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KSLA´s landskapsnod och 
landskapskommitte

• Diskutera landskapet som helhet

• Skapa en oberoende mötesplats

• Samarbeta med olika aktörer

• Allsidigt belysa landskapets värde

• Lyfta fram goda exempel



Landskapet kan ses som ett schackbräde
varje verksamhet har sin bestämda plats
verksamheten sker efter bestämda regler



Förenklat landskap  genom marktäckedata (landcover)= 
vegetation + markanvändning

Flygbilder och satellitbilder kan tyckas visa en 
endimensionell bild av landskapet

skogsbruk

åkerbruk

bebyggelse

infrastruktur

friluftsliv



Schackbrädet en alltför förenklad 
tankemodell



Naturgivna förutsättningar

Dagens markanvändning

Landskapets historia 
Historisk markanvändning 1.000 e.Kr- 1700 

Ägoförhållanden

Flöden av vatten, näringsämnen, energi

Historisk markanvändning  4000  f.Kr

Landskapet har stor komplexitet
stort tidsdjup och varierat innehåll



Landskapet har stort tidsdjup
som ger olika möjligheter
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Konkurrens och konflikter om marken

Torsten Hägerstrand



Natur- och 
kulturvård

JordbrukSkogsbruk

Friluftsliv-GOLF

Transport

infrastruktur

Bebyggelse

Hur skall alla intressen få plats?

Multifunktionalitet är en lösning?



Kan golfbanor bidra till ett multifunktionellt landskap?

• Definiera landskap!
• Förklara multifunktion!
• Använd samma glasögon!!



Hur kan golfbanor bidra till 

multifunktionalitet i landskapet?

• Friluftsliv av olika slag

• Öppet landskap och varierad landskapsbild



Det öppna landskapet minskar 
skogen ökar och vi får ett mörkare, slutet landskap

(Från Skånes 1998)

1945
1993

Öppen mark
Skog



Hur kan golfbanor bidra till 

multifunktionalitet i landskapet?

• Friluftsliv av olika slag

• Öppet landskap och varierad landskapsbild

• Ökad och bibehållen biologisk mångfald
– En del i landskapets gröna infrastruktur



Golfbanans läge i förhållande till 
omgivningen är viktig 

Gränna golfbana



Gröna nätverk ger   
konnektivitet och möjlighet 
för spridning och förflyttning 

Vägar och livsrum för växter 
och djur

Landskapets struktur=
Grön infrastruktur

Många spridningsmöjligheter 

Grön infrastruktur

Få spridningsmöjligheter

Inga spridningsmöjligheter isolering



Romeleåsen, Skåne



Hur kan golfbanor bidra till 

multifunktionalitet i landskapet?

• Friluftsliv av olika slag

• Öppet landskap och varierad landskapsbild

• Ökad och bibehållen biologisk mångfald
– En del i landskapets gröna infrastruktur

– Innehåller biotoper som blir alltmer ovanliga  i rationella 
jordbrukslandskap

» Slåtterängar och betesmarker (naturliga gräsmarker)

» Lövträd

» Våtmarker och dammar



Gräsmar

Gräsmarkernas försvinnande 
(ängar och betesmarker)
i jordbrukslandskapet
under 50 år

Slåtterängar och betesmarker  har 
• lång kontinutitet med stort historisk djup
• har stort artantal av växter, insekter, fåglar
• många är idag hotade



Viktiga biotoper på golfbanan

Gränna golfbana

Finns i 

Ruff 
Semi-ruff
Mark out of bounds
Fairway

Naturliga gräsmarker(ängar)
Lövträd
Buskar
Kärr 
dammar, bäckar



Lövträd

Brynzoner

Gamla träd

Dammar
bäckar

Buskar

Viktigt för fågellivet

Viktigt för groddjur
o vattenlevande  

organismer

Viktigt för växtlivet

Ängsmark och gräsmark 

Viksbergs golfbana



Hur kan golfbanor bidra till 

multifunktionalitet i landskapet?

• Friluftsliv av olika slag

• Öppet landskap och varierad landskapsbild

• Ökad och bibehållen biologisk mångfald
– Utgör en viktig del i landskapets gröna infrastruktur

– Innehåller biotoper som blir alltmer ovanliga  i rationella 
jordbrukslandskap

– Genererar ekosystemtjänster och bidrar till resilienta
ekosystem



Kan en multifunktionell golfbana
bidra till ett uthålligt landskap?

Biodiversiteten utgör trådarna i livets väv
och ger resilienta ekosystem


