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Förord 

Vad händer ute i vårt fagra land? Vilka skeen
den har präglat landskapets utveckling i stort, · 
och vad ger de för konsekvenser? 

Det svenska landskapet har förändrats 
drastiskt sedan industrialismens genombrott. 
Förändringarna fortgår, om än i delvis nya 
spår. Efter hand så ökar också kunskaperna 
om enskilda effekter och mer avgränsade 
sammanhang. Frågan är om vi inser vad som 
sker i större sammanhang; eller kan det vara 
så att "vi ser inte skogen för alla träd"? De 
små, smygande förändringarna som var och 
en ger knappt märkbara effekter kanske sam
mantaget får oanade, genomgripande konse
kvenser. Ifall tio eller tjugo småbiotoper för
svinner blir möjligen effekterna begränsade
men vad händer om den trettionde stenmu
ren försvinner i området? Vilka övergripande 
sammanhang finns? Hur påverkar t.ex. för
ändringarna i jordbruket skogslandskapets 
värden? 

Enligt Aristoteles är helheten mer än sum
man av delarna. Vad händer då med landska
pet i sin helhet när dess delar förändras? Och 
hur påverkas olika inslag av att landskapet i 
stort genomgår förändringar? 

KNUT PER HASUND 
Forskningsledare 
SLU, Uppsala 

Denna rapport anlägger ett helhetsper
spektiv på det svenska landskapet och dess 
förändring. I 12 kapitel finns de föredrag som 
gavs under KSLA:s konferens elen 3 oktober 
2000. En avsikt med konferensen var att ut
forska vad som kännetecknar storskaliga 
landskapsförändringar som problem. Särskilt 
intresse ägnades åt makronivåns ouppmärk
sammade eller annorlunda egenheter. Kon
ferensens syften var sammanfattningsvis: 

- att öka kunskapen och medvetenheten om 
de storskaliga landskapsförändringarna, 

- att bidra till att de stmskaliga landskaps
förändringarna uppmärksammas och ana-
. ~ . 
lyseras genom miljöövervakning och forsk-
ning, samt 

att bidra till att de storskaliga landskaps
föränd1ingarna beaktas i miljökonsekvens
beskrivningar och politiska beslut. 

Konferensen arrangerades av KSLA:s Miljö
och naturresursutskott. Initiativtagare var 
ordföranden, vice preses professor Margare
ta Ihse och direktör Rune Frisen. De har till-
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sammans med mig också utgjort den arbets- härmed framföra vårt varma Tack! till alla 
grupp som organiserat konferensen. Miljö- dem som medverkat i arbetet med konferen
och naturresursutskottet ämnar bredda och sen och denna rapport. 
fördjupa frågeställningarna om landskapet i 
kommande konferenser och skrifter. Vi vill Uppsala i december 2000 
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Inledning 

Miljöfrågorna har fått allt större betydelse 
under de senaste årtiondena. Det gäller i sam
hället som helhet och naturligtvis också inom 
de areella näringarna och KSLA. En miljöfråga 
som däremot inte särskilt uppmärksammats 
är de stora förändringar som ägt mm i land
skapet under det senaste seklet. Och för att 
förstå förändringar måste-man ha kunskaper 
om det som varit. När Rune Frisen inom aka
demiens utskott för miljö- och naturresurser 
för drygt ett år sedan initierade dagens kon
ferens hade han sedan länge sett behovet att 
ha goda referenser - såväl i tid som rum - för 
att åstadkomma ett bra naturvårdsarbete i 
jord- och skogsbrukslandskapet. Många av 
dem som i dag är verksamma i produktion, 
natur- och kulturvård, har 1960- och 1970-
talens landskap som sina referenser. Detta var 
landskap som i många avseenden redan var 
starkt förändrade och förenldade jämfört med 
tidigare sekels landskap. Med dagens konfe
rens hoppas vi tydliggöra bland annat detta. 

Syftet med denna konferens är att öka kun
skapen och medvetenheten om de storska
liga landskapsförändringarna. Vi vill bidra till 
att de storskaliga landskapsförändringarna 
uppmärksammas och analyseras genom 

MARGARETA IHSE 
Professor 
Stockholms universitet 

miljöövervakning och forskning. Vi vill också 
bidra till att de beaktas i miljökonsekvens
beskrivningar och i politiska beslut. Inför kon
ferensen har vi ställt frågorna: Hur ser då 
dessa landskapsförändringar ut mera i detalj, 
inom några särskilt viktiga sektorer? Hur 
dokumenteras förändringarna? Vad är kon
sekvenserna? Orsakar dessa förändringar 
några påtagliga problem? Kan vi påverka ut
vecklingen, och hur i så fall, så att vi medvetet 
kan skapa ett bra landskap för både män
niskor, växter och djur?. 

De storskaliga landskapsförändringarna 
har ofta inte uppmärksammats därför att de 
uppkommit genom små, knappt märkbara 
förändringar. Sådana förändringar blir sam
mantaget storskaliga när de fått verka i sam
ma riktning, under lång tid och över stora are
aler. Storskaliga landskapsförändringar upp
träder också när förändringar sker i så gott 
som alla delar av ett komplext landskap. Inte 
heller dessa har alltid uppmärksammats på 
ett riktigt sätt. Oftast har man bara studerat 
en del i taget, t.ex. våtmarker för sig, ängs- och 
hagmarker för sig, skogsmarker för sig. Vi har 
isolerat delarna, i stället för att se landskapet 
som den helhet det är. 
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I de flesta fall sker förändringarna succes
sivt, som den långsamma igenväxningen av 
en nedlagd åker eller en hagmark som inte 
längre betas. Men ofta kan det ske snabba, 
oväntade Iandskapsförändringar, som när 
vinterstormarna fäller skogen över en natt. 
Eller så sker snabba, fast förväntade föränd
ringar, som när vattenkraften regleras i ett 
älvsystem och hela dalar däms till sjöar och 
en forsande älv blir till. en torr fåra. Det är vår 
förhoppning att den här konferensen skall ge 
en uppfattning om hur stora och omvälvande 
förändringarna av landskapet har varit fram
för allt i ett kort historiskt perspektiv, dvs. 
hundra år eller mindre. Vi vill visa på de små 
beslutens tyranni: hur de små och smygande 
förändringarna, som var och en knappt är 
märkbara, tillsammans får oanade konse
kvenser när de upprepas på många platser 
under lång tid, flera generationer. 

Under konferensens första del kommer vi 
att få exempel från olika landskapsty:per: jord-
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brukslandskapet, skogslandskapet, våtmark
erna och fjällen. I den andra delen kommer vi 
att diskutera vilka orsaker och drivkrafter 
som ligger bakom förändringarna, för att där
efter något analysera förändringarnas effek
ter på växter och djur. I den sista delen skall 
vi diskutera framtidens landskap. Trenderna 
redovisas, liksom metoder för övervakning 
och analys för att påvisa dem. Inte minst vik
tigt diskuterar vi avslutningsvis om man kan 
göra något för att motverka en oönskad ut
veclding: vilka styrmedel och åtgärder kan fin
nas? 

Det är ett fullspäckat program, och vi tror 
inte att vi skall kunna ge svar på alla frågor 
idag. Men vi hoppas att ni, kära deltagare, 
skall få en intressant dag och att den här kon
ferensen skall ge kunskaper som leder till 
handling så att vi medvetet kan skapa ett 
vackert och rikt landskap och slipper få leva 
i ett landskap som bara blev en restprodukt. 
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Storskaliga landskapsförändringar som 
problem 

De landskapsförändringar som vi kan karak- . 
terisera som storskaliga kännetecknas ofta av 
att de är summan av ett stort antal små för, 
ändringar som skett under en lång tid. Varje 
lokal förändring kan var direkt påtaglig för 
den enskilde, men uppmärksammas vanligt
vis inte i större sammanhang. Det finns en 
lång rad exempel på typer av lokala föränd
ringar och ingrepp i landskapet som har skett 
under endast några decennier tillbaka och 
som sammantaget har lett till storskaliga för
ändringar av hela eller stora delar av landet. 
Här bör bland annat nämnas: 

- landskapsomvandling till följd av sam
manslagning till större och "rationellare" 
enheter i odlingslandskapet, 

- nedläggning med igenväxning eller skogs
plantering av marginell jordbruksmark 
och bygder, 

- utdikning i skogs- och jordbrukslandskap, 

- stora kalavverkningar i skogsbruket, följt 
av "rationella" vidsträckta planteringar 
med monokulturer, 

RUNE FRISEN 
Direktör 
Naturvårdsverket 
Stockholm 

MARGARETA IHSE 
Professor 
Stockholms universitet 

- täktverksarnhet, 

- vattenreglering i älvar och vattendrag, 

- stark expansion av fritids bebyggelse ut-
efter kuster och stränder, · 

- utbyggnad av bil- och skogsbilvägnäten, 
samt 

- förtätning genom bebyggelse och asfalte-
ring av grönområden i samhällen. 

Hur många minns inte sitt barndoms land
skap med blomsterängar och hagar, med sur
ret av humlor och färggranna fjärilar fladdran
de över olikfärgade blommor. Nu har nog 
blomsterängarna och hagarna blivit något 
annat. Kanske är där tät, planterad granskog, 
mötk med nästan bara barr och förna på mar
ken, helt utan den blomsterprakt, färg-, ljus-, 
ljud- och doftvariationer som fanns i den gam
la landskapet. Det finns idag praktiskt taget 
ingenting kvar av de naturliga fodermarkerna 
som dominerat landskapet under många 
hundra, ja ofta tusen år. 

Hur många har inte förr gått med sitt met
spö längs en slingrande, fiskrik bäck i ett va-
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riationsrikt odlingslandskap, med betesmar
ker och åkerfält. Dessa bäckar, som funnits 
sedan isen drog sig tillbaka från landet fanns 
kvar på 1940- och 50-talen. Nu är de spårlöst 
borta, gömda i en kulvert under ett helt täck
dikat, ensartat åkerlandskap. Bara en rad täck
dikningsbrunnar visar var de fanns. 

Hur många minns inte strövtågen i klara 
sensommardagar och höstdagar d~ nian 
plockade blåbär el](,r svamp i den gamla sko
gens svala skugga och satt och vilade på en 
sten i en solbelyst glänta? Nu finns det inte 
många gamla naturskogar kvar med träd av 
olika ålder och mattor av blåbärsris på mar
ken. 1 vissa delar av landet är mindre än tio 
procent av skogen över hundra år. Väl utveck
lade vegetationstyper finns bara i den gamla 
skogen. Resten av skogsmarken upptas av 
hyggen, plantskogar samt mer eller mindre 
täta röjnings- och gallringsskogar. 

Alla har sett grustäkter som små områden, 
något som man snabbt kör förbi. Varje enskild 
täkt sker ju endast i en punkt i landskapet. Det 
är en lokal- om än drastisk- förändring. De 
flesta ser en eller några enstaka täkter, som 
bara utgör små punkter i det stora landska
pet. Men hur många ser att dessa små, lokala 
förändringar idag storskaligt har förändrat 
hela landskap? När man ser dem samlat, blir 
det ett helt landskap som är förändrat av pågå
ende grustäkter, efterbehandlade grustäkter, 
lertäkter, och bergtäkter. Vem ser mängden av 
dessa täkter i ett helt landskap? Vem ser att 
odlingslandskapet har förändrats drastiskt 
både från topografisk, hydrologisk eller biolo
gisk synpunkt av täktverksamhet, som pågått 
under trettio, fyrtio, femtio år? Där det förr var 
kullar eller höjder med torrängar eller åker är 
nu sänkor, gropar eller småsjöar. Var finns r& 
ferenserna för det ursprungliga landskapet? 

Att man ser husen i landskapet är själv
klart. Men hur många ser idag att hela land
skapet har förändrats när det blivit fullt av 
hus? Hur många minns hur det såg ut innan 
alla husen byggdes, vilket kanske bara är fem
tio år sedan, eller ännu senare? Var finns 
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dokumentationen av hur det såg ut innan? Ett 
fritidshus är bara en liten punkt i landskapet, 
och små punktformiga förändringar är kanske 
det lättaste att negligera när det gäller att se 
förändringar. Ett litet hus har ingen betydelse 
för landskapets förändring i stort, men hund
ra, eller tusen eller hundratusen hus har det. 
När plötsligt hela landskapet är fullt av hus 
blir det ett storskaligt förändrat landskap. Om 
denna förändring koncentreras till sjöar, kus
ter och skärgårdar, då blir den storskaliga 
landskapsförändringen än mer tydlig. Effek
ten av detta blir att möjligheterna att nyttja 
landskapet för friluftsliv ändras, liksom förut
sättningarna för djur och växter att leva i det
ta landskap. När husen helt har kantat strän
derna längs sjöar och kuster kan man inte 
längre ströva längs vattnet. Man får nöja sig 
med att se det på håll genom trädgårdarna. 

Hur många har märkt att hela skogsland
skapet blivit sätätt bebyggt med vägar att det 
är helt uppstyckat? Är det bara de få som 
kunnat lyfta sig upp och få överblick, med 
helikopter eller flygplan? Om punktformiga 
förändringar är lätta att negligera, så är linje
formiga förändringar svåra att överblicka. 
Skogbilvägarnas antal och längd har ökat 
drastiskt. Från få skogs bilvägar år 1935 har vi 
femtio år senare ett tätt nätverk av dem som 
tydligt kan identifieras från satelliterna. Vägen 
i sig styckar upp landskapet. Det blir uppdelat 
i fragment, vilket förändrar villkoren för vissa 
djur och växter. En enda väg har oftast liten 
betydelse för skogslandskapets utseende och 
funktion. Många vägar i alla skogar ger där
emot en storskalig förändring. Den största 
förändringen i landskapet åstadkommer skogs
bilvägarna dockgenom att de ökar tillgänglig
heten för att bedriva skogsbruk med rationel
la metoder. Vägarna öppnar upp områden 
som tidigare varit svåråtkomliga med moder
na maskiner. Sedan man väl öppnat området 
för storskaliga, rationella skogsbruksmetoder 
blir förändringen av landskapet omfattande. 
"Tekniken går framåt och man måste vara 
rationell11
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Hus och vägar är många gånger det tydli- När de gamla ängsmarkerna försvinner går 
gaste uttrycket för människans verksamhet. vi människor miste om en upplevelse som 
De ger synliga punkt- respektive linjeformiga varit en viktig del av vår kultur. Den har inspi
förändringar av landskapsbilden. I öppna rerat såväl konstnärer som diktare och satt 
bygder, i jordbrukslandskapet, styckar inte spår i många av våra folkvisor. Deras försvin
minst de nya motorvägarna mycket tydligt nande får också effekter på floran och faunan 
och synligt upp landskapet i delar. De utgör i hela odlingslandskapets ekosystem. Mycket 
också långa, breda barriärer, inte bara genom av den biologiska mångfalden i odlingsland
sin bredd utan också med sina stängsel och simpel försvinner med dessa marker. Att åter
täta trafik. Vägarna i skogen syns inte från lika skapa en ängsmark låter sig göras, men det 
långt håll. tar troligen flera hundra år, om inte mer. 

Takten i de storskaliga landskapsföränd- Många av våra hotade arter, både bland väx
ringarna har varit och är naturligtvis fort- ter och djur, finns i dessa ekosystem. Ängs
farande påverkad av en rad faktorer: den be- markerna är mycket artrika, och lika viktiga i 
fintliga infrastrukturen, befolkningens fördel- vårt tempererade klimat som regnskogarna 
ning, naturresursernas geografiska spridning är i de tropiska klimaten. I slåtterängar och 
och deras läge i förhållande till konsumenter, beteshagar finns många specifika arter, spe
framväxten av nya metoder att nyttja natur- cialister, med många olika arter men bara få 
resurserna, lönsamhet, myndigheternas reg- exemplar av varje art. I dagens slåttervallar 
lering och styrning, m.m. finns enbart ett fåtal globalister. Där finns allt-

Vi kan kort konstatera att vi har med tiden så få arter, men många av varje art. Ett artrikt 
en rad, storskaliga förändringar orsakade av ekosystem har i princip större resiliens -
människans nyttjande av landskapet och , , d.v.s. motståndskraft mot olika slags föränd
dess resurser. De rör bland annat: ringar i miljön - än ett artfattigt. Artrika eko

landskapets utformning, 

utseende, 

tillgänglighet, 

biologiska innehåll, och 

upplevelsevärden. 

Alla dessa förändringar leder naturligtvis till 
att vi får ett nytt landskap, både lokalt, regio
nalt och nationellt. 

Men vad då? Är det här något 
problem? 
Vissa av dessa förändringar kan vara positiva 
i vissa avseenden. De kan ge rationellare pro
duktion och ekonomiska vinster, men natur
ligtvis få negativa konsekvenser i andra av
seenden. Några få exempel kan illustrera hur 
de storskaliga förändringarna ger problem för 
både människor och djur. 

system utgör en slags ekologisk iörsäkring för 
framtiden. 

När bäckarna försvinner i odlingsland
skapet blir det problem, inte bara för fiskaren, 
som inte längre kan fånga någon fisk där, utan 
ett allmänt problem för människornas fram
komlighet. Längs bäckar växer träd, buskar 
och gräs där man kan följa bäcken genom 
landskapet. På 1940-talet var det odlade land
skapet på det sättet genomkorsat med fram
komliga stråk mellan åkrar och betesmarker, 
längs med bäckar, diken, stengärdsgårdat: Det 
var ,;,~\ landskap där man kunde röra sig gan
ska fritt. När slåtterängarna och beteshagar
na är borta, brukningsvägarna igenplöjda, 
vattendragen lagda i kulvert och stengärds
gårdarna bortschaktade, då finns det knappt 
några möjligheter kvar att varken vara eller ta 
sig fram i landskapet. Inga linjeelement finns 
som genomkorsar landskapet och heller inga 
allemansrättsliga områden. För drygt femtio 
år fanns det en tät infrastruktur som gav till-
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träde till stora delar av landskapet. Den sak
nas idag. Dagens öppna landskap har för de 
flesta blivit ett betraktelselandskap från bil
fönstret. Det ser öppet ut, men är stängt för 
tillträde. 

När vattendragen läggs i kulvert blir det 
också problem för djur och växter att förflyt
ta och sprida sig. Av alla de linjära elementen 
har alltid vattendragen varit den viktigaste 
sammanbindande delen i ett landskap. Vi har 
tunnat ut och löst upp den ekologiska infra
strukturen; växternas och djurens "vägnät" 
som består av alla de smala bårder av vege
tation som finns i vägrenar, dikesrenar och 
åkerrenar. På samma sätt som vi har byggt 
vår infrastruktur av vägar, så utnyttjar djur 
och växter en ekologisk infrastruktur av kärn
områden, korridorer och barriärer. De land
skapsekologiska sammanhangen beskriver 
hur djuren utnyttjar olika delar i ett landskap. 
Djuren och växterna får det allt svårare att 
röra sig i ett landskap efter hand som det blir 
tommare på de biotoper och landskapseie
ment som skapar deras ekologiska infrastruk
tur. 

När livsmiljöerna skiljs åt och delas upp i 
allt mindre delar leder detta i förlängningen 
till isolering. 1 ett längre tidsperspektiv riske
rar denna i sin tur att ge upphov till inavel och 
genetisk degeneration. Det blir dänned pro
blem att upprätthålla biodiversiteten: att bi
behålla växter och djur i livskraftiga popula
tioner. Detta är både våra svenska miljömål, 
och mål som Sverige undertecknat genom 
internationella konventioner som Bernkon
ventionen och Konventionen om biodiversi
tet. Ingen kan leva utan ett livsrnm. Allt levan
de är beroende av att en eller flera biotoper 
finns i tillräcklig storlek och i tillräcklig 
mängd, fördelade i landskapet så att de kan 
leva, finna föda, fortplanta sig och förflytta 
sig. Olika organismer ställer olika krav, allt 
från maskar och hoppstjärtar i jorden till skal
baggar och gnagare på marken eller humlor 
och fåglar i luften. Man måste därför titta på 
landskapet i många olika skalor. 
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Artdatabanken har visat att det i jordbruks
landskapet finns många hotade arter, varav 
många är beroende av att ängs- och natur
betesmarkerna hävdas. 

1 den brukade skogen finns de hotade art
erna främst knutna till gammal naturskog i 
små värdekärnor, nyckelbiotoperna. De flesta 
nyckelbiotoper räknas inom gruppen barr
naturskog. Det är biotoper som har förr upp
tagit stora arealer. Idag är de en liten bråkdel 
av vad som fanns för bara ett hundra år se
dan. Nu finns det inte många gamla, stora na,
turskogar kvar, där gamla träd är blandade 
med träd av alla åldrar. Därmed har också 
den gamla, den mogna skogens ekosystem, 
med fullt utvecklade fältskikt, minskat. Blå
bärsrisets utbredning minskar kraftigt. Det 
har troligen flera orsaker. Försurningen och 
kvävenedfallet spelar en roll, speciellt i de 
södra delarna av landet där blåbärsriset 
trängs ut av gräs. Blåbärsriset är den vanli
gaste växten i den vanligaste svenska skogs
typen, blåbärsgranskogen. Denna täcker ca 
3/, av skogsarealen. En annan orsak kan vara 
de moderna metoderna för skogsskötsel. Blå
bärsriset trivs inte i för stark sol, som på hyg
gen, ej heller i för lite ljus, som i täta plante
ringar. Först när en tät, planterad blåbärs
granskog börjar bli 50 år gammal, har den 
gallrats så mycket att ljuset räcker för att blå
bärsriset skall kunna trivas och breda ut sig. 
På hygget överlever blåbärsriset oftast en
dast helt nära stubbarna. Om man vid avverk
ningen också tar ut all bioenergi i form av 
stubbar, så försvinner blåbärsrisets refug. 
Blåbär är inte bara goda och trevliga för oss 
människor, utan också en ytterst viktig be
ståndsdel i hela skogsekosystemet. 

Detta var några exempel på de storskaliga 
landskaps förändringarna, och deras konse
kvenser för människor och natur. Vi har bör
jat se effekterna i själva landskapet men kän
ner på långt när till konsekvenserna. Ännu 
finns inte svar på alla frågor men det pågår 
forskning, och den behöver fortsätta. Det vik
tiga är ändå att med den kunskap vi redan har 
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idag så kan vi förstå att konsekvenserna riske
rar bli problematiska. Vi börjar också förstå 
orsakerna och drivkraJterna bakom föränd
ringarna. Förhoppningsvis kan vi använda 

Storskaliga landskapsförändrlngar som problem 

denna kunskap till att medvetet skapa ett 
landskap där både människor, växter och 
djur långsiktigt kan leva väl. 

15 
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Vad händer? 
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Landmärken och vågrörelser i kultur
landskapet - dynamiken i det svenska 
landskapets utveckling 

Att det svenska landsk/lpet har förändrats 
åtskilligt under de senaste århundradena kan 
knappast ha undgått någon-som är det mins
ta intresserad av historia och natur. Man kan 
räkna upp mängder med förändringar: våt
marker har dikats ut, städer har brett ut sig, 
blomsteri'ika ängar har försvunnit, o.s.v. Att 
konstatera att saker förändrats är inte svårt, 
något svårare är att finna någon systematik i 
denna förändring. Vad är det som drivit fram 
förändringarna? Går förändringarna snab
bare än tidigare? Har förändringarna alltid 
bara en riktning, eller kan landskapet "svänga 
fram och tillbaka" mellan olika lägen? Hur 
hänger de olika förändringarna ihop? Är vår 
utveckling i Sverige unik eller finns det paral
leller ute i Europa? 

Det här är några frågor som jag skall för
söka beröra i detta föredrag. Naturligtvis kan 
det inte bli heltäckande, och som den biolog 
jag är, kommer förändringar som berör natur
typerna att få en något mer framträdande roll 

URBAN EMANUELSSON 
Föreståndare 
Centrum för biologisk mångfald 
Uppsala 

än rent kulturella förändringar. Jag börjar 
med allmänna förändringar och övergår se
dan till sådana som är mer specifika för jord
brukslandskapet respektive skogslandskapet. 
Till sist berörs mera urbant initierade föränd
ringsprocesser. 

Övergripande Iandskapsföränd
ringar 
Från naturgödsel till konstgödsel 
Utgångspunkten är att det finns en överord
nad 'process som direkt och indirekt ligger 
bakom de flesta landskapsförändringar som 
skett de senaste 200-300 åren. Denna process 
innebär att produktionen av mat i landskapet 
kunnat ökas radikalt under denna period. Pro
cessen har i grunden att göra med män
niskans ökade förmåga att styra tillförseln av 
växtnäringsämnen. Den s.k. näringsämnes
hypotesen är ett sätt att beskriva processen 
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(se Emanuelsson, 1988, och Emanuelsson, in 
press). Låt mig sammanfatta den med att i 
korthet beskriva de förändringar som kom att 
påverka det svenska jordbruket de senaste 
århundradena utifrån ett växtnärings perspek
tiv. 

I början av 1700-talet byggde huvuddelen 
av det svenska jordbruket på ett system som 
innebar att man hade relativt små men per
manenta åkrar som försörjde~ \lled närings
•ämnen genom att de gödslades. Gödseln fick 
man antingen från boskap som betade på ut
marksbeten under sommarhalvåret. Nattetid 
samlades boskapen samman, och den gödsel 
de då gav användes för åkrarna. Eller så fick 
man gödseln från boskap som var stallad vin
tertid. Djuren utfodrades med hö från ängs
mark, eller löv som skördats på alla möjliga 
typer av marker. Ett stort landområde !mm på 
så sätt att via boskapen försörja de relativt 
mindre åkrarna med växtnäringsämnen. 
Skogsbruket bedrevs vid denna tid nästan 
helt integrerat med jordbruket. Det innebar 
att en viss yta användes inte bara för jordbruk 
utan också ofta till skogsbruk. Att skilja dessa 
två aktiviteter åt i landskapet var ogörligt. 

Slutligen skall också sägas att det parallellt 
med de gödslade åkrarna bedrevs olika former 
av röj gödsling. Detta system byggde helt på att 
man tog ut näringsämnena vid enstaka tillfäl
.Jen och sedan lät marken växa igen för att repa 
sig näringsämnesmässigt. Röjgödslingen gjor
des ofta i gränsområdena mellan inägomark 
och utmark. Detta hade varit det allenarådan
de sättet att utnyttja markernas växtnäring 
under jordbrukets tidigare skeden i Sverige, 
men fanns nu under 1700-talet som ett mar
ginellt komplement till gödseljordbruket. 

Under 1800-talets början skedde radikala 
förändringar av det svenskajordbruket. Det
ta var de stora jordskiftenas tid, men också en 
tid då mera vetenskapligt inriktade jordbruks
metoder började tillämpas. Baljväxtodling 
och ett systematiskt tillvaratagande av urin en 
från boskapen var viktiga faktorer för att radi
kalt kunna höja sl<ördarna. Dränering, meka-

20 

K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 140:5, 200 

nisering och växtförädling bidrog ytterligarE 
till att produktionen ökade per ytenhet. Sam 
mantaget steg under 1800-talet avkastningen 
4-5 gånger inom många områden. 

Jordbrukets ökade produktivitet frigjorde 
en betydande del av befolkningen för arbete 
i andra näringar. Dessutom frigjorde den stora 
arealer som kunde börja utnyttjas för ren
odlad skogsproduktion. Både den frigjorda 
arbetskraften och den ökade skogsproduktio
nen kom att efterfrågas av industrisamhället. 
Efterfrågan på skogsråvaror kom också från 
utlandet, framför allt från tidigt industrialise
rade länder som England och Tyskland. För 
Sveriges del kom den ökade skogsproduktio
nen dels från "frigjorda" arealer i landets söd
ra delar, dels från exploatering av tidigare 
relativt orörda storskogar i norr. 

1900'talet innebar att jordbruket tog ytter
ligare ett stort steg på "produktivitetstrap
pan". Den mest avgörande faktorn för detta 
skeende v9r införandet av konstgödsel. En 
avsevärd flaskhals kunde på så sätt tas bort. 
Åkern.var inte längre beroende av ängar och 
betesmarker för att försörjas med närsalter. I 
princip kunde nu all odlingsbar jord bli åker. 
"Försörjande" arealer blev onödiga. Över
gången är kanske svår att enkelt observera då 
fortfarande en hel del åker gödslas med na
turgödsel. Dessutom sker konstgödslingen 
inte alltid i Sverige utan på andra platser i 
världen där foderväxter odlas som sedan im
porteras till Sverige. Via husdjurens gödsel 
importeras på så sätt näringsämnena till 
svensk åker. 

Naturligtvis var det inte bara konstgödseln 
som bidrog till att höja avkastningen med upp 
till JO gånger under 1900-talet. Växtförädling, 
fossil energi, biocider och en långtgående 
mekanisering bidrog också, men skulle inte 
kunnat få lika stora effekter om inte konstgöd
seln funnits i bakgrunden. Under detta sekel 
kunde än fler människor frigöras från jord
bruksarbete till annan sysselsättning. Och än 
större jordbruksarealer kunde nu användas 
till annat, företrädelsevis skogsbruk. 
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Stora drag i det svenska landskapets förändringar 

1600 1700 1800 1900 2000 

Från naturgödsel till konstgödsel 

Från blandbruk till skogsbruk och jordbruk 

Från "djurenergi" till fossilenergi 

Från småskalighet till storskalighet 

Från utmarksbete till inägobete 

Från "matjakt" till nöjesjakt 

Jag vill med denna korta genomgång visa 
att den mest grundläggande faktorn i de tre 
senaste århundradenas landskapsomdaning 
har varit den förändrade hanteringen av växt-

näringsämnena. Nya sätt att hantera närings
ämnena har lett fram till produktivare jord
brukssystem. De har i sin tur varit en förut
sättning för industrialiseringen, men också 
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för att stora arealer kunde övergå till ren skog. 
Industrialiseringen och det därpå följande 
kunskapssamhället har sedan medfört en 
långtgående urbanisering som i sin tur kom
mit att starkt prägla omdaningen av land
skapet. 

Från blandbruk till skogsbruk och jordbruk 
Markanvändningen har specialiserats från ett 

. mångfacetterat blandbruk tmendera skogs
eller åkerbruk. Det är alltså konstgödseln som 
i huvudsak ligger bak denna mycket djup
gående förändring av landskapet. Jordbruks
områdena har förändrats från stora, ofta halv
öppna marker som användes för att föda bo
skapen och förse åkrarna med gödsel, till ett 
landskap med nästan enbart åker, oberoende 
av betes- och ängsmarker. Skogsbruket har 
sedan kunnat utvecklas på huvuddelen av 
den svenska markarealen utan konkurrens av 
jordbruket, som kunnat inskränkas till några 
få procent av landytan. 

Det är ofta ett pedagogiskt problem att för
klara att äldre tiders jordbruk också i Sverige 
berörde mycket stora arealer. Vi har en ten
dens idag att uppfatta jordbruksarealen som 
bara åker. Under 1700-talet tillhörde väldiga 
betes- och slåtterytor jordbrukssystemet. 
Åkern var bara ett sista led där spannmålen 
producerades. Ängarna och betesmarker -

· ofta ganska beskogade sådana- var avgöran
de i jordbrukets produktionskedja. Dagens 
påtagliga uppdelning i skogsmark och jord
bruksmark är alltså en mycket speciell före
teelse sett i ett längre, historiskt perspektiv. 

Uppdelningen på skogs- och åkermark är 
den kanske enskilt viktigaste förändringen av 
det svenska landskapet som lett till omfattan
de förluster av djur- och växtarter. Marker 
som nyttjats för bete och slåtter eller för ex
tensiv skogsproduktion har nästan försvun
nit. Det är troligt att en stor andel av de arter 
som idag anses hotade i Sverige är utsatta 
just därför att de har haft det halvöppna 
landskapet som sina viktigaste stödjepunkter 
i landskapet. 
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Från "djurenergi" till fossilenergi 
Nästan samtidigt med att konstgödseln in 
fördes kom övergången från dragdjur till ma 
skiner drivna av fossilbränsle i jord- oct 
skogsbruket. Denna förändring har medfört 
att behovet av areal för att föda dragarna upp· 
hört. Det rör sig om 100 000-tals hektar. Därtill 
har dragarna- oxar och hästar-försvunnit ur 
landskapet i stor utsträckning. Minskade 
mängder djurspillning i landskapet har haft 
påtagliga konsekvenser fört.ex. insektsfaunan. 

Från småskalighet till storskalighet 
Det finns flera orsaker till att dagens landskap 
är betydligt mer storskaligt än det tidiga 1900-
talets landskap. Dettwvar i sin tur storskaligt 
jämfört med det tidiga 1800-talets landskap, 
framförallt i jordbruksområdena. Den enskilt 
viktigaste orsaken till att skalan ökat ligger i 
den ökade produktiviteten, vilken i sin tur fört 
med sig relativt sjunkande råvarupriser. För 
att kunna försörja sig och ha en levnadsstan
dard i paritet med det övriga samhället, har 
jord- och skogsbrukare behövt successivt 
större brulmingsenheter. Man har klarat av 
att bruka de allt större enheterna tack vare 
mekaniseringen. 

Men också inom de enskilda brulmingsen
heterna har landskapet blivit storskaligare -
framförallt för att man skall kunna utnyttja de 
allt större maskinerna väl. Det är ett välkänt 
falctum att övergångszoner mellan olika natur
typer - s.k. ekotoner - är viktiga miljöer för 
många djur- och växtarter. Ett landskap rikt på 
ekotoner är generellt sett artrikare än motsva
rande landskap med färre ekotoner. Dessutom 
är det så att många organismer behöver flera 
olika miljöer för att fullborda sina livscylder. Ett 
småskaligt landskap är då gynnsamt. 

Från utmarksbete till inägobete 
Konstgödseln och de fossila bränslena har 
alltså varit två viktiga, bakomliggande orsaker 
till att jord- och skogsbruk har separerats i 
landskapet. Jordbrukets areal har kunnat 
minskas radikalt. Framförallt har det varit 
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ängarna- och betesmarkerna som man kun
nat omvandla till skog och utnyttja för skogs
bruk. Naturligtvis har det varit de mest avläg
set liggande och minst produktiva betes
markerna som man först beskogat. 

Samtidigt har behovet av ängshö försvun
nit efter hand som det ersatts av vallodlat 
grovfoder. Resultatet har blivit att det fram
förallt är utmarks betena som blivit beskoga
de m_edan kvarvarande bete- utöver det som 
sker på vall - har kommit att hamna på de 
"överblivna" inägoängarna. De artrika natur
betesmarker som vi fortfarande har kvar är 
alltså till övervägande del gamla slåttermark
er på inägorna. Mera ovanligt är det att dagens 
naturbetesmarker återfinnes på gammal ut
mark. Ett speciellt undantag från denna gene
ralisering är de specialhagar som innan skif
tena låg i anslutning till inägomarken. Det kun
de vara kalvhagar eller oxhagar, d.v.s. hagar 
för särskilt värdefulla eller känsliga djur som 
inte man vågade eller av praktiska skäl ville 
ha på utmarks betena. I vissa fall har sådana 
hagar bevarats som naturbetesmarker. De 
har då en annan histor.ia än de betesmarker 
som tidigare hävdades m·ed slåtter. 

Det är en mycket påtaglig förändring i land
skapet att man numera bara i undantagsfall 
möter frigående kor, får och hästar "på sko
gen". Nu_ för tiden äJ: djuren väl hägnade nära 
bygden. Skogens flora och fauna har antag
ligen ändrats ganska radikalt av att skogs betet 
upphört. Vissa sådana förändringar är påtag
liga och enlda att visa, såt.ex. den äldre sko
gens större "luckighet". Vår kunskap är sämre 
vad beträffar svampfloran och insektsfaunan i 
gårdagens betesskog. Där·skogsbete har be
varats kan man dock t.ex. finna en artrik stor
svampsflora som kan ha samband med betes
påverkan. 

Från vått till torrt landskap 
Redan innan jordbrukets rationalisering tog 
fart på 1800-talet hade man satt igång med att 
vinna ny åkerjord genom sjösänkningar, drä
nering av våtmarker och täckdikning av vat-

Landmärken och vågrörelser i kulturlandskapet 

tensjuk åkermark. Befolkningsökningen, men 
också strävan att höja avkastningen på den 
befintliga åkermarken ledde till att utdikning
en tog ordentlig fart kring år 1880. 

Samtidigt "tämjde" man också våtmarker, 
framförallt i Skåne och i Norrlands inland, 
Detta skedde genom att man anlade s.k. över
silningssystem och dammängar. Det sena 
1800-talets reglerade våtmarker får ses som 
ett kortvarigt och ganska avancerat sätt att 
öka produktionen utan tillgång till konstgöd
sel. Tillsammans med den fortsatta dräne
ringen i början av 1900-talet försvann också 
de "reglerade våtmarkerna". 

Dräneringen av våtmarkerna var ett sätt 
både att öka den totala odlings arealen och att 
höja produktiviteten på de marker man odla
de. I detta sammanhang måste också betonas 
att flera av de tidigarevåtmarkerna hade täm
ligen hög höavkastning. NäJ· sedan produktio
nen av vinterfoder flyttades över till vallar 
miste dessa våtmarker sin betydelse. Det blev 
då intressantare att dränera och omvandla 
dem till lättarbetade åkrar. 

Från matjakt till nöjesjakt 
De landskapsförlopp som beskrivits ovan har 
alla direkt samband med den stora, bakomlig
gande strukturförändringen vad beträffar 
hushållning med närsalter som skedde under 
1800- och 1900-talen. Mer indirekt hänger för
skjutningen från "matjakt" till "nöjesjakt" ihop 
med dessa strukturella förändringar. Till viss 
del kan också jaktstrukturens förändring 
sägas vara påverkad av den ändrade hushåll
ningen med närsalter. I 1700-talets och det 
mesta av 1800-talets landskap var jakt något 
sorn till stor del bedrevs för att komplettera 
bondens självhushåll. Högreståndspersoner 
bedrev en privilegierad jakt på högvilt för 
nöjes skull. Böndernas jakt för föda kom un
der 1800-talet att utsträckas till älg, kronhjort 
och rådjur genom att också de tillerkändes 
jakträtt på högvilt. 

Kärva försörjningsmässiga förhållanden 
innebar att matjakten slog hårt mot en lång 
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rad däggdjur och fåglar. När sedan välståndet 
under 1900-talet spred sig till allt större be
folkningsgrupper minskade den hårda pres
sen mot den jaktbara faunan i många hänse
enden. Detta välstånd grundar sig till stor del 
i tillförseln av närsalter och den produktions
ökning det gav. Med viss förvåning har man 
därför noterat att vissa fågelarter ökat kraftigt 
under det sena 1900-talet, t.ex. ejder, grågås 
och sångsvan. Det har också blivit tekniskt 
och socialt möjligt att reglera jakten på bland 
annat rådjur och älg så att dessa arter kunnat 
komma upp i mycket stora numerärer. Bak
grunden står att finna i att jakten inte längre 
är en livsnödvändighet för många människor. 
Hotbilden h_ar förbytts från en ökande befolk
ning och dess omfattande matjakt mot da
gens situation med omfattande biotopföränd
ringar. 

Från avskildhet till många omvärldskontakter 
Industr.isamhället och det därpå följande 
kommunikationssamhället har medfört att 
våra omvärldskontakter har ökats på ett' dra
matiskt sätt de senaste 150 åren. Runt om i 
världen har därmed också en mängd arter 
både medvetet och omedvetet förflyttats av 
människan. Konkurrensförhållandena har 
ändrats av alla nya arter som kommit till plat
ser där de inte tidigare funnits. Ibland har in
hemska arter fått stora svårigheter, o.s.v. lett 
internationellt perspektiv har Sverige faktiskt 
påverkats förhållandevis lite av denna pro
cess. Trots detta har importen givit även våra 
landskap nya inslag. Vresrosorna som breder 
ut sig längs sandiga kuster i söder kan vara ett 
exempel, contortatallen i Mellannorrland ett 
annat. 

1 Lyckebyåns vattensystem i Blekinge är ett bra exempel. 
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Förändringar i jordbruksland
skapet 
Från hävdad till ohäudad våtmark 
1800-talets våtmarker i jordbrukslandskapet 
var antingen noggrant reglerade eller så följ
de de en mer naturlig vattenståndsregim. 
Gemensamt för dem var dock att de i stor ut
sträckning utnyttjades för produktion. Som 
nämnts försvann sedan många av dessa våt
marker under I 900-talet. De som återstod 
kom också att förändras radikalt. Hävden, 
d.v.s. bete eller slåtter, försvann nästan totalt. 
Vi fick med tiden ganska stora våtmarksarea
ler som successivt växte igen, först med högt 
gräs, starr och vass. Därefter trängde ofta 
Salixarter in, liksom björk och al. 

Många åkrar som genom dränering vunnits 
så sent som på I 940-talet1 kom därefter att 
åter bli blöta, delvis p.g.a. bristande under
håll. De har också växt igen på ungefär sam
ma sätt som våtmarkerna vars hävd upphört. 
Steget från hävdad till ohävdad våtmark är ett 
radikalt steg - både för landskapsbild och ur 
fauna- och florasynpunkt. Särskilt tydligt har 
detta varit vad gäller fågellivet. Från att ha 
dominerats av en rad olika vadarearter (t.ex. 
dubbelbeckasin, enkelbeckasin, rödbena och 
kärrsnäppa) så har många våtmarker blivit 
biotoper för ett antal sångararier (t.ex. gräs
hoppsångare, flodsångare och kärrsångare). 
De senare har invandrat till Sverige efter att 
dessa stora arealer med igenväxande våtmar
ker kommit till. Denna process har nu under 
några decennier uppmärksammats bland 
praktiskt sinnade naturvårdare som startat 
en rad projekt för att återfå hävdade våtmar
ker. 

Från kväuebrist till kväveöverskott 
Det tidiga 1800-talets landskap var mycket 
starkt präglat av att betes- och slåtterytorna 
var fattiga på växttillgängligt kväve. Genom 
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Förändringar i det svenskajordbrukslandskapet 

1600 1700 1800 1900 2000 

- från hävdad till ohävdad våtmark 

- från kvävebrist till kväveöverskott 

- från grötlandskap till gourme- och fritidslaudskap 

- fråMnjölkdrift till köttdrift 

från våtmarksfoder till foder från åkern 

baljväxtodling och senare ökande använd
ning av kväverika konstgödselmedel föränd
rades situationen långsamt under perioden 
1850-1980. Landskapet präglades allt mindre 
av kvävebrist- tvärtom ökade tillgången inte 
bara i åkersystemen utan också mer eller min
dre överallt i det syd- och mellansvenska 
landskapet. 

Denna effekt förstärktes dessutom av att 
förbränning - bl.a. i bilmotorer-kraftigt ökan
de nedfallet av växttillgängligt kväve med ne
derbörden. 

En lång rad förändringar blev följden. Från 
en situation där organismer med små kväve
krav haft relativa konkurrensfördelar kom 
landskapet allt mer att präglas av växter som 
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gynnas av god tillgång på kväve. Kunskapen 
är fortfarande bristfällig om hur omfattande 
och hur snabb denna process är. Troligen är 
det en av de mest betydelsefulla processerna 
under 1900-talet i södra Sverige, framförallt 
för florans förändringar. Mer välkänt är den 
eutrofiering2 i haven som följt av kväveöver
skottet från land. 

Från grötlandskap till gourme- o~h fritidsland
skap 
Våra förfäder levde huvudsakligen på spann
mål. Jordbrukets ökade produktivitet gav 
sedan utrymme för att huvuddelen av åker
marken nu kan användas för att producera 
foder åt djur i stället för föda direkt åt män
niskor. På vägen till tallriken förlorar man 
mycket energi och närsalter, men produktio
nen är så stor att Sveriges befolkning ändå 
kan födas mer än nog. Min term "gourmeland
skap" syftar alltså på det faktum att det mes
ta avvårtjordbrukslandskap används för att 
framställa mat åt grisar, kycklingar och kor 
som vi sedan konsumerar. I ett historiskt per
spektiv är vi "gourmeer" i jämförelse med ti
digare generationer. 

Dagens höga produktion per ytenhet åker 
har - förutom att lämna utrymme för mer 
skogs produktion och "lyxköttkonsumtion" -
_också lämnat utrymme för att utnyttja arealer 
för fritiden. Numera upptar golfbanor, betes
marker för ridhästar, fritidshustomter, m.m. 
mycket mark. Den ökade produktiviteten har 
till och med skapat utrymme för att en del 
områden har kunnat avsättas i naturvårds
syfte. 

Från mjö/kdrift till köttdrift 
Det är inte bara åkern som avkastar mer idag; 
våra kor producerar också betydligt mer 
mjölk än sina föregångare. Detta har medfört 
att det finns betydligt färre mjölkkor nu än 
tidigare. Mjölkande kor ses numera endast 
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sällan ute på naturbetesmarker, främst därför 
att de högavkastande mjölkkorna inte hinner 
äta tillräckligt för att täcka sitt näringsbehov 
på dessa marker. Betet av rekryteringsdjur 
(kvigor) och sinkar innebär trots detta att be
tydande delar av naturbetesmarkerna på 
mjölkgårdarna hävdas. Koncentrationen till 
allt större mjölkbesättningar har däi-emot 
gjort att naturbetena på övriga gårdar i all
mänhet försvunnit. Ibland har köttdjur ersatt 
de tidigare mjölkkorna på betesmarkerna, 
något som stimulerats av statliga miljöersätt
ningar. 

Från löv och äng till vall och spannmål 
Vinterfodret till husdjuren samlades tidigare 
in antingen som gräshö från olika typer av 
ängar eller som lövhö från buskar och träd. 
Övergången till vallfoder producerat på åkrar
na samt till spannmål för djuruppfödning 
medförde att denna produktion försvann. Det 
skedde successivt från början av 1800-talet 
och fram till 1960-talet då processen i princip 
av fullbordad. Produktionen av lövhö för
svann först. Kring år 1910 hade den i stort sett 
upphört. Skörden av gräshö dröjde sig kvar 
under ytterligare några decennier, framförallt 
i mer marginella bygder. 

Hittills har täkten av lövhö uppmärksam
mats föga. Slotte (I 999) har dock visat att 
kvantitativt har denna produktion varit myck
et omfattande. Det måste ha inneburit att löv
träden både på inägomarker och utmarker 
varit starkt påverkade. Bland annat utbilda
des ett stort antal hamlade träd.- Hamlingen 
innebär att stamtillväxten hämmas. De ham
lade träden får kompakt och motståndskraf
tig ved, samtidigt som de innehåller en hel del 
håligheter. Speciella förhållanden skapades 
därmed för en mängd organismer som idag är 
sällsynta på grund av avsaknaden av gamla, 
solbelysta och hålbemängda träd. Många 
arter lav har varit gynnade av mängden ham-

2 Eutrofiering: ökande tillgång-på växtnäringsämnen som fosfor och kväve. 
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lade träd, liksom flera hackspettsarter som 
nu i praktiken dött ut från vårt land. Land
skapsbilden bör också på många håll varit i 
högsta grad präglad av lövfodertäkten. 

Förändringar i skogslandskapet 
Från kor till hjortdjur i skogen 
Syd- och Mellansveriges utmarker var fram 
till början av 1800-talet relativt skogsdomine
rade. Denna skog kan idag vara ganska svår 
att föreställa sig då den till stor del bör ha haft 
ett savannlikt utseende. Den har varit luckig 
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och i många områden nästan helt öppen tid
vis. Gradienter ifråga om utmarkens utseende 
kan urskiljas. Närmast byar och ensamgårdar 
har utmarken i allmänhet varit helt öppen. 
Längre bort från byarna har skogen sedan 
tätnat. I norra Sverige har det dessutom fun
nits stora områden med ringa påverkan från 
människan och hennes betesdjur. Möjligen 
har frekvensen av skogsbränder varit högre 
än den naturliga p.g.a. viss mänsklig närvaro. 

Omdaningarna under framförallt 1800-talet 
och det tidiga 1900-talet medförde att tam
djurens betes tryck i skogen så gott som upp
hörde. Detta gynnade skogens föryngring och 

Förändringar i det svenska skogslandskapet 

1600 1700 1800 1900 2000 

Från kor till hjortdjur i skogen 

Från varierad skog till plantageskogsbruk 

Från skog med små nttag av katjoner till skog med stora uttag 
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tillväxt. Även vilda betesdjur fick bättre be
tingelser, främst då älg och rådjur. Dessa för
mådde dock inte hålla skogen i det halvöpp
na stadium som tamboskapen gjort. Skogen 
tätnade, och flera av de djur- och växtarter 
som tidigare gynnats av de halvöppna förhål
landena fick försämrade förutsättningar. 

Från varierad skog till p/antages!J,ogsbruk 
Även sedan skogarna hade tätnat under det 
tidiga 1900-talet återstod en hel del variation 
i skogslandskapet. Blädningsbruket upprätt
höll kanske en del av denna variation. Det 
därpå följande storskaliga trakthyggesbruket 
bröt dock radikalt med de tidigare mer suc
cessiva förändringarna. Skogarna blev allt 
mer likåldriga och med bestånd av bara ett 
trädslag. Därmed kom också antalet nischer 
för olika djur- och växtarter att minska radi
kalt. En av de mer påtagliga förändringarna i 
vårt svenska landskap var ett faktum. 

Från lövskog till barrskog 
Under lång tid har granen brett ut sig' över 
Sverige - från nordost och söderut. Denna 
process är delvis naturlig. Troligen har dock 
människans påverkan accelererat förloppet 
under de senaste tusen åren, framförallt i 
områden som Småland. Från pollenanalytiska 
·studier vet vi bland annat att områden i söd
ra Småland fortfarande vid medeltidens slut 
var tämligen lövskogsdominerade. De exakta 
orsakerna till att granen under de följande 
århundradena så kraftigt kunde flytta fram 
sina positioner it.ex. Småland, norra Skåne 
och Blekingen är inte kända. Troligen kan 
dock ett intensivt utmarksbete ha varit till 
nackdel för återväxten av lövträd -vilket gyn
nat den mindre smaldiga granen. 

Sedan mitten av 1800-talet har granens ex
pansion också fått en mycket påtaglig skjuts 
genom all den granplantering som skett på 
såväl gammal lövskogsmark som på betes-
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mark och nedlagd åker. Hela landskap har 
under en hundraårsperiod helt kommit att 
förändras från varierade lövskogs-betesland
skap till ensartade, grandominerade land
skap. I dessa områden har det skett ett totalt 
utbyte av fauna och flora. Här har de kanske 
största förlusterna av biologisk mångfald in
träffat. 

Från skog med små uttag av katjoner till skog 
med stora uttag 
En viss borttransport av katjoner' från ut
markerna skedde i det äldre landskapet. Med 
betesdjur, lövtäkt, och i viss mån skogsbruk 
forslades katjoner bort från utmarkerna. Pro
cessen kunde i många fall balanseras av den 
naturliga vittringen som frigjorde nya joner 
från markens mineralpartildar. Det moderna 
skogsbruket- och i synnerhet helträdsutnytt
jande skogsbruk- medför antagligen ett be
tydligt s'törre katjonuttag än vad som varit 
fallet under traditionellt markutnyttjande. 
Kunskaperna kring katjonsuttaget under olika 
tidsperioder är dock än så länge ganska ringa. 
Det är möjligen så att under det sista inten
siva skedet med systemet av inägor-utmar
ker så kan uttaget av katjoner ha varit så stort 
att detta mycket påtagligt hämmat utmarker
nas produktionsförmåga och bidragit till för
surning. Idag är uttaget av katjoner en viktig 
orsak till markförsurningen på stora skogs
arealer. 

Urbant inducerade landskaps
förändringar 
Från landsbygdsboende till täto,ts- och fritids
boende 
I förlängningen av jordbrukets kraftigt ökade 
produktivitet behöver bara en mycket ringa 
del av befolkningen syssla med matproduk
tion. Tätortsboende har av många sociala 

3 Katjonerna i marken utgörs bland annat av kalcium-, magnesium-, och kaliumjoner som är viktiga för växternas 
näringsförsörjning och för markens surhetsgrad, pH. 
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Förändringar i det svenska "urbana" landskapet 

1600 1700 1800 1900 2000 

Från översvämmande landskap till landskap med reglerade vatten 

Frän landsbygdsboende till tät01ts- och fritidsboende 

Från natnr- och fornminnesskydd till ekonomisk styrning 

och tekniska skäl blivit förhärskande när man 
inte längre behöver bo utspritt i landskapet 
för att få sin försörjning. Urbaniseringen -
som i Sverige gått längre_.än i nästan något 
annat europeiskt land - har förändrat vissa 
delar av landskapet radikalt' de senaste år
hundradet. 

Jag tänker inte här gå in på. alla de omfat
tande landskapsförändringar som följt av ur
baniseringen, framförallt i och omkring tät
orterna. Däremot vill jag peka på det dubbla 
bosättnings mönster som utmärker vårt land. 
Det är alltså det omfattande fritids boendet 
som på sitt sätt kommit att prägla många 
områden i Sverige. 1 första hand är det kust
områdena som berörts starkt. 

Från översvämmande landskap till landskap 
med reglerade vatten 
Industrialiseringen och påföljande urbanise
ring har också inneburit att det har funnits 
stora behov av att reglera vattensystemen i 
landet. Även jord- och skogsbruket har varit 
väl så viktiga aktörer för att förändra de natur
liga vattenståndsregimerna. I Sydsverige 

miiV 
finns idag endast få sjöar av någon storlek 
som har kvar sin ursprungliga nivå eller regim 

··av variationer i vattenstånd. I Norrland har de 
flesta större älvarna reglerats. Regleringarna 
av vattnen har inneburit att en mängd natur
typer som uppkommit av våröversvämning
arna numera är mycket sällsynta. Tillhörande 
arter har gått tillbaka i motsvarande grad. 

Från natur- och fornminnesskydd till ekono
misk styrning 
I början av I 900-talet uppmärksammade en
staka idealister den snabba negativa föränd
ring som då drabbade betydande delar av det 
svenska landskapet. Naturskyddet var vid 
denna tid en ganska elitistisk aktivitet som 
också'inbegrep en hel del nationalromantik. 
Liknande strömningar fanns också it.ex. USA, 
Tyskland och England. De områden som fick 
"skydd" var ofta ytmässigt mycket små (un
dantaget var de stora nationalparkerna i 
Lappland). I realiteten var landskapet knappt 
alls påverkat av naturskyddets strävanden. 

Idag då man insett större sammanhang har 
man skapat en rad normativa och ekonomis-

29 



U. Emanuelsson 

ka styrmedel för att påverka landskapet i po
sitiv riktning. Det handlar både om åtgärder
nas omfattning och om en förändrad syn på 
vilken slags politiska styrmedel som fungerar 
väl. Hela tiden sker värnandet i mer eller 
mindre konkurrens med olika former av ex.
ploatering. Vad jag här vill framhålla är inte 
att styrmedlen vore mer eller mindre ända
målsenliga eller felaktiga. Det jag villpåtala är 
att dagens landskap faktiskt i många avseen
den inte bara fmmas av de bakomliggande, 
långsiktiga tendenser som beskrivits här. 
Landskapet påverkas också av en "matkraft". 
Denna motkraft i form av olika riktade åtgär
der för kultmmiljön och naturvården kan i 
vissa landskap bli mycket påtaglig och när
mast dominera landskapet. Inom andra delar 
av Sverige är denna matkraft ganska osynlig. 

Dynamiken i landskapets ut
veckling 
Den utveckling av det svenska landskapet 
som jag skissat ovan ser ut att ha gått i mest 
en riktning. Det nästan genomgående temat 
för uppsatsen har varit att beskriva utveck
lingen från ett specifikt läge till ett annat, som 
nästan har varit det första lägets motsats. Att 
på detta sätt framställa skeendena i landska
pet som alltigenom linjära processer vore att 
ge en mycket förenklad bild. Samtidigt har det 
nämligen funnits "vågrörelser" i landskapets 
förändringar. Dessa vågrörelser kan vara svå
rare att fånga. Mest påtaglig är kanske den 
dynamik som rått i fråga om mängden träd 
och buskar i landskapet. Tidvis har det varit 
perioder med stark avskogning. Tidvis har 
buskarna och träden kunnat föryngras väl så 
att omfattande igenväxningsytor har upp
kommit. Det har hänt t.ex. i samband med 
boskapspester. Denna dynamik är fortfarande 
dåligt utforskad, men har troligen stor bety
delse för den artrikedom som vi finner i 
många landskap. I vissa områden finns både 
många arter som är beroende av kraftig hävd 
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och sådana arter som är beroende av igenväx
ningssuccessioner. Detta faktum tyder på en 
stark fluktuation i landskapens tidigare hävd. 

Det finns fler exempel på liknande vågrörel
ser. Mer forskning om dessa fenomen behövs 
om vi skall kunna få en mer nyanserad bild av 
landskapets utveckling. Ett exempel på be
hovet av sådan kunskap kan visa sig när man 
skall försöka sätta upp mål för skötseln av 
natur- och kulturreservat som är präglade av 
äldre markanvändning. Ibland är sådana re
servat starkt formade av den markanvänd
ning som rådde under en viss period, t.ex. 
början av 1800-talet. Det kan då verka logiskt 
att ha som målsättning att skötseln i reser
vatet skall efterlikna markanvändningen vid 
denna tid. Jgenväxningsytor, eller ytor med 
död ved kan därvid förefalla inte tillhöra en 
sådana tid. I sådana situationer har ibland 
konflikter uppkommit mellan natur- och kul
turmiljövårdens företrädare. Bättre kunskap 
om dynamiken i det historiska kulturlandska
pet-t.ex. beträffande trädförekomst och suc
cessioner av igenväxning - kan då hjälpa till 
att räta ut frågetecknen. Att se ett landskap 
som ett statiskt system enligt ett speciellt 
tidssnitt är antagligen inte det mest fruktbara 
betraktelsesättet. 

Sverige i ett internationellt 
perspektiv 
Hur skall vi då se på vårt landskap i ett inter
nationellt sammanhang? Och hur kan en stra
tegi för framtidens landskap se ut? Att svara 
på den senare frågan är alls inte möjligt inom 
ramen för detta föredrag. Däremot hoppas jag 
att det har framgått att det utan ordentlig kun
skap om landskapets utveckling är det myck
et svårt att forma framgångsrika strategier för 
den framtida landskapspolitiken. En bra grund 
åt politiken för framtidens markanvändning 
erfordrar alltså ytterligare åtskillig forskning 
om bl.a. jordbrukets, skogsbrukets och bio
diversitetens historia. 
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Då vår politik i dessa frågor numera är av
hängig av EU:s generella jordbrukspolitik, 
handelspolitiska avtal, m.m., så finns det ock
så all anledning att sätta in Sveriges markan
vändningshistoria och generella landskaps
mässiga förhållanden i internationella per
spektiv. 

Kort kan man säga att vår situation ut
märks av att vi lever i ett land med relativt 
kärva klimatiska förhållanden. Våra jordar är 
i regel heller inte speciellt bördiga. Därav 
följer att Sverige aldrig haft särskilt stor be
folkning. Att Sverige är relativt glesbefolkat 
ger oss några frihets grader som många andra 
länder saknar när det gäller att utforma en 
långsiktigt, miljömässigt hållbar markanvänd
ningspolitik. 

Andra karaktäristika för Sverige är att vårt 
land är jämförelsevis känsligt för försurning. 
Vi har heller hittills inte lått samma påtagliga 
kvävenedfall som Europas centrala områden. 
Viktigt är dessutom att vi har stora arealer 
skog - om än mestadels kulturpåverkade -
och våtmarker (framförallt i norr), samt att 
antalet arter är ringa sett ur internationellt 
perspektiv. Till sist måste jag också framhål
la att landskapssynen i Sverige präglas betyd
ligt mer av naturföreteelser än av kulturella 
företeelser. De senare tillmäts.större betydel
se i den mellan- och sydeuropeiska kulturen. 

Två slutsat-ser vill jag dra utifrån denna 
uppräkning: 

- Vi måste förstå det europeiska landskapet 
för att kunna sätta in det svenska i ett stör
re perspektiv. Har vi förmåga att relatera 
vårt landskap och dess historia till resten 
av Europa står vi betydligt bättre rustade 
att föra en fruktbar diskussion med våra 
europeiska bröder om strategier för den 
framtida markanvändningen. 

- Om något land har goda förutsättningar 
att forma ett för miljön långsiktigt hållbart 
landskap så är det Sverige. En gles befolk
ning och det måttliga trycket på landska
pet ger fördelar. Vi måste se till att klara 
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detta också för att visa på ett "gott exem
per'. 

För övrigt anser jag att EU:s jordbrukspolitik 
bör avvecklas. Den är ett gigantiskt slöseri 
med resurser som inte leder till miljömässig 
hållbarhet. EU:s jordbruks budget skulle i stäl
let kunna nyttjas att utveckla landskap som 
bevarar biologisk och kulturell mångfald, som 
motverkar växthuseffekterna och räddar våra 
kusthav. 
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Landskapet och människan 

För lite drygt tjugofem år sedan gav jag ut en 
bok med titeln "Skog - anteckningar från en 
glänta". Den handlade om kulturlandskapets 
skogar i en alltmer avfolkad lan.dsbygd och 
om de väldiga förändringar som naturen ge
nomgått sedan min barndom.på 30- och 40-
talen. Om gläntan, som enligt' Harry Martin
son "dör av liv" när människan återlämnar 
den. 

Jag skildrade mina upplevelser ur ett 
humanistiskt perspektiv: estetiskt, kultur
historiskt, litterärt. Det var en personligt 
färgad bok, delvis självbiografisk. 

Som mycket ung var jag svårt naturfixerad 
och ägnade tyvärr inte bara fritiden från sko
lan åt att ströva omkring med ritblocket i 
markerna och försöka lära mig teckna. Som 
sällskap hade jag ibland en skolkompis, 
Göran. Vi hade funnit ett passande revir kring 
ett par skogssjöar inte långt från vår skolstad 
i norra Sörmland där en gång ett fint förgrenat 
nätverk av stigar och kärrvägar band sam
man soldattorp och skogsgårdar som över
givits under den stora torpdöden på 30-talet 
och nu låg övervuxna av mossiga aplar och 
slånbärssnår. 

GUNNAR BRUSEWITZ 
Författare, konstnär 
Lisinge, Rimbo 

Vi bmkade övernatta under helgerna i de 
fallfärdiga ödetorpen. Snart blev vi intressera
de av alla de förändringar i landskapet som vi 

'upptäckte när vi jämförde generalstabs
kartorna med den verklighet vi h'1de omkring 
oss. Några kunskaper om landskapets histo
ria och människoekologi hade vi naturligtvis 
inte. Det fanns förresten inte så mycket skri
vet om sådant på 30-ta!et. Jag föreställde mig 
- liksom många andra den tiden - att det 
mesta i naturen var oföränderligt och statiskt. 
I den mån jag alls funderade över saken. 

Omkring 1940 gjorde jag de första försöken 
att teckna landskap och skogsinteriörer och 
gjorde därvid intressanta upptäckter. Jag 
hade varit övertygad om att de moar och 
skogskärr som jag stött·på vid ödetorpen 
varitutspmngliga, men när jag nu granskade 
gamla lantmäterikartor fann jag att där varit 
ängar, beteshagar och odlade inägor - för
modligen sedan sekler. När detta stod klart 
för mig så fick jag förklaring till de många för
sumpade stigar, surkärr, mosstäckta odlings
rösen och rester av gärdsgårdar som jag träf
fade på långt inne i det jag trott vara "ur
skogar." Det var genom tecknarpennan jag 
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lärde mig se och försöka "utvärdera" det jag 
såg. 

Göran och jag hängde ihop till första året i 
gymnasiet men då fick jag rättvist plikta för 
allt mitt spring i skogen: en dag var det dags 
att lämna skolan och gå ut i livet. Först trettio 
år senare återsåg vi våra gamla marker igen. 
Det var Görans ide. Han föreslog att vi skulle 
återvända och se vad som hänt, både med 
naturen och med oss själva. Det blev en läro
rik vandring som gav tänkvärda perspektiv. 

Våra gamla favorittorp hade för länge sen 
jämnats med marken, gläntor hade vuxit igen, 
stigar utplånats och mörka grantätningar 
hade tillkommit på de mest oväntade platser 
under de trettio åren. Mycket hade förändrats 
till oigenkännlighet men inte nödvändigtvis 
alltid till det sämre, kunde vi förvånat konsta
tera. Kanske citerade vi Bellmans diktrad: 
Världen är ej så ful som vi henne ängsligt av
målar! 

Men det hände att vi under vår märkliga 
vandring genom tid och rum ibland kunde 
undra om det egentligen var vi själva och inte 
landskapet som ändrats mest under de gång
na åren. På en punkt hade vi i alla fall gjort en 
erfarenhet som ingen naturmedveten genera
tion tidigare gjort: vi hade blivit smärtsamt 
medvetna om att naturens jungfrulighet blivit 
en illusion i vår tid, att sjöarnas vatten och 
luften vi andas inte alltid är att lita på längre 
och att själva naturen kan omskapas i grun
den genom den lätta dunsen av en ordföran
deklubba. Ser vi det i relation till vad som 
hänt i landskapets utveckling under gångna 
sekler i mänsklighetens historia så verkar det 
ha gått tusen år sedan 1940-talet. 

Jag skrev ett kapitel i Skog om vår "senti
mental journey" under rubriken "Återkoms
ten"! Ekologen och numera professor Lars 
Emmelin råkade läsa det. Han hörde av sig 
och föreslog ett samarbete kring ett tänkt pro
jekt om den svenska landskapsutvecklingen i 
ett på samma gång ekologiskt, kulturhisto
riskt och framtidsorienterat perspektiv. Iden 
och projektförslaget mottogs positivt av 
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Forskningsrådsnämndens kommitte för lång
siktsmotiverad forskning, SALFO, och våra 
planer började utformas 1978. Efter sex års 
jobb var vår b9k "Det föränderliga landska
pet" färdigt! 

Vid det laget, i slutet av 70-talet, hade jag 
redan i flera år ägnat mig åt att porträttera ett 
stycke landskap i förvandling. Bakgrunden 
var i korthet denna: 

I mitten på SO-talet köpte vi ett lantställe i 
mellersta Roslagen, en trakt som vi egentligen 
inte kände närmare. Med kartan i handen kör
de vi flitigt omkring för att bekanta oss med 
bygden. En senhöstdag när vi hamnat vid en 
sjö med det urgamla namnet Angarn, råkade 
vi upptäcka ett övergivettorpställe i en skogs
kant - Mariedal. Av torpet återstod denna 
novemberdag 1956 bara lagårds byggnaden 
och några döda och mossiga fruktträd. Jag 
letade mig fram till stugans spiselhäll och res
terna av'den nedrasade skorstensstocken. 
Här plockade vi fram matsäcken. I den forna 
trädgården hade man tydligen just börjat 
sätta granplantor i prydliga rader, ett par 
planterspadar stod lutade mot en stängsel
stolpe. Det var inte svårt att inse att detta var 
början till slutet för en epok- en ljus parentes 
i landskapets historia. 

Det slog mig att jag nu hade en utom
ordentlig chans att bevittna och dokumen
tera hur en odling återgår till naturen igen. 
Redan under mitt umgänge med sörmländska 
ödetorp hade jag fängslats av människans roll 
vid landskapets utformning, här fick jag nu 
möjlighet att följa förloppet steg för steg med 
penna och kamera. Jag bestämde mig att åter
komma regelbundet. Jag satte igång med det 
här "intryckssamlandet"; förutsättningslöst 
och utan annan ambition än att tillfredsställa 
min egen nyfikenhet och lust att följa utveck
lingen. 

Lars Emmelins ide var en betydligt breda
re och mer storskalig uppföljning av min då 
mer än tjuguåriga dokumentering vid Marie
dal i Roslagen. Hans tanke var att vi skulle 
göra fyra nedslag. i det svenska·lmlturland-·· · 
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skapet. Varje område skulle vi försöka skildra 
alltifrån odlingens början och vad som skett 
fram till dagens landskaps bild, för att sedan 
ge några exempel på vad som kunde ske med 
naturen i framtiden. För landskapsrekon
struktionerna samlade Emmelin in ett mäktigt 
material från olika håll som han sedan utvär
derade och redigerade. En rad vetenskapliga 
experter inom olika områden ställde sina kun
skaper till förfogande. 

Mariedal fick representera det mellan
svenska odlingslandskapet. En helikopter 
visade sig vara en idealisk utsiktspunkt för 
detta begränsade och detaljerade mosaik
landskap. Man kunde stanna på en lämplig 
punkt över marken och teckna och fotogra-

Landskapet och människan 

lera det aktuella området. Tiden för den för
sta lövsprickningen var lämpligast. Då var 
vegetationen genomsiktlig. 

När det gällde att bildmässigt rekon
struera förgångna landskap hade jag massor 
av information att tillgå. Betydligt svårare var 
det att försöka ge liv åt ett tänkt framtidssce
nario som byggde på planerade rationalise
ringsåtgärder, anslagna ytor för energiskogs
odlingar, skogsplanteringar på den idag jord
brukspräglade öppna marken och liknande 
genomgripande omdaningar av landskapet. 

Nu tänker jag avrunda den här genomgång
en med att visa bilder från vår bok om det 
föränderliga landskapet. 

Detta är vår rekonstruktion av·1600-talets landskap på grundval av 1638 års ägokarta och experternas 
beräkningar. Mariedal tillkom först ett par hundra år senare. Husen till höger hör till ett äldre, för länge 
sedan rivet torp. Området närmast sjön bestod av översilade slåttermarker som enligt karta gav 28 lass 
hö till vinterfoder. En god avkastning. 
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Vägen till Mariedal i början av maj 1976. Det tog flera år innan granplanteringen började skymma odlingen 
vid Mariedal. Målad i maj 1979. 

Och granplanteringen har plötsligt börjat ränna i höjden - nu är det svårt att hitta torpgrunden inne i den 
täta skogen. 
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Skogslandskapen - en förändrings
process 

Jag har fått uppdraget att tala om "Skogsland
skapen- en förändringsproces;", Många stor- · 
skaliga förändringar har påverkat skogsland
skapen sedan istiden. Först kom pionjärträ
den björk och tall m.fl. från söder och granen 
från non: Den boreala värmeperioden möjlig
gjorde för de ädla lövträden alt tränga norrut. 
Men kylan kom tillbaka och återställde ord
ningen. Huvuddelen av landet tillhör taigaom
rådet. Vi får s'e om CO2 och annat gör att de 
ädla lövträden återigen vandrar norrut. Vad 
händer då med den biologiska mångfalden? 

Min uppgift var emellertid att tala om mera 
närliggande förändringar och sådana som 
påverkats av mänskliga ingrepp. (Bild 1). 

Storskaliga avverkningar under 
historiens gång 
De stora avverkningarna ägde framför allt 
rum under 1800-talet. Likaså de omfattande 
svedjebränningarna för att skapa åker och 
bete. Men redan på 1600- och 1700-talen hade 

ERIC FALK 
Civiljägmästare 
Sunne 

det börjat. Låt oss se på t.ex. Bohuslän. Dans
karna avverkade ekskogen för sin flottas be
hov innan länet blev svenskt 1658. Handels
husen i Göteborg fortsatte under 1700-talet 
och senare med att i stor skala exportera 
master och storverksträd. Skogen "utöddes". 
Efter dessa skövlingar låg mer än hälften av 
Bohusläns skogsmarker kala. Det kan vara 
värt att notera från en av femårsberättelserna 
i mitten av 1800-talet från länets landshöv
ding: "- utödningen så till den grad att snart 
kommer denna rubrik (skogsbruket) att för
svinna från berättelserna." Efter Bohuslän 
följde liknande avverkningar i först Dalsland 
och senare i Värmland och västra Dalarna. 

1 Bhgslagen utnyttjades skogarna relativt 
brutalt för bergsbrukens behov. Industrin 
själv blev klar över att så kunde man inte fort
sätta. Tyska skogsexperter inkallades för att 
skapa ny skog efter avverkad. 

Under mitten av 1800-talet skedde en 
explosionsartad ölming av sågverksproduk
tionen. Därmed fortsatte exploateringen upp 
över landet. I övre- Norrland skedde avverk-
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• SKOGSMARKEN IR NISTAN ÖVERALLT BRUKAD 
AV MINNISKAN 

• = MEDVETET SKAPAD 

• SKOGSMARKEN ÄR DET SOM BLIVIT ÖVER NÄR 
ANDRA BRUKARE TAGIT SITT 

• = RESTPRODUKT 
Bild 1 

ningarna under hägn av lappmarkslagar och 
dlmensionslagar. Man högg de största och de 
bästa träden. Sedan kom man tillbaka och 
högg det näst bästa. Hungern efter sågtimmer 
drev alltså fram enorma avverkningar. År 
1907 skrev länsjägmästare Dybeck i sin års
berättelse: "Å de västra delarna av Leksands 
socken, - spejar ögat förgäves efter en växtlig 
buske på stora sträckor, där naturlig föryng
ring-är uppenbarligen omöjliggjord. Samma 
förhållande råder å fäbode- och utskogarna 
inom Stora Tuna socken. - Under den jäm
förelsevis långa tid dessa marker legat kala, 
hava naturligen skogsogräs, och av dessa 
företrädesvis ljungen, inställt sig, vilken åt 
trakten givit ett utseende, som närmast min
ner om kalfjället." Visst var alla dessa avverk
ningar storskaliga. 
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Det börjar krävas återväxt 
Under senare hälften av 1800-talet höjdes allt 
oftare röster mot utarmandet av våra skogar. 
Analyser och utredningar genomfördes men 
först 1903 kom en skogsvårdslag. Den slog 
fast att återväxten efter avverkning måste 
säkras. 

Den mödosamma återuppbyggnaden hade 
börjat. Föreningar bildades för återbeskog
ning. Skolbarnen deltog med svensk fana och 
läraren i stärkkrage. Riksdagen hade nämli- · 
gen år 1908 beslutat att skolbarnen skulle 
kunna beviljas lov för skogsplanering. Poeter 
var också med i kampanjen. Den bekante folk
bildaren K.E. Forslund diktade år 1908 följan
de avslutningsvers 1 dikten skogssådd: 
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De vandra bort, stam efter stam, 
och ska de vandra än, 
så få vi stå här snart med skam, 
vi, denna stormtids män. 
Nej, låt oss tvätta skammen av, 
låt ur den gamla skogens grav 
en ny stå upp igen! 

Så låt oss till vart naket fall 
med frön och plantor gå, 
att reslig gran och ståtlig tall 
här åter växa må. 
Med fulla händer låt oss strö 
en härlig framtids friska frö 
i våra höjder blå/ 

Visst var det storskaligt och mycket medvetet 
tänkt och gjort för att få skogen åter. Skogs- ' 
landskapet var ingen restprodukt, utan en 
betydelsefull produktionsfaktor. 

Vilken huggnings- och 
föryngringsmetod krävdes? 
Inom samhälle och närning var man alltså 
klar över att de stora kala ytorna måste kulti
veras för framtida produktion. Emellertid 
startade vid sekelskiftet 190□-en häftig debatt 
om hur avverkning för föryngring lämpligast 
skulle utföras. Hyggesskogsbruk med eller 
utan fröträd och efterföljande sådd/plante
ring var det ena alternativet. Blädning, d.v.s. 
stamvisa eller Juckvisa uttag av "mogna" träd, 
som leder till automatisk inväxt av plantor i 
luckorna var det andra. Det är en till synes 
mycket naturnära form. Den stora föresprå
karen för ett sådant blädningsskogsbruk var 
överjägmästaren Uno Wallmo. En av förkäm
parna för trakthyggesskogsbruket var skogs
chefen i Uddeholm, Fredrik Loven. Han ville 
ta upp hyggen för att sedan så eller plantera. 
Han var dock inte avvisande till blädning på 
lämplig mark och lämpliga bestånd. 

Wallmos linje blev den dominerande under 
ett halvsekel. Det var ju så fördelaktigt att 

endast få skörda och utan kostnad få åter
växt .. Wallmo grundade sin tro på blädning på 
kontakter med tyska forskare och besök i 
Tyskland och Frankrike. Nu skulle man änt
ligen grunda skogsskötseln på vetenskaplig 
grund. Men klimat, mark och trädslag var inte 
desamma som på kontinenten. Kunskap sak
nades också bland markägare. Det är inte lätt 
att bläda. Följden blev dåliga föryngringar, 
sjunkande virkesförråd och tillväxt. 

Skogsvårdsstyrelsen i Värmland rapporte
rar följande om awerkningsformerna i länet 
vid början av 1900-talet. (Bild 2). Av tabellen 
framgår av trakthyggena uppgick till ca 3 000 
-4 000 ha. Ordnad blädning, dimensionsbläd
ning eller ren dimensionshuggning dominera
de stort. Hur blev det med blädningen i före
gångslandet Tyskland? Enligt en skogsinven
tering i slutet av 1980-talet (Bundeswald
inventur) över Västtyskland uppgår bläd
ningsskogar och närliggande skötseltyper till 
ungefär fem procent av skogsmarksarealen. 
Detta råder 100 år efter Wallmos förhärligan
de av metoden. 

Resultatet av blädningsperioden blev 
enorma arealer av tras- och restskogar utan 
nämnvärd återväxt av ekonomiskt värdefull 
skog. Visst blev resultatet storskaligt fast pro
duktionsmässigt sett negativt. 

Hyggesskogsbruket tar över 
Från 1950 Jades rodret om. Blädning och di
mensionshuggning frångicks. Hyggen med 
efterföljande sådd ellerplantering skulle ut
gör,a,huvudprincipen. På lämplig mark skulle 
självföryngring under fröträd tillämpas. Do
mänstyrelsens cirkulär nr 11950 är det mest 
kända beslutet för denna övergång. 

Vid den tiden påbörjades mekaniseringen 
av skogsbruket. Det krävde koncentration av 
verksamheter eftersom maskinerna var klum
piga, terminalkostnaderna höga, och lönsam
heten svag. Hyggena blev stora. Efterhand 
som den tekniska utvecklingen skapade smi-
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AVVERKNINGSMETOD I 
VÄRMlANDSSKOGARNA 1908-1910 
ÅR TRAKTHYGGE 

UTAN MED 
FRÖTnÅD FRÖTRÄD 

DJMENSIONSBLÄDNING 
ELLERREN 
DIMENSIONSHUGGNING 

onDNAD 
BLÄDNING 

' 

HEKTAR 

1908 975 3028 26697 

1909 975 2274 21876 17550 

1910 610 2213 33169 21307 

* Avverknine med klar inrif....inin12: oå att skao~ eod återväxt 

Bild2 

digare maskiner kunde hyggesstorlekarna 
minskas till idag ca 10 ha för storskogsbruket 
och ca 3 ha inom bondeskogsbruket. Inom 
sistnämnda kategori har av naturliga skäl hyg
gena dock aldrig varit stora. 

Under 1980-talet följde en ny våg av restau
rering av skogsbestånd vars virkesproduk
tion var mindre än hälften av vad som man 
kunde förvänta. Det var de s.k. 5 § 3-skogar
na. Det rådde virkes brist och riksdagen beslu
tade om denna sanering och bidrag därtill. 
Det blev en häftig debatt om avvecklingen av 
dessa bestånd. De ansågs värdefulla från mil
jösynpunkt. Kampanjen ebbade ut. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 
genom medveten mänsklig odling i form av 
ändrade avverkningssystem och föryngrings
sätt samt sanering av tras- och restskogar har 
såväl virkesförråd som tillväxt i våra skogar 
närapå fördubblats: Frågan är om miljön för-
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därvats. Det brukar hävdas att det finns fö 
lite död ved och för lite grova träd. Här el 
annorlunda exempel. Visst är det storskalig! 
(Bild 4.) 

Skogen tar tillbaka 
Under 1900-talet minskade åker och bete~ 
mark med uppskattningsvis två miljoner he~ 
tar. Skogen tog tillbaka vad den tidigare för 
lorat genom statsunderstödd igenplanterinJ 
med främst gran på de nedlagda åkrarna 
Många av de nedlagda markerna växte ige1 
av sig själva. Ibland byter mark ägoslag utar 
att det uppmärksammas. En undersökning 
Skaraborgs län, stödd på kartmaterial frå1 
1877 och 1980 visar t.ex. att en fjärdedel m 
länets areal undef 100-årsperioden har växla 
mellan någon form av jordbruk eller skogs 
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SKOG~REAl 
1911 1986-90 ÖKNING 

AREAL HEKTAR 

ÅKER 

HAGMARK 

250000 

13000 

141000 

9000 

141000 

103000 

64000 

45000 

212000 

VÅTIMPEDIMENT 192 000 

Bild3 

bruk. I skogen har dessutom skett trädslags
byten. 

Granplanteringarna i södra och sydvästra 
delen av landet har huvudsaldigen skett på de 
gamla ljungbetesma:rkerna, på marker olämp
liga för ädellövskog eller dåligt skötta bestånd. 
Tack vare försökstaxe1ingen i Värmland får 
man en bild av vad skogen där tagit tillbaka på 
tre kvarts sekel: 167 000 ha förutom våtmark
erna. Visst är det storskaligt! (Bild 3) 

Skador på skogen 
Naturen själv har, ofta kanske med människan 
som "katalysator", orsakat storskaliga föränd
ringar i skogslandskapet. Skogselden är ett 
exempel. Stormlällningarna ett annat. Insekts
härjningar ett tredje. Den 4 januari 1954 för
ändrade stormen stora delar av Gästriklands 

skogar. Likande katastrof hände i Värmland i 
slutet av 1960-talet. Skogsbiuket hade där 
inte kapacitet att arbeta upp det fallna. Gran
barkborren förvandlade en stor del av Klar
älvdalen till ett enda hygge, Liknande hade 
även hänt tidigare. Landshövdingen i Gävle
borgs län skrev i sin femårsberättelse år 1856: 
"att granskogarna, som inom provinsen åt
minstone ställvis ymnigt förekommer, under 
de sistförflutna tio åren nästan överallt inom 
halva länet avtorkat och kullblåst, där desam
ma före den perioden hunnit medelåldern eller 
däröver." Återigen granbarkborren! Låt oss 
inte heller glömma senare tiders älgskador. 

De s.k. nya skogsskadorna förorsakade av 
luftföroreningar vågar vi inte tänka på. De 
började diskuteras med buller och bång för 
ett par decennier sedan. Det är mera tyst 
idag, men ingen vet vad som ska hända. 

Visst är det storskaliga händelser! 
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' TVÅ lÄM~ÖRElSER FRIN. 
VÄRMllNDS LÄN . 

• FÖRSÖKSTAXERING 
• 1911 

• RIKSSKOGSTAXERING 
1986-90 

GROVA TRÄD > 35 cm I BRÖSTHÖJD 
3 % AV VIRKES-

• VOLYMEN 

• 15 % AV VIRKES· 
VOLYMEN 

• STÅENDE DÖDA TRÄD OCH VINDFÄllEN 
• 450 000 m3 SK 

Bild4 

Nya trädslag 
En inte så liten omvandling av skogsland
skapet ligger i införandet av främmande träd
slag. Med contortatallen fick planteringarna 
omfattning. Redan i början av förra seklet 
provades contorta med gott resultat i Finland 
men trädslaget fick ingen spridning av bety
delse. I vårt land gick utvecklingen snabbare. 
Orsaken däitill var bl.a. brist på härdigt frö av 
vanlig tall samt 30 till 40 procent snabbare till
växt jämfört med vanlig tall. Därmed kunde 
den befarade vlrkessvackan fyllas och indu
strins råvarubehov bättre säkras. 

När contorta planterades som mest i bör
jan av 1980-talet uppgick andelen i något län 
i Norrland till ca 30 procent. Planteringen i 
dag når blyga 1,5 procent av landets skogs
odlingsareal. Om detta beror på de restriktio
ner som samhället, pådrivet av opinioner, lagt 
på skogsbruket eller av vunna erfarenheter är 
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• 2300000m3SK 

svårt att avgöra. Det synes gå en rädsla för 
utländskt när det gäller trädslagsval. 

Är detta måhända ett tecken på att skogs
marken betraktas som en restprodukt? Rör 
inte vår skog! Eller som A. Hazelius vid Nor
diska Museet eller Läsebok för folkskolan i 
olika former uttryckte: "Lyssna till den gra
nens susning, vid vars rot ditt bo är fästat". 
Visst var contortaplanteringen lokalt stor
skalig och medvetet planterad men den rub
bade inte vår gran. 

Dikning 

Under senare delen av 1800-talet ökade be
folkningen i riket så att försörjningen med 
livsmedel äventyrades. Skogen hade man re
dan huggit ned eller bränt för åker, äng och 
hage. Nu återstod de stora våtmarkerna. Riks
dagen beviljade bidrag till dikning av myrar i· 

l 
! 

L 
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Norrland och några län i Svealand år 1866. 
Svenska mosskulturföreningen bildades år 
1886 i Jönköping. Den 21 febr. 1887 höll sekre
teraren i akademien och grundaren av Ultuna, 
J. P. Arrhenius, ett föredrag om dikning, där 
han bl.a. yttrade: "Där man saknar andra od
lingslägenheter, må man söka att av vitmos
sarna göra allt vad möjligt är, - Därför böra 
de, när lokalen så medgiver, avdikas för att, 
om ej till annat, göras tjänliga att bära skog, 
varmed de sålunda bliva gagneliga och efter 
hand förändras, så att det.ex. om hundra år 
- bliva tjänliga att till annat användas genom 
att underkastas fullständig avdikning och 
odling, då våra efterkommande komma att 
bearbeta dem till åker och ängsmark". 

I landet som helhet, men framför<'tllt i Norr
land, startades en omfattande dikningsverk
samhet direkt för skoglig produktion. Som 
exempel kan nämnas att på Mo och Domsjö 
AB:s marker dikades myrar och försumpade 
områden, under Frans Kempes ledning, från 
slutet av 1800-talet till första världskriget ca 
1000 mil eller ett kvarts varv runt jorden. 
Blott på ett enda bolag .. Efter en nedgång i 
den skogliga dikningen tog <;let fart igen när 
sprängmedel och senare skopor och plogar 
sänkte kostnaderna. Från år 1955 till 1995 har 
ca 200 000 ha dikats i skogen; skyddsdikning 
oräknat. Eftersom dikningen gått över goda 
moss- och kärrmarker har den säkert inverkat 
på miljön. För jordbruksproduktion togs säkert 
ännu bättre marker i anspråk. 

Åter till frågan, utgör skogsmark en rest
produkt som i första hand skall bevaras? 
Visst är dikningen storskalig, men den tog 
blott några procent av den försumpade mar
ken. 

Markberedning 
Alltsedan sådd och plantering påbörjades har 
markberedning utförts, främst på råhumus
marker. Under slutet av 1960-talet startades 
en mer radikal markberedning genom s.k. 

Skogslandskapen- en förändringsprocess 

hyggesplöjning. Den skulle utföras på sådana 
flacka marker med tjockt råhumustäcke där 
plantorna hade svårt att överleva. Metoden 
har av miljöskäl mer eller mindre förbjudits. 

Det kan knappast kallas för ett storskaligt 
ingrepp men blev lokalt mycket uppmärksam
mat. "Ränderna går inte ur förrän till nästa 
istid." På flera objekt lär de knappas synas i 
dag. Jämför med plogningarna på de skotska 
högländerna. 

Gödsling 
Skogsgödsling och i någon mån kalkning be
drivs inom skogsbruket. Gödselmedlet är i 
huvudsak olika kväveföreningai: Denna insats 
startades i slutet av 1960-talet som eri åtgärd 
för att till rimligt pris öka virkesproduktionen. 
Som mest gödslades 190 000 ha år 1977. Hit
tills har ca 2 miljoner ha behandlats, eller 
knappt 10 procent av skogsmarksarealen. Nu 
gödslas 3 000 till 4 000 ha årligen. Nedgången 
torde till väsentlig del bero på motstånd från 
samhälle och miljöorganisationer. Visst är 
gödslingen storskalig men förhållandevis 
liten jämfört med den på jordbruksmark. Är 
skogsmarken en restprodukt? 

Rubba inte marken! 

Flottleder och vägar 
En förutsättning för att kunna exploatera 
skogarna, var att virket gjordes åtkomligt. Av 
det skälet igångsattes en intensiv utbyggnad 
av flottleder i älvar, biflöden och bäckar 
unde'l' 1800-talet, framförallt i Nori'land. De 
byggnationer som gjordes håller nu på att i 
möjlig mån återställas i den takt resurserna 
medger, sedan flottningen utkonkurrerats av 
vägtrafiken. 

Skogsbilvägnätet omfattar i dag en sträcka 
på inemot sex gånger runt jorden. Det bety
der ca 11 meter bilväg per hektar skogsmark. 
Miljöföreträdare påtalar att vägarna inkräktar 
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på vildmarken. Skogen en restprodukt, som 
inte får störas! I gengäld brukar allmänheten 
uttrycka önskemål om att få bruka vägarna 
för det rörliga friluftslivet. Som en kuriositet 
kan nämnas att skogsbilvägnätet i Tyskland 
(västra delen) uppgår till över 50 m per ha. 
Visst blev vägbyggnaderna storskaliga. 

Slutord 
. ..,,. . 

Jag har i mitt anförande försökt visa att det 
under årtusenden, århundraden och decen
nier upprepat pågått storskaliga förändringar 
i skogslandskapet. Det är en pågående prn
cess. En del har naturliga orsaker, andra är en 
kombination av natur och människa, andra 
åter är medvetet bedrivna insatser gjorda av 
skogsmannen för att öka produktionen av en 
av våra viktigaste råvaror och i överstämmel
se med fattade beslut av riksdag, regering och 
myndigheter. Trnts att omfattande åtgärder 
gjorts under tidernas lopp, tycks skogen tåla 
ingreppen och anpassa sig på ett eller •;mnat 
sätt. 

Kritiker av och tyckare om skogsbruket 
brukar ofta tala om "det moderna skogsbru
ket" i negativ mening. Jag förstår inte riktigt 
denna negativa syn. Jag vill påstå att få 

· näringar kan bedrivas omodernt. Alla måste 
anpassa sig biologiskt, tekniskt, ekonomiskt 
och administrativt. Säkert förlorar man något 
under vägen. Men det är nog ofrånkomligt. I 
skogen gällde det också att komma bort från 
slitet. 

Givetvis har vi skogsmän, enligt mitt sätt 
att se, gjort misstag under bl.a. det senaste 
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århundradet. Visst var det en felsyn att förlita 
sig på blädningsskogsbruket i vårt klimat. 
Visst kan contortaföryngringarnas omfatt
ning och koncentration, som t.ex. i Härj e
dalen, te sig lite onaturliga. Visst blev hygges
storlekarna under 1950 och 1960-talen i mäk
tigaste laget. Visst kan vi i skogen klandras för 
att vi inte förstod, för att ta ett miljöexempel, 
nyckelbiotopernas betydelse. Visst utfördes 
den i och för sig bra metoden hyggesplöjning 
ibland på marker där den av biologiska skäl 
inte hörde hemma. Detta som exempel på 
den mänskliga faktorn. Kan möjligen andra 
näringar eller organisationer ha några miss
tag att redovisa? 

Det syns mig som om vi kommit till ett läge 
där skogsbruk och miljöbruk borde kunna 
förstå varandra bättre. Lagen talar om jäm
vikt mellan miljö och produktion. Dock, är det 
kommensurabla storheter? Jag vill hoppas att 
den ganska intensiva kursverksamhet, som 
inte minst den organisation jag själv tillhört, 
genomfört under ett kvarts decennium för att 
öka kunskapen och förståelsen för mark, 
flora, fauna, och skogs trädens samspel mel
lan miljö och produktion. De inventeringar 
som gjorts för att dokumentera nyckelbio
toper ger goda underlag för skäligt hänsyns
tagande i de skogliga aktiviteterna. De kom
mande frivilliga, törs jag säga "tvångscertifi
eringarna", kommer också på ett särskilt sätt 
att hjälpa till att uppnå de politiskt satta 
målen. Exemplen skulle kunna llerfaldigas. 

När Adam och Eva tvingades lämna Edens 
lustgård befallde Herren dem att slita i sitt 
anletes svett för att kultivera naturen för sitt 
uppehälle. Låt oss kultivera med förnuft! 
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Våtmarkernas situation och långsiktiga 
förändringar 

MICHAEL LÖFROTH 
Programledare 
WWF 
Stockholm 

Det våta perspektivet har ofta varit förbisett'· 
i svenskt naturvårdsarbete. Sverige ligger i ett 
geografiskt bälte som tillhör de våtmarks
tätaste delarna av världen. Våtmarksbegrep
pet är egentligen ett samlingsnamn av en 
mängd olika ekosystem som var för sig är fun
damentalt skild från de andra. Det gemensam
ma är endast rik tillgång på vatten. Utbred
ningen av olika våtmarkstyper följer en tydlig 
regionalitet. Huvuddelen av Kontinentaleuro
pa har överlag endast sparsam förekomst av 
våtmarker medan norra Europa är betydligt 
våtmarksrikare. I Sverige finns en högmosse
zon i Götaland och huvuddelen av Svealand, 
en palsmyrzon längst i norr, alpina våtmarks
typer i fjällen och en s.k. aapamyrzon i resten 
av Norrland. Aapamyrzonen innehåller myr
komplex med bl.a. olika typer av strängmyrm·. 
Denna region är unik för Norden, delar av 
Ryssland väster om Ural och en mindre del i 
Nordamerika. 

Våtmarker som myrar, sumpskogar, mader 
m.m. utgör ungefär 20% av Sveriges Iandareal 
vilket gör Sverige till Vä~teuropas våtmarks-

rikaste land, och ett av de tio våtmarksrikas
te länderna i världen totalt sett.Den bild aven 
våtmark de flesta människor har är ofta grun
dare slättsjövåtmarker som Horn borgarsjön 
eller Hjälstaviken, men dessa limnogena våt
marker utgör endast knappt 1 % av Sveriges 
totala våtmarksareal. Den absoluta majorite
ten av våra våtmarker utgörs av myrar och 
sumpskogar, se figur 1. 

En betydande mängd av Sveriges växter 
och djur påträffas i eller i anslutning till våt
marksmiljöerna. Få naturtyper innehåller 
motsvarande mängd arter. Figur 2 visar att 
nära hälften av kärlväxtarterna, en tredjedel 
av·rt\ossarterna, hälften av fågelarterna och 
tre fjärdedelar av våra landmollusker före
kommer i våtmarker. 

Utdikningen av våtmarkerna under de se
naste seklen har varit mycket omfattande. 
Kävlingeåns vattensystem i Skåne kan illus
trera utvecklingen, se figur 3. (Källa: "Sänkta 
och torrlagda sjöar, SMHI Svenskt Vattenar
kiv, Hydrologi nr 62 1995) Under en period på 
ca 150 år har ca 90% av den totala arealen 
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Figur 1. 

Figur 2. 
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Våtmarkstyper i Sverige 
Yta i miljoner hektar, tot: 9.3 

Sumpskog 28% 

M. Lölro\!l 101'.! 

Antal arter i våtmarker (M.Löf,oth1994} 

Kärlväxter (846) Mossor (343) . Fåglar (128) Landmollusker (71) 

/■Våtmark □ övrig marb] 
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Figur 3a. Kävlingeåns vattensystem 1812-1820, innan utdikningar och dräneringar verkställdes. Alla svar
ta delar utmärker vattenförekomster. De utgjorde sammanlagt 356 km2

, alltså 29% av Kävlinge
åns avrinningsområde. Det var ett landskap som i vattenhänseende var praktiskt taget opåverkat 
av människan. 

Figur3b. Kävlingeåns vattensystem 1950-1953, efter dittills verkställda utdikningar och dräneringar. 
Endast 41 km2 återstår (3,4%). Genom utdikningen har nu den största delen av ytvattnen för
svunnit. • Eslöv 

våtmarker och ytvatten försvunnit i detta 
område, vilket radikalt försämrat eller för
stört förutsättningarna för den biologiska 
mångfalden och för kväveretentionen1 av yt
vattnen. Exemplet speglar utvecklingen i sto-

--
-~ ,-,. 

~ 
( 'J 

Vombsjt5n 

~ 

• Tomelilla 

ra delar av vårt agrara landskap i framförallt 
Syd- och Mellansverige. Hur stor areal som 
tagits i anspråk för uppodling i Sverige är 
svårt att säga med säkerhet. Omfattande sjö
sänkningar och torrläggningar av våtmark 

1 Kväveretentionen är de processer som binder eller omvandlar kvävet och därmed förhindrar det att nå och 
förorena vattensystemen nedströms och i havet. 
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skedde mellan 1840-1960, se figur 4. Strax ef
ter sekelskiftet skattade man den odlade torv
arealen till 600 000 ha. Om man beaktar att 
våtmarker också kan ha grundare torvdjup än 
det som vanligen utgör gränsen för klassning 
av mark till torvmark (3 dm torvdjup) så bör 
storleken utdikad våtmark ha varit betydligt 
större. På 1970-talet beräknade man totala 
arealen åkermark som var systemtäckdikad 
till ungefär 1 miljon ha. Eftersom det,äj· sanno
likt att en systemtäckdikad yta tidigare varit 
vattenbemängd kan man dra slutsatsen att 
den totala våtmarksförlusten på grund av 
jordbrukets åtgärder torde utgöra ca 1 miljon 
ha. 

Totalt har ungefär 2 500 sjöar antingen 
sänkts eller torrlagts i Sverige. Landets sjö
sänkningsepok framgår i figur 4. (Källa: "Sänk
ta och torrlagda sjöar, SMH! Svenskt Vatten
arkiv, Hydrologi nr 62, 1995.) Figuren visar 
omfattningen över tiden med den högsta 
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piken runt 1920. Figur 5 (Källa: "Sänkta och 
torrlagda sjöar, SMHl Svenskt Vattenarkiv, 
Hydrologi nr 62, 1995) visar den geografiska 
spridningen av de sänkta eller torrlagda sjöar
na, där man ser tydliga tyngdpunkter i södra 
och östra Sverige. 

Skogsbruket har orsakat att stora arealer 
våtmarker försvunnit, vilket illustreras i tabel
len av antalet kilometer grävda "skogsdiken" 
per år mellan 1870 och 1990 (Figur 6). Med 
hjälp av den sammanlagda dikeslängden kan 
man skatta att minst 1,5 miljoner hektar våt
marker dikats ut inom skogsbruket de senas
te seklen. En annan bild, Figur 7 (Källa: Sve
riges Nationalatlas, 1991, Miljön) visar att 
skogsbruket har expanderat snabbt i Norr
land. Skogsbilvägarna i sig själva orsakar 
hydrologiska störningar på våtmarkerna. De 
har också gjort stora arealer väglöst land till
gängliga för storskaliga avverkningar och möj
liggjort dikning av myrar och sumpskogar. 

• 

Figur 4. Antalet sänkningar och torrläggningar,i Sverige. Antalet sjöföretag är indelade efter 10-årsperio
der. Alla företag genomförda tidigare äti 1820-talet är summerade, företag från och med 1820 och 
fram till år 1830 är·summerade etc. 
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Figur 5. Sänkta/torrlagda sJöar. 
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Ungefär '/• av landets ursprungliga våt
marksareal har försvunnit under de senaste 
seklen, enligt min bedömning. Den grundar 
sig på underlaget ovan och på den lands-

Våtmarkernas situation och långsiktiga förändringar 

omfattande våtmarksinventeringen, VM!, se 
nedan. Av den idag kvarvarande våtmarks
arealen kan man med utgångspunkt från VMI
data bedöma att ungefär 2/3 av befintliga våt
marker har utsatts för någon form av negativ 
mänsklig direktpåverkan - bete och slåtter ej 
inräknat. Skogs- och jordbruket bär huvud
ansvaret medan exempelvis torvtäkter står 
för endast en mindre del av den totala på
verkan. 

Sammantaget har vi idag en situation där 
endast ca'/• av de svenska våtmarkerna finns 
kvar i naturligt skick vad gäller hydrologin. 
Dessutom har våtmarkerna liksom landska
pet i övrigt drabbats av luftburna försurande 
eller gödslande ämnen. I vilken grad detta 
påverkat våtmarkerna och deras naturvärden 
är ännu svårbedömt, men sannolikt är det 
endast i landets nordliga delar som det idag 
står att finna i det närmaste helt opåverkade 
våtmarker. I figur 8 redovisas fördelningen 
mellan försvunnen, kvarvarande påverkad 
respektive opåverkad våtmarksareal. 

Situationen i de övriga länderna runt Öster
sjön är till och med värre än d<,n i Sverige. I 
vissa länder är nära 90% av den ursprungliga 
våtmarksarealen <likad. Totalt beräknas över 
20 miljoner hektar våtmarker ha försvunnit 
genom framförallt dikningar inom Östersjöns 
avrinningsområde. Detta har bidragit till eu
trofieringen2 av Östersjöri eftersom utdik
ningen inneburit en gigantisk förlust av natm0 

liga närsaltfällor. Enligt en skattning skulle 
kvävehalten i Östersjön vara 10% lägre idag 
om dessa våtmarker funnits kvar. 

För att belysa våtmarkernas situation i 
Sverige redovisar jag här några data.från den 
nationella våtmarksinventeringen VM! som 
omfattar landets större våtmarke1; d.v.s. > 10 
ha i södra Sverige och >50 ha i norra Sverige, 
samt vissa mindre våtmarker. Det är viktigt 
att påpeka att inventeringen endast berör 
idag existerande våtmarker och deras status. 

2 Eutrofieiing betyder tillskott eller överskott av växtnäring. I sötvatten är det ofta överskott av fosfor som rub
bat ekosystemen, medan det för saltvattnen ofta är kvävet som vållat problem. 
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Figur 6. Skogsdikningen i Sverige 1873-1988. Efter Hånell 1990. 
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Figur 8. PÅVERKAN PÅ SVENSKA VÅTMARKER 
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Våtmarker som redan tidigt torrlagts och 
övergått till annan mark omfattas således 
inte. Inventeringen har utförts av Naturvårds
verket och länsstyrelserna på basis av flyg
bilder från 70-, 80- och 90-talen och vissa fält
kontroller under 80- och 90-talen. Hittills har 
hela landet utom fjällen och halva Norrbot
tens län inventerats. Utbredningen av landets 
våtmarker framgår av prickkartan i figur 9 
som redovisar de närmare 3 miljoner ha våt
marker som inventerats: 

,'I;9rvtäkt har påverkat ca 150 000 ha, med 
en klar tyngdpunkt i Jönköpings och Västra 
Götalands län, se figur 10. Vattenreglering 
(inkl. sänkning och dämning) har påverkat 
56 000 ha, som framgår av figur 11. Huvud
delen har skett i Östergötlands-, Söderman
lands-, Stockholms-, Uppsalac och Västman
lands län. Figur 12 visar den dilrningspåverka
de våtmarksytan. Sammantaget rör det sig 
om 1,4 miljoner hektar, med tyngdpunkter i 
Västra Småländska höglandet, Dalarna/Värm-
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Figur 9. Samtliga objekt i VMI, våtmarksinventeringen (steg 1 ). 
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Figur 10. 
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Figur 12. 

Sammanlagd dikningspåverkad våtmarksyta (1,4 miij ha) 
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land och Norrland. Dilmingen är den utan tve
kan största enskilda påverkansfaktorn. 

1 VM! har även graden av påverkan på våt
markerna !<lassats. Den inventerade våtmarks
arealens fördelning efter påverkansgmder 
redovisas länsvis i figur 13. De största arealer
na opåverkad våtmark påträffas i Dalarna, 
Jämtland, Västerbottens- och Norrbottens 
län. Men bilden är definitivt inte enhetlig inom 
dessa län. Exemplet i figur 14 från Västerbott
ens län visar en tydlig regional fördelning 
inom länet. 

Våtmarkerna utgör en mångfald "typer" 
som var och en bär unika ekosystem. Av den
na anledning kan det vara intressant att göra 
en analys av om graden av påverkan varierar 
mellan de olika typerna. Figur 15 redovisar 
hur stor andel av respektive huvudgrupp av 
våtmarks typer som är påverkad av mänskliga 
ingrepp. Fuktängarna uppvisar den största 
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andelen generell påverkan. Det beror på att 
de i stor utsträckning förekommer i jord
brukslandskapet där diken är vanligt före
kommande liksom läckage av växtnäring från 
åkermarken. Fukthedarna har störst andel 
opåverkad areal, vilket förldru·as av att en stor 
andel av dem ligger i fjällnära områden där 
dikning inte varit lika frekvent. Visserligen 
finns fukthedar även i västra delarna av Göta
land där påverkan är större, men dessas sam
manlagda areal är mindre. Mossar, som av 
många betraktas som en allmän relativt 
ohotad naturtyp är faktiskt den våtmarkstyp 
som har störst brist på helt orörda objekt. 
Eftersom inventeringen bygger på existeran
de våtmarker, omfattas inte sådana som på
verkats så starkt att de har upphört att exis
tera som våtmarker. Hade dessa varit möjliga 
att inkluderas, skulle sannolikt andelen "stark 
generell påverkan" mångdubblats. 

Figur 14. Inventerade våt~afker i Västerbottens län enligt VMI. (Obs: fjällregionen är ej inventerad.) 

• 

" 

.. 

57 



M. Löfroth K. Skogs~o, Lantbr.akad. Tidskr. 140:5, 2001 

Figur 15. 

Andel påverkad/opåverkad våtmark fördelat på huvudtyper 
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De olika våtmarkstyperna 
Marina våtmarker av varierande typer finns 
utmed hela vår kust. Sammantaget täcker de 
dock en mycket liten areal. De mer "äkta" 
marina våtmarkerna, med speciella salttåliga 
vegetationstyper, förekommer mest längs 
Västkusten och i Skåne. 1 de marina våtmark
erna ingår också tidvis exponerade lerbot!' 
nar och grunda vattenområden med ålgräs. 
Dessa våtmarker har mycket höga värden 
som "barnkammare" för fiskar och har en hög 
artdiversitet bland lägre djur. 

Limnogena våtmarker är sådana som för
sörjs av vatten från sjöar och vattendrag. 
Även dessa har en relativt liten utbredning i 
landet areellt sätt. Här förekommer många 
vegetationstyper, från strandskogar till vass
bälten och öppna mader. Vegetationen varie
rar också stort efter gradienten vattenstrand 
till landstrand. Ibland förekommer även viss 
torvbildning, då torven blandas med sväm-
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sediment, och sumpkärr kan uppstå. Många 
limnogena våtmarker har påverkats av regle
ring av vattenståndet, vanligen sänkningar. I 
de limnogena våtmarkerna förekommer ofta 
en markant vattenståndsvariation i det natur
liga tillståndet. Variationen i vattenståndet är 
tillsammans med ekosystemets flödesvaria
tion mycket viktiga naturliga störningspro
cesser som skapar erosion, sedimentation, 
dynamik m.m. Det skapar förutsättningar för 
ekosystem och arter. I många fall har denna 
vattenståndsvariation hämmats av vattenreg
leringar som låser fast vattennivåer och flö
den, varvid effekter som massutbredning av 
vassar kan uppträda. De olika limnogena 
vegetations typerna är anpassade efter varie
rande sammansättningar i vattenkemin, ex
empelvis utefter växtnärings gradienten oligo
trofi, mesotrofi till eutrofi, och efter en pH
gradient. Även här har människans påverkan 
kraftigt försämrat förutsättningarna för oligo
mesotrofa samhällen genom eutrofieringen 
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och för basiskt anpassade ekosystem genom 
försurningen. 

Hävdade våtmarker är idag att betrakta 
som hotade ekosystem på grund av att den 
traditionella hävden upphört. Det gäller ofta 
limnogena våtmarker eller fuktängar/fukt
hedai: Tack vare ersättningssystem och na
turvårdsinsatser finns dock vissa betade våt
marker bevarade, exv. i anslutning till fågel
sjöar. Den slåtterhävdade våtmarken är där
emot utrotad i stora delar av landskapet och 
endast fragment kan hittas på ett fåtal ställen. 

Sumpskogar (samlingsnamnet för de skog
täckta våtmarkerna) förekommer spritt över 
hela landet, ofta som integrerade delar av 
skogslandskapet eller som övergångszon 
mellan myrar och torrare skogar. Sumpsko
garna har i stor utsträckning förstöits eller 
försämrats genom ovarsamt skogsbruk och 
utdikning. Rena barr eller lövsumpskogar 
förekommer, men det vanligaste är att sump
skogarna innehåller en blandning av löv- och 
barrträd med varierande sammansättning. 
Lövsumpskogar förel,ommer mest utmed 
vattendrag eller sjöar i form av strandskogar. 

Huvuddelen av landet_s' våtmarksareal ut
görs av torvbildande våtmarker där vitmos
sorna är den för torvbildningen viktigaste 
växtgruppen. Kärren är den vanligaste myr
typen. Norr om Limes Norrlandicus påträffas 
bl.a. mönstrade sådana med strängar och 
flarkar. Här förekommer även blandmyrar, 
dels med strängar eller, kanske mest frekvent, 
en mosaikartad blandning av kärr och mosse
element. I södra och mellersta Sverige är 
mossai·na vanligast. Vanligen är de svagt välv
da, men även riktiga högmossar med mäktiga 
torvlager förekommer. 

Ända sedan djur börjades stallas in i Sve
rige har människan nyttjat myrar som foder
täkt, framförallt kärr och limnogena våtmar
ker. Därefter skedde en förändring från det 
uthålliga till det icke hållbara nyttjandet. Ut
dikning och uppodling omfattade alla våt
markstyper. Även myrar odlades upp, även 
om skörden efter några år blev mager utan 
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tillsats av dyrbar konstgödsel. Idag kan man 
hitta otaliga exempel på myrar med över
givna odlingsförsök och stora skador på bio
logisk mångfalden. Det storskaliga skogs
bruket visade i många fall en total hänsyns
löshet gentemot våtmarkerna, både vad gäl
ler avverkning och dikning under bl.a. 1960-
80-talen. Myrar och andra våtmarker sågs 
som hinder och skulle dikas ut. Skyddszoner 
existerade knappt. Även om skogsbruket idag 
är betydligt bättre för miljön måste vi komma 
ihåg att stora delar av landskapet är ett i bio
logiskt hänseende utai·mat restlandskap. Man 
måste också komma ihåg att det fortfarande 
förstörs våtmarker i landet, genom såväl ille
gala dikningai· och igenfyllnader som genom 
att skogs bilvägar dras fram. 

En annan typ av våtmarksexploatering ut
gör torvbrytningen. Handgrävning av torv 
hat· pågått under lång tid här och var i landet, 
bl. a. för att använda den som strö i ladu
gårdarna. Denna torvbrytning gav ofta endast 
marginella skador på myrarna, särskilt som 
den inte medföljdes av utdikningar. Modern 
torvbrytning däremot innebär ·total utslag
ning av den biologiska mångfalden i de myrar 
som bryts ut. Eftersom det ofta är större myr
ar som kommer i fråga blir skadorna omfat
tande. En stor del av den torv som bryts idag 
är så kallad energitorv. Den eldas för energi
utvinning, vilket ur klimathänseende är att 
jämställa med eldning av fossila bränslen. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera 
att drastiska förändringar har drabbat söt
vattenområden och våtmarker i Sverige un
der de senaste århundradena. Ofta har de 
inneburit försämringar av flera slag. Stora 
arealervåtmarker har dikats ut och torrlagts, 
ännu större arealer har en skadad hydrologi 
vilket i sin tur skadat den biologiska mång
falden. Tillgången på ytvatten i Sverige har 
minskat radikalt. Vattenflödena och vatten
ståndens dynamik har förändrats genom reg
leringai: Landskapets vattenhållande och 
nivåbuffrande förmåga har minskat vilket 
skapat skarpare amplituder i vattendragens 

59 



M. Löfroth 

vattenstånd. Till detta skall man föra belast
ningen av miljögifter, den omfattande eutro
fieringen, och försurningen som allvarligt 
drabbat sötvattnens ekosystem. Vi måste 
därför förstärka de natur- och miljövårdande 
insatserna i våra sötvatten och våtmarker för 

. , . 
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att långsiktigt bibehålla deras funktioner och 
värden. Utöver skyddsåtgärder av varierande 
slag är den kanske viktigaste insatsen idag att 
så långt möjligt restaurera hydrologin i land
skapet och återfå naturligt fungerande våt
marker . 
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Vattenkraft och vildmark 
- bildspel om fjällens förvandling 

CLAES GRUNDSTEN 
Författare, fotograf 
Jngarö 

Detta föredrag gavs i anslutning till en bild
visning. Endast två au fotografierna åte,ges·'i 
denna skrift. 

Jag prisar den orörda nat~ren. Jag sätter väl
digt stort värde på det som vi kallar för vild
mark. I trettiofem år hm· jag vandrat regelbun
det i svenska fjällen och hela mitt vuxna liv 
har jag arbetat med den på olika sätt, varav 
femton år 'på Naturvårdsverket där det var 
min huvuduppgift. Jag vill påstå att i svenska 
fjällen har vi det mest orörda naturen som 
finns i Sverige. Det är rätt fascinerande. Går 
man upp i högfjällsmassiven, upp i de olän
diga impedimentmarkerna, i blockhaven, så 
tror jag att man fortfarande kan hitta ytor 
som inte är beträdda av människan. Så otill
gängligt ligger de i en del fall. 

Lika fullt har svenska fjällen påverkats. 
Renskötsel har pågått i hundratals år och 
påverkat i dalgångarna. Vi har haft gruvbryt
ning redan på 1600-talet i Nasafjäll och andra 
platser. Skogsbruket har trängt in i fjälldalar
na. Men frmnlör allt har vattenkraften stått för 
den stora omdaningen_ av fjällen. 

Hoten från kraftutbyggnaden 
Vad är då lämpligare utgångspunkt för den 
här lilla betraktelsen än freden iSarek år 1961. 
Fram till dess hade kraftbolagen ganska obe
kymrat kunnat bygga ut älv efter älv i Norr
land. På 1950-talet vaknade naturvårdsopi
nionen, framför allt i form av Svenska Natur
skyddsföreningen och Svenska Fjällklubben. 
Framträdande figurer som Sten Selander m.11. 
drev fram en diskussion och dialog med Vat
tenfall. Det resulterade år 1961 i en frivillig 
överenskommelse, freden i Sarek. Där sades 
bland annat att sjön Virihaure skulle skonas 
från vattenkraft. Padjelanta nationalpark kun
de'· avsättas några år senare. 

Men inga segrar är eviga eller beständiga 
för naturvården när det gäller vattenkraften. 
Femton år senare var likafullt ett projekt för 
utbyggnad av Padjelantas sjösystem redo
visat i den Ekströmska utredningen som även 
hade en ännu mer häpnadsväckande sak att 
visa. Vattenfall tänkte sig att man skulle bygga 
en 90 meter hög spärrdamm i Rapadalen och 
göra en gigantisk vattenbalja av den mest 
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C. Grundsten 

storslagna naturen som finns i Sverige. Man 
skulle leda över vattnet i en tunnel till sjön 
Sitasjaure och utnyttja kraften i kraftverken 
nedströms. Vilket helgerån! (Bild 1) Här skulle 
man alltså förstöra detta unika deltaland med 
dess älv som frustande fraktar sitt slamtyng
da vatten och bygger upp deltaområden som 
vi inte ser maken till i övriga Europa. De skulle 
förstöra älgarnas dal där de har sitt frodiga 
bete. Här där de har levat i hundr,il-;i.r utan att 
drabbas av jakt. Det är de största älgarna i 
kanske hela Eurasien, nästan i klass med 
Alaskaälgarna. Att någon bara vågade tänka 
på ett sådant projekt! 

Ett annat exempel som också redovisades 
i Eksh·ömska utredningen var Tarraure, Tarra
dalen. Även här skulle man göra en vattenbal
ja av den orörda naturen och leda över vatt
net vidare i olika regleringsmagasin. Nu läm
nade man inga konkreta förslag i Ekströmska 
Den slutsats man drog var att man inte skul
le bygga ut de här sjöarna på grund av de 
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starka, motstående intressena. Men likafullt, 
några år senare dyker Sitojaure upp som ett 
nytt projekt. Regeringen ger Vattenfall i upp
drag att utse en utbyggnad av Sitojaure i kan
ten av Sarek. Nu vaknade opinionen till liv och 
samer, turister och Naturskyddslöreningar 
agerade. Ås 1982 avslog regeringen den före
slagna utbyggnaden med hänvisning till att de 
motsatta intressena var för stora. Så har det 
lite rapsodiskt gått till under slutet av 1900-
talet. 

Fjällens särprägel 
Jag vill lästa uppmärksamheten på vad det är 
som är så speciellt med våra fjäll. Ta t.ex. Keb
nekaise som är 2 117 meter högt. Det är ingen 
ansenlig höjd i det globala perspektivet. Men 
kom ihåg att upplevelser av bergslandskap 
alltid är en relativ historia. På sina håll i våra 
svenska "fjäll. är nivåskillnaden mellan ett 

Blid 1. Rapadalen. Detta unika delta/andskap i Sareks nationalpark hotades en gång av vatten-
kraftsbyggnad. Foto C. Grundsten. 
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bergs fot och dess topp uppåt 1 500 meter. 
Det är nog så imponerande. V år bergskedja är 
gammal, vilket inte Alperna är. För att få en 
referens kan det vara bra att titta på Alperna, 
den yngsta av jordens bergskedjor. Den på
började sin resning för ungefär 70 miljoner år 
sedan och reser sig fortfarande i höjden. Här 
har inte de nedbrytande krafterna hunnit run
da av landformerna särdeles mycket så mas
siven är markant vassare. De svenska fjällen 
har fått mycket av sin karaktär genom att ha 
hyvlats grundligt av inlandsisar. I sådana här 
bergslandskap som har påverkats av mäktiga 
isar så är de runda U-dalarna ett annat karak
täristiskt element. 

En annan faktor som är betydelsefull är de 
enorma siktvidderna i våra fjäll. Från Kebne
kaise kan man t.ex. se fjället Akka på 5 mils 
håll. Däremellan ligger obebodda marker. 

Den skandinaviska fjällkedjan ingår i den 
kaledoniska bergskedjeresningen som starta
de för ungefär 500 miljoner år sedan. Vid den, 
na tidpunkt kolliderade det som då var Euro-' 
pa respektive Amerika med varandra. Ett hav 
utplånades, havsbottnarveckades upp, reste 
sig upp ur havet och blev till en bergskedja 
som kanske var lika hög som Himalaya idag. 
Dessa bottensediment från ·havet sköts som 
skikt och lade sig nästan horisontellt på var
andra. Dettaär alltså den geologiska bakgrun
den och orsaken till att våra fjäll också karak
täriseras av stora arealer med högslätter som 
följer dessa skiktlager från den gamla bergs
kedjan. 

Observera att ungefär 10% av våra berg 
dock är av högalpin typ. Det är här vi har det 
mest orörda i Sverige, områden som aldrig 
har varit av intresse rent ekonomiskt. Land
skapet är högalpint och dramatiskt. 

Bergarten är ytterligare något som påver
kar hur vi visuellt upplever fjällkedjan. Hög
fjällsmassiven beståi· av en mycket mörk, 
motståndskraftig bergart som heter amfibolit. 
Det är gammal magma som har omvandlats. 
Sveriges skarpaste topp Kaskasapakte som 
har ett nästan lodrätt stup om 350 meter kan 
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jämföras med intrycket från Dolomiternas 
bergslandskap som består av ljus kalkstens
bergart, en dolomit. Man får en helt ann.an 
bild, ett landskap med annan lyster och ka
raktär. 

Vegetationen består till stor del av rishedar. 
De har då betats av renar i olika utsträckning 
beroende på renskötselns förändringar. Ris
hedarna domineras av vanliga arter sdm kråk
ris, ripris och dvärgbjörl,. Det är deu-helt do
minerande typen av vegetation i våra fjäll. 
Men det finns också viilsträ\'.kta ytor med 
ängsmark, lågörtsängar, inte minst där det är 
god fuktighet i områden med mjukare berg
arter som ger en bra jordmån. Det gällei· i syn
nerhet i västra delarna av fjällen där. _det är 
mycket snö och långvarigt liggande snö in på 
sommaren. 

En annan egenhet fjällbjörkskogen. Här 
finns Sveriges största lövskog. Denna skog är 
naturens egen monokultur som till 99% be
står av ett enda trädslag, fjällbjörken. Fjäll
björkskogarna är lite grand av ett unikum, ty 
i de flesta andra bergskedjor runt om på jor
den är det barrträd som bildar s)cogsgränsen 
mot kalfjället. Nedanför björkskogarna breder 
stora barrskogar ut sig. De innehåller de mest 
naturnära skogarna vi har kvar i Sverige. Som 
vi alla vet har de varit föremål för intensiva 
naturvårdsdiskussioner och debatter. 

Hela fjällranden är en mosaik av myrmar
ker, barrskogar, sjöar, älvdalar och enstaka 
lågfjällsmassiv. Om man till den svenska fjäll
regionen inkluderar även fjällrandens skogs
områden så omfattar den ungefär 25% av Sve
rig~:5 yta. Det är därför en betydande del av 
Sverige som dessutom innehåller stora ytor 
med nästan orörda marker. 

Ljuset fascinerar mig som fotograf. Fjällen 
har ett stort register. Det orsakas av två fakto
rer. Den ena är det nordliga läget på höga 
latituder d.v.s. med skarpa årstidsväxlingar, 
med midnattssol på sommaren, kraftigt norr
sken på vintern. 

Den andra bidragande orsaken till de inten
siva ljusspelen här uppe är klimatet med alla 
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väderväxlingarna. Det regnar väldigt mycket. 
Sveriges nederbördsrikaste trakter är här. 
Cyklonerna kommer in på löpande band från 
Atlanten över kölen på norska sidan. Det är 
naturligtvis här som vi har själva grunden för 
det som så småningom blev vattenkraft. Fjäl
len är ett vattnets land. Vattnet samlas upp i 
små bäckar. Jokkarna samlas vidare till stör
re ätnos, Så småningom bildas de stora fjäll
älvarna med sin egen vattenregin:i. De svens
ka fjällälvarna rinner alla till Bottenhavet, och 
grunden för Riksgränsen mellan Sverige och 
Norge drogs på sin tid efter vattendelaren 
mellan Atlanten och Bottenhavet. På sin färd 
passerar dessa älvar en mängd fall och fall
trösklar och det bildas en falltrappa som har 
varit grunden för hela vattenkraftsutbygg
naden. 

Det är inte bara vattendrag i form av rin
nande vatten, utan också sjöar som är karak-
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täristiska för våra fjäll. Vi har stora fjällsjöar 
och vackra fjällsjöar och glasklara fjällsjöar. 
Rissajauro, t.ex., uppe i Kärkevaggi anses vara 
Europas siktigaste sjö med ett siktdjup på 34 
meter, d.v.s. ända ner till botten. 

Nederbörden är också grundvalen för gla
ciärerna som bildas i våra högfjällsmassiv där 
topparna går upp över 1 700 meter. Vi har 300 
glaciärer i Sverige. När dessa glaciärer smäl
ter så bildas ett märkligt smältvatten som får 
olika kulör. Många som vandrat i fjällen har 
säkert funderat över detta, Det är ett optiskt 
fenomen som uppstår då solljuset absorbe
ras av vattnet. Absorptionen bestäms av vat
tendjupet, partiklarnas storlek och mängden 
partiklar i vattnet. Det h,är är ett samspel mel
lan många variabler som g(ir att ibland är sjö
arna nästan turkosa. Andra gånger är de 
mjölkvita eller smaragdgröna. En härlig färg
skala för esteter. Dessa vattendrag kommer 

Bild 2. Torrlagd älvfåra. Foto C Grundsten. 
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från glaciärer, snölegor eller direkt från den 
rena nederbörden. 

Skador av älvregleringarna 
Vattendragen har utnyttjats av människan 
som färdvägar in i fjällen. När nykolonisatio
nen tog fart under 1800-talet så var det natur
ligt att slå sig ned vid i synnerhet älvdalarna 
där det var frodiga deltaländer. Här började 
den första regleringen av vattendragen när 
man gjorde raningar för att röja vegetation 
och skapa slåttermarker och betesmarker. 
Sedan kom vattenkraften under 1900-talet 
och den har varit en enormt omvälvande för
ändring för det svenska fjällandskapet. Det 
blir självklart stor påverkan i framför allt själ
va vattendragen när de torrläggs. Växter och 
djur som är beroende av vattnet försvinner 
och den biologiska mångfalden slås ut. Jag 
tror de flesta kan hålla med om att det också 
är en kraftig förfulning av landskapet. 

Vi skall gå tillbaka i historien igen till det 
som var början till slutet för Stora Sjöfallets 
Nationalpark, nämligen utbyggnaden av Por
jus kraftstation som började år 1899. Redan 
tio år efter det att nationa.lparken Stora Sjö
fallet hade inrättats så började man bygga 
Suorva 'regleringsdamm. Det är en mäktigt 
stor skapelse, en jorddamm, inte vidare snygg 
men säkert effektiv. Vad som hände i kölvatt
net på de fyra regleringar som man så små
ningom vidtog var att Stora Sjöfallet stryptes 
och dog. Det hade enligt historieböckerna 
varit Europas märkligaste vattenfall. Fallet 
hördes på flera mils håll när man färdades 
upp efter sjöarna, och det hade flera kilome
ters bredd när det var högvatten. Under vår
floden kunde det rinna 1200 kubikmeter per 
sekund. Idag rinner det som mest 9 kubik per 
sekund. Utbyggnaden var förvisso ett helge
rån men det skedde trots allt vid en tidpunkt 
när svensk naturvård inte existerade annat än 
i sin linda. Suorvamagasinets kraftdamm är 
nog det största ingreppet i svensk natur alla 
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kategorie1: Man har dämt över 17 000 ha 
mark. Man har skapat en onaturlig bård längs 
stränderna som lyser i landskapet. Den varie
rar i bredd med vattenståndet och influerar 
även rent visuellt på Sareks nationalpark. 

Det var inte bara vattensystemen som på
verkades av vattenkraften. Infrastrukturen 
som följde med skapade också stora föränd
ringar på land. Tillgängligheten ökade. Vägen 
västerut som invigdes år 1966 innebar att den 
stora fjällvärlden i väster blev genomskuren 
av en bilväg - med en mängd konsekvenser 
som följd. Tidigare var det ett gigantiskt stort, 
obrutet område. Dessutom har man byggt 
kraftledningar som också är visuella stör
ningsmoment i det här landskapet. Livsbe
tingelserna för ungefär 100 000 småfåglar 
dränktes i samband med regleringarna av 
Suorvamagasinet, enligt Peter Lindbergs skatt
ning. Vad dammarna har inneburit för stor
faunan är inte så väl dokumenterat, men det 
torde vara uppenbart att vandringsvägar och 
betesmarker har slagits ut för både rovdjur 
och framför allt för klövvilt. Än mindre kun
skaper har vi om vad som händer med den 
lägre faunan och floran. Även för dem kan 
man emellertid konstatera att stora arealer fu· 
påverkade eller förstörda. Regleringarna har 
slagit ut växter och förstört naturliga vegeta
tionstyper. Vad som hänt med vegetationen 
är ganska väl dokumenterat. 

Självklart är det så att vattenkraften också 
tillför en massa nyttigheter, men den sidan tar 
jag inte upp här. För samerna har vattenkraf
ten inneburit kraftiga ingrepp i såväl ren
betesland som kalvningsland. Det är nog all
mänt erkänt vid det här laget. Dessutom så 
har viktiga kulturminnen förstörts, bland an
nat har gamla bosättningar och bosättnings
marker dränkts under vattenmassorna. 

Turismens och friluftslivets förutsättning
ar har också har förstörts. Det handlar om 
människors behov av orörd natur och skön
het. Kanske är det detta som vi har svårast att 
tackla, av någon underlig anledning. På något 
sätt hamnar dessa värden mellan stolarna nfu· 
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man för en diskussion. Det är så svårt att sät
ta poäng och betyg på och värdera i pengar. 
Man har gjort en del försök, bl.a. på Kultur
geografiska institutionen i Uppsala. De har via 
enkäter undersökt fjällvandrarnas attityd till 
Sitasjaure som nämndes i samband med Rit
semprojektet. Det var en stuga som låg oer
hört vackert till innan regleringarna. Efter reg
leringarna föll antalet loginätter med 76%. 
Man kan i praktiken säga att stugan förlorade 

"r , 
sitt värde och sitt intresse för fjällvandrarna. 
Jag vill påstå att det här är kvaliteter som 
människor kommer att få allt större behov av 
framöver, behovet av orörd natur. Behovet av 
att skydda åtminstone de spillror som finns 
kvar bara växer och växer. Vi behöver de här 
stunderna av närhet till det som inte är antro
pogent, till det som är ursprunglig natur. Att 
kunna sitta på Låddepakte och titta ner på 
Piellorieppejaure i hjärtat av Sarek och se en, 
två, tre, fyra, fem, sex stycken stora älgar stå 
och beta där nere. Det är storartat, verldigen. 
Att titta ut över en dalgång som är orörd som 
Sarvesvagge ger för mig och för väldigt. 
många människor en helt annan känsla än att'' 
titta ut över Teusadalen, där man har gjort ett 
ingrepp, om än ett litet sådant. Vattenföring
en där är avsnörpt i samband med Ritsem
projektet och det finns ingen naturlig vatten
regim. Dessa små nyanser är så viktiga. Där
för får man hoppas att Vindelälven och våra 
andra nationalälvar i framtiden skall kunna 
stå emot det tryck som finns från kraftindu
strin. Jag tror för min del- som den naturvår
dare jag är- att skyddsinstituten betyder väl
digt mycket. 

Seger? 
Låt mig avslutningsvis bara peka på Lapponia 
som omfattar de stora nationalparkerna i 
Lappland: Padjelanta, Sarek, Stora Sjöfallet, 
Sjaunja, Muddus och Stubba Naturreservat. 
Lapponia har nu status som världsarv. Det 
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bör innebära atf det inte finns någon möjlig
het att där begå något helgerån framöver. Ett 
jämförbart, intressant exempel kommer från 
Tasmanien i Australien. Där ville man bygga 
ut Franklin River, motsvarande vad som har 
diskuterats uppe i våra vattendrag i Norrland. 
Denna älv blev placerad på UNESCO:s världs
arvslista i samma veva som utbyggnads
planerna kom på tal. Det blev en mycket in
tensiv strid - som det alltid blir - med två 
läger som bekämpade varandra. Nu bestäm
de sig den federala regeringen i Canberra att 
stödja projektets utbyggnad. Men eftersom 
Australien hade skrivit på UNESCO:s reso
lution om världsarv blev det lika fullt en 
konstitutionell fråga för Högsta Domstolen i 
Australien. Den konstaterade att detta inter
nationella åtagande förhindrar en politiskt 
vald regering att ta över och förstöra det som 
man har avtalat skall skyddas. Därmed blås
tes striden av och regeringen fick avgå. Detta 
tack vare att det var ett världsarv. 

Vattendragen i Padjelanta som jag började 
med är nog evigt skyddade numera- men det 
tog lång tid att komma dit. Suorvadammen 
och regleringen av Stora Sjöfallet är dock fort
farande nageln i ögat på Lapponia och på 
svensk naturvård. Kanske skulle man våga 
tänka sig ett naturvårdsprojekt i framtiden ... 
Låt mig nämna Glenn Canyondammen i Arizo
na som blev resultatet av de våldsamma stri
der som där pågick på 1960-talet om utbygg
naden av vattenkraften i Colorado. Man ville 
dämma hela Grand Canyon och göra det till 
en jättebalja. Resultatet blev Glenn Canyon
dammen som skapade en av Amerikas störs
ta regleringsdammar. Det intressanta är att nu 
är det starka krafter i rörelse. Ledande natur
vårdsprofiler som David Brower i Sierra Club 
och många andra, även före detta vatten
kraftsmänniskor, anser att det är dags att riva 
Glenn Canyondammen och restaurera natu
ren. Min förhoppning att vi gör samma sak 
med Suorvadammen. 
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Den stora skalans planering 

När vi på allvar skulle börja bygga folkhem
met, efter kriget, skulle det planeras. Arkitek
ten Uno Åhren, en av de ledande strategerna, 
skrev om ett planmässigt samhällsbyggande ' 
och utvecklade ett syst.em för denna han
tering av framtiden. Grunden skulle läggas i 
en riksomfattande plan för ortsstrukturen 
och dess sammanbindande infrastruktur- in
vesteringarna skulle styras till livskraftiga och 
näringsmässigt väl sammansatta samhällen, 
också centra i en levande landsbygd. Riks
planen skulle brytas ned i regionala planer 
som mer detaljerat skulle ge dragen i mark
användning, kommunikationsmönster och 
vården av landskapet och som länsvis förank
rades i den lokala demokratin. Kommunerna 
- de var då fler än tvåtusen - skulle upprätta 
generalplaner för bebyggelsens fördelning på 
bostäder, industri, offentlig och kommersiell 
service, trafik och grönområden. Väl definie
rade grannskap skulle skapa garantier för ett 
gott vardagsliv och motverka alienationen, 
den som sårat Europa till döds. 

I denna anda fick vi enny byggnadslagstift
ning 1947. I den var denna kommunala gene
ralplan en nyckel. Med kraftfull lokalpolitisk 
förankring skulle den styra bebyggelseut-
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vecklingen i åtminstone 25-årsperioder, 
garantera balans mellan bebyggelse och grön 
mark och ge samhället rätt till expropriation 
av mark som behövdes för samhällsfunk
tionerna. Under femtiotalet producerades 
mängder av sådana generalplaner, aila med 
höga mål för orternas tillväxt. Gunnar Sträng 
ironiserade över dem: skulle de förverkligas 
hade Sverige snart trettio miljoner invånare! 
Men planerna blev bara expertprodukter. De 
fastställdes aldrig i kommun- och länsstyrel
ser som lagen gjorde möjligt. Kommunerna 
slog vakt om sin frihet och flexibilitet, man 
ville inte låsa framtiden. Generalplanerna 
hamnade i lådorna på stadsarkitektkontoren, 
bebyggelseutvecklingen styrdes av ett lapp
verk av detaljplaner. 

Ml!n den större skalan, hur blev det med 
den? Med statligt ekonomiskt stöd upprätta
des några regionplaner, främst kring stor
städerna och i några bygder, t.ex. Sundsvalls
området och Sjuhäradsbygden. I dem upp
märksammades inte bara orterna utan i hög 
grad även glesbygden och landskapet. 

Intresset för den harmoniska samhällsut
vecklingen i stort levde dock kvar. Främst av 
arbetsmarknadspolitiska skäl diskuterades 
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formerna för en svensk lokaliserings politik. 
Man gjorde omfattande studier av landets 
ortssystem och den inrikes migrationen, med 
en klassindelning av orter för stöd till infra
strukturella investeringar i åtanke. Men nä
ringslivet slog vakt om den fria etableringsrät
ten och svalde den osäkerhet i jobben som de 
konjunkturkänsliga, monoindustriella sam
hällena innebar. Planhushållningsmotståndet 
var starkt i Sveriges riksdag. Resultaten fick vi 
se i sjuttiotalets nedläggningsvågor. 

Den stora skalans planering blev en pap
perstiger - men den gav oss enormt mycket 
kunskap om den fysiska samhällsutveckling
ens mekanismer. Inte minst om svårigheterna 
att ställa riktiga prognoser - verkligheten 
hade stor ovilja att följa dem. De översikts
planer som överlevde var de som hade en in
byggd flexibilitet, som nöjde sig med grova 
och kanske alternativa riktlinjer. Rekordåren, 
som kanske mer än tidigare hade behövt tyd
liga strategier för den kommunala bebyg
gelseexpansionen, koncentrerade sig på fläck
visa planer som visade former och struktu,; 
för de nya bostadsområden som nu i snabb 
takt skulle ta kål på bostads brist och trång
boddhet. 

Nya tider, nya krav 

Men under nybyggarivern växte hot och oro. 
Rachel Carson varnade för en tyst vår, Hans 
Palmstierna för global plundring, svält och 
förgiftning. Hemma i Sverige började närings
livet ifrågasätta sin traditionella tillvaro i när
heten till naturresurserna malm, skog och 
vattenkraft. Marknaden lockade, förädlings
ledet kanske inte borde överlåtas på köparna 
utomlands? De tunga branscherna sökte 
mark där marknaden låg nära, vid kusterna 
och den internationella sjöfarten med stort 
tonnage. Massaindustrin, stålindustrin, den 
nya petroleumindustrin och den nya kärn
kraftsproduktionen sökte alla lägen för ham
nar och stora vattenrecipienter. Älvarnas 
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energikapacitet kunde utnyttjas bättre. Fri
tidsliv, turism och fritidsbebyggelse expande
rade häftigt och sökte mark i natursköna, 
orörda trakter. Alla började med markköp och 
projekteringar; när samhällsorganen skulle 
säga sitt var redan miljoner satsade i förbere
delser som blev omöjliga att stoppa. 

Regeringen, med Olof Palme som plan- och 
kommunikationsminister, försökte i början av 
1970-talet ingripa för att, som han sade, vän
da bevisbördan. Exploatören skulle visa posi
tiv respekt för miljövärdena i stället för att 
samhället i efterhand skulle påvisa skadeverk
ningarna. För ändamålet infördes en paragraf 
i byggnadslagen om förhandsprövning av 
större exploateringsprojekt med tänkbara 
negativa miljökonsekvenser, den s.k. 136a
paragrafen. För att hävda den måste dock 
samhället vara väl rustat med kunskap och 
kriterier för en sådan prövning. 

Det mest akuta exploaterings trycket rikta
des mot västkusten. Regeringskansliet och 
dåvarande plan;:,erket startade en intensiv 
kartläggning. Inventeringen omfattade dels 
de sökande industriernas faktiska behov och 
efterfrågan av processvatten, inseglings- och 
hamndjup, samt regional infrastruktur, dels 
de efterfrågade områdenas skyddsvärda 
natur- och kulturtillgångar samt deras bety
delse för existerande näringar och rekrea
tionsliv. I detta nya informationsunderlag 
skulle man urskilja tänkbara och otänkbara 
lägen för industriell nyetablering. Ur denna 
process växte i samförstånd fram lokalise
ringarna av Värö massaindustri, kärnkrafts
anläggningen i Ringhals och Scanraffs anlägg
ning norr om Lysekil. 

Men det växte också fram krav på en över
gripande nationell kartläggning av begäran 
om exploatering kontra miljöskydds behov. 
Den s.k. fysiska riksplaneringen startades. 
Den hade förebilder. I Danmark arbetade man 
med en "zoneplan" för hela landet. I den 
delade man landet i zoner med prioriterade 
användningsändamål för lantbruk, för fritids
och friluftsliv, för industriell etablering och • 
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för bebyggelseexpansion och - givetvis för 
natur och kulturskydd. 

Hade vi kunskap, metoder och resurser för 
en sådan planering i den stora skalan? Er
farenheterna och experterna från de tidigare 
årens general- och regionplanering kom na
turligtvis till pass. Den statliga förvaltningens 
rika uppsättning av sakkunniga och utred
ningsvana sektororgan likaså. Den lokala sam
hällsledningens hierarki i kommuner, lands
ting och länsstyrelser representerade kun
skaps- och åsiktsnivåer med både översikt 
och detaljkunskap. Näringslivets bransch
organisationer var väl rustade att presentera 
anspråksscenarier. Det gällde nu att samord
na dessa resurser, målinrikta dem och att inte 
drunkna i oangejägen information. Inte heller 
fastna i prestigestrider. 

Natur- och kulturvärdena 
vinner mark 
Huvudparametrarna i bedömningen av mark
bundna skyddsvärden va~ natur och kultur. 
Naturvården fick en modern och stark organi
sation i Naturvårdsverket. Det hade ordentlig 
vetenskaplig underbyggnad och regional för
ankring genom länsstyrelsernas naturvårds
enheter. Sa_kkunniga sektororgan för skogs
bruk, lantbruk, fiske, etc. omgav naturvårds
arbetet. Med knlturvården var det sämre 
ställt. Den var spridd på sekelgamla, vittra 
institutioner och byggde på lagstiftning som 
nästan helt handlade om skyddsvärda objekt 
och deras museala vård. Den var dock under 
omstöpning, Lagstiftningen reformerades att 
omfatta även knlturmiljöer, inte minst av efter
frågan från riksplaneringen. En ny administra
tion bildades med kulturmiljöenheter i läns
styrelserna. Dessa leddes av länsantikvarier 
med myndighetsuppgifter, skilt från tidigare 
landsantikvarieämbeten med deras museala 
ansvar. På det sättet skapades samverkan 
och knnskapsbalans mellan natur- och knltur
vård, både nationellt och regionalt. 

Den stora skalans planering 

Med hjälp av de förstärkta regionala resur
serna knnde nu regeringskansliet, planverket 
och de sakkunniga verken samla in uppgifter 
om olika skyddsvärden och gradera dessa i 
angelägenhet. Materialet sammanställdes i en 
rapport "Hushållning med mark och vatten" 
som bl.a. markerade och beskrev "riksintres
sen" som måste skyddas. Ett särskilt lag
skydd för dessa infördes i bygglagstiftningen 
- ingrepp i riksintressanta områden skulle 
prövas av länsstyrelserna och kunna föras 
vidare till regeringen, Rapporten remittera
des till landets kommuner som hade att be
döma sina lokala intressen till länsstyrelser
na. Dessa sammanställde resultaten till de 
centrala verken och regeringen. 

Här hade man att ta ställning till det s.k. 
kommunala planmonopolet. Detta ville man 
inte bryta utan tvärtom förstärka. Gensvaret 
från kommunerna i remissomgången hade 
också varit positivt - man var stolt över sina 
natur- och kulturtillgångar och gjorde gärna 
tillägg till listan. En ny remissomgång gick ut 
som var reviderad med hänsyn till svaren från 
kommunerna, de centrala verken, närings
livets organisationer och de ideella intresse
föreningarna. Där uppmanades kommunerna 
redovisa i en 10plan"1 kommunöversikt, hur 
man med tillämpning av befintlig marklagstift
ning kunde säkra skyddet av de riksintressan
ta och även lokala värden som förtecknats. 

Nästan alla landets kommuner upprättade 
och redovisade sådana kommunöversikter 
omfattande deras totala markområden. De 
behandlade inte bara dessa skyddsfrågor 
utan byggdes på de sfrukturer av bebyggelse 
o'cl\. kommunikationer som kommunen ville 
utveckla. På detta sätt kom praktiskt taget 
hela landet att täckas av översiktliga planer 
för markanvändning och miljöskydd - utan 
lagstiftning! För samordningen och jämför
barheten gjorde länsstyrelsernas nya plane
ringsavdelningar stora insatser. Den största 
betydelsen fick dessa fortlöpande dialoger 
mellan lokal och central nivå- det vi kallade 
för riksplaneormen - kanske genom att de 
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krävde lokalt politiskt deltagande och där
med förde upp planeringsfrågorna på bordet. 
De hade ju, som sagt, tidigare stannat i exper
ternas lådo1: 

Denna planering i den stora skalan är vis
serligen genomförd men undergår ständig 
revision. Nu är kravet på kommunal över
siktsplan inskrivet i den nya Miljöbalken. Den
na plan skall granskas av länsstyrelsen och 
antas av kommunfullmäktige, för att sedan 
successivt kunna revideras. Den skali aktivt 
redovisas för konimuninvånarna och ge dem 
besked om nuvarande och tilltänkt markan
vändning, inklusive områden som är undan
tagna för exploatering. Man hoppas kunna 
skapa en dialog med medborgarna genom att 
lägga ut planerna och deras frågeställningar 
på nätet. Planerna har ingen juridisk giltighet, 
men bebyggelse eller andra företag som stri
der mot planen skall anmälas till länsstyrelsen 
för fortsatta samråd. Miljöbalken föreskriver 
också att större förändringar i markanvänd
ningen skall föregås av en miljökonsekvens
beskrivning, MKB. Med dem fullföljs rikspla
neringens syfte att ge samhället tolkningsrätc 
ten av vad som gagnar naturen och invånarna 
när marken skall tas i anspråk. 
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Lyckad process, med brister 
Har nu denna planering i den stora skalan bli
vit en framgång? Frågan är svår att besvara. 
Riksplaneringens brådskande syfte var ju att 
förebygga skadliga konsekvenser av en ge
nomgripande omlokalisering av basindustrin 
och av en oöverlagd expansion av fritids
bebyggelse. Industrins omlokalisering blev 
det inte mycket av - den industriella expan
sionen sker ju nu inom mikrotekniken och 
flyttar in bebyggelsen. Fritidslivets konsum
tion av attraktiv mark i kuster, älvdalar och 
fjällnatur har bara delvis kunnat hejdas -
kommunerna i glesbygden ser om sina syssel
sättningsmöjligheter och länsstyrelserna, nu
mera med kommunrepresentanter i majori
tet, ger dem sitt stöd med frikostiga dispenser 
från strandskydd och andra restriktioner. 

Ändå tror jag att riksplaneringen och dess 
uppföljare i kommunala översiktsplaner har 
gjort stor nytta. Natur- och kulturvården har 
tagit plats i miljöplaneringen. Medborgarna 
har blivit mer medvetna om sina rättigheter. 
Politikerna uppmärksammas på sina skyldig
heter och skyddade områden har blivit be
grepp med namn- somt.ex. Höga kusten eller 
nationalstadsparken i Stockholm och Solna. 

Vad som ingen storskalig planering ändå 
kan garantera är att planens goda intentioner 
och restriktioner följs upp med konstruktiva 
åtgärder för skydd, restaurering och popula
risering. Sådant kostar både vilja och pengar 
- och det kan inte planer bjuda på. 
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Diskussion 

Nils Lewan: Jag kan inte låta bli att peka på 
några saker som jag tycker kanske inte har 
kommit med. Vad händer och vad har hänt? 
Avgörande för denna fråga är själva urbanise
ringen och dess ockupation av landskapet, 
särskilt jordbrukslandskapet. Om någonstans 
så känner vi av det i Skåne, inte minst i västra 
Skåne. Urbaniseringen med mer bebyggelse 
och inte bara transportleder utan breda trans
portkorridorer, ger oåterkalleliga ingrepp i 
landskapet. Detta sker i den del av Sverige 
som har de bästa jordbruksförutsättningarna. 
Det betyder att man faktiskt gör sig av med 
den bästa produktionsresursen. ' 

En annan sak mal) kan beröra i samman
hanget är att vi i detta statistiskt så välbe
vandrade land egentligen inte har någon 
aning om vilka förändringar som sker i land
skapen och deras användning, annat än rent 
exempelvis. Kommunerna har det inte, läns
styrelsen i Skåne har det inte. Vi slåss i Skåne 
för att få'igång ett projekt att åtminstone ta 
reda på vad som händer. Innan vi vet vad som 
händer så kan vi inte argumentera. 

En liten positiv avslutning. Landskapet har 
blivit ständigt torrare. Skånes torrläggning är 
nu kanske avslutad. På 1990-talet har det 
kommit till hundratals nya småvatten i Skåne. 
Det är kväve bromsar. Det är viltvatten. Det är 
bevattningsdammar. Det är Vägverkets av
vattningsdammar från vägbanorna o.s.v. Vad 
de än har tillkommit för så blir de väldigt 
snart biologisktviktiga och t.o.m. rekreations
mässigt viktiga. Det är inte allt som går fel väg. 

Fru Margareta Ihse: Vi kommer in mer på effek
terna under eftermiddagen. En av de frågar 

som vi också kommer att diskutera i eftermid
dag är vilken övervakning som krävs av vad 
som sker för att få kunskap att kunna påver
ka utvecklingen. 

Anonym: Jag vill fråga om Lennart Holm tror 
att det finns något sätt att stimulera till ett 
aktivare, kreativt planarbete i kommunerna. 
Skulle staten kunna göra något utöver passiv 
planering som bara bemöter exploateringen, 
något som stimulerar till att utveckla intres
santa lösningar som är bra för både ekono
min och ekologin? 

Professor Lennart Holm: Frågan är hur myck
et samhället skall göra av detta. Jag tror att 
kraften i vad som har skett i hög grad har 
kommit från frivilligorganisationernas tryck. 
Det är också meriteringen inom dessa organi
sationer som har lett väldigt många personer 
till de tjänster i länsstyrelsernas naturvårds
enheter som övervakar dessa frågor. På sam
ma sätt är det inom kulturminnesvården. Det 
är intresset utifrån som jag tror ger det störs
ta stödet för de än så länge alltför få tjänster
na på länsstyrelsernas kulturmiljöenheter. 
Deras myndighetsfunktion som rådgivare i 

, kommunerna i planerings- och bygglovsfrå
gor bör kunna förstärkas. Men enheterna be
höver rustas upp. Där fattas personal, ty att 
öka länsstyrelsernas kapacitet har inte till
hört de mest prioriterade områdena de sena
re åren. Framför allt är det där det borde tas 
initiativ. En skärpt lagstiftning, t.ex. på bindan
de översiktsplaner tror jag inte är politiskt 
möjlig. Denna bedömning grundar sig inte 
bara på den-nuvarandesituationen. Planhus-
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hållningsmotståndet är en mycket stark kraft. 
Det har inte minskat av motståndet mot lastig
hetsskatter och annat. Ett planering av 1940-
talsmodell tror jag inte vi skall hysa några för
hoppningar om. 

Anonym: Lennart Holm har skildrat för oss 
hur det inom det nuvarande systemet finns 
goda kommuner som verkligen kan leva upp 
till väldigt högt ställda krav medan mindre 
ambitiösa kommuner slipper gå så långt. Jag 
skulle vilja ställa frågan: hur ser det ut i det 
omvända perspektivet? Jag tycker mig ha 
upplevt att både kommuner och länsstyrelser 
inte har kunnat komma så långt de har velat 
därför att bestämmelser och lagstiftning på 
nationell nivå inte har hängt med. Hur ser du 
på det? 

Professor Lennart Holm: Jo, jag ser väl på un
gefär samma sätt. Intresset är lågt. Vi har 
egentligen inte längre något departement 
som tar ansvar för planerings- och bebyggel
sefrågor. Länsstyrelsernas kapacitet har inte 
byggts upp, utan den förstärkning som man 
får - framför allt genom trycket från frivillig
organisationerna- håller nu på att ta sig nya 
vägar genom nätanslutningen. Fler och fler av 
de kommunala översiktsplanerna läggs ut på 
nätet med frågor och dialogmöjligheter för 
dem som är intresserade. Nu skall man inte 
tro att hela Sverige är intresserat av sådant 
här, men det finns ett antal. I varje kommun 
finns det säkerligen något hundratal personer 
som är uppmärksamma och ställer frågor. 
Naturligtvis är det först och främst kontrover
siella vägdragningar som kommer upp, men 
det förs också allmänna diskussioner om hur 
man bör balansera användningen av kommu
nens olika markresurser och naturmöjlig
heter. Tyresö kommun, t.ex. är ganska fram
gångsrik med detta. De har många goda ex
empel och har fått igång en dialog på nätet. 
Flera andra kommuner är också på hugget på 
det sättet. Där tror jag det finns en kanal för 
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det tryck från medborgare och frivilligorga
nisationer som jag ser för närvarande är den 
enda kraften som kan driva det här framåt. 
Planeringsintresset för övrigt är inte ens i 
denna regering särskilt stort. Blir det någon 
förändring så lär det nog inte gå i planering
ens riktning. 

Måns Lönnroth: Uppdelningen mellan natur
vård och kulturmiljövård är tämligen konst
lad, inte minst på länsstyrelsenivå. Den är 
starkt cementerad i professionella strnkturer. 
Har du några funderingar kring uppdelningen 
mellan naturmiljövård och kulturmiljövård? 

Professor Lennart Holm: Alldeles splittrad är 
den inte. Båda dessa enheter ingår i länssty
relsens planeringsavdelning. Det är i allmän
het länsr_ådet, andre man i länet, som har an
svaret och ledningen. Möjligheterna till sam
ordning av dessa här intressena finns. Sedan 
finns det yrkesmässiga inbördes avundsjuka 
och maktkamper som ibland gör detta sam
arbete svårt. 

På andra ställen tror jag att det har gått 
väldigt bra. Inte minst har kulturminnesvår
den fått blick för att en kulturmiljö till stora 
delar består av naturmiljö. Samspelet mellan 
bebyggelse och andra fysiska kulturminnen 
med naturen och dess resurser är verkligen 
föremål för intresse. Tämligen stora områden 
läggs ut för bevakning så att de inte kommer 
i orätt bruk eller i orätta händer. De nya över
siktsplanerna ger möjlighet till s.k. fördjup
ningsplaner. Sådana har gjorts en hel del över 
områden som är ömsesidigt intressanta för 
natur- och kulturmiljövården som lever på 
minnen från den ansprålrnlösa näring som har 
byggt upp Sverige och i hög grad format dess 
landskap. Jag tror att det är en syn som på 
många håll gör att det här samarbetet mellan 
natur- och kulturvård fungerar bättre och 
ganska intressant. Det är klart att det finns 
många brister, för närvarande inte minst pen
ningbrist. 
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Varför händer det? 
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Synliga och osynliga händer 
- övergripande analys av landskapets 
förändringar 

Inledning 

När man söker förstå drivkrafterna bakom 
storskaliga landskapsförändringar är det na
turligt och nödvändigt att anlägga ett långsik
tigt perspektiv. Det är först i ett sådant per
spektiv som man kan urskilja de större sam
manhang i vilka viktiga landskapsförändring
ar ingår. Landskap uppkommer, omformas 
och försvinner som resultatet av de övergri
pande trender som bestämmer samhällets 
utveclding i stort; landskapet är en produkt av 
samhällsutvecklingen och bara i begränsad 
utsträckning är dess utformning resultatet av 
medveten landskapsplanering. De förändring
ar som landskapet genomgått under de se
naste 150 åren kan självklart inte re_duceras 
till en eller ett par orsaker, men för att få 
grepp om vad som utgjort grundläggande för
ändringskrafter måste man trots allt söka ur
skilja ett fåtal huvudfaktorer som haft stor 
betydelse för förändringarna i den typ av 

RONNY PETTERSSON 
Fil. dr 
Stockholms universitet 

samhälle som växte fram i Västvärlden från 
1800-talets början. 

Runt sekelskiftet 1800 inleddes en av de 
stora omvälvningarna i mänsklighetens histo
ria, en övergång från en typ av ekonomi till en 
annan. Ett äldre system där praktiskt taget all 
ekonomisk verksamhet grundades på resur
ser - energi och råmaterial - som hämtades 
från produktionsfaktorn jord, ersattes av ett 
annat. Råmaterialen kom att i allt högre grad 
hämtas från minerallager och energiförsörj
ningen förskjöts till utvinning av stora reser
ver av·kol och senare olja, i stället för förny
bara energikällor. 1 det äldre systemet rådde 
stark konkurrens om jorden mellan praktiskt 
taget alla ekonomiska verksamheter, där en 
sektors expansion skapade svårigheter för 
övriga sektorer. Övergången innebar att stora 
delar av den ekonomiska verksamheten fri
gjordes från beroendet av jordens produkti
vitet och därmed föll gamla begränsningar på 
produktionsvolymen bort. Produktionstill-
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växten kunde överträffa befolknlngstillvfuc
ten. I denna typ av ekonomi kom jordbruket 
och skogsbruket småningom att få en annan 
karaktär än tidigare. Jordbruket kunde imik
tas på att producera Uvsmedel för mänsklig 
konsumtion och skogsbruket på att ta fram 
råvaran för industrier som sågverk och senare 
massafabriker. I det gamla systemet utgjorde 
gårdarna slutna kretslopp i den meningen att 
deras produktionsförmåga begränsades av 
en rad interna faktore1: Begränsningarna var 
t.ex. förmågan att tillgodogöra sig solenergi 
och kombinera denna med vatten och andra 
näringsämnen, mängden gödningsmedel per 
hektar erhållen från gårdens egen djurbesätt
ning och mängden lokalt producerad energi 
för dragkraft: När energi i stor mängd kunde 
tillföras utifrån kunde helt andra volymer än 
tidigare produceras och gården kom alltmer 
att likna en fabrik. Större delen av denna ut
veclding skedde först under 1900-talet men 
den inl<cddes under 1800-talet (Smil 1994, 
Wrigley 1988). 

Det landskap som formas i Sverige un9er 
1800- och 1900-talen är förbundet med de an
tydda genomgripande förändringarna i Väst
europas ekonomi, inte minst i energiförsörj
ningen. De formande krafterna låg i samspelet 
mellan jordbrukets och skogsbrukets om
vandling å ena sidan. Å andra sidan fanns fak
torer som belolkningstillväxt, industrialisering 
och urbanisering, förändringar inom trans
portsystemen, samt statens och vetenska
pens växande roll. 

I fortsättningen kommer jag att belysa sam
bandet mellan den antydda samhällsomvand
lingen och landskapets omformning genom 
att göra två nedslag i historien. Det ena gäller 
jordbrukets och skogsbrukets omvandling 
under 1800-talets andra hällt och det andra 
omvandlingen under efterkrigstidens första 
25-30 år. Syftet är att identifiera de faktorer i 
samhällsutvecklingen, och främst den ekono
miska utvecklingen, som kan sägas ha utgjort 
drivkrafter bakom jordbrukets och skogs
brukets omvandling och därmed också driv-
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krafter bakom· de storskaliga landskapsför
ändringarna. 

Det sena 1800-talets omvand
ling av jord- och skogsbruk 
Fram till ungefär mitten av 1800-talet var jor
den den knappa resursen med ett relativt 
högt värde samtidigt som tillgången på arbets
kraft var riklig. I denna situation lades ängar 
under plogen och förvandlades till sädes
åkrar. Trädesarealen minskade successivt. 
Jorden kom att utnyttjas intensivare, framför 
allt genom större insatser av arbete men små
ningom också genom ökade kapitalinsatser. 

I Västeuropa, och framför allt Storbritan
nien växte samtidigt en ny typ av ekonomi 
fram. Dessa omvälvningar skapade ett kraftigt 
sug efter jordbruksprodukter, bland annat 
från den svenska ekonomin som hade rik
ligare tillgång på både arbetskraft och jord. 
En följd blev aft havreodling och havreexport 
ökade drastiskt. (Havrearealen fyrdubblades 
mellan 1830 och 1880, medan havreexporten 
ökade från 4 000 till 240 000 ton mellan 1830-
och 1870-talen.) Den ökade efterfrågan på 
havre hade sin bakgrnnd i industristädernas 
tillväxt ute i Europa. Urbaniseringen ledde till 
att mängden korta transporter i städerna öka
de, och det behovet tillgodosågs genom ett 
växande antal hästar. I Syd- och Mellansverige 
fanns jordar som lämpade sig för havreodling. 
Efterfrågan på havre kom i sin tur att driva på 
kommersialiseringen av jordbrukei nyodling
en och skiftesrörelsen (Fridlizius 1957). Havre
exporten stimulerades av att Storbritannien 
år 1846 avskaffade sina spannmålstullar på 
initiativ av den brittiske premiärministern sir 
Robert Peel. När den kände grosshandlaren 
James Dickson i Göteborg fick höra detta lär 
han ha sagt: "Nu har Robert Peel fördubblat 
värdet på svenska jordegendomar" (Selander 
1955, s 441). 

Runt mitten av århundradet kom sedan en 
an~an naturresurs, skogen, att få ett högre 
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värde på den internationella marknaden. Den 
industriella expansionen i Europa och frihan
delns genombrott vid 1800-talets mitt ledde 
till kraftigt ökad efterfrågan på trävaror. Tim
merpriserna steg i förhållande till priserna på 
traditionella skogsprodukter för såväl avsalu 
som husbehovsanvändning. En omfattande 
exploatering av landets skogar inleddes med 
början i Västsverige (Värmland). Den gick 
sedan vidare norrut. Parallellt skedde en 
snabb utbyggnad av sågverk efter Norrlands
kusten. Från mitten av 1800-talet kom de stora 
och tidigare föga utnyttjade skogarna i Norr
land att hastigt dras in i världsekonomin. Det 
gav underlag för en ny storindustri. Ökad efter
frågan med prisstegring på trävaror, tekni
kens nya möjligheter till lokalisering (ång
sågar) och slopandet av de sista restriktioner
na för sågverksindustrin gav upphov till en 
expansion av amerikanska mått i Norrland. I 
spåren av den följde en omfattande utbygg
nad av flottningsleder och en stor inrikes be-' 
folkningsvandring. Följdm blev en storskalig 
förändring av skogarna med successiva ut
glesningar i norr när avverkningarna inrikta
des på allt klenare dimensioner. Skogsbrukets 
inriktning på timmerproduktion innebar att 
det gamla mångsyftesbruket stegvis gick till
baka, där 'bland annat skogs bete varit viktigt 
(Mattsson och Östlund 1992; Schön 2000). 

Den yttre påverkan som övergången till en 
ny typ av ekonomi i Västeuropa innebar för 
det svenska samhället gjorde att odlingsland
skapet blev allt mindre styrt av lokala beslut. 
Denna påverkan framträdde också på andra 
sätt, inte minst genom de strömmar av ar
betskraft som kom att ske över landets grän
ser. Under andra hälften av 1800-talet ström
made arbetskraft ut ur landet ( emigrationen 
till Nordamerika) samtidigt som kapital ström
made in i landet. Dessa strömmar var indirekt 
förbundna med industrialiseringen, som 
bland annat drastiskt sänkte transportkostna-

. derna varefter de relativa priserna på produk
tionsfaktorer ändrades. Förändringarna i rela
tivpriser påverkades också av den inhemska 
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industrisektorns tillväxt. Arbetskraften steg i 
pris i förhållande till jorden och tillgången på 
kapital ökade. Sysselsättningen I jordbruket 
kulminerade därför för att därefter långsamt 
minska. De ändrade kostnadsförhål!andena 
ledde också till att jordbruket intensifierades 
med ökad inriktning på mer förädlade pro
dukter som krävde större kapitalinsatser. Att 
havreexporten ersattes av smörexport ligger 
i linje med denna förändring (Schön 2000). 

Denna övergång var också en följd av ändra
de prisförhållanden för jordbruksprodukter. 
Ökad konkurrens på framför allt spannmåls
marknaden från länder med riklig tillgång på 
jord (USA och Ryssland) gjorde att priserna 
på jordbruksprodukter sjönk. Samtidigt blev 
animalieprodukter dyrare i förhållande till 
spannmål. Orsaken var dels att animalierna 
inte utsattes för lika hårt konkurrenstryck 
som spannmålen, dels att inkomsterna inom 
landet steg, vilket gjorde att konsumtionen av 
mjölk, smör, kött och fläsk blev mer spridd i 
samhället. Den försämrade lönsamheten för 
spannmåls odlingen ledde till att den nyodling 
som pågått fram till 1870-talet upphörde i 
stora delar av landet. 

Jorden utnyttjades samtidigt intensivare 
genom växelbrukets spridning. Vallodlingen 
tilltog kraftigt från mitten av 1800-talet. Redan 
på 1870-talet användes en fjärdedel av den 
odlade arealen till vall eller grönfoderodling, 
en expansion som sedan fortsatte så att an
delen vall mot slutet av 1940-talet var ca hälf
ten av arealen. 

Den ökade animalieproduktionen och ra
tiohaliseringen med investeringar i ladugårdar, 
boskap och maskiner ledde till att jordbruket 
blev mer kapitalkrävande än tidigare. Verklig 
dikning av jorden blev allt vanligare så att 
kärrplättar och vattensjuka stråk försvann 
från svackorna på åkrarna. Täckdikning slog 
igenom på slättbygderna i Sydsverige. Dess
utom fick konstgödslingen sitt stora genom
brott under 1880-talet. Tillgången på fabriks
gödsel kom att underlätta utdikningar och 
sjösänkningar, som mycket tydligt förändrade 
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landskapet. Omvandlingen av jordbruket 
under denna fas kom emellertid att dämpas 
genom att spannmåls tullar infördes år 1888, 
något som mildrade den utländska konkur
rensen. Övergången till animalieproduktion 
blev därigenom mindre radikal än vad världs
marknadspriserna skulle ha föranlett. Följden 
blev en långsammare och mindre radikal 
anpassning till omvärlden (Mattson 1985, 
Selander 1955). ., ' 

Under 1800-talet ser vi i landskapet spår av 
den äldre ekonomins dynamik, med befolk
ningstillväxten som viktigaste drivkraft, fram
för allt i form av nyodling. Över tid skedde 
emellertid en förskjutning mot en ny typ av 
drivkrafter knutna till industrialisering och 
urbanisering samt småningom en snabbare 
kunskapsproduktion. Suget från Västeuropas 
marknader var det första uttrycket för denna 
nya dynamik, som senare förbyttes i hårt kon
kurrenstryck på delar av jordbrukssektorn. 
Processen innebar att odlingslandskapet blev 
allt mindre styrt genom lokala beslut. 

Under seklets andra hälft kom drivkrafter 
som genererades av den egna industrisek
torns tillväxt att bli viktigare. 1 takt med att 
löner och inkomster steg inriktades efterfrå
gan på mer förädlade produkter som krävde 
mer kapital för sin framställning. Samtidigt 
blev arbetskraften dyrare och insatsvaror 
från industrisektorn relativt sett billigare. Vi 
fick en begynnande industrialisering av jord
bruket i den meningen att externa insatsfak
torer fick allt större betydelse. Genombrottet 
på bred front för industrialismens tekniker 
kom emellertid inte förrän senare, efter andra 
världskriget. Konsekvenserna för landskapet 
blev mycket långtgående. Det var då i stor 
utsträckning fråga om tekniker som utveck
lats under industrialiseringens andra fas mot 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet
med förbränningsmotorn och elektriciteten 
som centrala inslag. Det var också då som 
vetenskapen och den industriella teknologin 
kom att förenas starkare än tidigare. 
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Efterkrigstidens exceptionellt 
snabba omvandling av jord- och 
skogsbruk 
Under årtiondena efter andra världskrigets 
slut skedde en mycket kraftig omvandling av 
odlingslandskapet och skogslandskapet i och 
med att industrialismens tekniker slog ige
nom på bred front. Det var nu som de möjlig
heter den nya typen av ekonomi gav började 
att förverkligas i stor skala inom jord- och 
skogsbruk. Dessa näringar kom att genomgå 
en exceptionellt snabb omvandling med 
långtgående konsekvenser för landskapet. 
Ökade insatser av energi tillförd utifrån var en 
central faktor i omläggningen av jordbruket. 
Människor och hästar ersattes av maskiner, 
och jorden_s egen produktionsförmåga er
sattes av energiintensiva insatsvaror som 
kvävegödsel. Liksom för den tidigare om
vandlingen måste denna omvandling sättas i 
relation till vad .. som hände i samhället i stort 
för att man skall förstå drivkrafterna bakom 
den. 

Perioden från början av 1950-talet till bör
jan av 1970-talet var den stora tillväxtens pe
riod, då t!llväxten i världsekonomin nådde 
nivåer som aldrig tidigare nåtts (över fyra 
procent per år i genomsnitt). Tillväxttakten 
var dessutom jämn och stabil. Sysselsättning
en inom industrin nådde sin högsta nivå, 
både i absoluta tal och i relativa. Den svenska 
exporten växte i mycket snabb takt, bland an
nat på grund av världshandelns snabba till
växt och tillväxten i industriländerna. Vår 
ekonomi blev mer beroende av omvärlden än 
tidigare (Schön 2000). 

Snabba och långtgående förändringar av 
jordbrukets struktur, inriktning och resurs
uppsättning skedde, i synnerhet under 1950-
och 1960-talen. Ca tre kvarts miljoner personer 
lämnade jordbruket från andra världskriget 
och fram till 1970, dvs tre fjärdedelar av de 
sysselsatta vid början av perioden. Antalet 
företag minskade också. Mellan 1951 och 
1966 försvann nästan 100 000 brukningsen-
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heter med mer än 2 hektar åker. Under dessa 
femton år minskade antalet företagare mer än 
vad det sammanlagt gjort under de föregåen
de 75 åren. Förloppen bromsades under 1970-
talet men accelererade på nytt under 1980-
talet. Parallellt härmed krympte den totala 
åkerarealen, om än inte i samma omfattning. 
Åkerarealen minskade från 3,6 till 3,0 miljoner 
hektar mellan 1944 och 1970. Tillbakagången 
var betydligt kraftigare för den naturliga be
tesmarken som fortsatte att minska, från 0,8 
till 0,2 miljoner ha under samma period. 

Inom jordbruket skedde en omfattande 
mekanisering, som inte minst innebar att häs
tens roll övertogs av traktorn. Traktorisering
en inleddes på allvar mot slutet av 1930-talet 
med en årlig anskaffning av 4 500 traktorer 
och ett bestånd om ca 16 000 traktorer men 
processen avbröts av kriget. Den verkligt ex
plosionsartade spridningen av traktorn kom 
efter andra världskriget, då antalet traktorer 
fram till början av 1960-talet ökade till drygt 
150 000. Parallellt skedde en snabb spridriing 
av arbetsbesparande maskiner och redskap, 
inte minst skördefrösk;m som kom omkring 
år 1950. Landsbygdens elektrifiering underlät
tade mjölkningsma,skinernas spridning. Jord
bruket tog totalt sett mindre resurser i an
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på djurskötseln, på mjölkbesättningar, svin
skötsel eller fjäderfäskötsel, i vissa fall med 
obetydligt arealunderlag. Jordbruket blev följ
aktligen en långt mer specialiserad näring än 
tidigare (Morell 1993, Söderman 1976). 

I spåren av dessa förändringar kom odlings
landskapet att genomgå en mycket stark för
ändring. Åker togs ur produktion och en del 
av marken skogsplanterades medan det mesta 
blev outnyttjad mark som kom att täckas av 
buskar och sly. Det var framför allt i skogs
och mellanbygder som åkerarealen minskade 
drastiskt. Också i södra Sveriges jordbruks
bygder sågs en omvandling av odlingsland
skapet. Ängsmarker och naturbeten togs ur 
produktion och större, enhetligare fält anpas
sade för stora maskiner skapades. Gårdar 
som tidigare haft en allsidig produktion med 
mångsidig såväl växtodling som djuruppföd
ning blev alltmer specialiserade. Ett mer ens
artat odlingslandskap med hårdare kontras
ter och skarpare konturer växte fram, ett 
landskap präglat av specialisering (Brusewitz 
och Emmelin 1986). 

Faktorerna bakom utvecklingen 
språk samtidigt som produktionen ökade, De viktigaste styrande eller drivande krafter
och pro\Juktionsvolymen per sysselsatt öka- na bakom dessa förändringar med drastiska 
de långt kraftigare än tidigare (Gulbrandsen konsekvenser för landskapet låg i samhällets 
1957, Hjelm 1991, Morell 1993, Söderman allmänna ekonomiska förhållanden: utveck-
1976, Östman 1973). !ingen mot industrisamhällets kulmination. 

Avkastningen per arealenhet och djur öka- En första styrande faktor i ett sådant sam-
de också, om än inte i samma takt som arbets- hälle var avsättningsutrymmet. Utrymmet att 
produktiviteten. Ökad hektaravkastning kurr- avsätta jordbrukets produkter utgjorde ett 
de åstadkommas genom att större mängder · 'problem som yttrade sig i produktionsöver
konstgödsel tillfördes jorden. Användningen skott. Problemet hade framträtt redan under 
av konstgödsel och ökad stordrift i djurhåll- mellankrigstiden men fick under efterkrigs
ningen bröt ner det tidigare nära sambandet tiden ändå tydligare form. Det rörde sig om 
mellan vegetabilie- och animalieproduktion. ett strukturproblem och inte om tillfälliga 
Specialiseringen av driften bidrog i sin tur till eller mer konjunkturbetonade svårigheter för 
att öka storleken på enheterna inom respek- jordbruksnäringen. Minskad befolkningstill
tive produktionsgren. Allt fler gårdar blev växt ledde till att efterfrågeökningen påjord
kreaturslösa, och inriktade sin produktion på bruksprodukter avtog, i varje fall när det gäll
spannmål och oljeväxter. Andra satsade hårt de själva råvaran: Samtidigt tenderade en rad 
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faktorer - nya växtsorter, bättre avelsurval 
och utfodring, ökad användning av handels
gödsel, ny teknik och mekanisering - att höja 
avkastningen. Produktionen ökade därför 
snabbare än efterfrågan. Denna utveckling till
sammans med frånvaron av lönsamma ex
portmarknader innebar att man fortlöpande 
måste minska insatsen av produktionsresur
ser i jordbruket för att upprätthålla balansen 
mellan utbud och efterfrågan (SOU 1Jl?4:86). 

En andra drivkraft låg i industrisektorns 
snabba expansion som gav 25 år av full sys
selsättning och stigande reallöner. I en situa
tion med långsam befolkningstillväxt och 
snabb industriell tillväxt minskade sysselsätt
ningen inom jordbruket snabbt eftersom in
_dustrin och servicenäringen kunde erbjuda 
arbetstillfällen med högre ersättning än vad 
jordbruket förmådde ge. Denna starka efter
frågan på arbetskraft fick stora konsekvenser 
för såväl jordbruk som skogsbruk. Struktur
omvandling och mekanisering var två av de 
mest tydliga följderna. Kombinationen av full 
sysselsättning och stagnerande befolkning?
tillväxt ledde till strukturella förändringar pa 
arbetsmarknaden. I de snabbt växande eko
nomierna tillväxte antalet högavlönade ar
betsplatser inom industrin och vissa delar av 
tjänstesektorn snabbare än arbetskraften 
som helhet. Arbetskraft drogs till höglönesek
torn från låglönesektorn, inte minst jordbru
ket. Detta skapade brist på arbetskraft inom 
låglönesektorn och drev upp allmänna löne
nivån. (Schön 2000). 

Även jordbruksmarkens alternativvärde1 

ändrades under perioden till följd av skogens 
stigande värde. Fram till slutet av 1950-talet 
femdubblades priserna för skog phot, med
an jordbrukspriserna steg med endast två 
tredjedelar. Detta förhållande bidrog till änd
rad markanvändning: skog planterades på 
odlingsmark (Gulbrandsen 1957). 

En tredje styrande faktor var ändringar i 
förhållandet mellan priserna på jordbrukets 

K. Skogs-o. Lantbr.akad, Tidskr. 140:5, 2001 

produktionsfaktorer, vilket gjorde det lön
samt att mer eller mindre ersätta vissa pro
duktionsfaktorer med andra. Under trycket 
från industrisektorns efterfrågan på arbets
kraft steg lönerna betydligt mer än priserna 
på andra produktionsfaktorer - något som 
stimulerade att sätta in mer av dem i stället 
för arbetskraft. Arbetslönernas ökning i jäm
förelse med kapitalkostnaderna ledde till att 
arbetskraft i mycket stor omfattning ersattes 
med maskiner. Arbetskraften minskade även 
i förhållande till insatsen av mark. Den teknis
ka utvecklingen bidrog till förskjutningen i 
insats från arbete till kapital i jordbrukspro
duktionen. Efter hand fick insatsfaktorer som 
handelsgödsel ett allt lägre pris i förhållande 
till produktpriserna, och det bidrog till en in
tensifiering av produktionen (Gulbrandsen 
1957, Petrinil990). 

Skogens utv;eckling 
Också skogsbruket och skogslandskapet ge
nomgick störa förändringar under efterkrigs
tiden. Det första årtiondet var framför allt den 
skogliga återuppbyggnadens tid med en all
män övergång till trakthyggesbruk, stora kal
hyggen och kraftigt ökade arealer plant- och 
ungskog. Detta arbete inleddes under goda 
ekonomiska förutsättningar i form av kraftigt 
stigande virkespriser mellan 1945 och 1952. 
Nästa årtionde- 1960-talet- blev genombrot
tet för skogsarbetets mekanisering. Motor
sågen blev allt vanligare och hästarna började 
bli allt färre i och med att de första special
maskinerna för transport av virke introduce
rades. Barkning, kvistning m.m. mekanisera
des. Till följd härav minskade arbetsåtgången 
för huggning och körning drastiskt. Mekani
seringen fortsatte under 1970-och 1980-talen 
i och med att det kom alltmer avancerade 
skogsmaskiner. 

Bakgrunden till processen utgjordes av 

1 Alternativvärdet anger värdet en resurs skulle ha i andra användningar. 
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den hårdnande konkurrensen för skogsindu
striprodukter på världsmarknaden: en kon
kurrens som var så hård att priserna kom att 
ligga stilla under långa perioder och sjönk i 
last penningvärde. Samtidigt steg den allmän
na lönenivån i andra näringsgrenar. Perioden 
kännetecknades därför av fallande priser och 
stigande löner. Följden blev en långtgående 
mekanisering av skogsarbetet i syfte att höja 
arbetsproduktiviteten. Skogsnäringen upp
levde sedan svåra problem till följd av den 
pris- och kostnadsutveckling som följde i 
spåren av 1970-talets oljekris. Världsekono
min stagnerade vilket sänkte avverknings
volymerna och dämpade arbetsproduktivi
teten under ett drygt decennium. (Andersson 
1992). 

Under perioden försköts sammansättning
en av trädslag mot allt mer granskog i söder 
men mer tallskog i norr. Betydande arealer 
jordbruksmark togs ur produktion och plan
terades med träd. Blandskogarna minskade 
starkt från 1940-talet, då ca 40 procent av Ian-'· 
dets skogsareal täcktes. av löv- och bland
skogar. Deras andel var nere i 15 procent vid 
mitten av 1970-talet. Den ökade skogsdikning
en förändrade miljön påtagligt, i såväl träd
slagssammansättningen som livsbetingelser
na för växter och djur. Effekterna av skogsbru
kets omvandling blev från mitten av 1960-
talet alltmer uppmärksammade i den allmän
na naturvårdsdebatten. En konflikt mellan 
skogsbruksintresset och naturvårdsintresset 
- särskilt rekreationsintressena - kom små
ningom att påverka skogs politiken. Kalhyg
gen och kemikalieanvändning stod under en 
första fas i centrum för kritiken av skogsbru
kets metoder. Längre fram i tiden kom intres
sena att bevara biologisk mångfald och skyd
da gammal skog att dominera i debatten 
(Andersson 1992, Kardell 1992). 

Bakomliggande faktorer 
Skildringen av jord- och skogsbrukets om-
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vandling under perioden 1950-1975 har tagit 
fasta på de förhållanden utanför dessa sekto
rer som utgjorde bakomliggande orsaker till 
mekanisering, strukturomvandling och andra 
förändringsprocesser med långtgående kon
sekvenser för landskapet. Dessa förhållanden 
har betraktats som viktigare än den politik 
som bedrevs för dessa sektorer, även om det 
naturligtvis fanns ett samspel mellan politis
ka beslut å ena sidan och nya ekonomiska 
och tekniska omständigheter å den andra. 
Jordbrukspolitiken påskyndade i stor ut
sträckning utvecklingen mot rationalisering 
och specialisering samtidigt som prisstödet 
för jordbruksprodukter bidrog till intensifie
ringen. De statliga ingreppen kan inte betrak
tas som en självständig drivande faktor i jord
brukets strukturförändringar, något som gi
vetvis inte hindrar att de kunnat påverka ut
vecklingens takt och form (Gulbrandsen 
1957, Morell 1993, Tiderius 1977). 

Perioden efter 1950 kan betraktas som en 
vändpunkt i jordbrukets utveckling med en 
industrialisering på bred front som huvud
inslag. Arbetskraft ersattes med maskiner, 
konstgödsel kom att användas i långt större 
mängder än tidigare och kontinuerlig spann
målsodling blev möjlig utan att uttömma jor
dens produktionsförmåga. Produktionssys
tem som kombinerade växtodling och djur
hållning övergavs och långtgående specialise
ring blev möjlig. Bakom detta låg växande di
rekt och indirekt användning av energi från 
fossila bränslen och ökat nyttjande av veten
skapens och teknologins landvinningar. Un
der denna period förverkligades för jordbru
kets'-del de möjligheter till produktivitetsök
ning som hade sitt ursprung i 1800-talets skif
te av ekonomiskt system. Från att ha grundat 
nästan all ekonomisk verksamhet på produk
tionsfaktorn jord gick jordbruket till en eko
nomi i vilken råmaterial och energi i långt 
högre grad än tidigare hämtades från lager av 
mineraler och fossila bränslen. 

De moderna produktions- och driftsform
erna ställdes liksom inom skogsbruket under 
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debatt. Debatten gällde såväl miljökonse
kvenserna och sättet att behandla djur som 
livsmedlens kvalitet. I spåren härav följde 
skärpta regler för miljö- och djurskydd. Unge
fär samtidigt ställdes jordbruket inför i grun
den ändrade marknadsförhållanden. Omlägg
ningen av jordbrukspolitiken i och med med
lemskapet i EU innebar ökad konkurrens för 
förädlingsföretagen och nya villkor för jord
brukarna. Omvandlingstrycket p'ti. jordbruket 
kommer därefter från denna hårdare pris
press, i takt med att den industriella syssel
sättningsexpansionen som varit en viktig 
drivkraft bakom den tidigare strukturom
vandlingen upphörde. 

Avslutning: synliga eller osynliga 
händer 
Jag har här sökt peka på de större samman
hang i vilka ett par faser av omfattande land
skapsomvandling ingick. I båda fallen fram
träder klart att landskapet i hög grad' är en 
produkt av samhällsutvecklingen. Det är där 
man återfinner drivkrafterna bakom de lång
siktiga förändringarna. De mest grundläggan
de krafterna kan kopplas till omvandlingar i 
samhällens sätt att klara sin försörjning med 

· energi. En sådan omläggning var kärnan i det 
som kallas den industriella revolutionen med 
dess olika faser. Ytterst var det den som låg 
bakom det högenergilandskap som formades 
under efterkrigstiden. Dessa krafters verk
ningar kommer till uttryck i ändrade kostna
der för jordbrukets och skogsbrukets produk,
tionsfaktorer och i alla landskapsförändring
ar som följer i spåren av de ändrade kost
nadsförhållandena. 

Landskap formas följaktligen till betydande 
del spontant, utan medvetna avsikter att ge 
landskapet en viss utformning. Man kan na
turligtvis under bestämda skeden identifiera 
grupper eller personer som fattat beslut som 
direkt haft konsekvenser för landskapet. Un
der 1800-talets landskapsomvandling spelade 
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lantmätare, lantbruksingenjörer, jägmästare 
och sågverksföretagare en viktig roll i de pro
cesser som omformade landskapet. Och under 
efterkrigstiden vidtog lantbruksnämndernas 
tjänstemän åtgärder för att förverkliga jord
brukspolitikens rationaliseringsmål. Men bak
om dem fanns andra grupper som genom sitt 
likartade handlande skapade önskemål om 
förändringar i jordbruk och skogsbruk för att 
nå mål som inte hade något att göra med 
landskapets utformning. Bakom de synliga 
händerna fanns osynliga händer som styrde 
landskapsförändringarna. Det var i hög grad 
vanligt folks beslut i vardagslivet som i slut
ändan avgjorde vad som kom att hända med 
landskapet. I de allra flesta fall gjorde de det 
helt omedvetna om att deras beslut innebar 
att hagmarker och ängsmarker skulle försvin
na, att åkermark blev planterad med gran, eller 
att skogen kom att bli alltmer schablonartad. 
Vanligt folks sätt att leva, deras alltmer urba
niserade le".nadssätt, låg bakom många stor
skaliga förändringar. 

Den skildring som här givits av landskaps
omvandlingens orsaker kan förefalla tämligen 
ensidig och rätt deterministisk. Detta är åt
minstone delvis en följd av att den koncentre
rats på att frilägga några viktiga faktorer under 
två faser av långtgående förändring. Skildring
en ger emellertid inte hela sanningen eller 
den fullständiga bilden. Utvecklingen förlöper 
inte i så entydiga banor utan utmärks också 
av avvikande tendenser och förekomsten av 
vågrörelser. Som avslutning skall jag peka på 
ett sådant kompletterande inslag som nyan
serar och komplicerar bilden av jordbrukets 
långsiktiga utveckling och därmed föränd
ringen i landskapet. 

Jordbrukets utveckling under de två senas
te århundradena kan inte beskrivas som en
bart en stadig utveckling i en enda riktning 
mot allt större produktionsvolymer av bas
livsmedel (bröd, kött och mjölk) samtidigt 
som insatsen av arbete minskat. Huvud
strömmen har i Västeuropa halt denna karak0 

tär, men när omständigheterna har ändrats 
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radikalt har jordbrukarna sökt alternativ och 
funnit lösningar som gjort det möjligt för dem 
att överleva. Så har skett under perioder när 
utbud och efterfrågan befunnit sig i svår oba
lans. En sådan period inleddes mot slutet av 
1800-talet när produktionen av baslivsmedel, 
främst spannmål, mötte kraftigt ökad konkur
rens från nya exportproducenter. Den varade 
fram till andra världskriget. En annan inled
des på 1980-talet när överskottsproblemen 
hopades. De alternativa faserna känneteck
nas framför allt av diversifiering, såväl av pro
duktionen på enskilda gårdar som av lands
bygdsekonomin i stort (fhirsk 1997). 
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Lantbrukare - landskapets förvaltare 

Inledning 
Mitt föredrag finns under rubriken: Varför 
händer det? Jag kommer att beröra orsaker
na bakom storskaliga markånvändningsför
ändringar, men också sikta framåt och ställa 
frågor om hur vi skall hantera landskapslrå
gor inför framtiden. En begränsning görs till 
det agrara landskapet. Framstäliningen byg
ger på erfarenheter och resultat från fallstu
dier baserade på intervjuer med nära 200 
bönder och markägare i södra och västra 
Sverige (se vidare Stenseke 1997, Stenseke 
kommande). 

Även om ämnet för dagen är storskaliga 
förändringar, tar jag min utgångspunkt i den 
lilla skalan. Motivet till detta är att det agrara 
landskapets utveckling i Sverige är att betrak
ta som det sammanlagda resultatet av tusen
tals olika markägares och brukares beslut 
och handlingskraft. Övergripande krafter som 
ekonomi, teknisk utveckling och politik, ver
kar inte direkt i landskapet. Det är enskilda 
som sätter spår genom praktisk handling, vis
serligen mot bakgrund av dessa omvärldslak
torer, men också utifrån egna ideer och förut
sättningar, (figur 1). 

MARIE STENSEKE 
Fil. dr 
Kulturgeografiska institutionen, 
Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 
Göteborg 

Hur tänker då markägare och brukare? En 
vanlig utgångspunkt inom såväl forskning 
som jordbrukspolitik kan illustreras med föl
jade citat: 

"Prognosen bygger i sin helhet på det grund· 
läggande antagandet att bönde1· agerar som 
ekonomiskt rationella företagare." (ur artikel 
i Land Lantbmk 1997 01 2Z). 

Bönder betraktas inte sällan som likasinna
de, ekonomiskt rationella aktörer, vilka strä
var efter att maximera den företagsekonomis
ka nyttan. Denna bild kan emellertid kontras
teras av ett citat från en bonde på ett heltids
lantbruk 

"Det är en gammal gård. Vi försöker att be
vara s/il,;n, är ett arv/ . ./ Va,je kulle, va,je del 
har sin historia, finns det en berättelse kring; 
vad som har hänt - när man gjorde och vad, 
bytte stängsel och så." (Bonde i Bohuslän, 
våren 1998). 

Lantbrukarens ord indikerar ett förhåll
ningssätt till mark och landskap som inte 
bara kan beskrivas i ekonomiska termer, och 
det finns skäl att bredda diskussionen om 
vilka bevekelsegrunder som ligger bakom de 
åtgärder som görs ute i bygderna. 
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Figur 1. Lantbrukaren är en nyckelperson i det agrara landskapets utveckling. 

Teknisk 
utveckling 

Ekonomi 

Politik 

'r , 

Förvaltarskapsperspektiv , 
Ser man på förändringar i markanvändningen 
inom jordbruket under efterkrigstiden fram
träder ett antal generella påverkans faktorer. 
Dessa är förhållandevis likartade för alla 
markägare och brukare: den ekonomiska och 
te)miska utvecklingen, lantbruksnämndernas 
rådgivning och tidigare aktiva verksamhet, 
den allmänna debatten, utvecklingen på alter
nativa arbetsmarknader, etc. Men hur man 
faktiskt agerar beror av den enskilde bondens 
ambitioner, förmåga, samt de resurser som 
står till hans/hennes förfogande. En central 
fråga för utfallet, för vad som faktiskt görs ute 
i markerna är: Vad är det för värden den enskil
de förvaltar i landskapet? Förvaltarskap kan 
ses som ett nyckelord för bönders agerande. 
Alla har en strävan att förvalta sitt pund, sitt 
stycke jord, på bästa sätt. Men marken och 
landskapet kan ses ur flera aspekter, och upp
fattningen om vad som förvaltas varierar där
för. Färingtofta är en församling i skånska 
mellanbygder där samtliga markägare med 

86 

LANDSKAPET 

över 10 ha mark intervjuades under perioden 
1992-94. I denna fallstudie utkristalliserades 
olika förvaltarskapsperspektiv, vilka finns 
nedan beskrivna. Det förstnämnda, som har 
ekonomiska förtecken, har varit pådrivande 
för det agrara landskapets förändring. Vid 
sidan av detta finns emellertid ett antal andra 
perspektiv, vilka i mångt och mycket verkar 
konserverande och egentligen talar om var
för förändringen i landskapet trots allt be
gränsats på många håll. 

Att förvalta ett ekonomiskt kapital 
Denna förvaltningssyn innefattar möjligheten 
att få god ekonomisk avkastning från markens 
användning. Detta kan eftersträvas av flera 
orsaker, bottnande i olika behov och önske
mål. Bakåt i tiden drev knappheten på resur
ser på Iandskapsomvandlingen. Idag är det 
ofta fråga om att få inkomster nog för att kun
na hålla en dräglig levnadsstandard (vilket 
naturligtvis är ett relativt begrepp). Perspekc 
tivet innefattar emellertid också en mer ren
odlad företagsekonomisk syn på landskapet. 
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Marken utgör därvid en ekonomisk spelplan, 
där olika åtgärder kan vidtas i avsikt att få ut 
så mycket som möjligt av lantbruksföretaget. 

Att förvalta ett arv 
På ett ärvt stycke jord ser ägaren mycket tyd
ligt spåren av fädernas arbete. Arvet förplik
tar, och som markägare vill man vara en god 
förvaltare och inte förspilla den möda som far 
och mor, och tidigare generationer lagt ned i 
jorden. Vanligen har den nedärvda uppfatt
ningen en konserverande verkan på land
skapsbilden. Det kan bära emot att schakta 
bort en stenmur man sett byggas upp eller 
plantera en åker som någon ur tidigare släkt
led i sitt anletes svett vunnit från skogen. 
Åkermarker skall brukas eller åtminstone 
betas och sly hållas borta på de öppna mar
kerna. Därmed inte sagt att man inte kan över
låta till arrendatorer att "vårda arvet". 

Att förvalta en miljö 
En markägare kan betrakta sig som förvaltare 
av en naturmiljö och ett'kulturarv, och där
med känna att han/hon, med·eller utan ersätt
ning, gör en viktig insats för samhället. Mark
erna i fråga är ofta kulturskapade miljöer, som 
enefälader och åmader. Viljan att förvalta en 
miljö verkar i första hand mot förändringar. I 
enstaka fall har debatten om det öppna land
skapet även påverkat markägare till att bryta 
ny mark och återskapa kulturmiljöer som 
varit på väg att försvinna. 

Förvaltare av sin egen livsmiljö 
Markägare på landsbygden har stora möjlig
heter att påverka det landskapsrum de lever 
i. Används gården som fritidsbostad är incita
menten särskilt starka för att utforma de be
byggelsenära omgivningarna så att de blir 
estetiskt tilltalande, likaså om man kommit 
flyttande till trakten just för att man uppskat
tar livsmiljön där. Denna strävan verkar i 
första hand konserverande, men i det sjöfat
tiga Färingtofta hade exempelvis ett antal 
dammar grävts, inte för att ge någon ekono-
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misk avkastning utan just för att förbättra den 
egna närmiljön. 

Att förvalta sitt liv - vara en redig bonde 
Detta perspektiv handlar egentligen inte om 
landskapet utan om livet, och arbetet som ett 
mål i sig. Man ser en utmaning i arbetet med 
markerna, och finner tillfredsställelse i käns
lan av att kunna uträtta något. Känslan av att 
vara en "redig bonde" och duktig markägare 
föds ur ansträngningen och därefter vid an
blicken av vad man presterat. Detta perspek
tiv verkar för såväl förändringar som aktivt 
underhåll: stenmurar röjs bort, stenmurar 
lagas, gamla mader slås, fruktträdgårdar rivs 
upp, ny åkermark bryts eller julgranat' plante
ras. 

Markägarkategorier 
De olika perspektiven på förvaltarskap som 
här nämnts är inte varandra_ uteslutande, 
utan markägare och brukare ser sig i regel 
som förvaltare av flera olika värden saintidigt. 
Det går emellertid att i grova drag utkristalli
sera tre olika kategorier: ekonomiskt rationel
la företagare, livsforms-rationella bönder samt 
upplevelse-rationella lands/wpsskötare. Kate
gorierna skiljer sig åt i fråga om vilken bety
delse markens ekonomiska avkastning har för 
deras agerande i landskapet. I mångt och 
mycket handlar det om i vilken grad man till
ägnat sig det ekonomiskt rationella perspek
tiv som förts ut av såväl myndigheter och 
lantbruksskolor som av lantbrukarnas egna 
organisationer under efterkrigstiden. 

På enheter där man i stor utsträckning 
gjort detta perspektiv till sitt, kan man tala 
om ett ekonomiskt rationellt förhållningssätt. 
Marken ses i första hand som ett kapital i ett 
företagsekonomiskt perspektiv, och lantbru
karna påverkas i sin markanvändning tydligt 
av signaler från marknaden och av ekono
miska styrmedel inom Jordbrukspolitiken. 
Det rör sig om en-grupp för vilka beteckning-
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en "lantbruksföretagare" passar bättre än 
"bönder". I vissa fall, framförallt vad beträffar 
stora enheter, finns det en lång tradition av 
företagstänkande. I övrigt är det karakteris
tiskt att de som genomgått lantbruksutbild
ning på olika nivåer blivit präglade av en mer 
snävt ekonomisk syn på landskapet. Detta är 
också det dominerande förhållningssättet 
bland de bönder jag mötte i en intervjustudie 
på Söderslätt. På slätten förefaller marknads
medvetenheten vara betydligt mer utbredd, 
något som kan relateras till att driftsinrikt
ningen inom lantbruket tidigare specialise
rats i dessa bygder. Därmed har man halt en 
mera direkt relation mellan avsalupriser och 
privatekonomi. 

Samtidigt har man på många gårdar med 
tiden anpassat sig till förändringarna i sam
hället och de ändrade ekonomiska förutsätt
ningarna för jord- och skogsbruk, utan att för 
den skull göra alltför mycket avkall på andra 
värden. Landskapet ses inte som en renodlat 
ekonomisk yta, men heller inte som enbart 
som ett bevarandeobjekt. Det primära är qtt 
leva som bönder, att leva på landet och kunna 
ta vara på sig själv och det man äger. Använd
ningen av marken skall inte bara ge inkom
ster, utan också fylla flera andra sylten. Det 
livsforms-rationella förhållningssättet bär tyd
liga drag av sedvanor och handlingsmönster 
överförda från tidigare generationer. Det vitt
nar också om en annan sorts rationalitet än 
den företagsekonomiska, syftande till att un
derstödja grundläggande värden som långsik
tigt förvaltarskap, mänsklig gemenskap och 
respekt för allt levande (jfr Nitsch 1985). Det
ta förhållningssätt präglar markägare och 
brukare i Färingtolta och andra mellanbygder 
som jag studerat. 

I den tredje gruppen, de upplevelse-ratio
nella, återfinns markägare med sådana ut
gångspunkter som visar på en "successiv 
förskjutning från en produktionsinriktad mot 
en konsumtionsinriktad markanvändning" 
(Westholm 1992:184). Alltfler av landsbyg
dens markägare har sin försörjning tryggad 
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genom andra inkomstkällor än lantbruk, och 
som en följd därav lägger de mindre vikt vid 
markens ekonomiska avkastning. Viljan att 
skapa en fin livsmiljö har i stället större be
tydelse. Iden om det sköna landskapet är inte 
sällan nostalgisk, och hämtar karaktärsdrag 
från sagornas Bullerbyn och Lönneberga -
barnvänliga, småskaliga, lantliga miljöer med 
djur. Stor vikt kan också läggas vid att förval
ta en särskild natur- och/eller kulturmiljö. 
Dessa landskapsskötare, som ofta inte identi
fierar sig själva som bönder, kan förväntas 
öka i antal framförallt på landsbygder inom 
rimliga pendlingsavstånd till goda arbets
marknader. 

Denna kategorisering inl)ebär naturligtvis 
en generalisering, då inga s!rnrpa gränser 
finns mellan de olika grupperna. Det rör sig i 
stället om en glidande skala. Poängen med 
resonemanget är emellertid att tydliggöra att 
alla markägqre och brukare inte kan dras över 
en kam. Utifrån detta kan man också ifrågasät
ta den utgångspunkt som varit rådande inom 
svenskjordbruks- och landskapspolitik; att 
alla bönder och markägare agerar som de 
i kategorin ekonomiskt-rationella. För den 
framtida utformningen av politiken är det 
angeläget att bredda perspektivet på vilka 
landskapets aktörer är och hur de resonerar, 
inte minst därför att just andra aspekter än 
den företagsekonomiska avkastningen spelar 
en alltmer framträdande roll i samhällets vär
de1ing av landsbygdens landskap. 

Avslutande reflexioner 
Konferensens titel ställer frågan: Landskapet 
- restprodukt eller medvetet skapat? I ett his
toriskt perspektiv har det agrara landskapet 
utgjort en tillfällig biprodukt av människors 
ansträngningar för att försörja sig och få en 
inkomst av det markerna givit. Under de se
naste decennierna har emellertid själva land
skapet, med dess kvaliteer och innehåll kom
mit att uppmärksammas, och samhället har 
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styrt mot ett medvetet "landskapande". Mer 
. än 25% av svenska jordbrukslandskapet om
fattas exempelvis för närvarande av olika 
former av ersättning för landskapsvård. Då 
utvecklingen förefaller leda till att det svens
ka landskapet blir alltmer medvetet skapat, är 
det nödvändigt att ställa frågan: Medvetet 
skapat av vem, efter vilka kriterier och önske
mål? Det agrara landskapets utformning och 
innehåll är inte bara en akademisk fråga, ett 
ämne för forskare, tjänstemän och centrala 
beslutsfattare att diskutera och avgöra. För 
många som lever och verkar i det är land
skapet en oskiljaktig del av livet, och mark
användningen mer än bara en fråga om er
sättningsnivåer. 

Det har varit svårt för många lantbrukare 
att acceptera den förändring i deras själviden
titet som omställningen från att producera 
livsmedel till att producera landskap inne
burit (jfr. exv. R0nningen 1995). Jag tycker mig 
emellertid se tendenser till en omsvängning, 
att bönder i ökad utsträckning inte har något 
emot att betrakta det som en del av sin yrkes
roll att vårda det ag(ara landskapet som kul
turarv och som värdefull naturmiljö. Ett teck
en på detta är lantbrukarnas positiva inställ
ning och aktiva medverkan i arbetet med att 
nominera södra Ölands alvar till UNESCO:s 
lista över världsarv ( se vidare Saltzman 
2000). Samtidigt är det intressant att notera 
att berörda brukare och markägare på södra 
Öland själva involverades i planeringen kring 
ett eventuellt världsarv. Jag tror att utmaning
en för det agrara landskapets framtida ut
formning och innehåll ligger just i detta, att få 
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till stånd en konstruktiv dialog mellan olika 
intressenter - myndigheter, lokalbefolkning 
och även besökande, och därigenom finna 
möjligheter till samverkanslösningar. 
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Vad blir effekterna? 
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Ekologiska effekter av landskaps
förändringar 

JAN BENGTSSON 
Professor 
lnst. Ekologi och Växtproduktionslära, 
SLU. 

Naturen är inte statisk. Även utan människans 
påverkan förändras den ständigt. Landskaps
förändringar har därfor alltid skett, sedan livet 
uppstod på jorden. En del förändringar är 
mycket snabba, t.ex. när vulkanutbrott eller 
översvämningar skapar .nya landområden, 
men vanligtvis har de kommit smygande. 
Många organismer har kunnat anpassa sig till 
långsamma förändringar, men detta har inte 
alltid varit möjligt. De senaste istiderna orsa
kade exempelvis att många arter dog ut, där
för att de inte tillräckligt snabbt kunde följa 
med klimatförändringarna. 

Människan har ofta varit en viktig faktor för 
förändringar av landskapet. Under förhisto
risk tid använde hon elden som ett redskap 
för att både jaga och skapa öppnare gräs
dominerade landskap i stället för stoi-a skogs
områden. Vid den senaste istidens slut för
svann ett helt biom - mammutstäppen- lrån 
norra Eurasien. Orsaken var förmodligen 

1 ZimovSA et al.Am Nat 146: 765-94. 
2 Perlin J. 1989. A forestjourney. 

människans jakt på de stora växtätarna1 i 
samspel med snabba klimatförändringar. Un
der antiken orsakade människan stor skogs
förstörelse i tur och ordning i Mellanöstern, 
Grekland, Romarriket och Nordafrika. Det var 
inte bara skogarna som försvann. Nedströms 
i floderna gjorde den ökade erosionen att be
vattningskanaler slammade igen och att nya 
slätter bildades vid utloppen. 2 

För de samhällen som byggts upp kring 
skogen eller konstbevattning blev resultatet 
av landskapsförändringarna ofta en minskad 
eller förstörd resursbas, och större press på 
omgivande system när man med hjälp 11v han
.del kunde utnyttja mer avlägsna ekosystem. 
Med modern ekologisk terminologi ökade det 
ekologiska fotavtrycket. Det finns till och med 
historiker som menar att ett anti!! civilisatio
ners nedgång kan ha orsakats av alltför kraf
tiga landskapsförändringar som ledde till att 
samhällets resursbas förstördes.' 

3 Per lin J. 1989.; Chew SC. '1999. I Goldfrank WL et al. (red.) Ecology and the world system. 
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Nittonhundratalets landskaps
förändringar 

Med mänskliga mått var ändå många av dessa 
tidigare förändringar i landskapet ganska 
långsamma, och tog kanske hundratals år att 
slå igenom i större skala. Under 1900-talet har 
människan blivit den absolut dominerande 
landskapsomdanande faktorn på jorden.4 Vi 
har framför allt överfört skogsmark)iJl od
lingsmark och mångfalt ökat jordbrukets pro
duktion. Tillsammans med annan påverkan 
har det fått ett antal konsekvenser på global 
nivå: Utsläppen av koldioxid och andra växt
husgaser, bland annat på grund av förändrad 
markanvändning, leder till klimatförändring
ar och att vegetationszoner flyttar sig norrut. 
Vi tillför genom vår teknik ungefär lika myck
et kväve till jordens ekosystem som fixeras 
genom naturliga processer. Vi tenderar allt 
mer att separera landskapet i intensivt bruka
de skogs- och jordbruksområden, med mycket 
litet natur däremellan. Arter dör ut i en takt 
som hundrafalt överstiger den naturliga. Fram, 
för allt försvinner organismer högt upp i' 
näringsvävarna - rovdjur både på land och i 
vatten. 

De senaste hundra årnns landskapsföränd
ringar har alltså historiskt sett varit unikt 
snabba, kraftiga och storskaliga. Landskapets 
variation och mångfald har allt snabbare ero
derats bort på flera nivåer, både genetiskt och 
ekologiskt. Ur ekologisk synpunkt, det som 
intresserar oss mest i denna artikel, har såväl 
ett antal biotoper som många arter försvunnit 
från de intensivt skötta skogs- och jordbruks
landskapen. Än fler har decimerats. Vi ser 
ofta bilder och hör berättelser om de hårt 
utnyttjade landskapen i gamla tider. Ändå 
tyder historiska studier på att de ofta lycka
des bevara stor biologisk mångfald och varia
tion i skötselmetoderna. Och de skogar som 
skapades under 1900-talet är förmodligen 

4 Vitousek PM et al. 1997. Science 277: 494-499 
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ganska olika de skogar som tidigare täckte 
stora delar av Sverige, och som hade varit på
verkade av betesdjur sedan långt tillbaka. 

Vad är då konsekvenserna av dessa stora 
förändringar? Sanningen att säga vet vi inte 
detta med någon större säkerhet. Tidigare har 
forskarna inte varit medvetna om vad land
skapsförändringar innebär. Några miljökonse
kvensbeskrivningar av modernt jord- eller 
skogsbruk har inte heller gjorts. 

Det finns flera ekologiska teorier om vad 
som händer när landskap förändras.5 Land
skapsekologin är som helhet en ganska ny 
företeelse. Det är den del av ekologin som 
studerar hela landskap med olika biotoper på 
skalor från några hektar till hundratals kva
dratkilometer. Jag kommer i denna artikel att 
huvudsakligen diskutera de negativa effekt
erna av landskapets förändringar på den bio
logiska mångfalden, och vilka konsekvenser 
som minskad biodiversitet kan få. Landskapets 
utseende påverkar givetvis också flödena av 
bl.a. vatten, organiskt material och kväve ge
nom ekosystemen, vilka i dagens storskaliga 
landskap ofta går allt snabbare. Detta är viktigt, 
men jag nöjer mig med att konstatera detta. 

Vad säger då den ekologiska teorin, och 
vad finns det för resultat från verkliga land
skap som stödjer eller förkastar den? 

Vad händer när landskapet 
förändras? 

Ett sätt att närma sig denna fråga är att likna 
landskapet vid ett såll. I ett landskap finns 
olika biotoper som är sammankopplade eller 
isolerade på olika sätt. Beroende på hur ett 
visst landskap ser ut sållar det bort vissa 
arter och låter andra finnas kvar. Eftersom 
landskapet förändras allteftersom tiden går, 
kommer en del arter att försvinna. Om det 
finns arter på andra håll som kan sprida sig 

5 t.ex. Forman R. 1995. Land mosaics.; Hanski I. 1999. Metapopulation ecology. 
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till det förändrade landskapet, så kommer 
nya arter att tillkomma (Figur 1). 

De moderna monokulturlandskapen med 
helåkersjordbruk och intensivt brukad skog 
är homogena och storskaliga. Endast frag
ment av andra biotoper finns kvar, t.ex. våt
marke1; kantzoner, naturbetesmark och åker
holmar. Detta till skillnad från naturskogen 
och gamla odlingslandskap, som är betydligt 
mer variationsrika och småskaliga. Dessa 
landskap skapade möjligheter för arter med 
olika levnadsstrategier att fortleva, medan 
storskaligheten gynnar lättspridda arter men 
missgynnar dem som är specialiserade på 
vissa habitat eller strukturer. 

Ekologiska effekter av landskapsförändringar 

Det finns inte bara en omfattande ekologisk 
teori om vad som händer när levnadsmiljöer 
fragmenteras och landskapet förenklas, utan 
också många fältstudier. Resultaten är odisku
tabla: Storskalighet och fragmentering leder 
till minskad biologisk mångfald, större andel 
generalister, och att specialister försvinner. 
Utbredningsmönster av både fåglar och jord
löpare i gradienter från fastlandet till de isole
rade och jämförelsevis mer fragmenterade . 
yttersta öarna i Östersjöns skärgårdar visar 
detta tydligt,6 liksom ett antal andra studier i 
både skogs- och jordbrukslandskapet. 7 

En av de skogsarter som är på väg att för
svinna från Sverige är den vitryggiga hack-

Figur 1. Landskapet kan liknas vid ett såll. Vid varje tidpunkt sållas vissa arter bort medan andra tillåts 
passera igenom, d.v.s. finnas kvar. Det gamla odlingslandskapet hade en mångfald av biotoper 
och skötselmetoder som erbjöd möjligheter för många arter att fortleva. Det moderna, storskaliga 
landskapet gynnar framför allt lättspridda arter såsom skadegörare och lnvasionsarter, och 
missgynnar specialister. Det framtida landskapet kan bli alltmer separerat i intensivt skött 
skogs- och jordbruksmark, med mycket lite naturbetesmark och andra artrika biotoper. 

DÅ 

FRAMTIDEN 

• • • 
: Skadegörare : 
• l'nvasionsarter ■ • • 

t t 

6 Ås S et al. 1992. I Hansson L (red.), The ecological principles of nature conservation. 
7 Chamberlain DE et al. 2000. J .Applied Ecology 37:771-88, m.fl. artiklar 

Bild: Hans Drake 
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spetten, som nu bara finns som en (möjligen) 
livskraftig population i Dalsland-Värmland. I 
dagens skogslandskap finns bra biotoper för 
vitryggiga hackspetten inte kvar i tillräcklig 
utsträckning för att arten ska fortleva.8 Det är 
brist på de lövrika skogar med äldre träd som 
denna art behöver. En tumregel för många 
arter verkar vara att när dess lämpliga bio
toper har minskat till någonstans mellan 10 
och 20% av landskapet, så börjar dEl'försvin
na trots att det faktiskt finns lämpliga bio
toper kvar. Dessa är helt enkelt för små och 
isolerade för att populationen ska kunna fort
leva. Tyvärr tar det ofta flera år för oss att 
upptäcka detta, eftersom vuxna individer kan 
leva vidare under lång tid utan att producera 
tillräckligt med avkomma för att populatio
nen ska vara stabil. 

Det omvända gäller förståss också. Vissa 
arter gynnas av dagens landskapsförändring
ar, bl.a. därför att det har blivit mer bra bio
toper i landskapet. Man kan något förenklat 
säga att nu gynnas i extra hög grad skade
görare och arter som saknar predatorer eller 
konkurrenter i det moderna landskapet. 

För att många aiter ska kunna fortleva be
hövs emellertid varierande och heterogena 
landskap. Sådana "fungerande landskap" ver
kar helt enkelt vara bäst på att bevara den 
biologiska mångfalden. 1 en undersökning av 
mångfalden av fjärilar på gårdar i olika Mel
lansvenska landskap fann vi högre diversitet 
på de gårdar där variationen i landskapet var 
större (Figur 2).9 Att landskapsvariationen är 
viktig förartantalet har även visats för så oli
ka organismgrupper som fåglar, humlor och 
naturliga fiender till skadegörare. 10 Även en 
tillfällig ökning i artdiversiteten som ibland 
observerats när landskapet börjar växa igen 
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beror på att antalet igenväxningsbiotoper 
ökar temporärt. 

Landskapsekologin visar alltså att hela 
landskapet är viktigt. Vad som finns på en 
plats avgörs i stor utsträckning av vad som 
finns runtomkring, och inte bara av hur plat
sen i sig ser ut och sköts. Detta innebär bland 
annat att isolerade fläckar i ett hav av ogäst
vänlig omgivning - vilket kännetecknar de 
flesta naturreservat och nationalparker utan
för fjällkedjan - inte kommer att långsiktigt 
bevara de arter som finns där. Vi måste be
vara "fungerande landskap". 

Har vi någon nytta av den 
biologiska mångfalden? 
Få ifrågasätter numera att landskapets utse
ende är viktigt för att bevara en hög biologisk 
mångfald. Däremot är det betydligt mer om
diskuterat om den biologiska mångfalden 
verkligen är värd att bevara.11 Många hävdar 
att etiska och estetiska skäl talar för att be
vara många arter, men problemet med det 
argumentet är att det kanske inte övertygar 
dem som inte hyser samma underliggande 
värderingar. Därför hävdar en del ekologer att 
ett bättre argument vore att vi faktiskt har 
praktisk nytta av biodiversiteten. 

Den biologiska mångfalden står för ett an
tal s.k. ekosystemtjänster som samhället har 
nytta av. Den kan vara eil produktionsresurs, 
dvs. ge ökad produktion jämfört med mono
kulturer, bidra till pollinering av grödor och 
biologisk kontroll av skadegörare, förbättrade 
jordar, etc. Mångfalden kan också medverka 
till att andra funktioner i ekosystemen, t.ex. 
nedbrytning, sker. De flesta ekologer är eniga 

8 Diskussionen om vitryggig hackspett bygger bl.a. på analyser genomförda av Allan Carlsson m.fL vid Inst. för 
naturvårdsbiologi, SLU 

' Weibull A-C et al. 2000. Ecography, 23:743-50. 
10 Söderström, B. 1999. D.oktorsavhandling,.Agrada 151, SLU;.Svensson Bet al..1999. Agr. Ecosyst. Env. 77: 247-55; 

Thies C. & Tscharntke, T. 1999. Science 285: 89-91 
11 Bengtsson Jet al. 1997. Trends Ecol Evol 12: 334-336; Tihnan D. 2000. Nature 405:208-11 
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Figur 2. Diversiteten av fjärilar ökar med landskapets småskaliga variation på gårdar i Uppland och 
Södermanland. Ingen skillnad hittades mellan ekologiskt {cirklar) och konventionellt (trianglar) 
odlade gårdar. De 16 gårdarna valdes ut parvis med en ekologisk och en konventionell gård i 
varje par. Paren var sinsemellan så lika som möjligt i markanvändning och landskapsstruktur1 

men låg i en gradient från storskaligt {låga värden på landskapsheterogenitet) till småskaligt 
(höga värden) odlingslandskap. Data från Weibull el al. (2000). 
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om att ekosystemens funktion till en del beror 
på diversiteten i systemet, men är mycket 
oeniga om vilka mekanismer som ligger bak
om. 12 Snarare än att alla arter behövs just nu, 
är hög bio.logisk mångfald i många fall en indi
kation på att det finns arter närvarande som 
"kan göra jobbet" när miljön förändras. Vi kan 
tyvärr inte förntsäga vilka arter som kan kom
ma att behövas i en framtid som med säker
het inte kommer att se ut som idag. 13 Att be
vara mångfalden kan därför liknas vid en för
säkring för att ekosystemen inte ska "fungera 
sämre" när de störs av t.ex. miljölörändJing
ai: 14 

Landskapets produktion av ekosystem
tjänster kan därför tänkas minska, nu och i 
framtiden, ifall förändringarna i landskapet 
utarmar den biologiska mångfalden. Det är 
välkänt att det moderna jordbrnket orsakat 
att både pollinatörer, naturliga fiender till ska
degörare och daggmaskar har minskat eller 
till och med försvunnit. 15 De ekosystemtjäns
ter dessa organismer står för försöker vi, med 
varierande framgång, att ersätta med insatser 
av teknik och energi; ofta till avsevärda kost
·n:ader för både miljön och ekonomin. Bra 
exempel på vikten av en hög biologisk mång
fald för.t.ex. produktionen av grödor är därför 

12 bl.a. Kaiser J. 2000. Science 289: 1282-83; Chapin FS et al. 2000. Nature 405:234-4-2 
13 Frost T et al. 1995. I Jones CG &Lawton JH (red.), Linking species and ecosystems.; Lawton Jl-l 200Q. Gommu

nity ecology in a changing world. 
14 Folke et al. 1996. EcolAppl 6: 1018--24; BengtssonJ et al. 1997. Trends Ecol Evol 12: 334-36.; LawtonJH. 2000. 

Community ecology in a changing wor-ld. · 
15 Dale VH et al. 2000. Ecolj\ppl 10: 639-70; Curry J. 2000. Abstract, XIUS9il Zo.ologyColL 
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viktiga argument för att bevara biodiversite
ten. Det visar sig att kunskaper om landska
pet och dess förändringar kan vara en viktig 
pusselbit i detta sammanhang. 

Landskapet, naturliga fiender 
och havrebladlusen 
Det bra exempel jag ska beskriva handlar om 
vikten av att det finns en mångfald av natur
liga fiender för att kunna minska skörde
skadorna av en av de viktigaste skadegörarna 
på stråsäd i Sverige, havrebladlusen. Denna 
bladlus övervintrar på hägg. Där kan antalet 
av den räknas på våren. Från dessa uppgifter 
går det att göra prognoser över hur stora an
greppen blir under sommaren. Lössen flyger 
in till fält med vårsäd i början av juni, där de 
under ungefär en månad snabbt kan föröka 
sig genom jungfrufödsel. Skadorna på skör
den är direkt relaterade till antalet bladlus
dagar (antalet bladlöss multiplicerat med an
talet dagar de är på sädesstråna) under jupi. 
Vissa år är det speciellt mycket bladlöss i 
farten- 1999 var ett sådant år. 

De naturliga fienderna till havrebladlössen 
är många- ett antal arter av större och mindre 
jordlöpare, andra insekter och spindlar. Många 
års forskning16 har visat att dessa övervintrar 
och födosöker runt åkrarna men kan bege sig 
ut i fälten i juni och äta bladlöss. Det är alltså 
viktigt att de finns på plats när bladlössen 
landar. Även om man länge anat att de natur
liga fienderna är viktiga för att hålla tillbaka 
bladlusskadorna, har det saknats experimen
tella data som kunnat övertyga bönderna om 
vikten av att ha en mångfald av dessa på sina 
gårdar. 

Vi utnyttjade bladlusåret 1999 för att un
dersöka hur viktiga de naturliga fienderna 
egentligen är. Genom att stänga dem ute från 
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delar av fältet med hjälp av barriärer, kunde vi 
få ett mått på hur mycket de påverkade blad
lusförekomsten. Vi gjorde studien på ett antal 
ekologiskt och konventionellt odlade gårdar 
i en gradient från småskaliga till storskaliga 
landskap i Uppland. Redan tidigare visste vi 
att jordlöparna var fetare och därmed för
modligen mådde bättre på gårdar i småska
liga landskap, och på ekologiska gårda1: 17 

Ändå blev vi förvånade över de tydliga 
effekterna som landskapet runt omkring fälten 
hade på de naturliga fiendernas förmåga att 
hålla nere bladlusförekomsten. Betydligt färre 
bladlöss etablerade sig i småskaliga landskap 
och på ekologiska gårdar. Orsaken var att 
många av dem blev uppätna av predatorerna, 
vilka var effektivare i landskqp med mindre 
fält, mer kantzoner och mer gräsmarker. Ju 
färre bladlöss som etablerades, desto lägre 
blev de totala angreppen av bladlössen. De 
naturliga fi!"nderna hade en stor effekt på 
skörden - den blev i medeltal 30% större tack 
vare dem (även· om besprutning med bladlus
gifter kunde rädda lite mer än detta). Sam
mantaget visar dessa resultat att jordbruka
ren har nytta av att gynna skadegörarnas 
naturliga fiender, och att det spelar roll hur 
hon eller han väljer att utforma odlingsland
skapet på sin gård. De stora landskapsför
ändringarna under 1900-talet missgynnade 
många delar av den nyttiga biologiska mång
falden, men vi börjar nu få kunskaper som 
kan hjälpa morgondagens jord- och skogs
brukare att planera och utforma bättre fun
gerande odlingslandskap. 

Det stora experimentet 
De stora förändringarna som landskapet ge
nomgått och som kommer att fortsätta i fram
tiden, är egentligen ett gigantiskt experiment 

" Bl.a. Ekbom Bet al. 1992. Ent. exp. appl. 65:215-23; BommarcoR.1998. Eco!. Appl. 8: 846-53. 
17 Östman Ö et al. 2000. Ecol. APpl: (under tryckning) 
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rörande ekologiska konsekvenser av storska
liga markanvändingsförändringar. Men expe
rimentet har tanklöst styrts av krafter utanför 
ekologin- av storskaligt jord- och skogsbruk, 
av "planering" av städer och regioner, av trans
portsektorns behov, av globala marknadskraf
ter, o.s.v. Tanklöst, därför att dessa sektorer 
inte har getts ( eller kan ges) uppgiften att ut
värdera konsekvenserna av de landskapslör
ändringar de orsakar. Problemet för de eko
loger som ska bedöma effekterna av dessa 
omedvetna experimentet med landskapsför
ändringar är att det saknas adekvata kontroller 
Qämlörelseobjekt). Det har inte heller gått att 
styra experimentbehandlingarna, vilket i och 
för sig är nästan omöjligt i landskapsskala. 

Kanske är det under sådana förhållanden 
att begära för mycket av ekologerna att de 
ska kunna förutsäga effekterna av förändring
ar i markanvändningen. Å andra sidan kan vi, 
som jag visade med exemplen om fjärilar och 
naturliga fiender i odlings landskapet, faktiskt 
utnyttja naturliga experiment på landskaps- · 
nivå. Gradienter i landskapsstruktur, eller 
olika odlingsmetoder som ekologisk och kon
ventionell odling kan belysa vilka effekter 
som variationen i markanvändning kan ha. Ett 
intelligent utnyttjande av sådana situationer 
bör kunna göra oss betydligt klokare. 

Ytterligare ett problem är sektoriseringen 
av samhället. Landskapet påverkas av beslut 
i ett flertal sektorers verksamhet, vilka har 
mycket litet kontakt med varandra. Ingen be
höver ta ansvaret för landskapet som helhet. 
Det finns exempelvis en historisk och djupt 
rotad uppdelning i jordbruk och skogsbruk 
inom samhällsplanering och forskning. Till 
och med på det lantbruksuniversitet som 
borde ta ansvar för helheten i utnyttjandet av 
naturresurserna finns en ofattbar klyfta mel
lan jordbruks- och skogsfakulteterna (läs: selc
torerna). Men varken de många markägare 
som äger både jordbruks- och skogsmark 
eller flertalet av de organismer som finns i 
odlingslandskapet gör i praktiken någon mot-
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svarande uppdelning. Liknande förhållanden 
råder vad gäller samspelet mellan havs- och 
landmiljö, där sektorerna förefaller än mer 
isolerade från varandra. För att lösa problem 
förknippade med framtidens landskapsför
ändringar krävs att sektorerna åläggs att !llz: 
mens amt arbeta för att bibehålla fungerande 
)andskao som t.ex. säkerställer fortsatta flö
den av ekosystemtjänster. 

Sett i detta perspektiv anser jag att den bio
logiska mångfalden är viktig att bevara av 
flera anledningar. Den är en viktig naturresurs 
i sig. När miljön förändras (t.ex. klimatet) bi
drar mångfalden i landskapet till att upprätt
hålla ekosystemtjänsterna. Därmed är en be
varad biodiversitet ett kvitto på att de biolo
giska naturresurserna långsiktigt säkerställs, 
trots att vi inte kan förutsäga vad som kom
mer att hända i framtiden. 

Slutord 
Även om vi faktiskt vet något om vilka ekolo
giska konsekvenser som landskapets föränd
ringar ger, behöver vi mycket bättre än nu 
förstå de långsiktiga effekterna såväl på art
och mångfalds nivå som på ekosystem proces
ser. Vi behöver också mer förståelse av driv
krafterna för de landskapsförändringar som 
sker, dvs. ekonomin, samhället och dess pla
nerings processer. Eller kanske det är avsak
naden av planering i dagens samhälle som är 
ett problem, som leder till förluster av både 
mångfald och ekosystemtjänstei: Ökad för
ståelse av hur samhället påverkar landska
pets-förändringar kan leda till fruktbara dis
kussioner mellan ekologer, ekonomer och 
samhällsvetare om hur natur- och kulturland
skapet kan skapas medvetet, och inte fort
sätta vara en restprodukt av beslut i olika 
icke-kommunicerande sektorer. Då kommer 
vi också få ett bättre underlag för den plane
ring inför en osäker framtid som borde vara 
en självklarhet i ett civiliserat samhälle. 
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Tack 
till Margareta Ihse och Knut Per Hasund för 
inbjudan till mötet, och till Anki Weibull, 
Örjan Östman och många andra kollegor för 
lån av data och ideer. Undersökningen av 
naturliga fiender hade inte varit möjlig utan 
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den forskning som Barbara Ekbom, Staffan 
Wiktelius, Philip Chiverton, Hemik Wallin och 
Riccardo Bommarco m.fl. har bedrivit under 
många år. SJFR har stött mina landskaps
ekologiska forskningsprojekt. 
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Skogslandskapets innehåll 

- Vi har stor kunskap om svensk skog och 
mark - men behöver naturligtvis ny och 
mer kunskap! 

- Vi söker ständigt efter nya balanspunkter i 
ett dynamiskt, föränderligt skogslandskap 
- men tar vi skogens historia med oss! 

- Vi gör allt fler och mångfasetterade scena-
rier och prognoser - men framtidens vär
deringar känna vi icke! 

Utifrån dessa påståenden - av lite halvfilo
sofisk karaktär - tänkte jag fundera en del 
över skogslandskapets framtida innehåll och 
i hur hög grad vi medvetet skapar det eller 
i hur hög grad "det bara blir så". Det finns 
naturligtvis närmast oändligt många variabler 
och infallsvinklar att attackera i ett sådant 
frågekomplex. Subjektivi och föga vetenskap
ligt har jag valt följande fyra infallsvinklar. 

A. Skogsbestånden och hela skogslandskap 
blir allt tätare. 

B. Fördelningen av trädslag i skogen föränd
ras. 

C. Tillgängligheten till skog (den verkliga och 
den virtuella) ökar. 

BOWALLIN 
Enhetschef 
Skogsstyrelsen 
Jönköping 

D. Bristen på tystnad (även i skogen) finns 
redan och kommer att uppmärksammas 
mer och mer. 

I hur hög grad styr vi utve_cklingen av dessa 
fyra variabler? Vilka blir effekterna för: 

1. Människors hälsa 

2. Den biologiska mångfalden 

3. Kulturhistoriska värden 

4. Ekosystemens långsiktiga produktionsför
. måga, och 

5. En god hushållning med naturresurser för 
att använda de fem grundläggande värde
na i den nu aktuella miljömålskommittens 
betänkande "Fm.mtidens mi/jö - allas vårt 

. ,. ansvar!" 

En helt avgörande fråga sett med sekelper
spektiv är naturligtvis eventuella klimatför
ändringar, både vad gäller temperatur och 
nederbörd. Om vi får Sydtysldands klimat i 
Skåne, Skånes i Mälardalen och Mälardalens 
långt upp efter Norrlandskusten blir de funde
ringar som nu följer "mindre böljeslag i den 
stora vågen". Jag litar på att andra under 
dagen tar upp denna ödesfråga och ägnar res
ten av mitt föredrag åt "böljeslagen". 
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Tätare skogslandskap 
Under hela 1900-talet har vi fått mer och mer 
skog - landets virkesförråd bara ökar. Inget 
tyder idag på att denna trend skulle brytas. I 
början av 1960-talet hade vi i genomsnitt 95 
m3sk/ha och år 2000 ca 130 m3sk/ha. Med 
samma ökningstakt, närmare 1 m3sk per hek
tar och år, skulle vi år 2050 ha ca 175 m3sk/ha. 
(Österrike, Schweiz och Slovenien har idag 
över 300 m3sk/ha i sina skogar.) ··Några orsa
ker till detta är: 

- uppbyggande skogshushållning, d.v.s. lägre 
avverkning än tillväxt, 

- en åldersklassfördelning med allt större 
andel skog i de mest växtliga åldrarna, 

- medveten skogsvård, och 

- gödslande kvävenedfall. 

Skogsbestånden och hela skogslandskap blir 
också tätare genom att "luckorna", marginal
betesmarkerna, med sina kantzoner aktivt 
eller passivt äts upp av skogstäcket. Den små
skaliga markanvändningen minskar och de 
avklingande effekterna av skogsbetet blir mer 
och mer osynliga. 

Är då en tätare skog positiv för människors 
hälsa? Ja och nej! Ja, för det ger möjlighet att 
ta tillvara mer råvara som förvandlas till arbe
te och välstånd. Det ger också möjlighet till 
mer naturvård (hur vi delar kakan) i form av 
mer områdesskydd. För människans rekrea
tion tror jag däremot att en allt tätare skog 
bl.a. blir tråkigare, mörkare och bärfattigare. 

Ett tätare skogslandskap med tätare, virkes
rikare skogs bestånd, där kantzonernas längd 
och kvalitet minskar missgynnar flera arter 
än det gynnar. Här fordras säkert ökad med
vetenhet och aktiva åtgärder för att klara den 
biologiska mångfalden. 

Hur de kulturhistoriska värdena kan klara 
sig bedömer jag mera hänger samman med 
hur vi utför de skogliga åtgärderna och inte 
hur tät skogen är. Det biologiska kulturarvet 
tar dock förmodligen stryk snabbare i en tät-
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nande skog .. Skogsekosystemens långsiktiga 
produktionsförmåga bedömer jag inte även
tyras av tätare skogar. Fortsatt uppbyggnad 
av virkeskapitalet är ju med hittillsvarande 
facit i hand en god hushållning med natur
resurserna. 

Effekterna av en tätare skog är således en
ligt mitt enkla synsätt mest positivt, men med 
ett stort varnande finger för att många ljus
och "luck"-krävande växt- och djurarter fort
satt kommer att missgynnas allvarligt. 

Trädslagsfördelningen förändras 
Andelen av olika trädslag har på landsnivå 
haft en förhållandevis odramatisk utveckling 
under 1900-talet. Bakom rikssiffrorna döljer 
sig dock några varandra motverkande tren
der, Det gäller främst "förgraningen" i söder 
och i viss mån "förtallningen" i norr1 men även 
blandskogarnas tillbakagång i vissa regioner. 
Jag vill här uppehålla mig vid den ökade gran
andelen i södra Sverige. Med granandelarna i 
respektive åldersklass som utgångspunkt 
innebär de kommande decennierna förutom 
en tätare skog en i än högre grad grandomine-
rad skog. !<lövviltstammarnas storlek gynnar 
nu under några decennier granen vid valet av 
trädslag i föryngringen, i tillägg till hittills
varande lönsamhet och den för gran relativt 
enkla och säkra skogsskötseln. 

Är då denna utveckling bra för människors 
välbefinnande. Min slutsats blir densamma 
som ovan - eller förenklat uttryckt: granen 
ger resurser och därmed valmöjligheter, men 
ofta en alltmer ensartad miljö för friluftsmän
niskan med I.ex. mindre variation i upplevel
sen av olika årstider. 

Ett alltmer granskogsdominerat landskap 
leder naturligtvis till förändringar för flora 
och fauna. Vi får ett artfattigare landskap, ett 
skogslandskap där lägesbundna kontinuiteter 
och biologiska kulturarv riskerar att brytas. 

De kulturhistoriska värdena döljs: spåren 
av tidigare generationers odlarmöda och övrigt 
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skogsutnyttjande blir osynliga, åtminstone i 
den yngre och medelålders granskogen. Huru
vida vi lyckas bevara spåren och inte skada 
dem i oacceptabel omfattning beror i försto
ne inte på vilket trädslag som där växer, utan 
på den kunskap, de värderingar och de eko
nomiska resurser vi har, samt den skogssköt
selteknik vi utvecklar. Valet är vårt! 

Att odla gran i flera generationer (utan 
någon form av växelbruk) med eller utan 
kompensationsgödsling; tär det- och i så fall 
i vilken takt - på markens långsiktiga produk
tionsförmåga? Är det en god hushållning med 
naturresurser? Detta är en s.k. het fråga i 
debatten idag. Rimligen står vi på en allt säk
rare kunskapsgrund för varje år som går. Krä
ver försiktighetsprincipen att vi agerar nu 
eller kräver principen att vi är "försiktiga" och 
väntar? Förvisso ingen lätt fråga, men för att 
anknyta till konferensens rubrik, vl kan göra ett 
medvetet val och vi kan också i vanlig ordning 
efter någon tid göra ett nytt medvetet val. 

Tillgängligheten ökar 
Skogsbilvägnätet har byggts ut som en eko
nomiskt nödvändig del i skogsutnyttjandet. 
Främst i.norr krävs fortfarande mycket ny
byggnad, medan det i söder snarast krävs 
standardförbättringar. Detta leder också till 
ökad tillgänglighet av skogsmark för allmän
heten. Sverige blir fortfarande biltätare och vi 
har en sedvanerätt- allemansrätten - att vis
tas i naturen. Frågan är "bara" om kommande 
generationer kommer att "bry sig om" eller 
vilja utnyttja denna höga tillgänglighet. Med 
fortsatt urbanisering, med en ungdomsgene
ration som i allt större utsträckning inte har 
koppling till landet ens via far- eller morför
äldrar, tror jag att utnyttjandet av skogen -
trots ökad fysisk tillgänglighet - kommer att 
minska. Däremot kommer det virtuella nytt
jandet av skogen att öka: att I.ex. uppleva 
skogens nyckelbiotoper, växter och djur inter
aktivt via "rutan" kommer, var så säker. För-

Skogslandskapets innehåll 

hoppningen kan ju sedan vara att detta leder 
till ett behov att uppleva "den riktiga natu
ren"! 

Skogen skulle redan idag kunna betyda 
mycket mer för människors hälsa och välbe
finnande - om detta finns både svenska och 
internationella studie1: Betydelsen skulle kun
na bli än större framgent! Här är jag dock 
mycket tveksam till att vi/samhället kommer 
att göra något medvetet val. Vi styrs nog i 
högre grad av trender och livsstilsfrågor -
vilka som nu skapar dessa! 

Den virtuella tillgängligheten borde vara 
positiv för bevakningen av den biologiska 
mångfalden och de kulturhistoriska värdena. 
Negativa utvecklingar och larmsignaler upp
märksammas och folk tar ställning. Då ligger 
det- också i vanlig ordning - ett stort ansvar 
på dem som producerar budskapen, att vara 
"tillräckligt vidsynta och lagom balanserade". 

Tystnad ( och buller) 
koncentreras 
Vi omger oss med allt mer ljud och oljud. 
Tänk efter, vilka ljud fanns på 1600- och 1700-
talen? Vid förra sekelskiftet? Och nu? Tyst
naden är en resurs, ett behov som jag tror är 
mycket underskattat. Vi upplever nästan alla 
dagligen samhällets ljudkuliss. När vi ska 
plocka bär eller åka skidor på vårvinterns 
skare rullar ljudmattan från långtradare flera 
kilometer in över skogar och myrar - eller 
också dyker några skotrar upp! Varje flygplan 
läg,?er varje sekund beslag på kvadratkilo
metrar på tystnadens bekostnad." Andra län
der uppmärksammar detta mer än Sverige. 

Utvecklingen leder till en koncentration av 
både buller och tystnad, som en följd av urba
niseringen och avfolkningen. De flesta av oss 
utsätts för allt mera ljud, medan några få får 
det tystare. Vi kommer att göra äventyrsresor 
till tystnaden! 

Växterna, de kulturhistoriska värdena, den 
långsiktiga produktionsförmågan och den 
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goda hushållningen med naturresurser "bryr 
sig" nog inte om ljudnivån i skogslandskapet. 
Vissa djurarter däremot är ju känsliga för 
störningar- de som är och förblir glesbygd
ens djurarter. 

Avslutning 
Jag h~r gjort en del reflexioner övJ'r'några 
storskaliga förändringar i skogslandskapet 
och över skogslandskapets framtida innehåll. 
Perspektiven har varit: Täthet, Trädslag, Till
gänglighet och Tystnad; 4 T plus den kanske 
allt överskuggande Klimatfrågan. 

Jag har funderat över hur dessa förändring
ar påverkar 

1. Människors hälsa, 

2. Den biologiska mångfalden, 

3. Kulturhistoriska värden, 
, 
' 
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4. Ekosystemens långsiktiga produktions-
förmåga, och 

5. God hushållning med naturresurserna. 

De flesta faktorer som styr utvecklingen kan 
vi påverka medvetet. Men frågorna är så kom
plexa, på så många sätt generations- och 
nationsöverskridande, beslutsfattarna är så 
många, och drivkrafterna så varierande. Min 
slutsats blir därför att de enskilt ofta med
vetet fattade besluten på lång sikt fortsätter 
att leda till landskapsförändringar som vi 
samlat bara delvis styr över. Jag har helt sub
jektivt "summerat" mig på följande sätt i ta
bellen nedan. Förmodligen en omöjlig uppgift. 
Jag har också svårt att bestämma mig för om 
min framtidsbild generellt är mest positiv, 
mest negativ eller bara visar på en intressant 
möjlig utveclding. Allt beror på det perspektiv 
man anlägger. 

Förmodligen har jag inte tagit fram de allra 
viktigaste variablerna. Men om nu dessa fyra 

En "tankematris". Effekter på grundläggande värden av storskaliga Jandskapsförändringar. 
Positiva(+), negativa (-), indifferenta (0) ctler mycket svårbedömda(?) effekter. 

Storskafö•a la11dskansföräudrin1 ar 
Grundläggande A. B. C. D. "Summa" Klimatför-
värden Tätare T rädslags- Tmgäug- Tystnaden ändringar 

skogsbeståud fördelning ligheten en bristvara 
skousJandskan förändras ökar 

1. Människors hälsa Både 
+och-

2. Den biologiska Mest Ger 
månafalden -

3. Kulturhistoriska Både allt 
värden +och-

4. Ekosystemens Mest över-
långsiktiga pro- ? 

duktionsförmåna skuggande 
5. En god hushåll- Mest 

ning med natur- + effekter 
resurser 

"Summa" Mest Både Mest Mest 
+ +och- + -

Medvetet skapat Mest ja Mest ja Mest ja Mest nej 

104 

_j 



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 140:5, 2001 

åtminstone är viktiga variabler kan läsaren 
gärna själv fundera över i vilka av de tomma 
rutorna ni sätter+,-,? eller 0. Och vad er 
"summering" och slutsats blir! Jag vill med 
avsikt sluta i lite av en förvirring eller - med 
ett mer salongsfähigt ord - lämna öppet för 
diskussion, genom att själv inte entydigt svara 
på frågan om landskapet är en restprodukt 
eller medvetet skapat? 

Varför inte sluta med Alf Henrikssons dikt 
"Monolog för envar", som illustration till det 
medvetna eller omedvetna valet. 

. ,. 

Skogslandskapets innehåll 

Hade jag fått vad jag aldrig fick 
så hade det gått som det aldrig gick. 
Hade jag mött den jag aldrig mötte 
och hade jag skött vad jag aldrig skötte 
och hade jag känt vad jag aldrig kände 
hade åtskilligt hänt som nu aldrig hände. 
Ja, hade jag gått dit jag aldrig går 
så hade jag stått där jag inte står. 
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Människan i landskapet, landskapet 
i människan 

Om landskapsbegreppet 
Ordet landskap varierar i betydelse mellan 
olika människ01: Dessutom används det meta
foriskt i olika sammanhang. I begreppet land
skap innefattar människor sällan alla detaljer 
som omgivningen består av, t.ex. fenomen 
som kan klassas på varjehanda sätt: vackert 
-fult, stoi't- smått, gammalt och nytt, natur
givet och kulturbetingat, fysiskt och immate
riellt o.s.v., och som tillsammans skapar den 
slags helhet som vi här kommer att tala om. I 
stället är det vanligt att man bryter ut olika 
"segment" för att analysera landskapsinne
hållet mot bakgrund av de intressen man har 
och den utbildning man skaffat sig. Ekologen 
ser inte samma sak som bebyggelsehistori
kern ute i landskapet men båda utnyttjar sam
ma terminologi, ofta syftande på landskap i 
oinskränkt mening. 

Landskap som begrepp är därför svårfång
at. I germanska språk har det sitt ursprung i 
ett kulturellt sammanhang. Från början mena
de man helt enkelt ett område som tillhörde, 

ULF SPORRONG 
Professor 
Stockholms universitet 

och blev format av, en speciell grupp män
niskor. Senare, under 1600-talet, kom det att 
motsvara ett område återgivet i konsten. För 
de flesta har det säkert än i dag bland annat 
betydelsen av landområde och sceneri. Inte 
sällan förväxlas det dock med ordet natur 
och med det administrativa begreppet land
skap (Skåne, Blekinge etc). Det senare begrep
pet har för övrigt också sina rötter i det kultu
rella landskapsbegreppet. 

Vad som ytterligare komplicerar det hela är 
att olika betraktare eller utnyttjare av land
skapet på ett mentalt plan betraktar land
skapsinnehållet "efter sina behov". Landska

. p'et består då inte bara av fysiskt påtagliga 
fenomen utan också av immateriella värden 
som binder samman människor på olika sätt, 
t.ex. genom bebyggelsenamn, jordägande, 
landskapets skönhets- och identitetsskapan
de värden, etc. Vad som ytterligare kan förvir
ra är att vi vanligtvis sällan talar om hela land
skap i olika sammanhang utan oftast om mer 
eller mindre specificerade delmängder som 
natur- och kulturlandskap, eller underavdel-
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ningar av dessa senare begrepp, tex. fjälland
skap, jordbrukslandskap, bebyggelseland
skap, o.s.v. 

Landskapet ldassificerat efter 
betraktarens kunskaper och 
yrkesintresse 
Ett sätt .att systematisera diskussiontn om 
landskapsbegreppet kan vara att beskriva det 
utifrån hur olika grupper ser på landskapet 
och dess innehåll. Den norske geografen 
Michael Jones har vid flera tillfällen klassifi
cerat landskap efter betraktarens kunskaper 
o.ch intressen (Jones 1988). Man kan göra 
bl.a. följande indelning av hur olika intressen
ter ki!n se på kulturlandskapet och hur de 
tolkar själva landskapsbegreppet: 

L Kulturlandskapet ses som ett slags krono
logiskt stadium i en ständigt pågående ut
veckling. ,Kulturlandskap skapas och om
formas genom människors behov, ideer 
och kulturella aktiviteter. Man skulle kun- ', 
na säga att naturlandskapet ersatts av kul
turlandskapet och därigenom omformats 
till ett landskap ( det "totala" landskapet). 

2. Kulturlandskapet är "placerat" ovanpå 
naturlandskapet i en slags vertikal dimen
siori. Naturlandskapet är grunden för den 
mänsldiga aktiviteten - ett slags spelplan 
om man så vill, som avgör hur de naturliga 
resurserna kan utnyttjas. 

3. Hos många människor jämställs kultur
landskapet med landsbygd- som en mot
sats till staden. 

4. Kulturlandskapet är en viktig del av vårt 
natur- och kulturarv- något av värde ·som 
vi ärvt av det förflutna. Man kan tala om 
avtryck efter människors tidigare aktivi
teter. Det innehåller ekologiska och kultu
rella värden. Landskapet blir då föremål 
för planering och bevarande. 
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5. Kulturlandskap har sceniska och estetiska 
värden som uppfattas av allmänheten, 
konstnärer-och landskapsplanerare. 

6. Delelement i landskapet har viss mening 
eller betydelse för enskilda människor eller 
grupper av människor och deras olika 
aktiviteter. Man talar här om identitetsska
pande drag som ofta kommer till uttryck i 
konst och litteratur. Människor har sina 
rötter i landskap som på olika sätt haft en 
socioekonomisk eller kulturell mening för 
dem. 

Landskapet: restprodukt eller 
medvetet skapat? 
Om vi då skulle "snäva in" tolkningen för att 
passa dagens tema kan vi börja med att kon
statera att frågan om slump eller medveten
het inte kan besvaras på ett enkelt sätt. Det 
beror på betraktaren. Nästan alla landskaps
förändringar som har mänsklig anknytning 
har också en bakgrund i medvetet handlande. 
Kulturlandskapet kan sägas vara det fysiska 
uthycket för humanekologiska och socioekono
miska förändringar över tiden. Landskapet är 
dynamiskt och förändras ständigt -det utgör 
ett slags respons på abiotiska och ekologiska 
processer men också på sociala krafter. Särskilt 
viktiga faktorer i sammanhanget är ägande 
och makt över markutnyttjandet. 

Men landskapet kan också betraktas som 
en restprodukt. Många människor- inte minst 
landskapsekologer och forskare om kultur
landskapet betraktar (kultur)landskap som 
värdefulla drag i den av människan tidigare 
skapade miljön. Dessa avtryck hotas nu av 
förändring eller utplåning. Det ligger naturligt
vis mycket i detta. En hel yrkeskår värnar om 
den "gröna miljön" i form av lövskogar och 
gräsmarker samt de fysiska kulturlämningar 
som man ofta kan sammanbinda med dessa 
"omistliga" ekologiska miljöer. Vad det hand
lar om är att bevara, eller i varje fall inte av 
ren okunnighet förstöra, de restelement·vi ··,,. 
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ännu äger som arv efter det gamla, förindu
striella jordbrukssamhället i form av odlings
spår, bebyggelselämningar, ädellövskogar 
och gräsmarker. 

Landskap har historiska djup 
Nästan alla landskaps typer har ett historiskt, 
kulturellt djup. Vi har en del naturgivna land
skap som i stort sett saknar mänsklig påver
kan, i varje fall i den meningen att de saknar 
direkt synliga artefakter med mänsklig an
knytning. Vissa extremt utformade/omforma- · 
de kulturlandskap, t.ex. resultatet av invall
ningsföretag, saknar också ofta ett synligt his
torisk-kulturellt djup. I övrigt kan man·säga att 
vruje landskap består av en samling fenomen 
som förekommer vid sidan av varandra. 
Dessa behöver i och för sig inte ha kausala 
samband - oftast är de tillkomna vid skilda 
historiska tillfällen. Trots detta förekommer 
de alltså tillsammans i vår fysiska omgivning 
och på så sätt utgör de en odelbar helhet: 
själva landskapet i den mening som begrep
pet används här. 

Detta innebär att landskapet kan studeras 
sektorsvis efter temporalaprinciper: arkeolo
gi, historia, vegetationshistoria, o.s.v. Sam
tidigt kommer dock även landskapets helhet 
att betyda något i sammanhanget. I själva 
verket är det just denna sammansatta mosaik 
som ofta ger själva karaktären hos ett visst 
landskap - en karaktär som sålunda byggs 
upp av olika element av viss betydelse för de 
olika människor ( och djur?) som vistas i land
skapet. Däimed tangerar vi landskapets bety
delse och mening för alla de människor .som 
bor där eller kommer dit på besök. Det finns 
alltså många sätt att förhålla sig till en speci
ell landskapstyp. 
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Således, det är viktigt att skilja på landska
pets olika segment i form av temporala eller 
rumsligt specifika inslag och den mosaik eller 
helhet som landskapet samtidigt också utgör. 
I det senare fallet kan vi tala om att "läsa" 
landskapet - ett ännu tämligen outvecklat 
kunskapsområde i vårt land. Vad gäller tolk
ning av olika landskapskaraktärer i bredare 
mening kan vi här peka på ett försummat 
område inom forskningen, bortsett möjligen 
från de estetiska vetenskaperna och kanske i 
viss mån även den geografiska forskningstra
ditionen, som emellertid är på väg att förlora 
denna speciella kompetens. 

För att åskådliggöra resonemanget hän
visar jag till figur 1. Landskapet har där skik
tats upp i "historiska lager", allt ifråri de grund
läggande naturfenomenen till olika tidshori
sonter. Dessa studeras av arkeologer, histo
riker, ekonomhistoriker, ekologer respektive 
vegetationsforskare. Överst i figuren finner vi 
det sammansatta "totala" landskapet, som 
alltså också skall studeras på sina egna vill
kor. Detta senare har, som sagt, hittills ofta 
blivit försummat i diskussionen om land
skapstyper och hur dessa har tillkommit och 
förändrats genom tiderna samt vilken bety
delse det kan tänkas ha för nutidsmänniskan. 

Landskapsstudier sker på olika 
skalnivåer 
Vi hru· ovan diskuterat olika ansatser för stu
dium av landskap. Av detta följer att olika 
betraktare har behov av att utnyttja olika 
'sl<alnivåer. Det är inte givet att de så kallat 
"storskaliga"' förändringarna bäst studeras i 
en liten, översiktlig skala med hjälp av t.ex. 
satellitdata, flygbilder och kartor. Verkliga 
orsakssamband finner man nämligen i all-

1 Jag använder skalbegreppet i enlighet med kartans system. Stor skala är därmed liktydigt med skalnivåer under 
1:20 000. Över den nivån finner vi en skala anpassad till landskapet i mera övergripande mening. 
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The present-day landscape 
A composite of physical and Jntangib!e structures and 

elements from recent and earlier tlme periods. 

After AD 1940 -The modern landscape 

Erasing layer wlth dlsappearing structures. Abondonment, 

fragmentation and Isolation of ogrlcultural !and 

1900-1940 (transltion period) 

AD 1750-1900 - The enclosure Jandscape 

Re-organisation of holdings, new fencing systems. Large 
scale arab!e cultlvation, mainly for arable land. 

1100 - AD 1750 - The historical landscape 
Spatlal organisation ot settlements. Permanent inägomark -
utmark system lnc!uding vast areas of fadder produclng 

ecosystems 

' , 

1500 BC - AD 1100 - The prehlstorlc landscape 
Prehlstorlc stone walls, clearance calrns. 

The physlcal landscape 
A prerequisite for human utilisation. 

Fig. I. A schematic overvie11· oj the retrospective approach suggestedj{Jr studies qfgrasshmd l~vnamics in 
so11th Sweden. The principal time periods in the south Swedish lwulscape evolution are shown as a system 
ofoverlaying lime layers indicating the origin of/andscape eleme11ts in the present~day famfscape. The 
retrospective perspective 11tifises il{formation ofthe past, provided by old cadastral maps and aeriaf 
photographs, as a means to understanding the present (modffied after Skånes & Tollin 1991 ). 
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mänhet bäst i storskaliga sammanhang, d.v.s. 
inom den enskilda biotopen, hos jordbruks
företaget eller varför inte i företagets styrelse-
rum och vid politikers eller myndigheters 
sammanträden. 

För det övergripande landskapsbegreppet, 
d.v.s. landskapet sett som vår omgivning i 
form av en odelbar helhet, bör man därför 
utveckla en metodik som sammanbinder det 
lilla med det stora. Övervakningssystemen 
bör utvecklas så att man i landskapsskalan 
även kan iaktta, och helst också förstå, vad 
som händer på detaljnivån. Inte sällan får 
detta ske på indirekt väg, med hjälp av s.k. 
proxidata. Här står vi inför en angelägen upp
gift när det gäller att utveckla landskapsforsk
ningeri. 

Landskapsforskningen behöver 
utveckla större teoretisk med
vetenhet 
Vi behöver utveckla bredare kunskap om 
vilka mekanismer som styr de processer som 
leder till förändringar i landskapsrummet. 
Humanister, naturvetare och samhällsvetare 
har inget riktigt bra fungerande kommunika
tionssystem därvidlag. Det här beror natur
ligtvis på att traditionerna inom olika forsk
ningsområden är olika. En viktig skiljelinje går 
mellan studier av detaljer och helheter i vår 
omgivning. En annan går mellan undersök
ningar som inkluderar mänskligt beteende i 
orsakssammanhangen och sådana som inte 
gör det. Landskapet är, som visats, synner
ligen komplext. Desto större blir kravet på 
stringens i dialogen inbördes mellan forskar
na samt mellan forskningen och dess tillämp
ning. 

Självklart kan detaljer i landskapet stude
ras utan att mänskligt beteende dras in i dis
kussionen. För att förstå landskapets föränd
ringar, är det däremot nödvändigt att bygga in 
människans handlande i de studier man vill 
genomföra. I första hand kan det vara rele-

Människan i landskapet, landskapet i människan 

vant att studera människans beslut på olika 
nivåer. Vem eller vilka är det som beslutar om 
hur landskapets skall hanteras? Inte sällan fin
ner vi som sagt att faktorer som ansluter till 
frågan om markägande och rätten till mar
kens nyttjande har stor betydelse för vad som 
skall hända i landskapets utnyttjande. Det kan 
i sin tur leda till förändringar av landskapet på 
såväl kort som lång sikt. Landskapet är som 
bekant aldrig statiskt. Det måste därför stude
ras ur processperspektiv. Uppgiften vi står 
inför är alltså att medvetandegöra process
perspektivet samt att finna fungerande kopp
lingar (nomenklatur, teorier) mellan land
skapsforskare som tillhör olika ämnesom
råden (figur 2). 

Landskapet som platsen för 
forskningsintegration 
Det sagda innebär inte att samordningen be
höver bli besvärlig. Tvärtom, landskapet kan 
mycket väl betraktas som en lämplig plats för 
just forskningsintegration. Olika landskaps
forskare har i alla fall det gemensamt att land
skapet, miljön runt omkring oss, utgör själva 
intressefältet. Det borde därför finnas goda 
förutsättningar för att finna formen för en 
dialog kring olika företeelser i landskapet. 

Landskapet betraktat som en 
odelbar helhet 
Landskapsforskningen måste således i fram

. tiden utgå från något slags diagnostiskt per
spektiv i analysen av helheter. Det krävs att 
en bred uppsättning komponenter tas med i 
beräkningarna - ett slags systemanalys om 
man så vill. Inte bara fysiska flöden behöver 
beaktas utan också immateriella förhållan
den, t.ex. de som styr markutnyttjandet 
(Sporrong 1996). Den fysiska innehållet i land
skapet måste kompletteras med fenomen 
som har med tolkningar. och värderingar att 
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skaffa. Sektoriseringen inom landskapsforsk
ningen utgör därför ett problem i dag. Bland 
annat saknas som sagt gemensamma teoretis
ka ansatser och nomenklatur som grund för 
en vital diskussion olika forskare emellan, 
Man skulle kunna uttrycka det så att forsk
ningen saknar ett fungerande interface mellan 
människa och natur, mellan det mentala och 
det fysiskt påtagliga. Här står landskapsforsk
ningen inför en verklig utmaning om syftet är 
att beskriva och analysera landskapet i hel
hetstermer. 

Slutsatser 
Sammanfattningsvis skulle studiet av stor
skaliga landskapsförändringar behöva för
stärkas genom att: 
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1. Den historiska komponenten i landskaps
studierna måste stärkas. 

2. Metoder för hur landskapssammanhang
ens lilla skala skulle kunna bindas sam
man med den stora måste fortsatt utveck
las. 

3. Den teoretiska medvetenheten i land
skapsstudierna behöver utvecklas i den 
meningen att detaljer skall kunna knytas 
till helheter och tvärt om. 

4. Människan och hennes beslut som driv
kraft bakom landskapsomvandlingen bör 
ges större uppmärksamhet. 

5. Landskapet har en stor potential som plat
sen för lorskningsintegration, något som i 
sig borde kunna utnyttjas bättre i kommu
nikationen mellan forskare. 
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Slutdiskussion 

Herr Ulf Renborg: Jag har skött det företags
ekonomiska ämnet på Lantbruksuniversitetet 
förr i tiden. Nu arbetar jag för KSLA med ut
vecklingsfrågor för lantbruket. Mina frågor 
riktar sig kanske främst till Ulf Sporrong. 

För mig som inte arbetar som kulturgeo
graf är landskapet mark plus bebyggelse. Är 
detta relevant? l så fall har vi varit väldigt en
sidigt inriktade på marken och naturen idag. 
Det är kanske någonting som bör ändras? Jag 
uppfattade t.ex. landskapet som en livsmiljö 
som innehåller båda dessa element, mark och 
byggnader. 

Landskapet, landsbygden är inte längre B\t 
jordbrukslandskap. Det är ett landskap där de 
flesta som bor där inte alls sysslar med jord
bruk. Där finns allehanda folk som bor i över
blivna eller nya hus av väldigt blandad beskaf
fenhet. På landsbygden finns det även villa
områden som jag också tycker bör tas med i 
bilden. Min fråga är: hör inte även bebyggel
sen till helheten, bör den inte inkluderas? Då 
måste vi studera dessa förändringar som sker 
just nu på landsbygden, som jag upplever som 
mycket drastiska, och som inte bara berör 
marken. 

En fråga i det sammanhanget är också -
hur är det med balansen mellan de forskare 
som är naturintresserade och de som är in
tresserade av lands bygden sett som både 
mark och bebyggelse? 

Professor U/fSporrong: Jag har inget tolknings
företräde, men vad jag ville säga var att man 
kan se det här på olika sätt. Vi har hört många 
exempel där man använder landskapet som 
en fmm av filter där saker och ting kan hända, 
men man tänker inte på landskapet i någon 

slags total mening. Det Du tar upp här är ju ett 
sätt att se det. Allting som finns naturgivet 
plus det som vi människor har skapat bildar 
ett helhetsbegrepp, landskapet. Då hör utan 
tvekan bebyggelsen dit, som jag ser det, och 
även de nya gårdarna som kommer till, fram
för allt runt våra större städer. Så landskapet 
kan ses i inskränkt mening, men det kan ock
så ses i denna mer totala mening. Problemet 
är bara att då blir det också svårhanterligt. 

Herr Ove Samuelsson: Det har varit en intres
sant dag och många fina infallsvinklar på land
skapet. Jag skulle vilja haka på det som Mar
gareta Ihse sade här mot slutet: Vem skall 
göra det? Det finns en art som egentligen inte 
har lyfts fram men som är väldigt viktigt i det 
här sammanhanget, och det är lantbrukarna. 
De bedriver många gånger naturvård och 
skötsel av landskapet, vid sidan om den eko
nomiska produktionen. Ekonomi behöver de 
för att överleva, men även då kan de många 
gånger vara utomordentligt fina naturvårda
re. Ett exempel: stadsträdgårdsmästaren får 
sin avlöning av staden för att sköta parker så 
länge som stadsborna tycker att skötsel är 
behövligt så att de lqm njuta av en fin stad. 
l,.i),Iltbrukaren får idag bidrag från EU och från 
staten för sin naturvård. Han är beroende av 
regering och riksdag, och av godtycke och 
vilja från dessa människor. Stadsträdgårds
mästaren producerar enbart en vacker stad, 
men lantbrukarens primära uppgift är egent
ligen att producera livsmedel så att vi alla kan 
köpa mjölk. Det är inte helt självklart att det 
i alla lägen kommer finnas mjölk och kött och 
potatis och mjöl att köpa om det är så att man 
helt plötsligt kommer underfund med att lant-
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brukarens naturvård är av noll och intet vär
de. Idag får lantbrukaren mellan 25 och 30% 
av sin inkomst från bidrag. Det handlar därför 
om en yrkesgrupp som lever och är beroende 
av bidrag för sin existens. Jag tycker att den 
här gruppen människor måste få komma in i 
dagens diskussion eftersom de är väsentliga 
för att det vi pratar om överhuvudtaget skall 
bli en realitet. 

Fil. dr Marie Stenseke: Jag hoppades 'att jag 
lyfte fram lantbrukarna, men kanske gjorde 
jag det inte tillräckligt tydligt i mitt anförande. 
Låt mig instämma helt med att lantbrukaren 
är en nyckelperson i sammanhanget. Jag tror 
att landskapsvård, till vilket omfattande sum
mor går nu för tiden, skulle bli mer ekono
miskt effektiv om man kunde uppmuntra lant
brukaren på flera sätt än bara genom bidrag 
eller ersättningar. I mina intervjuer har jag 
funnit att det hos den enskilda lantbrukaren 
många gånger finns en stolthet över att någon 
hittar natu,rvärden eller kulturhistoriska vär
den i de egna markerna. Skulle man få ett 
erkännande och uppmuntran för detta plus 
en viss ekonomisk ersättning så skulle man 
många gånger komma mycket längre med 
landskapsvården. Om det bara skickas peng
ar kanske den enskilde lantbrukaren inte för
står eller är informerad eller riktigt har kun
nat ta till sig vad det är för värden som man 
har sett på hans marker. Jag tror att en utökad 
dialog mellan myndigheter och de enskilda 
lantbrukarna vore av stort värde. Det är väl 
det som förhoppningsvis kommer att ske 
med det nya landsbygdsprogrammet. 

Herr Rune Frisen: Jag vill också betona lant
brukarens betydelse. Det nämndes lite snabbt 
i mitt anförande. Vi har erfarenhet av detta 
inom naturvården. Vi har mängder av natur
reservat som omfattar odlingslandskapet där 
vi har avtal med markägarna att sköta marken 
på visst sätt. Han får en årlig ersättning, dels 
för att t.ex. slå ängar eller låta beta värdefulla 
betesmarker, och så för att utöva tillsyn över 
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sitt eget och grannens reservat. Så markägar
na är i allra högsta grad med när det gäller att 
bevara områden i landet. 

Dessutom tror jag att EU:s stöd kommer att 
kvarstå. Vi vill från svensk sida rikta det starka
re och öka ersättningen till de värdefnllaste 
biotoperna i odlingslandskapet. Det är en viss 
form av styrning som vi vill se från svensk sida. 
Vi tycker att det nuvarande systemet är för 
krångligt och dessutom är det för brett. Det är 
viktigt att man får dessa ersättningar att. gå 
rätt, i synnerhet när vi skall utvidga EU mot 
öster för då blir det säkert konkurrens. 

Föreståndare Urban Emanue/sson: Om jag 
gjorde fel i mitt anförande och använde stöd 
i stället för ersättning så ber jag om ursäkt för 
det. Jag tycker det är oerhört väsentligt att 
alltid påpeka att just miljöersättningen för 
biologisk mångfald och liknande är en ersätt
ning för ett utfört arbete som görs åt oss. Det 
betalas kollektivt över skattesedeln, även om 
du tar vägen över Bryssel ibland. Vi betalar 
ändå för det. 

Det är två saker som jag skulle vilja knyta 
an till här. Det första är att det system för 
miljöersättning som finns idag och går till bio
logisk mångfald är knutet direkt till de konkre
ta ytorna som har mycket biologisk mångfald. 
Vad Jan Bengtssons anförande bl.a. antydde 
är att det finns ett biologiskt värde i det totala 
landskapet och inte bara i ytorna. Som Jan 
Bengtsson sade vet vi fortfarande relativt lite 
om detta. Om det forskningsprojekt som Jan 
och jag medverkar i kommer visa på värden 
som är landskapsberoende och inte bara yt
beroende, då bör denna nya kunskap leda till 
delvis andra regler för hur miljöersättningen 
skall utgå. Men detta är inte något man gör på 
ett år. Jag vill se landskapsvärdena också som 
en möjlighet till att betala ut ersättning för att 
sköta de här landskapen. 

Till sist tror jag att ur handelspolitisk syn
punkt är just miljövärdena bland de mest säk
ra inkomster som finns i framtiden för lant
brukarna. Matproduktionens inkomster är 
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faktiskt lite mer osäkra. Jag lyssnade på LRF:s 
vice ordförande alldeles nyligen och han före
trädde helt den synen. 

Professor Jan Bengtsson: Jag skulle vilja ta upp 
det här problemet om vem som skall ansvara 
för landskapet. Eftersom jag har arbetat både 
på skogsfakulteten och jordbruksfakulteten 
på SLU så har jag sett detta i praktiken. Det är 
en väldigt konstig uppdelning som finns i hela 
samhället och inte bara på SLU. Transport
sektorn delas t.ex. upp på järnvägssektorn 
och vägsektorn. De har sina egna miljöpro
gram men tar inte hänsyn till landskapet som 
helhet. Hela samhället verkar fungera på det 
viset. Som ekolog så upptäcker jag att mina 
organismer inte nödvändigtvis gör någon åt
skillnad på skogen och åkermarken, men det 
är två olika fakulteter som hanterar proble
met. Detta tror jag är ett samhällsproblem 
som vi måste lyfta fram betydligt mer. Sekto
rise1ingen leder till fragmentisering av både 
kunskap och åtgärdsprogram. Det är dåligt 
för att kunna ta helhet,;begrepp för framtiden. 
Jag vet inte till vem jag skall rikta min fråga, 
men Måns Lönnrot vet möjligen mer om vad 
som kan diskuteras i maktens korridorer. 

Herr Etik Arrhenius: Jag har också fastnat för 
bilden som Marie Stenseke gav att det fanns 
ekonomiskt rationella orsaker för traditio
nella bönder och landskapsvårdare att göra 
någonting. Det finns också upplevelserationa
litet. Jag tycker att det är väldigt viktigt att EU 
just nu finner det värdefullt att knyta ihop det 
där och verkligen ge ekonomiska villkor för 
detta. Det är, som flera har sagt här, inte ett 
bidrag utan det är en lön för att bönderna gör 
någonting. Jag är själv fritidsjordbrukare och 
svarar på EU:s signaler med att bete mig på 
ett visst sätt på min gård. 

Dessutom vill jag ta upp Ronny Petters
sons beskrivning av drivkrafterna för landska
pets förändringar, där .han hävdade att styr
ningen av lokala beslut var mindre och styr
ning utifrån stöne. Han exemplifierade med 
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havrehistorien med England. Vi kan inte und
gå att se att vi blir avsevärt flera. Låt säga att 
vi blir någonstans mellan 10 och 15 miljarder. 
Då behöver vi någonting mellan två och två 
och en halv gånger så mycket mat för den 
mängden människo,: Därtill kommer många i 
u-länderna att få det bättre näringsintag och 
det kommer kosta ca två gånger så mycket 
mat. Samtidigt ser vi också att när länder får 
bättre ekonomi blir befolkningen avsevärt 
mer köttätande. En köttkalori kostar ungefär 
tio stycken växtkalorier, så där har vi ungefär 
en faktor tre. Sammantaget betyder det att 
det krävs tio till tolv gånger så stor matpro
duktion inom femtio år. Då kommer man kan
ske att pruta på landskapskravet om vi inte 
redan har lärt oss att hålla på det, för då kom
mer mycket mark att behövas även om vi blir 
tekniskt skickligare. Hur kommer landskapet 
att se ut då? Då gäller det att verkligen kunna 
hålla emot. Vi måste lära oss under den tid vi 
får betalt för att hålla emot. 

Professor Ronny Pettersson: Det är en trolig 
framtid. Baksidan av den andra ekonomiska 
revolutionen jag beskrev är att den faktiskt 
sätter oss i stånd att försörja mycket fler män
niskor än vad vi hade tidigare. Det var något 
som kanske när det generaliseras leder till 
övermäktiga problem. Det kanske är ett sys
tem som är möjligt bara för en del av mänsk
ligheten under en viss historisk period. 

Herr Eric Falk: Jag har flyttat tillbaka till lands
bygden jag kommer ifrån. Till en by i Värm
land som naturligtvis inte kommer att överleva. 

,V,i har inga lantbrukare kvar lltom en eller 
möjligtvis två längs vår sex kilometer långa 
väg. Det finns en ung gosse 23-24 år som 
ägnar sig åt köttdjur och alla våra marke1: Vi 
får naturligtvis inte en enda krona i arrende. 
Det kan man inte tro. Man får bjuda på sådana 
saker, men vi gör det därför att vi tycker att 
landskapet skall hållas öppet. De som bor i 
området arbetar någon annanstans, i Sunne 
t.ex., eller har egna firmor. 

117 



Slutdisskution 

Men hur blir det i framtiden? Kommer ung
domen över huvud taget att vilja gå ut. Vill de 
inte i stället titta på de virtuella landskapen. 
Till våra barn och barnbarn har vi delvis 
byggt vårt lilla torp för att de nu äntligen skall 
kunna komma hem från Stockholm eller Upp
sala och verkligen ha det fint på landet. Kom
mer de ut? Nej, det blir mindre och mindre för 
de har sina datorer och de vill hellre vara där 
den virtuella verkligheten finns. Ut i skogen 
lår jag dem inte därför att de är räåda för 
både björn och varg. Det var någon som sade 
idag att förr hade vi vilddjuren men de är 
borta nu. Nej, det är de inte säger då vi som 
bor där ute. Den här gossen som sköter de 
åttio korna fick en kalv riven av björn 300 
meter från vår bostad. Allt detta lår vi leva 
med, men de törs inte gå ut i skogen för att 
plocka bär. Det är den verkliga verkligheten 
som vi lever med och frågan är om vi skall 
överleva. Det vet jag inte. 

Vad händer om den här unge gossen bryter 
benen? Df! kanske han lämnar bygden och var 
står vi dåi Jag har försökt att hålla undan sly 
och sådant för att hålla öppet det landskap 
som vi vill ha. Men grannarna säger: "Varför 
går du och håller på så där? Du är ju 75 år." 
Vem skall annars göra det? Det är ingen annan 
som gör det. Om inte ungdomen vill flytta ut 
till landet då vet jag inte hur det skall gå. Då 
blir landsbygden nedlagd och vad är det för 
landskap vi då skall skydda? Vi kanske skall 
skydda det utifrån på något sätt med EU-stöd 
eller så. Men det är inte säkert att vi mäktar 
det om inte de som ännu bor kvar bjuder till. 
Jag har lått en stor respekt för de människor 
som har bott kvar i den hembygd som jag 
lämnade i min ungdom för att ägna mig åt 
något annat. 

Jag sågade några stockar som jag hade 
huggit. Det var en gammal man på bysågen. 
När vi var färdiga sade han: "Du arbetar i 
Skogsstyrelsen? En skall anmäla me' en skall 
hogna. Ja. En skall anmäla me' en skall dik. Ja. 
En skall anmäla ... ", och sedan tittade han på 
mig och sade: "Är det inte lite töligt detta du?" 
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Om de landsbygdsbor som jag känner skulle 
sitta här och lyssna på debatten skulle de nog 
tycka om både mitt inlägg och kanske några 
andra - är det inte lite töligt detta? Det finns 
en reell verklighet där ute som vi skall ha stor 
respekt för. Hur vi skall möta den vet jag inte, 
men vi skall inte vara så säkra på att vi vet 
sanningen om hur landskapet skall formas 
utan att se den verkligheten. 

Fru Margareta Ihse: Det här lår mig lite osökt 
att tänka på Per och Kerstin i Värnamovisan. 
Så skall vi ha det men var skall vi ta det. Det är 
väl lite därför vi är samlade idag, för att med 
våra gemensamma krafter hitta lösningar på 
de här problemen. Vi är ju trots allt mycket 
intresserade av detta landskap. Vi ser och 
förstår värden i den, olika typer av värden 
som vi ser med olika glasögon. 

Forskningsledare Knut PerHasund· Människan 
lever inte av bröd allena. Som nationaleko
nom och miljöekonom så vill jag kommentera 
något av det som Ove Samuelsson tog upp. I 
den omfattning som vi medborgare efterfrå
gar biodiversitet, landskap och sådana saker, 
så representerar dessa ekonomiska värden, 
precis på samma sätt som efterfrågan ger eko
nomiska värden i spannmål och timmer. Det 
grundläggande problemet är att marknaden 
är väldigt ineffektiv på att tillhandahålla de 
nyttigheter som finns i landskapet. Det går 
inte att få marknaden att betala för dem. Nu
mera verkar de flesta vara överens om att 
produktionen av dessa nyttigheter skall ersät
tas kollektivt via skattesedeln. Vad jag ser 
som dagens problem är att vi inte har något 
hållbart system för denna ersättning. Jag 
känner väldigt stor respekt för den oro som 
finns ute hos brukarna över att vara utsatta 
för politikens godtycke. 

Idag är det så att huvuddelen av stödet till 
jordbruket är öppet eller dolt stöd till att pro
ducera spannmål och kött. Marknaden borde 
vara mest effektiv på att hantera denna pro
duktion. Det är till och med så att huvuddelen 
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av miljöstöden går till att betala jordbruket 
för att förorena lite mindre, och alltså inte till 
att producera biodiversitet och andra positi
va, kollektiva nyttigheter. Frågan är om skatte
betalarna kommer att acceptera det här i det 
långa loppet. Jag tror inte det. Det krävs eu 
väldigt skicklig lobbyapparat för att hålla det
ta ineffektiva system igång en tid till. Vi mås
te skapa sunda system som bygger på sunda 
principer. Då är det inte längre fråga om bi
drag, utan om den ersättning som Urban Ema
nuelsson och andra har efterlyst. 

Låt mig som avslutning på detta ämne kom
ma med en avvikande uppfattning från vad 
som sagts. Miljöstödet skall ersätta jordbrukar
na för den biologiska mångfald och de andra 
kollektiva nyttigheter de skapar, alltså för 
"produkter". Det handlar inte om någon lön, 
inte om att avlönaparkarbetare. Samhället är 
villigt att betalat.ex. 3 000 kronor per hektar 
för strandängar av en viss kvalite. Det biolo
giska värdet finns oavsett hur många arbets
timmar brukaren lägger ned. Det är brukarens 
intresse att finna bästa lösningen på att pro
ducera nyttigheten. Tyvärr är uppfattningen 
att brukarna skall ha ersättning för sitt arbe
te fortfarande vanligt. Det ligger delvis till 
grund för dagens ersättningsnormer. Risken 
med detta synsätt är att resurserna kan miss
riktas, mer pengar går till något bara för att 
det är arbetskrävande, samtidigt som det inte 
ger brukarna incitament att effektivisera 
landskapsvården. 

Framtiden är det svåraste som finns att sia 
om. Jag vill ändå vara fräck nog att rikta en 
!ramtidsfråga till Ronny Pettersson. Vi ser en 
mängd olika faktorer som drar åt diverse håll 
om hur landskapet kommer att utvecklas. Du 
antydde ett spektrum av olika faktorer. Vi var 
inne på ändrade priser, tillgång på arbets
kraft, attitydförändringar och politiska åtgär
der. Teknisk utveckling i vid bemärkelse kan 
ses som en mycket tung faktor, i alla fall som 
jag uppfattar det. Den har avgörande betydel
se för landskapets långsiktiga utveckling. Vi 
kan bara tänka på vad handelsgödseln eller 

Slutdisskussion 

traktorn har betytt för landskapets utveck
ling. Min fråga till Dig är då: Tycker Du Dig se 
några tendenser idag hur den tekniska ut
vecklingen kommer att verka framöver i jord
brukslandskapet? Kommer vi att få ökad kon
centration och storskalighet, eller finns det 
ny, mer känslig teknik så att vi kan anpassa 
och tillvarata naturvårdsvärdena? Finns det 
tekniska förutsättningar att hantera dem eko
nomiskt? Jag ser detta som en fundamental 
fråga för landskapets långsiktiga utveckling. 
Det vore intressant om någon förutom Ronny 
kunde belysa den. 

Professor Ronny Pettersson: Medan andra och 
klokare personer än jag tänker ut något vet
tigt att säga i den här frågan skall jag i alla fall 
försöka nämna något. Jag vet för lite om de 
här sakerna för att kunna säga något riktigt 
klokt. Jag skall lägga till en sak som jag borde 
ha berört när jag höll mitt korta anförande 
men som föll bort. Det knyter an till något 
som Urban Emanuelsson var inne på, näm
ligen att utvecklingen inte är rätlinjig. Det 
finns åtminstone periodvis motströmmar 
eller underströmmar som delvis inkorpore
ras i den fortsatta huvudfåran. För den period 
som jag berörde, nämligen slutet av 1800-
talet, så kan man se strömmar som pekar i lite 
annan riktning än det som sedan realiseras. 
Med en lite schablonartad, samlande beteck
ning så gick utvecklingen mot diversifiering, 
därför att marknaden periodvis ger möjlig
heter för efterfrågan att differentieras. Till en 
början kommer de nya produkterna som efter
frågas från bl.a. lantbruket inte att produceras 

• i,storskaliga, högt mekaniserade former, utan 
ofta i sådana former som går att inpassa inom 
det traditionella bondejordbrukets ram. Det
ta slags tendenser kan man se äga rum i slu
tet på 1800-talet då det som man kan kalla 
mainstream-jordbruket hade en kris. 

Möjligen är det så att vi sedan någon tid till
baka befinner oss i någon slags krisskede där 
mainstream-jordbruket inte är lika självklart 
som tidigare, då det växer fram alternativa 
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produktionslormer av olika slag, där man läg
ger större tonvikt på kvalitet, ursprung, hälso
egenskaper hos produkter och sådana ting. 
Där skulle verksamheterna på landsbygden i 
allmänhet diversifieras, vilket också hände i 
slutet på 1800-talet. Det var inte så att man 
bara sysslade med att producera kött och 
spannmål genom lantbruk i traditionell me
ning, utan den ekonomiska verksamheten 
blev mer mångsidigt sammansatt än vad den 
hade varit tidigare. Betydande delal av den 
svenska industrialiseringen var ju lands
bygdsanknuten; ett karaktäristiskt drag för 
Sverige. Det jag kan säga i Din fråga är att det 
är möjligt att det finns den typen av tecken 
och den typen av fas på gång för närvarande. 

Mårten Aronsson: Det vore synd om det här 
mötet skulle sluta i någon slags ödesbestämd 
pessimism att landsbygden skall dö. Varför 
lyfter ingen upp alla de positiva exempel som 
finns på den motsatta trenden. Det finns i 
skogsbygden, det finns i mellanbygder, det 
finns t.o.m. i skärgårdsbygd, exempel på byg
der som under lång tid har varit utflyttnings-' 
bygder men som sedan har vänt utvecklingen 
och blivit inflyttningsbygder. 

Vi måste skilja på två saker. Var vill män
niskor bo och var kan människor bo? I dagens 
samhälle handlar det mest om-var kan män
niskor bo. Lennart Holm talade om flexibilitet 
och bevarad handlingsfrihet. Jag är helt över
tygad om att vi har styrmedel så att vi kan 
göra många av de avlolkningsbygder vi har 
idag till inflyttnings bygder igen. Det är oer
hört begränsat var människor kan bo idag. 
Det kan vi ändra på. 

Jag vill säga att för mig så känns Marie Sten
sekes bild av verkligheten oerhört väsentlig. 
Vi har mest jobbat med att bonden skall kun
na bevara biotoper och arter. Det är verkligen 
bra så länge bonden finns. Men så länge vi 
inte har något program för bondens överlev-

. n;i_d så är det strunt samma om vi har något 
program för hur bonden skall sköta arterna. 
Bo Wallin tog upp miljövårdskommittens be-
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tänkande. Där står för första gången, såvitt jag 
vet, att natur- och kulturmiljövärdenas över
levnad i skogs- och mellanbygder inte är en 
naturvårds/råga utan en regionalpolitisk frå
ga. Det är bara att stryka under. 

Jag har själv arbetat mycket med människor 
ute i landskapet men jag delar inte Ulf Spor
rongs syn att det är inte någon som vill gå ut 
och slå en våtmark. Det är oerhört många 
som vill det under en förutsättning, och det är 
att man får betalt. För mig är inte det här land
skapet musealt, utan för mig så är det här de 
skogs bygder som har vänt. Det är ett oerhört 
ekonomiskt rationellt landskap där lantbru
karna har insett att den enda binäring som 
idag ger tillräckligt tillskott för att få bygden 
att överleva det är att ta emot samhällets er
bjudande om ersättning för naturvård och 
kulturmiljövård. 

Till sist är vi alla överens om att landskapet 
är föränderligt. Varför tror vi då att negativa 
trender skall gälla i all tid. Idag tvingas många 
ungdomar in till städer och tätorter. Det är 
inget lagbundet att det måste vara så i fram
tiden. Det är kanske nödvändigt för att få en 
utbildning, men mig stör det inte ett dugg om 
människor finns i tätorter i fem, sex år för att 
utbilda sig om de bor resten av sitt liv, kanske 
50-60 år på landsbygden. 

Herr Ulf Renborg: Utvecklingen ser helt olika 
ut i olika typer av landsbygd, norr om Dalar
na och söder om Dalarna. Låt mig tala om den 
landsbygd som ligger i denna södra del. Den 
håller väl alltmer på att utvecklas till en boen
demiljö tillgänglig för människor som arbetar 
på väldigt många olika platser. Den här lands
bygden uppfattar jag framför allt som spän
nande om man angriper den som just en bo
endemiljö med människor som har olika er
farenheter. Då finns det andra delar av ämbets
sverige än de som Margareta Jhse nämnde. Då 
blir Boverket och vad de gör viktiga. Då blir 
länsstyrelsernas ·kulturmiljöenheter i den 
mån man också sysslar med byggnader vikti
ga, liksom kommunernas byggnadsnämnder 
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som har att ta detaljbesluten på det här om
rådet. Så jag tror man skall utöka ämnet ge
nom att bredda det och ta in andra forskare 
som är inriktade åt det här hållet. Då skulle vi 
få en ännu mer spännande diskussion. 

Sten Jonsson: Jag kommer från Uppsala och är 
naturskyddare m.m. Jag skulle vilja ta ut
gångspunkt i det Jan Bengtsson tog upp: att 
bevara ett fungerande landskap. Det gäller 
inte bara jordbruket utan i lika hög grad 
skogs bruket. Jag ser det inte som menings
fullt att bara göra museala reservat. Vi be
höver ha någon form av hänsyn, både till 
naturvård och naturskydd, till biologiskmång
fald och till det legitima intresse som vi alla 
har av att bmka jorden och att bruka skogen. 
Jag tror att det har betonats lite för lite just 
detta att vi skall kunna ha hänsyn på hundra 
procent av våra marker. Det står visserligen i 
skogsvårdslagen t.ex., och det finns också i 
det tillämpade skogsbruket liksom delvis i 
jordbruket. Det är ändå väldigt viktigt athi 
betonar detta med h('ltäckande hänsyn. 

Sedan vill jag också ta upp frågan om vad 
det är för någonting som är ett vackert land
skap. Jo, det är vad vi själva har upplevt när 
vi var små. De som nu är små växer ofta upp 
i storstäder. Då blir det landskapet där som 
skall bevaras för framtiden. Jag tror att vi får 
vara lite ödmjuka inför den här uppgiften och 
vara flexibla i vårt brukande också. Vi skall 
tillåta, och t.o.m. önska förändringar, sam
tidigt som vi måste bevara museerna. 

Fru Margareta lhse: Du gav åtminstone ett för
sök till svar på frågan vilket landskap vill vi 
ha. Detta att man tittar med olika glasögon på 
vad som är ett vackert landskap kanske inte 
bara beror på hur vi har präglats av våra upp
levelser utan också i allra högsta grad på vil
ken kunskap man har. Jag skall bara berätta 
en kort personlig historia om hur jag som 
botanikstuderande för första gången blev ut
slängd i ett extremrikkärr. Det visste jag inte 
att det var då. Det var varmt på sommaren. 

Slutdisskussion 

Där var myggor och flugor, och jag tyckte 
bara att det var förfärligt blött, klafsigt och 
väldigt obehaglig att behöva gå i det här. Ett 
år senare var platsen det första ställetjag gick 
till när jag skulle inventera därför att jag visste 
att här fann jag de sällsynta arterna. Här fann 
jag variation. Här fann jag mångfald. Idag vet 
jag också att dessa kärr inte finns kvar av sig 
själva utan människans påverkan och skötsel. 
Det är alldeles tydligt att det är viktigt med 
kunskap och att det präglar våra upplevelser. 

Den inriktning som Jan Bengtsson tog upp: 
att det inte går att bara spara små isolerade 
delar som museala reservat, kanske är en 
ganska ny tanke. Den är inte så lätt att få med 
sig i tänkandet, framför allt därför att frågor
na har ett tidsperspektiv som vi har väldigt 
svårt att ta till oss. När Urban Emanuelsson 
ritar ett diagram på vad som har hänt under 
tusen år så har vi väldigt svårt att förstå att 
det handlar om mer än trettio generationer. Vi 
kommer knappt ihåg vad som hände för tre 
somrar sedan, eller när våra barn säger -
motorväg mellan Lund och Malmö, har inte 
det alltid funnits. Miniräknare - har inte de 

· alltid funnits. Vi glömmer bort referensramar
na. Jag tror att den kunskap som vi har här 
och som ni representerar tillsammans är 
otroligt viktig att föra vidare till dagens natur
vårdare, till dagens planerare, till dagens jord
brukare. Den behövs för att se och förstå de 
värden landskapet har men som kanske inte 
är så lätta att se från början. Vi ser annars inte 
att värdena inte är statiska därför att vi har en 
annan tidsskala. 

· Professor Ulf Sporrong: Det finns en aspekt på 
det här som är ganska viktig. De förändringar 
vi pratar om - och som jag till skillnad från 
Må1ten anser vara ofrånkomliga-de går säke1t 
att sköta med uppoffringar i vissa delar av 
landet, men i det stora hela så kommer det att 
vara väldigt besvärligt. Hela Europa lider av 
detta. Överallt finns de gamla traditionella 
brukningssätten som står under någon form 
av hot. Vad jag tror är viktigt för oss att göra 
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är att skaffa oss något slags kunskapsunder- se kommunal planering bara som en restrik
lag som gör att vi också kan prioritera. Jag tionsplanering så kan kommunal planering 
tror att när ersättningsprinciperna ändras, vara en inspirationsplanering. När Göran 
från att vara subsidier till jordbruket och pro- Persson delade ut så kallade LIP-medel så har 
duktionen, till att vara subsidier eller ersätt- det väl delvis blivit så på några håll. Jag hade 
ning för att producera miljömässigt och kva- hoppats att de här medlen skulle inspirera 
litativa saker, så måste vi veta vad det är som mycket mer. Man skulle också ha knutit tving
vi skall framhålla och ha någon form av prio- ande paragrafer till dem så att just kommu
ritering. Jag vet att det här är känsligt, men ett nerna måste engagera sin helhetssyn på land
föredöme eller en föregångsnation har vi nära skapet för att få del av medlen. 
oss. Det är Finland som har utsett 25 naliånal- Väldigt viktigt i denna problematik är det 
landskap. Vad jag skulle vilja är att man för en som Bo Wallin var inne på, frågan om någon 
diskussion mellan olika typer av forskare och kommer att gå i skogen i framtiden. Jag är 
folk som är ute i den praktiska världen för att också lite orolig för att det kanske inte är nå
se vad det är som är karaktäristiskt för oss. gon som vill gå i skogen eller på ängs- och 
Regionerna som jag visar på overheadbilden hagmarkerna. Därför är det så viktigt med de 
(BILD) är nämligen sammansatta av det som tätortsnära områdena. Om man inte gör verk
är karaktäristiskt i landskapet, det som är ty- ligt stora ansträngningar där mycket män
piskt. Det som har en mycket stark kulturell niskor bor, så att det skall finnas folk som 
bakgrund, inte bara en naturgiven bakgrund uppskattar detta landskap, kanske vi arbetar 
utan en stark kulturell bakgrund. Hela det till ingen nytta. Där tycker jag att man skulle 
produktionssystem som vi talar om här är kunna gå vidare. Hur kan man få kommuner
egentligen h!lturbetingat och därför menar na och planeringen att lära så att vi får fart på 
jag att man måste hitta någon slags lösning de tätortsnära områdena. Då menar jag inte 
och ha beredskap när den dagen kommer då ·' bara inne i tätorterna utan i den region som 
det här krävs av oss. man kan nå med cykel. 

Föreståndare Urban Emanuelsson: Jag skulle 
vilja anknyta till Lennart Holm och någon som 
nämnde Boverket. Jag har under en period i 
mitt liv också arbetat på Boverket. Något som 
jag tycker är spännande är det som Mårten 
Aronsson tog fram: att det finns byar som för
söker leva. Men det finns också någonting 
som är viktigt i sammanhanget, och det är att 
ibland så kan en aktiv kommun göra en myck
et stor insats utan att för den skull vara en 
storebror som planerar hela landskapet. Jag 
brukar som exempel ta fram Kungsörs kom
mun där det finns speciella människor, bl.a. 
Pekka Hedin. De har med ganska små insatser 
lyckats få både jordbrukare och invånare att 
se vilka värden de har och utveckla dem. Då 
kommer även detta med det kommunala en
gagemanget in och faktiskt de gamla och de 
fördjupade översiktsplanerna. I stället för att 
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Herr Rune frisen: Hur följer vi utvecklingen av 
förändringar? Det är ganska bedrövligt i Sve
rige idag när vi måste vi slåss för att få infra
röd fotografering av landet i ett omdrev. Det 
är ingen självldarhet att Lantmäteriverket gör 
det av egen kraft, utan det är någon som mås
te beställa det och beställa det över hela Sve
rige, Lantmäteriverket bör ta ansvar att om
drevsfotografera Sverige i IR-bilder, liksom på 
andra sätt. Rikta uppmaningen direkt till dem! 

Vad gäller uppföljningen av landskapets 
förändringar så bör någon ta ansvaret. Natur
vårdsverket kan delvis ta det genom att vi nu 
vidgar vår monitoringverksamhet och för
söker följa upp vad som händer i miljön till att 
även omfatta biologisk mångfald. Tidigare har 
den varit övervägande kemiskt-fysikaliskt in
riktad. Vi har sammanlagt runt 150 miljoner 
kronor men omfördelar nu pengar också till 
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biologisk uppföljning. Men där finns inte land
skapsförändringar med. Det borde vi kanske 
också ta tag i. 

Vad gäller frågan om att förutse förändring
ar borde vi ha särskilda seminarier la'ing land
skapet. Jag tänker på detta med vindkraft. Vi 
vet att den kommer. Vi har 0,4 terrawatt vind
kraft idag. Vi skall mycket snabbt upp till 10 
TW som en första etapp. Stora landskap kom
mer att förändras. Var lägger vi vindkraftver
ken så att de inte förstör landskapet? Nu byg
ger den enskilde exploatören eller markägaren 
lite var som helst och kommunerna ger bygg
lov. Man håller på att förstöra stora delar av 
landskapet i onödan för att man inte tar an
svar här. Där kunde vi halt framförhållning. 
Det gäller också energiskog. Energiskogspla
nering finns inte i Sverige. Man har talat länge 
politiskt om energiskog som en alternativ 
energikälla. Men vad har man gjort? Någon 
måste ta tag i det! 

Om punkten hur vi skall förbättra kunska
pen om konsekvenserna så säger jag bara att 
vi kunde börja i en ände. Det vore att politi
kerna ser till att göra miljökonsekvensut
redningar av sina egna beslut som rör land
skapet, t.ex. detta med vindkraft och energi
skog. Men det görs inga sådana konsekvens
utredningai: Självklart kräver man det för den 
enskilde exploatören ute i markerna om han 
skall ta grus eller dika ut, o.s.v. Då skall det 
vara miljökonsekvensbeskrivningar. Det gäl
ler också vägar och andra ingrepp som för-

Siutdisskussion 

ändrar landskapet. För de stora politiska be
sluten som förändrar landskapet är det dock 
ingen som kräver miljökonsekvensutredning
ar. 

Vilket landskap vill vi ha? Att döma av den 
diskussion jag har hört här vill vi ha ett mång
facetterat landskap. Framför allt tror jag att vi 
skall ha ett landskap som ger kommande ge
nerationer möjlighet att utnyttja naturresur
sen på ett riktigt sätt, som Erik Arrhenius var 
inne på. Den dagen kommer då vi måste odla 
upp mer igen. Då är det viktigt att det inte lig
ger asfalt över allting. 

Sedan till frågan om ansvarsfördelningen. 
Den måste klaras ut. Jag delar Jan Bengtssons 
uppfattning om att sektorisering kan var bra, 
men splittrande. Varje sektor tar sin bit när 
det ·gäller landskapet, men vem samordnar 
detta? Vem har helhetsgreppet på natur- och 
kulturlandskapet, och vem tar det övergri
pande beslutet? Ingen, inte Naturvårdsverket, 
inte regeringen, inte Boverket, men det mås
te vi klara ut på något sätt om vi menar allvar. 

Slutligen vill jag också betona att vi lår inte 
glömma bort kommunerna i sammanhanget. 
För det lokala landskapet och dess föränd
ringai· finns det möjligheter för kommunen att 
ta ett helhetsansvar. Vi har faktiskt lina exem
pel på detta då man i sin översiktsplan inte 
bara talar om var det skall vara bebyggelse 
utan också hur landskapet bör utvecklas. 
Man tar också ett ansvar för det, även när det 
gäller vården av delar av kulturlandskapet. 
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Avslutning. Hur kan vi se och förstå 
förändringarna av landskapet? 

Konferensen har givit en inblick i de storska
liga förändringar som skett under framför allt 
det senaste århundradet och också belyst 
några av orsakerna. Det återstår dock en hel 
del att diskutera här och nu. Vi bör bl.a. be
handla frågeställningar som: 

• Hur bör vi följa utvecklingen av landska
pet, och vilka metoder bör då användas? 

• Hur kan vi förutse förändringar i omvärl
den och konsekvenser av dessa, t.ex. kli
matförändringar? Skall vi då ha ambitio
nen att arbeta med högsta precision eller 
kan vi också arbeta med visioner? 

• Hur skall vi kunna förbättra kunskapen om 
konsekvenserna av landskapets föränd
ringar? För det första för naturen med 
dess ekosystem, biotoper och arter, för 
det andra miljön med dess kemiska och 
fysikaliska tillstånd, för det tredje kultur
landskapetmed dess historiska arv, och 
för det fjärde möjligheterna till landskaps
upplevelse och_ rekreation? 

MARGARETA IHSE 
Professor 
Stockholms universitet 

RUNE FRISEN 
Direktör 
Naturvårdsverket 

• Vilket landskap vill vi ha och hur motive
rar vi det i så fall? 

• Är det dags att sikta mot vissa storskaliga 
restaureringar, tex. av våtmarker, vissa 
utbyggda älvars hela ekosystem, eller 
delar av skogs- och odlingslandskapet? 

• Skall vi söka styra utvecklingen - och i så 
fall på vilket sätt - eller skall vi nöja oss 
med att bevara exempel på vissa epokers 
landskap? 

• Vem/vilka bör ta ansvaret för att doku
mentera förändringarna i landskapet, samt 
bedöma och följa konsekvenserna? 

Några av dessa frågor skall vi fördjupa oss i. 
Först vill vi diskutera frågan: Hur bör vi följa 
utvecklingen au landskapet och vilka metoder 
bör då användas? För att följa förändringar 
har man sedan länge byggt upp olika övervak
nings system, s.k. monitoringsystem. De skall 
fungera dels som känsliga och tidiga varnings
lampor ("earlywarnings"), dels som kontroll 
av miljöpolitiken och vilka effekter den fått, 
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och dels som underlag för åtgärder. Miljö
övervakning har hittills tillämpats på huvud
sakligen kemiska föroreningar och föränd
ringar, men det finns ett antal grundläggande 
förutsättningar som också gäller för övervalc
ning av landskapet. Man måste 

a) ha referensbasen klar, d.v.s. vilken tid
punkt man skall jämföra de upptäckta för
ändringarna med, 

. ~ . 
b) ha en rimlig överv.akningsperiod, d.v.s. hur 

ofta skall man upprepa inventeringen, och 

c) ha ett rimligt urval av testytor och indika
torer. 

För landskapsövervakningen kan referens
ramen inte endast utgöras av det första inven
teringstillfället, d.v.s. dagens landskap när vi 
sedan skall tolka förändringarna. Referens
ramen kan inte heller enbart utgöras av vår 
egen erfarenhet, d.v.s. 1960-, 70- eller 80-talens 
landskap. Vi (llåste ha ett längre och histo
riskt perspektiv, eftersom det landskap vi har 
idag är resultatet av mycket lång tids mark
användning. Det historiska perspektivet är 
nödvändigt för att vi skall kunna bibehålla 
och bevara den biologiska mångfalden. Detta 
perspektiv bör omfatta en 50-årsperiod och 
en hundraårsperiod eller längre. 

Referensramar finns tillgängliga från 1940-
och 1950-talens landskap genom flygbilder 
över hela Sverige. Från början av 1900-talet 
och flera tidpunkter under 1800-talet finns de 
historiska lantmäterikartorna, som upprätta
des för laga skiftet. Dessa tidpunkter var bryt
punkter för stora landskapsomvandlingar. 

Det är en balansfråga hur lång tid som är 
optimalt för övervakningens omdrev, d.v.s. 
tidsperioden mellan två upprepade invente
ringar. Möjligheten att alls upptäcka föränd
ringarna med den valda metodiken måste 
vägas mot önskan att så snabbt som möjligt 
få kännedom om vad som händer och mot 
kostnadsaspekter. Tidig information är givet
vis viktig för att snabbt kunna vidtaga åt-
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gärder mot icke önskvärda förändringar. För 
kemiskt inriktad övervakning är perioderna 
ofta årliga, eller kortare. Detsamma gäller för 
många artinventeringar. Längre tidsperioder 
räcker dock för landskapets förändringar. En 
lämplig period kan vara mellan 5 och 10 år. 

För att kunna följa utvecklingen av föränd
ringar ställer man sig också frågorna: Var skall 
man titta? Hur skall man titta? Vad skall man 
titta efter?Några svar på dessa frågor kommer 
snart fram inom det s.k. SLÖ-projektet, Stick
provsvis LandskapsÖvervakning. Detta pro
jekt ingår i Naturvårdsverkets arbete med 
miljöövervakningen, och sker i samarbete 
med SLU, Umeå, Uppsala och Stockholms 
Universitet. Det kan ses som en utvidgning av 
Riksskogstaxeringens noggranna registrering 
i skog, men nu utvidgad till hela landskapet. 
Projektet är i sin uppbyggnadsfas, och be
skrivningen här gäller preliminära förslag. 

Var skall man titta? 
Urval av testytor föreslås ske genom att land
skapet delas in i olika homogena regioner, 

·•strata. Inom dessa väljs sedan de olika test-
ytorna ut på ett slumpmässigt eller systema
tiskt sätt. Detta ger ett begränsat antal ytor, 
men där ändå varje yta statistiskt kommer 
representera ett större område. Varje testyta 
utgörs av ett yttre område om 5 x 5 km, som 
inventeras på ett översiktligt sätt, och en inre, 
centralt belägen yta om I x 1 km som invente
ras i detalj. I den centrala ytan läggs fyra lin
jer, två i nord-sydlig riktning och två i öst
västlig riktning. Ett antal punkter fördelas sys
tematiskt längs linjerna, och inventeras myck
et detaljerat. Förslaget är att välja ut totalt ca 
500 ytor över hela Sverige. 

Hur skall man titta? 
De metoder som finns är antingen insamling 
av data i fält eller fjärranalys, d.v.s. flygbilds
tolkning och ldassificering från satellitbilder. 

Tolkning av flygbilder i stereo på infraröd 
färgfilm, s.k. IRF-flygbilder, kombinerat med 
begränsad fältkontroll är den metod som idag 
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förslås i SLÖ-projektet. Tolkning av flygbilder 
har flera fördelar jämfört med fältinventering
ar. Metoden är snabb, effektiv, har hög tillför
litlighet och är möjlig att upprepa i kontroller. 
Flygbilderna är utmärkta tidsdokument, där 
man samtidigt får överblick och detaljkun
skap, från 50 km' till 1 m'. Deras höga geo
metriska upplösning behövs för att man 
snabbt skall kunna upptäcka förändringar. 
Dessutom behövs de för att kunna kartera 
den stora variation av biotoper och vegeta
tionstyper som finns i vårt småskaliga land
skap. 

Flygbilder ger ett basmaterial som är tids
bestämt och har hög upplösning. De ger en 
objektiv dokumentation, som är möjlig att 
återkomma till. Förnyade tolkningar kan göras 
från dem, med andra inriktningar eller över 
andra detaljer. Områden som är svåråtkom
liga i fält blir lättåtkomliga genom att alla 
delar av flygbilden är lika lätta att tolka. 

Flygbildstolkning är tekniskt enkel, och kan 
ske på olika nivåer. Bilderna kan lätt tas 'med 
ut i fält. lRF-flygbilderna ger-till sldllnad från 
de svart-vita flygbilderna - en tydlig skillnad 
mellan olika vegetationstyper, ibland mellan 
arter, och mellan många fuktighetsgrader. I 
lRF-flygbilderna ser man också en mycket tyd
lig färgskillnad mellan död och levande vege
tation, samt mellan vegetation och bar mark 
eller hårdgjorda ytor. Tolkningen sker i stereo
bilder som ger en tredimensionell bild av 
landskapet. Man utnyttjar då en kombination 
av färgskillnader, topografiska skillnader, lut
ningsgrad och lutningsriktning, höjdskillna
der, exponeringsgrad, mönster, struktur och 
textur, samt samband och sammanhang i 
omgivningarna. Tolkningen kan inte ske auto
matiskt, utan kräver fackkunskap och tolk
ningsskicklighet. 

Sverige har idag ett unikt flygbildsarkiv, 
som finns på Lantmäteriverket i Gävle. Det 
innehåller svartvita flygbilder över hela lan
det samt IRF-flygbilder. De äldsta bilderna är 
från 1930-talet. Hela landet har sedan dess 
systematiskt fotogr":ferats i upprepade om-

Hur kan vi se och förstå förändringarna av landskapet? 

drev vart 5:e till 7:e år. De äldsta flygbilderna 
med JRF är från 1970-talet. Dock har lR-foto
grafering med flyg gjorts systematiskt endast 
en gång, under 1980-talet. Med den snabba 
förändring som sker av landskapet i dag är 
dessa redan gamla. En systematiskt förnyad 
fotografering skulle behövts. Denna sker för 
närvarande endast över begränsade områden, 
på direkta uppdrag, vilket ger en otillfredstäl
lande täckning över landet. 

Satellitbilder ger möjlighet till automatisk 
klassificering som är tekniskt avancerad. Den 
vanligast använda satelliten, Landsat TM, ger 
en geometrisk upplösning som är väl anpas
sad till markanvändningskartering. Däremot 
är den oftast för grov för landskqps- och vege
tationsövervakning i svensk terräng. Den 
minsta registrerade ytan, en pixel, motsvarar 
ca 900 m'. Nya, högupplösande satelliter har 
nyligen skickats upp, bl.a. lKONOS. Denna har 
en hög geometrisk upplösning om 4 x 4 m i 
multispektral mod. De nya satelliterna är 
lovande, men det återstår mycket forsknings
arbete innan de är operationellt användbara. 

Vad skall man titta efter? 
Ett förslag till klassificeringssystem med stan
dardiserad nomenklatur från lRF-flygbilder 
har utvecklats inom SLÖ-projektet. Det omfat
tar landskapsövervakning av vegetation, bio
toper och landskapselement. Systemet byg
ger på syntetisering och värdering av existe
rande kunskap. Det utgår från vad som är 
möjligt att tolka i IRF-flygbilder med hög nog
grannhet. Övervakningen koncentreras till 
vad som är rimligt att förvänta sig av föränd-

, tingar och vilka av dessa som har hög ekolo
gisk relevans, betydelse för friluftslivets fram
komlighet, eller landskapsbilden. Det möjlig
gör dels kartering i den yttre översiktliga 
ytan, dels en fördjupad och detaljerad karte
ring i den inre ytan. 

Klassificeringen är uppbyggt i åtta olika 
nivåer. Det skiljer sig från tidigare system för 
klassificering av vegetation och landskap ge
nom att: 
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• det täcker alla landskapselement, 

• det är speciellt anpassat för övervakning, 

• olika grader av förändring ges olika klas
ser, 

• tidsaspekter i olika successioner beskrivs, 
samt 

• människans inverkan är en viktig faktor. 
., . 

Utgångspunkten är s.trävan att upptäcka för
ändringar i vegetation och landskap. Orsaker
na kan vara förändrad markanvändning i jord
bruk och skogsbruk, urbanisering och föränd
rad infrastruktur. En annan utgångspunkt är 
att söka upptäcka hur ändrade skötsel- och 
hävdmetoder samt ändrade ägarförhållanden 
har förändrat de olika vegetationstyperna 
och deras utbredning och struktur i landska
pet, och därmed biodiversiteten och ekosys
temens funktion. Några av de variabler som 
inventeras är markanvändning, vegetations
typer, ekologiska förhållande (som närings
rikedom och fuktighet), fysionomiska be
skrivningar (som livsform, vegetationstäthet 
och vegetationshöjd), träd- och busktäck
ning, trädslag, buskslag, samt olika typer av 
hävd och skötsel. Dessa variabler används 
inom huvudklasserna: bebyggda och anlagd 
ytor, jordbruksmark, skog och halvöppna 
marker, Öppen myr och våtmarker, substrat
dominerad mark, alpin vegetation, och vat
ten. 

Styra utvecklingen? 
Frågan är om vi skall söka styra utvecklingen 
- och i så fall på vilket sätt? Denna fråga gene
rerar i sig ännu fler frågor: Är det politiken, 
ekonomin eller tekniken som styr? Vilka är 
politikens möjligheter och begränsningar? 
Vilka styrmedel bör förespråkas eller utfor
mas? Vilken typ av kunskap behövs? 

Vilket landskap vill vi ha? Svaren på en 
sådan fråga kommer naturligtvis att variera, 
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beroende på olika personers eller gruppers 
förhållande till landskapet. Vi kan vara bruka
re eller nyttjare i olika grad och med olika 
fokus. Om man samlar ihop många önskemål, 
så skulle svaret kanske bli ett högproduktivt 
specialiserat, landskap som är rationellt och 
funktionellt. Det har samtidigt hög biologisk 
mångfald och rika, välbevarade kulturmin
nen. Tillgängligheten och framkomligheten 
för människor är god liksom den ekologiska 
infrastrukturen för växter och djur. Kan vi 
verkligen skapa ett sådant landskap som är 
både optimalt och multifunktionellt? Svaret 
är inte givet. Men om det skall vara möjligt 
krävs det en medveten strategi för alla åtgär
der i hela landskapet, tvärs överhela landska
pets yta. I dag har ofta en enda typ av nyttjan
de tillåtits dominera hela landskapet. Land
skapsrummets begränsade yta betraktad i 
budgettermer har medfört att det bara rymts 
en viss verksamhet på denna yta. När en verk
samhet ökar sitt utrymme, medför det att alla 
andra verksamheters utrymme minskar på 

.-,denna yta. Geografen Torsten Hägerstrand ut-
trycker det som "en ting förtränger en annan". 

Vem ansvarar för över
vakningen? 
Vem eller vilka bör ta ansvaret för att doku
mentera landskapslörändringar och bedöma 
och följa konsekvenserna? Den engelska ram
san om samarbete kommer osökt fram i tan
karna när man ser hur många det borde vara 
som skulle känna ansvar, och hur få som gör 
det i praktiken: 

Teamwork: There are four people, named 
Everybody, Somebody, Anybody and No
body. There was an important job to be 
done and Everybody was asked to do it. 
Anybody could have done it, but Nobody did 
it Somebody got angry about it, because it 
was Everybody's work. Everybody thought 
Anybody could do it, but Nobody rea/ised 
that Everybody would not do it. 
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Slutsatser 
l diskussionen framhölls bland annat: 

1. Att det är angeläget att följa och dokumen
tera förändringarna i landskapet som hel
het. 

2. Att sektoriseringen i samhället lett till att 
ansvaret är mycket splittrat. 

3. Att det är viktigt att Lantmäteriverket tar 
ansvar för ett omdrev av flygfotogralering 
av landet i lRF-bilder. 

Hur kan vi se och förstå förändringarna av landskapet? 

4. Att landskapsförändringar bör ingå som 
en del av miljöövervakningen i landet. 

5. Att det är angeläget och aktuellt att följa 
upp landskapsförändringar till följd av 
bl.a. utbyggnad av vindkraft i landet och 
etablering av energiskogar. 

6. Att politiska beslut som kan leda till stor
skaliga landskapsförändringar bör föregås 
av miljökonsekvensbeskrivningar. 

7. Att det är viktigt att ldara ut ansvarsfördel
ningen. 
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