uppgift att diskutera kunskaps-
behov i olika sammanhang. Dagens semina-
rium är utformat som ett samtal i tre olika
ämnen, följt av en diskussion. I KSLA:s uppgift
ligger att se till att alla får en möjlighet att
framföra idéer och åsikter i viktiga frågor.

Akademiens preses Thorsten Andersson kon-
staterade i sin inledning att uppgifterna änd-
rats både för KSLA och för alla andra som
arbetar med landsbygdens utveckling. Nu
handlar det inte längre bara om ekonomi och
produktion, utan även om etik, livskvalitet
och andra så kallade mjuka värden. Thorsten
Andersson noterade att initiativet till dagens
seminarium hade tagits av KSLA:s kommitté
för landsbygdsutveckling.
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Kulturvärden och landskapshistoria

JANKEN MYRDAL
Professor
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Upppsala

Janken Myrdal berättade om sina slutsatser
efter att han gjort en utredning åt jordbruks-
departementet om jordbrukets nya roll.

– Jag tror att det finns ett enhetligt värde
hos landsbygden. Det kan liknas vid en dia-
mant, som har många fasetter och därför kan
fånga upp ljus på olika sätt när man vrider på
den. Här finns biologisk mångfald, kulturhis-
toria, skönhetsvärden och så vidare.

Janken Myrdal noterade att utvecklingen
av landsbygden har både själviska och al-
truistiska inslag. Turismen kan utvecklas med

landsbygdens värden som grund, men vi ska
även bevara sådant som inte lönar sig i dag.

En annan aspekt är universitetens utveck-
ling. Förr var dessa säten för elitutbildning för
några få. I dag kräver dagens samhälle och
teknik i stället en massutbildning. Denna mås-
te fås att stämma med landsbygdens behov.
Utbildning i agrarhistoria med sommarkurs i
slagning med lie kan vara ett exempel. Man
måste också i utbildningen beakta den växan-
de gruppen deltidsbönder.
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Kulturvärden och landskapshistoria

– I dag besöker vi landsbygden, men de
flesta av oss har en helt annan livsstil än den
som ligger bakom den landsbygd som finns.

Janken Myrdal menade att RAÄ:s och Läns-
styrelsernas arbete med landsbygden i dag är
framtidsinriktat. Många av åtgärderna påver-
kar till exempel framtida turism. Det kommer
också nya kunskaper, i dag ser vi akademiska
avhandlingar om frågor som lövtäkt. Med
kunskaper kan vi hantera landskapet, mena-
de Janken Myrdal. – Jag tror inte man ska för-
söka återskapa, men med rätt kunskaper kan
vi i stället utveckla landskapet till något an-
genämt.

Från och med nu kommer vi att se mer
ämnesöverskridande kompetensbehov, även
över gränsen mellan naturvetenskap och hu-
maniora, trodde Janken Myrdal. – RAÄ har en
viktig uppgift här, att tillsammans med uni-
versitet och högskolor utforma de nya utbild-
ningar som behövs.

Inger Liliequist menade att det är naturligt för
RAÄ att leva nära forskning och utbildning.
Men hon konstaterade att det finns många par-
ter som man behöver ha nära relationer med,
som förvaltningen. Och politiken, som står för
pengarna. – Men vi måste också ha nära relatio-
ner med dem som ska bruka och vårda land-
skapet. Vår mardröm är att det en dag inte
finns några sådana aktörer att arbeta med.

INGER LILIEQUIST
Generaldirektör
Riksantikvarieämbetet
Stockholm

Inger Liliequist konstaterade att RAÄs roll
naturligtvis förändrats mycket under den
långa tiden från 1630 när verksamheten in-
leddes.

– Då handlade det om att stärka nationen,
i dag är uppdraget ett annat. Men hela tiden
har vårt arbete handlat om kunskapsupp-
byggnad. Mycket av vårt arbete handlar om
omvärldsanalyser och strategiska analyser,
vilket gör att vi får hämta kunskaper från ett
allt vidare fält. I dag har tekniken samtidigt
gett helt andra möjligheter att göra kunska-
perna tillgängliga, bland annat via Internet.

– Det är en viktig uppgift att se till att kun-
skaperna finns hos dem som arbetar i kultur-
landskapet. I dag är mycket av RAÄs arbete
decentraliserat, hittills mest till Länsstyrelser-
na. I många frågor närmar man sig även den
kommunala nivån.

Inger Liliequist betonade att man på RAÄ
vill undvika ett byråkratiserat landskap.

– Det borde inte vara så svårt att arbeta
med mjuka frågor, vi kan ju formulera uppgif-
terna själva, menade Inger Liliequist.

Bidrag kan ge annat landskap
Inger Liliequist var orolig för att bidragen till
jordbruket kan ge ett nytt landskap, ett för-
valtningslandskap som inte är baserat på den
urgamla uppgiften att hantera jord och skog.
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Janken Myrdal framhöll att han hade stor re-
spekt för politiken och de demokratiska pro-
cesserna. Han konstaterade att dessa är lång-
samma och baserade på kompromisser.

– I en sådan process får kunskap en allt vik-
tigare roll.

Som ett exempel på hur kunskap blir grund
för ett bredare engagemang, berättade Jan-
ken Myrdal om den by i Uppland, där en per-
son flyttade en milsten från vägkanten in på
sin egen tomt. Människorna i byn blev upp-
rörda över denna självsvåldighet med deras
kulturarv och reagerade. Trycket blev så stort
att mannen i fråga kände sig tvingad att flytta
tillbaka milstenen. Senare flyttade han också
själv från byn.

– Tack vare kunskaper om kulturarvet blev
det en spontan reaktion bland de boende. Det
ledde till en social kontroll som var långt ef-
fektivare än vad någon myndighetskontroll
kunde ha blivit. Byråkratin blir mindre viktig,
konstaterade Janken Myrdal. För att kunskap
och kompetens ska fortsätta att utvecklas
krävs insatser även inom högre utbildning
och forskning.

Inger Liliequist menade att universiteten inte
alltid har rätt lösningar till de problem som
finns. – Naturvetenskapen har etablerat
mönstret och satt ramarna för forskning och
högre utbildning, det är väl knappast kontro-
versiellt att påstå det. Men verkligheten ser
kanske inte ut på samma sätt i dag, och univer-
siteten har inte varit så snabbfotade precis.

Janken Myrdal uttryckte glädje över att Inger
Liliequist utmanade universiteten på detta
sätt.

– Samtidigt gillar jag i och för sig den här
självvåldigheten hos universiteten. Till och
med Kyrkan förändras, men universiteten
består, menade Janken Myrdal. Men ett kom-
plicerat utnyttjande måste mötas med nya

kunskaper – en svår uppgift som vi måste för-
söka motsvara. Vi måste veta hur köttproduk-
tion ska kunna kombineras med turism.

Inger Liliequist höll med, och påpekade vikten
av att kunna göra rätt analys och ställa rätt
frågor. – Då kan vi också beställa rätt utbild-
ning. Vi behöver i dag en fokusering på bon-
dens förvaltning av kulturlandskapet i ett hel-
hetsperspektiv.

Frågor till Inger Liliequist och
Janken Myrdal
Carl Piper, Högesta Ystad, konstaterade att
han tillhör en minoritet, som producent och
markägare. – Ni talar mycket om byråkratiskt
landskap och myndighetsbeslut. Var kommer
vi markägare in? Och hur ser nya generatio-
ner och våra invandrare på landskapet.

Inger Liliequist hävdade att RAÄ fokuserar på
människorna, men att bidrag och myndig-
hetsbeslut ibland kan ge ett mer byråkratiskt
landskap som kan störa eller stå i motsats till
brukarnas och användarnas landskap.

Tage Klingberg, Högskolan i Gävle: Ni talar om
en hög och bred utbildning, men jag hör inget
om ekonomi och markägare. Jag tror att det
finns mer motsättningar mellan er (Inger Lilie-
quist och Janken Myrdal) än vad ni vill låtsas
om.

Rune Frisén, Stenhamra, undrade vem som
har ansvaret för att följa upp landskapets ut-
veckling på sikt. Är det RAÄ, universiteten,
eller vad?

Janken Myrdal och Inger Liliequist menade
båda att mer och mer kommer skötas av bru-
karna.

Kulturvärden och landskapshistoria
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Biologisk mångfald

– Men vi har mycket att göra här hemma
först. Jag ser mig själv som uppdragsgivare
till forskningen.

Utbildning i dessa frågor kan bli en svensk
exportprodukt menade att det i hennes upp-
drag ligger att föra ut samhållets syn på
skogen. – Vi måste arbeta med avvägningar.
De verktyg vi har är lagen, till exempel Skogs-
vårdslagen och pengar som vi kan skapa
miljövård med.

Monika Stridsman noterade ett ”positivt
problem”. Det är i dag ont om pengar till
miljövård, därför att intresset är så stort hos
markägare att sätta av mark för miljöändamål.

Skogsvårdsorganisationen arbetar mycket
med utbildning och information. Ett exempel
är projektet ”Grönare skog”, som nu går på
sista året. Detta projekt har blivit ett bra styr-
medel för ökad biologisk mångfald, ett av
skogsvårdsorganisationens mest lyckade
projekt.

Monika Stridsman betonade vikten av att
olika parter umgås och lär av och om varan-
dra. – I dag formerar sig skogsbruk och biolo-
ger mer än på länge mot varandra i kamp om
skogstillgången. Det borde vara relativt lätt
att räkna ut hur mycket skog som behövs till
olika behov.

Ett svårare problem menade Monika
Stridsman var att de många stadsborna fattar
allt fler beslut som påverkar de få människor-
na i landsbygdens glesa strukturer. – Jag tror

URBAN EMANUELSSON
Föreståndare
Centrum för biologisk mångfald, SLU
Uppsala

Urban Emanuelsson inledde med att konsta-
tera att biologisk mångfald har betydelse
både för rekreativ användning av naturen och
för produktion av till exempel skog. Även
rekreativ nytta kan ge ekonomisk vinst via
turism. – Mångfald är roligare än till exempel
granplanteringar, därför ger det mer pengar,
konstaterade Urban Emanuelsson. Om man
kan lite om biologisk mångfald blir landskapet
också betydligt roligare för den som besöker
det. Vi har mer roligt av sådant som vi vet
något om. Och bonden måste ha kunskaper
om biologisk mångfald för att kunna kombine-
ra biologisk mångfald och turism med tra-
ditionell produktion. Detta måste genomsyra
utbildningen hela vägen från grundskolan.
Ska vi kunna producera både kött och orkidé-
er måste alla parter ha kunskaper om både
och. – Och med EUs ökande makt är det bra
med utbildning om statskunskap.

Urban Emanuelsson menade också att
forskning måste gå hand i hand med utbild-
ningen i dessa banor. – Men vi ska veta att vi
i Sverige ligger långt framme i fråga om kun-
skaper kring biologisk mångfald. Så långt
framme att utbildning i dessa frågor kan bli en
svensk exportprodukt. Så stöddig är jag, kon-
staterade Urban Emanuelsson.

Monika Stridsman, Skogsvårdsstyrelsen i Upp-
sala, höll med om att utbildning i biologisk
mångfald kan bli en svensk exportprodukt.
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att landsortsbor har svårt att förstå många
naturvårdsbeslut. Vi måste se till att dessa
människor görs delaktiga.

Urban Emanuelsson noterade att han själv
reagerat starkt på den tidningsartikel av Bo
Dockered som inledde den senaste tidens
debatt om miljöavsättningar. – Han talade om
arbetstillfällen, utan att säga något om hur
många arbetstillfällen det kan ge om vi be-
varar skogen. Han har nog aldrig tänkt i så-
dana banor, och det i sin tur beror nog på att
effekten på arbetstillfällena på landsbygden
inte blivit så stor hittills. Vi måste visa på hur
biologisk mångfald kan vara en tillgång för
landsbygden.

Monika Stridsman menade att många myndig-
heter skulle kunna samarbeta bättre, till
exempel genom att samordna sina förslag till
avsättningar för olika ändamål. – Vi måste ock-
så hjälpas åt att föra ut det faktum att många
nya skötselsätt och naturvårdsåtgärder fak-
tiskt blivit framgångsrika och populära.

Urban Emanuelsson konstaterade att ökade
arbetsinsatser i skogen ger ökad biologisk

mångfald, något som alltså ger möjligheter till
att få dubbel nytta av miljövårdsinsatser.

– Precis, svarade Urban Emanuelsson, och
därmed behövs det också mer kunskaper över
ämnesgränserna.

Urban Emanuelsson menade också det ger
större effekt och mer nytta när markägare
och landsbygdsbor blir delaktiga än när myn-
digheter bara bestämmer. – Det är alltid roli-
gare att få bestämma själv.

Thorsten Andersson frågade vilka kunskaps-
behov som är viktigast när det gäller biolo-
gisk mångfald.

– Skötsel av avsatta områden, svarade
Monika Stridsman.

Mårten Aronsson, Skogsstyrelsen, tillade att
ett stort problem är att det i dag är brist på
pengar till just skötsel av avsatta områden.

Thorvald Arvidsson, Mölnbo, frågade hur om-
rådet biologisk mångfald ser ut internatio-
nellt.

Kort svar från Urban Emanuelsson: Väldigt
stor variation. England är bäst, Spanien sämst.

Biologisk mångfald
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Landsbygdens särskildhet:
Landskapet och de glesa strukturerna

re. Kurser med sådant innehåll har snabbt
blivit fullsatta.

Erik Westholm tog också upp ”Jankens dia-
mant”, den bild som Janken Myrdal använt
för landsbygdens många sidor. – I städerna
delar man upp marken efter användningssätt,
på landet måste många anspråk på marken
tillgodoses, även allmänna intressen.

Ett område som behöver mycket ny kun-
skap är glesa strukturer. Landsbygdens be-
folkning sjunker, och den blir allt äldre. Hur
ska sådana samhällen kunna leva? – Sverige
kan bli ett experimentalfält för att prova ut
lösningar för de glesa strukturerna, menade
Erik Westholm.

Caroline Trapp, LRF. – Jag är mjölkproducent,
sade Caroline Trapp. Men företagande på
landsbygden handlar om att arbeta med en
mängd olika verksamheter, i genomsnitt sju
per gård. En del av dessa hänger naturligt
samman, som foderproduktion och hållandet
av mjölkkor, men många arbetar också med
helt olika saker för att få verksamheten att gå
ihop. I dag talas i många sammanhang om
specialisering, men på landsbygden är det
mångsidighet som gäller. Det avspeglar sig
även i utbildningen, till exempel på lantbruks-

ERIK WESTHOLM
Docent
Institutet för framtidsstudier
Stockholm

Erik Westholm berättade om den teori som
säger att städer i hela världen blir alltmer lika,
medan landsbygder i olika områden fortsätter
att vara olika. De kan till och med öka sin sär-
art. Detta kan i sig vara ett argument för att stu-
dera landsbygden och försöka utveckla den.

– Det finns också en hel del kunskaper om
landsbygden om man letar igenom universi-
teten ordentligt, sade Erik Westholm.

Ett motiv för att studera landsbygden är
också att den helt enkelt är annorlunda, den
har särskildhet. Skillnaderna ligger främst på
två plan: förhållandet till marken, och de gle-
sa strukturerna.

Vad gäller företagande på landsbygden,
behövs helt andra utgångspunkter än för före-
tagande i tätorter. Man måste titta på helt
andra fördelar. Här behövs utbildning både
för  företagare och för dem som ska arbeta
med företagen, till exempel banker. Vad gäller
boende på landsbygden är det viktigt att no-
tera att både inflyttning och utflyttning är
långsiktiga trender. – Flyttning till landsbyg-
den betraktas ofta som tillfälliga trender, men
de under-sökningar som gjorts visar att detta
är fel. På boendeområdet finns stora utbild-
ningsbehov, kring boende/byggande för billi-
ga bostäder, ekologiskt byggande och så vida-
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skolorna. Där lär man sig inte att mura eller
att snickra, utan både och.

Caroline Trapp menade att företagare på
landsbygden aldrig kommer ifrån samhällets
rättmätiga krav på multifunktion, men att det
fortfarande saknas kunskaper på detta område.

Erik Westholm höll med om att bonden är
mångsidig. – Dessa var först med att förstå att
vi faktiskt hade gått med i EU, och vad EU
innebar för företagare.

Caroline Trapp noterade problemet för lands-
bygdens folk att lita på myndigheters och
experters råd i nutid. – Det finns många exem-
pel på att myndigheter till exempel tidigare
velat avverka skog som i dag i stället ska be-
varas av miljöskäl. Sådant gör att människor
på landsbygden inte tror att myndigheterna
alltid har alla rätta svar.

Caroline Trapp betonade även att lantbru-
kare måste få betalt om de ska sköta natur-
resurser eller avstå från att utnyttja dem
optimalt. – Ska vi köra med mindre maskiner
för att bevara dikena måste vi få betalt för
detta, annars är det inte hållbart i längden.

Erik Westholm tog upp frågan om LRF åter
skulle bli ett riksförbund för landsbygdens
folk, som tidigare när man hette  (RLF).

Caroline Trapp svarade att LRF har ett brett
fält för sin verksamhet, men att man inte arbe-

tar med frågor för alla människor som bor på
landsbygden, bara de vars verksamhet har
kopplingar till landsbygden. Men alla är väl-
komna som medlemmar.

Monika Stridsman frågade hur man kan göra
livet på landsbygden attraktivt för ungdomar.

Caroline Trapp svarade att man inom LRF
arbetar mycket med landsbygdsbors själv-
bild. Man vill göra människor på landsbygden
till goda ambassadörer för de jobb som finns
där. – Vi måste också bejaka unga människors
intressen. Verksamheter med hästar är till
exempel något som kan locka inte minst unga
kvinnor till landsbygden.

Caroline Trapp framhöll att LRF också är
en konfliktlösande organisation. – Vår er-
farenhet är att goda avtal är en bra grund för
företagande. En svår nöt att knäcka för före-
tagandet på landsbygden är det faktum att
allemansrätten kan användas för kommersiell
turistverksamhet.

Ulla Bejrum, Lidingö stad, frågade hur myck-
et företagande som ekologisk odling har gett
upphov till.

Caroline Trapp‘svarade att LRF arbetar för ett
uthålligt svenskt jordbruk, men inte tar ställ-
ning mellan olika metoder. – Den ekologiska
marknaden har vuxit stadigt från en mycket
låg nivå. Jag har inga dagsaktuella siffror.

Landsbygdens särskildhet: Landskapet och de glesa strukturerna
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Diskussion

Caroline Trapp höll med om att det är befängt
att ha samma strandskydd överallt. – Men
ibland använder vi inte heller de rättigheter vi
faktiskt har. Vi utnyttjar inte den potential
som finns i boendet, eller i verksamheter som
naturturism. Vi måste ta tillvara alla möjlig-
heter till försörjning.

Janken Myrdal hade ett konkret förslag till ny
utbildning. – Vi skulle behöva en agronom-
utbildning som innefattar biologisk mångfald,
agrarhistoria, ekonomi och så vidare – hela
det komplexa system som vi talar om här.
Många skulle nog vilja gå en sådan utbildning,
trodde Janken Myrdal.

Caroline Trapp tog upp frågan om vad vi som
nation eller folk egentligen vill göra med jord-
bruksmarken. – Vi står nu inför reformer som
ger oss en stor frihet att göra vad vi vill med
marken. Är det då verkligen lika värdefullt
och accepterat att vi bara rensar upp som om
vi producerar livsmedel? Är samhället berett
att betala för det? Är det verkligen bara ett
öppet landskap vi vill ha – eller ett öppet
odlingslandskap?

Urban Emanuelsson menade att det är farligt
att försöka bevara till exempel hagmarksflora
utan att man samtidigt fortsätter att bruka
hagmarken. – Då riskerar man att tappa kopp-
lingen till kulturarvet, konstaterade Urban
Emanuelsson.

Thorsten Andersson inledde med en fråga till
Inger Liliequist om hur RAÄ ser på möjlig-
heterna till brukarmedverkan.

– Vårt arbete baseras ju på brukarmed-
verkan, konstaterade Inger Liliequist. Vi är
också väl medvetna om de skillnader som
finns mellan kulturproduktion och den van-
liga produktionen i jord- och skogsbruk.

Clas Tollin, agrarhistoriker på SLU, berättade
om SLU:s arbete med att göra praktik av
agrarhistorien. På sin egen egendom har SLU
drivit projekt med ekologisk odling och kul-
turvård av bland annat träd. Projektet har
haft EU-stöd. Här samlar SLU empiriskt mate-
rial, det vill säga kunskaper baserade på er-
farenhet. – Ett företagsekonomiskt synsätt är
nödvändigt. Vi kan inte basera detta på reser-
vat, menade Clas Tollin.

Tage Klingberg, Högskolan i Gävle, tog upp
bostadsfrågan, hur man ska kunna utveckla
boendet på landet. Är det till exempel nöd-
vändigt att ha samma strandskydd överallt i
landet?

– Här finns köpkraft, konstaterade Tage
Klingberg.

Demokratiskt problem i glesbygd
Monika Stridsman menade att det finns ett
demokratiskt problem i att det finns så få
människor på landsbygden. De har svårt att
få gehör för sina specifika frågor och idéer.

– Kanske måste vi ge landsbygdens parter
större inflytande än deras antal motiverar,
sade Monika Stridsman.
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Kulturarv genereras även i dag
Inger Liliequist konstaterade att man också
måste tänka på vilka kulturvärden som ska-
pas i dag och vilka av dessa som är värda att
bevara. – Vi måste även ta tillvara kunskaper-
na hos dem som genererar kulturarvet, mena-
de Inger Liliequist.

Ole Reiter, SLU, noterade att ”planering” lan-
serades i Sverige 1948. Men det har hela tiden
varit tätortsinriktat. – Kan vi vända detta är
det mycket intressant, menade Ole Reiter.

Han hade också en fråga till Caroline
Trapp: vad gör LRF för att stödja deltidsjord-
brukare. Och hur gör sig den enskilda män-
niskan hörd?

Caroline Trapp svarade att LRF inte kategori-
serar sina medlemmar, efter heltid och deltid
till exempel, men att man ibland kan behöva
målgruppsanpassa sin verksamhet.

Ole Reiter, SLU, noterade att ”planering” lan-
serades i Sverige 1948. Men det har hela tiden
varit tätortsinriktat. – Kan vi vända detta är
det mycket intressant, menade Ole Reiter.

– Jag håller med om att det är berikande att vi
har olika typer av lantbrukare, sade Caroline
Trapp.

Monika Stridsman menade att utbor ibland är
nästan mer intresserade av sin gård och sin
mark än lokalboende. – Här finns en stor
potential, men hur får vi in dem i processen,
frågade Monika Stridsman.

Marie Stenseke, kulturgeograf från Göteborgs
universitet, menade att vi bör titta på förank-
ringen i det lokala, snarare än lokal förank-
ring. – Vi behöver ta in nya sätt att lära, loka-
la exempel behövs. Det behövs också en
platsanpassning av de principer som produ-
ceras på universitet och andra centra.

Caroline Trapp höll med, och menade att en
sådan anpassning också berikar kunskaper-
na. Akademisk forskning kan ta rejäla steg
framåt med återföring av praktiska kunska-
per. Vi måste också förhålla oss till valet mel-
lan reservatstanken och mångbruk.

Ulf Renborg, professor em., SLU, tyckte att
även ”husarkitekter” skulle varit på plats den-
na dag. – Byggandet är en del av landskapet,
konstaterade Ulf Renborg. Hus av alla möjliga
typer dyker upp i skogsbrynen, det är ett vilt
bostadsbyggande på många håll. Många upp-
fattar landsbygden som ett restområde.

Bota överutnyttjade hjärnor
Janken Myrdal angrep vad han kallade för
”hoppsan-politik”, som inte utreds ordentligt
innan den verkställs. – Vi står i dag inför en
lika stor förändring av landsbygden som efter
andra världskriget, menade Janken Myrdal.
Jag skulle gärna sett att denna vilat på veten-
skaplig grund.

Janken Myrdal återkom till sin bild av dia-
manten. – Vad är det som är sammanhållande
i diamanten? Här finns rekreation, hästar, golf-
banor, biodiversitet, djurvård. Här finns både
altruistiska och egoistiska inslag.

Janken Myrdal menade att ”diamanten”
ytterst baseras på behov som följer av det
överutnyttjande av människans hjärna som
det moderna samhället innebär. Avståndet
mellan vad vi kan önska oss och vad vi har är
större än någonsin. – Det ligger en boll utan-
för SLU, och om man inte sparkar på den
kommer andra högskolor att göra detta. Och
det tycker jag är utmärkt!

Ulla Bejrum menade att det är en utopi att tro
att vi skulle kunna återskapa ett landskap
som bygger på fattigdom och hårt arbete.

Tage Klingberg menade att man bör flytta över
ansvar från myndigheter till företag och
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andra aktörer som agerar mer från eget in-
tresse.

Carl Piper ville inte se att man driver möjlig-
heterna att ta betalt in absurdum. – Det finns
värden som man inte ska behöva betala för,
menade Carl Piper.

Niklas Cserhalmi, agrarhistoriker vid SLU,
noterade att landskapet har utvecklats från
restprodukt till slutprodukt. Han menade
även att ”brukare” som finns med i samband
med landsbygd ofta är lantbrukare, men inte
alltid. Även brukarna av produkterna måste
finnas med i bilden. Vilka är de, som ska ha
nytta av landskapet? Vi behöver skapa efter-
frågan, och utbilda inte bara producenterna
utan även användarna.

Urban Emanuelsson menade att det finns en
brist i planeringen i tätortsnära områden i
kommunala översiktsplaner. Här borde man
försöka få till stånd diskussioner. Han tog
även upp grupper som invandrare och ung-
domar, som båda ofta finns i storstäder långt
från rekreationsområden och har liten kun-
skap om landsbygden. CBM har arbetar i pro-
jekt kring dessa grupper.

Janken Myrdal menade att idén att bota över-
utnyttjade hjärnor är en jättemöjlighet, till
exempel genom att använda landskapet för
att behandla utbrändhet. – Tillgänglighet och
variation är viktiga kvaliteter hos landskapet.

Janken Myrdal ville se olika nivåer på upp-
fyllande av målen, och se vad de kostar i form
av helhetspaket.

Han ville också framhålla att Sverige ligger
långt framme i frågor kring landskapet, och
höll med Urban Emanuelsson om att Sverige
borde kunna göra något bra i dessa samman-
hang internationellt.  – Men även USA kom-
mer starkt i dag.

Inger Liliequist betonade vikten av att kunna
skapa medvetande om värdena i rummet /

landskapet. – Detta är fundamentalt för vår
livskvalitet. Det behövs kunskap som leder
oss rätt i rummet.

Rädda människorna, inte bara
landskapet
Erik Westholm framhöll att man inte kan räd-
da värdena i landskapet om man inte får ord-
ning på villkoren för de människor som lever
där. Villkor i form av service, ekonomi och så
vidare.

– Landskapsfrågor står inte i centrum av
diskussionen i bygder där det är svårt att hit-
ta någon som kan ta hand om de gamla.

Erik Westholm påpekade samtidigt att det
inte alltid går så snabbt att ändra på saker
och ting. – Det tar SLU åtta år bara att få igång
en ny utbildning.

Caroline Trapp påpekade, apropå frågan om
deltidsjordbrukare, att det inte finns någon
självklar rätt för en producent att få leverera.
– Vi måste alltid hitta en köpare. Vår gård
kommer inte att vara tillräckligt underlag för
mjölkproduktion i framtiden, men den kan
kanske bilda grund för ett bärkraftigt turist-
företag.

Caroline Trapp menade att det finns ett
behov av att landskapet är meningsfullt. Att
det inte bara har biologisk mångfald och kul-
turarv, utan även en biologisk produktion.

Hon noterade att det finns målkonflikter.
Vid nästa teknikbyte skulle man på hennes
gård behöva lägga igen diken för att få ut-
delning på ny storskaligare teknik. – Får vi
inte det, måste vi få betalt på något annat sätt.

Thorsten Andersson tackade alla för deras
medverkan. – Det finns samtidigt säkert as-
pekter som vi missat. Påpeka detta för oss, så
kan vi ta upp dessa vid senare tillfällen!

Diskussion
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