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Vattnet i det brukade 
landskapet

O Landskapsforum 2018; nyttjande och förvaltning av 

vårt livsviktiga vatten. 

O Några frågor att diskutera: 

O - Målkonflikter kring vattnet

O - Avvägningar och kompromisser ? 

O - Nödvändiga åtgärder;  Var och hur? 

O Vem tjänar och vem skall betala?  



KSLA

En oberoende   och    kvalificerad    arena 

för  diskussioner med olika perspektiv

som går över sektorer och administrativa gränser

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien



O Landskapsnod

O KSLA´s Landskapskommitté

O En oberoende   och    kvalificerad    arena

O för    dialog    och    samtal    om    landskap  

O mellan   myndigheter, organisationer,    företag    och    
allmänhet



KSLA´s landskapskommitté
Utgångspunkter för  fokus på 

landskap

O Landskapet är vår gemensamma resurs

O Landskapet erbjuder helhetsperspektiv

O Landskapet har avgörande betydelse för människors 

välbefinnande och hälsa. 

O Landskapet är en god plattform 



Möjligheter med
landskapsperspektiv

O En arena som möjliggör
O delaktighet

O helhetsperspektiv

O avvägningar mellan olika intressen

O Har avgörande betydelse för
O vårt välbefinnande och hälsa

O vår djupare  förståelse  för de fysisk och geografiska 
förutsättningarna

O förståelse av biologisk mångfald och  de socio-
ekologiska systemens betydelse



Utmaningar
med landskapsperspektiv

O Sektorisering

O Urbanisering

O Komplexitet

O Olika    tolkningar av begrepp och koncept



KSLA´s Landskapskommitte

Allsidigt belysa landskapets alla värden

Har som mål att



Bidra till ökat samförstånd  

Mötesplats 

för ett långsiktigt hållbart mångbruk 
av och i landskapet

Myndigheter

Brukare

Intresseorganisationer

Naturvård

Friluftsliv

Ideella organisationer

Planerare 

Politiker

Företag

Kommuner

Kulturvård



Sammanställa och sprida kunskap

Allsidigt belysa landskapets alla 

värden

arrangera möten av olika slag



Aktiviteter från 
KSLA´s landskapskommitte

O Landskapsforum

O 2016 Samarbetsnätverk i landskapet

O 2017 Landskapsperspektiv i fysisk planering – Helhetssyn för hållbara lösningar

O 2018 Vatten i det brukade landskapet

O Seminarier och konferenser

O 2015 Naturbetesmarker

O 2015 Biologisk mångfald i städer

O 2016 Seminarium om Ängs- och hagmarker; ” Utan pengar – inga hagar och ängar”

O 2017 Multifunktionella landskap och golfbanor

O 2017 IPBES - Hoten mot världens ekosystem – hur kan vi vända den negativa 
trenden?

O Workshop

O 2017 Handlingsplan för ängs- och hagmarker
O 2017 Skog i landskapsperspektiv

O



Aktiviteter från 
KSLA´s landskapskommitte
O Kommande aktiviteter

O 2018 okt IPBES

O Biologisk mångfald och samhällsutveckling –

Nya vägar framåt

O 2018 nov Seminarium

O integrerad eller segregerad naturvård?
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Henrik Schmidt, prof. Lunds Universitet
Ingrid Sarlöv-Herlin, prof. SLU
Marie Stenseke, prof, Göteborgs Universitet
Bengt Persson, lantbrukare
Carl Piper, VD, miljöengagerad markägare
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KSLA´s Landskapskommitte

Läs mer om Landskapsnoden

lhttp://www.ksla.se/wp-

content/uploads/2015/02/Landskapsnoden_Förutsättningar-december-
2014.pdf

lhttp://www.ksla.se/wp-

content/uploads/2015/02/Landskapsnoden_Förslag-
verksamhetsinriktning-december-2014.pdf


