
 

        

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Förstudie 

2010-07-15 
 

KRISTINA LINDHOLM & MARIE ODENBRING WIDMARK 

 

från 

ODLINGSLANDSKAP  

till  

REKREATIONSLANDSKAP 



 2 

 
 

 



 3 

INNEHÅLL 

 

INLEDNING 5 

LANDSKAP I FÖRÄNDRING – FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH BRUKANDE. 6 

Ökad rörlighet och ekonomiskt välstånd ger nya förutsättningar 6 

Den fysiska planeringen – möjligheter och tillkortakommanden 6 

FORSKNINGSÖVERSIKT 6 

REKREATIONSLANDSKAPET I SAMHÄLLSPLANERINGEN 15 

Golfboende i Trollhättan 16 

Miljövänligt fritidsboende i Mellerud 18 

Hästboende i Munkedal 20 
Vad tyckte medborgarna i Ale kommun? 22 
… och i Munkedals kommun? 22 

KULTURMILJÖVÅRDENS ROLL 23 

REFLEKTIONER, SAMMANFATTNING 25 

REFERENSER 27 



 4 



 5 

 
 

 

 
 

INLEDNING 
 
Inom kulturmiljövården har vi under åren byggt upp en god kunskap kring det äldre 
landskapet. Med hjälp av t.ex. historiska kartor är vi duktiga på att beskriva det äldre 
samhällets markutnyttjande och organisationsprinciper och på att synliggöra spåren efter 
detta. Däremot har vi svårare att förhålla oss till det nutida och till framtidens landskap. Hur 
omsätter vi den historiska kunskapen så att den får betydelse i framtiden? Hur påverkas den 
antikvariska praktiken? 
 
Omfattande förändringar sker under 1900-talets andra hälft som påverkar landsbygden och 
odlingslandskapet. I den här studien tar vi fasta på några skeenden som vi uppfattar som 
betydelsefulla för de förändringar vi ser i landskapet och i synen på landskapet:  
 

• Ett stort antal jordbruk läggs ner. År 1944 fanns nästan 300 000 jordbruksföretag i 
Sverige, år 1999 var det drygt 80 000 kvar. Det har bl.a. medfört ett igenväxande 
odlingslandskap. Marker som brukats i årtusenden ligger för fäfot eller inte ens det. 

 
• Jordbruket i traditionell mening är inte längre den enda verksamheten på 

landsbygden. Människor flyttar till landsbygden av andra skäl än att bedriva jordbruk.  
 
• En förändrad syn på odlingslandskapet, från livsmedelsproducent till öppet landskap. 

 
• Vi har en ökad fritid och förbättrad ekonomi och våra fritidsintressen får allt större 

betydelse i våra liv och för samhällsekonomin. Vi tar landsbygden i anspråk för detta.  
 

• En alltmer utvecklad planeringsapparat inom fysisk planering på kommunal och 
regional nivå. 

 
Hur avspeglas det moderna samhället i landskapet? Inom ramen för satsningen Det 
Moderna Västra Götaland ställer vi oss frågan hur utvecklingen från produktion till rekreation 
påverkar vår syn på landskapet och på de kulturvärden som är knutna dit. Frågan är stor och 
i denna förstudie har vi valt att titta närmare på några synsätt kring modernt 
landskapsutnyttjande avspeglat i den kommunala planeringen. Studien får ses som en 
sondering kring ett stort ämne och är tänkt att kunna utgöra avstamp i ett eller flera projekt 
som kan komma kulturmiljövården, brukare och kommunerna till gagn.  
 
Inledningsvis resonerar vi kring förhållningssätt och brukande av ett modernt 
odlingslandskap. Därefter studerar vi rekreationslandskapet i samhällsplaneringen utifrån 
några exempel samt diskuterar kulturmiljövårdens roll i utvecklingen.  
 
 

Från odlingslandskap till rekreationslandskap är ett av flera delprojekt kring 
1900-talets historia som drivs inom ramen för DET MODERNA VÄSTRA 
GÖTALAND – en satsning under 2008-2013 av Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, Göteborgs stadsmuseum, och länsmuseerna inom Västarvet. 
 
Syftet med Moderna Västra Götaland är att sätta fokus på 1900-talets moderna 
kulturarv. Mer om detta finns att se och läsa på www.modernavg.se 
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LANDSKAP I FÖRÄNDRING – FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH 
BRUKANDE. 

 

Ökad rörlighet och ekonomiskt välstånd ger nya förutsättningar 
Vår identitet i äldre tid kan troligen ses som ganska homogen. Större delen av befolkningen 
var knuten till jordbruket och tämligen bofast. Vi knöts samman i geografiska områden som 
går tillbaka på urgamla enheter såsom socknar och härader. Med industrialismen byggdes 
nya sammanhang och en ökad rörlighet märks. Industrin lockar till sig människor som 
tillsammans bygger nya sammanhang och tillhörigheter kring en industri eller ett 
stationssamhälle. Människor som kom såväl från den närliggande landsbygden som från mer 
avlägsna bygder eller till och med från utlandet, exempelvis glasbruksarbetare från England 
eller 1900-talets invandring från Finland eller Sydeuropa. En stark känsla växte fram för den 
egna orten som bildades kring de nya industrierna.  
 
Under 1900-talets andra hälft har bilen och den tekniska utvecklingen spelat en allt större roll 
för människors rörlighet och för en allt mer gränslös ekonomi. Långa avstånd är inte längre 
något hinder. Man kanske pendlar långt till arbetet. Man kanske träffar likasinnade via 
Internet istället för att umgås med sina grannar. Man har kanske inte heller någon lång 
anknytning till den plats man bor på. Tiden och rummet krymper ihop. 
 

 
Under 1900-talet har bilen spelat en allt större roll för människors rörlighet. Nygårds droskstation på 1930-
talet. Bild lånad från Evert Johansson, Nygård. 
 
Parallellt med den ökade rörligheten har vi fått mera fritid och ekonomiska möjligheter att 
göra något av denna fritid. Detta avspeglas naturligtvis i ett ökat resande men också i mer 
närliggande bruk av miljön genom exempelvis golfspel eller ridning.  
 
Här kan vi också se en koppling till förändrade attityder till landskapet. Kanske är det så att vi 
vill att även vår omgivning skall ge oss upplevelser och därmed blir föremål för någon slags 
konsumtion? Det skall ge oss skönhet, en vacker ram kring vårt boende, vår semester, vår 
motionsrunda med hunden osv. Denna inställning till närmiljön kanske ökar i takt med den 
ovan skissade utvecklingen där den ökade rörligheten gör att allt fler saknar en djupt rotad 
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förankring på en plats. Man har ingen grundläggande kunskap om den plats man bor på utan 
synintrycken och upplevelsen blir det viktiga. 
 
Urbaniseringen innebär också att allt fler saknar en direkt koppling till jord- och skogsbruk, till 
det konkreta bruket av landskapet och därmed till kunskapen om hur ett landskap nyttjats. 
Även det förefaller vara en viktig orsak till den ökade fokuseringen på hav och skog, utsikter 
och rekreation, på landskapet som en sorts kuliss.  
 
Detta avspeglar sig också i vårt förhållande till naturen som har blivit en plats att besöka för 
att få avkoppling från det vanliga livet i staden. Naturskyddet och naturvården har gjort stora 
framsteg under 1900-talet med att skydda olika typer av naturområden. Lite tillspetsat kan 
man säga att man gått från att skydda områden för människans skull till att skydda områden 
från människan. Fri utveckling är numera ett eftersträvansvärt tillstånd i många av de 
reservat som bildas. Med anledning av Naturens år 2009 skriver Mattias Hagberg i en artikel 
i GP i maj lite tillspetsat:  

 
Så reduceras naturen än i dag till ett museum som vi ömt vårdar och som vi besöker 
för att uppleva skönhet och lugn eller för att vi skall lära oss något om skogen, fjället 
och havet… Vår oförmåga att se oss själva och allt det vi gör som en del av naturen 
och naturen som en del av oss är det moderna samhällets blinda fläck. 

 
Gamla kulturlandskap har av hävd genom århundraden utvecklats till mycket artrika miljöer. 
När dessa ska skyddas eller vårdas träder olika aktörer in som utomstående vårdgivare, 
ibland långt från de bönder som genom arbete med odling och djurhållning skapat 
landskapet. Helhetsbilden saknas ofta när man lyfter fram de artrika slåtterängarna men ser 
åkerytorna som något ointressant som naturen gärna får ”ta tillbaka”. Den av betet 
påverkade utmarken uppskattas och man försöker på konstgjort väg upprätthålla tillståndet 
genom att ta bort barrträd och skapa död ved. Artikeln här nedan ger ett exempel på 
resonemanget.  
 

 
    Ur tidningen Dalsland 30 maj 2009 
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Den fysiska planeringen – möjligheter och tillkortakommanden 
Inställningen till landskapet framträder också när man hör människors bevekelsegrunder för 
varför man flyttat till en viss plats. Närheten till naturen lyfts fram som viktigt och som en 
grundläggande kvalitet som gjorde att man valde att flytta just till den plats man valt. 
Närheten till vatten är en annan viktig faktor som framhålls. 
 
I den kommunala planeringen vill man skapa attraktiva boendemiljöer som i förlängningen 
skall locka till sig nya kommuninnevånare. Den allt mer utvecklade planeringsapparaten i sig 
kan också påverka synen på landskapet.  
 
Natur- och kulturmiljövården har gjort stora landvinningar inom den fysiska planeringen. 
Landskapet som begrepp har fått allt större spridning och acceptans liksom ambitionerna att 
arbeta mer ämnesöverskridande (se t.ex. Antonsson 2003). Både natur- och 
kulturmiljövården kartlägger landskapets värden och betonar att man skall se landskapet 
som en helhet. Men den här subjektivt upplevda helheten av landskapet är något man oftast 
missat i arbetet med landskapet som natur- resp. kulturlandskap. Vad man lägger in i 
begreppet helhet och vad man värdesätter skiljer sig åt. Gemensamt är emellertid att man 
tittar på landskapet utifrån och studierna är oftast inriktade på de fysiska komponenterna, 
exempelvis fornlämningar, välbevarade hus, en betesmark med intressant flora, en 
träddunge som rymmer en hotad hackspettsart o.s.v. Vi glömmer ofta hur dagens brukare 
ser på sitt landskap och dess historia och vilka förutsättningar de har inför framtiden. 
 
 
 

FORSKNINGSÖVERSIKT 
 
Forskning kring landskapet bedrivs på många olika fronter och med många olika typer av 
infallsvinklar. Ambitionen här är inte att täcka in allt detta utan nedanstående blir ett axplock 
av relevanta studier som syftar till att ge en inramning till resonemangen om utvecklingen 
och kulturmiljövårdens roll i den. 
 

Lokala perspektiv kontra centrala utgångspunkter 
En forskare som har ägnat sig mycket åt frågor kring biologisk mångfald och bevarande av 
naturbetesmarker utifrån ett kulturgeografiskt perspektiv är Marie Stenseke, docent och 
verksam vid kulturgeografiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hennes forskning ingår 
i ett sammanhang där man vill ta reda på mer om hur människor, företag och samhällen 
använder, organiserar och formas av omgivningens resurser och villkor. Gemensamt för 
projekten är intresset för markerna, människorna och samspelet där emellan. Exempel på 
projekt är t.ex. "Lokal samverkan till gagn för biologisk mångfald" 2002-2006 och det 
tvärvetenskapliga syntesprojektet "The landscape perspective", inom MISTRAS 
forskningsprogram. 
 
En i detta sammanhang intressant studie gjorde Stenseke under 1990-talets andra hälft, när 
miljöstöden till jordbruket började visa effekter. Hon kunde se hur myndigheterna premierade 
produktion av biologisk mångfald och kulturhistoria framför livsmedelsproduktion. Hon 
genomförde drygt 40 intervjuer med syfte att öka kunskapen om vilka landskapsvärden som 
bönder och andra landsbygdsboende ser och vårdar. Hon ville också se hur man på ett 
bättre sätt kan ta tillvara och engagera brukare och lokala intressen i landskapsvården.  
Analysen av intervjusvaren gav följande fyra aspekter: 
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• Natur – en respekt för naturen, levande djur och växter. Denna aspekt är främst 
kopplad till de icke odlade ytorna och är relativt sett starkare hos dem som inte är 
lantbrukare.  

 
• Kulturhistoria – traditioner och rötter. Denna aspekt är starkare hos dem som bott 

länge på orten. De som enbart är fritidsboende pratar mer om hav och skog. Den 
närliggande historien betonas av många, det man själv har en relation till. 
Berättelserna och minnena är viktiga. Däremot behöver inte det betyda att man vill ha 
tillbaka ett äldre landskap. Den mer avlägsna historien i form av fornlämningar känns 
för många avlägsen, den är inte en del i den egna historien även om man kan vara 
stolt över att ha äldre lämningar på sin gård. Intressant var att man kunde höra hur 
miljöstöden påverkat brukarnas syn på vad som är värdefullt i landskapet.  

 
• Skönhet och livskvalitet – en aspekt som handlar om estetik, vackra platser och lugn 

och ro.  
 

• En levande landsbygd – en övergripande aspekt som för alla intervjuade var viktigare 
än de fysiska lämningarna. En öppen och levande landsbygd står högt på 
önskelistan.  

Stenseke menar att dialogen mellan myndigheter och bönder inte alltid är den bästa och att 
kommunikationen ofta är enkelriktad. Hon efterlyser mer hänsyn till den stora kapacitet som 
finns bland lokalbefolkningen samt mer lokala lösningar och ett bättre samspel mellan lokala 
och centrala myndigheter. Som det är idag är det bönderna som berörs mest av de beslut 
som fattas om landsbygdens landskap, men de själva har inte så mycket att säga till om. 
Studier visar att det som bönderna framförallt värdesätter, är friheten att rå sig själva. När 
den blir mindre och det blir svårare att bestämma över sina marker uppfattas det som något 
negativt.  

Stensekes infallsvinklar i projektet var kopplade till miljöstöden men hennes slutsatser kan 
ses som giltiga för landskapsarbete i ett större perspektiv: 

• Förbättrad information – exempelvis om vad som finns i markerna 
• Adressera hela bygden – hur gynnar man och stödjer hela bygden. Miljöstöden når 

bara brukarna.  
• Bygg arenor – engagera och inkludera fler som gemensamt kan diskutera skilda 

natur- och kulturfrågor. 
• Utred alternativ till ekonomiska styrmedel inom landskapsvården. 
• Vidga målsättningen, bevarande av landskapet till hållbar utveckling av landskapet. 
• Initiera en bred diskussion om innehållet i begreppet landskap och landskapsvärden 

och medvetandegör den ofrånkomliga subjektiviteten i dem.  
• Reformera det administrativa systemet 

 
Faktum är att mycket har hänt med synsätten sedan studien gjordes. Miljöstöden har lagts i 
ett bredare program som heter landsbygdsprogrammet och även om mycket av stöden ännu 
är fokuserade på den enskilde brukaren adresserar man numera mycket tydligare alla som 
bor på landsbygden. Målsättningen är nu också påtagligt vidgad till en diskussion kring 
hållbar utveckling och fokus på entreprenörer och deras möjligheter att använda natur- och 
kulturarvet i sitt företagande. Genom Landskapskonventionen kommer förhoppningsvis 
diskussionen kring begreppet landskap att breddats och subjektiviteten blir allt mer tydlig och 
en faktor som man tar hänsyn till.  
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Genom att peka ut kulturvärden så formar kulturmiljövården bilden av vad som är värt att slå vakt om. 
Samtidigt missar man många andra aspekter. För att engagera människor måste man också ta hänsyn 
till deras perspektiv. Antikvarier begrundar en nyrenoverad milsten i Hjärtum. Foto: Sonia Jeffery Lödöse 
museum/Västarvet 
 

Landskapet i den antikvariska praktiken 
Hans Antonsson ger sin syn på hur landskapet beaktas och hanteras inom 
samhällsplaneringen i en artikel i Med landskapet i centrum (red Jansson). I sin 
bakgrundsskildring till hur den offentliga synen på, och arbetet med, landskap under det 
senaste århundradet vuxit fram framgår att landskapet inledningsvis enbart var en fråga för 
naturskyddet men sent om sider har kulturaspekten blivit en självklar del. Antonsson menar 
att den tidigare uppdelningen i natur- respektive kulturlandskap är förlegad och irrelevant och 
man ska istället tala om helheten, landskapet. Helheten består av former och processer. I 
analyser av landskapet måste man också se till människors relation till landskapet 
(Antonsson 2003). 
 
Det är också utgångspunkten för den metod- och fallstudie som kulturgeograferna Charlotta 
Malm och Anders Wästfelt genomfört inom ramen för Riksantikvarieämbetets projekt Nutida 
landskap med historia (Malm & Wästfeldt 2000). Syftet med metodstudien var att integrera 
en många gånger abstrakt och teoretisk landskapsforskning med den antikvariska praktiken.  
 
Genom att kombinera ett lokalt aktörsperspektiv med ett översiktligt landskapshistoriskt 
perspektiv och en visuell infallsvinkel, menar författarna att man kan nå en praktik som kan 
användas för att bättre förstå skilda synsätt och lokala förutsättningar för det framtida 
landskapet.  
 
Den metod som Malm och Wästfelt föreslår syftar till att hitta vad som är bevarandevärt för 
olika grupper av brukare och betraktare och se vilket värde det har för den antikvariska 
praktiken. Tre dimensioner är utgångspunkt i metoden: 
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• Visuell dimension. Här används förutom egen orientering i fält i stor utsträckning 
bilder, såväl gamla som nytagna som tillsammans med kartor används som 
utgångspunkt vid intervjuer och samtal.  

• Mänsklig dimension. Denna fås fram genom djupintervjuer och samtal med boende i 
området där man söker ringa in vilka kategorier människor som finns i landskapet, hur 
de använder landskapet och hur de ser på detta och dess kulturella värden.  

• Historisk dimension. I denna del av undersökningen görs en översiktlig 
landskapshistorisk analys med hjälp av kartor och bilder. Till detta kommer också 
litteratur och arkivmaterial. Man försöker förstå vilka historiska förlopp som den 
nuvarande landskapsbilden är ett resultat av men också vilka historiska förlopp som 
varit centrala i landskapet utan att den skull ha avsatt några tydliga spår i 
landskapsbilden.  

 

 
Landskapet har många dimensioner. Kulturmiljövården lyfter gärna fram de fysiska spårens värde i 
landskapet medan människor lokalt många gånger har brukningen och nyttjandet av landskapet som 
primära bevarandeaspekter. Foto: Ola Erikson, Regionmuseum Västra Götaland/Västarvet 
 
En slutsats av fallstudien är att värderingen av det lokala landskapet inte primärt är beroende 
av objekt, utan att den är socialt orienterad till brukandet och nyttjandet av landskapet. De 
med en stark koppling till markanvändningen tycks ha en snävare syn medan de som bara 
bor på landet har en vidare rumslig syn. För dem spelar det mindre roll exakt var i landskapet 
man lever. 
 

Efemära landskap – en studie kring landskap i stadens utkant   
Vid etnologiska institutionen, Göteborgs universitet genomfördes 2006 – 2009 en 
forskningsstudie kring det landskap man hittar i stadens utkanter, det sorts ”mellanrum” som 
ofta befinner sig i olika grad av förändring. Landskap som inte längre är landsbygd men som 
heller inte inlemmats i stadens landskap, gamla industrimiljöer som övergivits, mark som 
saknar brukning o.s.v.  
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Den gamla snickerifabriken i utkanten av Nygård, Lilla Edets kommun är ett fint exempel på ett 
randlandskap – en spännande miljö någonstans på vägen mellan full aktivitet och totalt förfall. Foto: 
Marie Odenbring-Widmark, regionmuseum Västra Götaland/Västarvet 
 
Projektet skedde i samverkan med avdelningen för landskapsarkitektur vid Alnarp, med 
etnolog Katarina Saltzman som projektledare. I projektet bidrog åtta forskare med olika 
delstudier av stadens randmiljöer och hur människor förhåller sig till dessa. Resultatet är 
publicerat i boken Mellanrummets möjligheter.  
 
Studien undersökte hur dessa landskap används och hur människor uppfattar dessa platser. 
Avsikten är att ifrågasätta uppfattningen om att landskap är stabila och oföränderliga. Kanske 
kan stadsrandens flyktighet också lära oss hur vi kan förstå föränderliga och tillfälliga 
företeelser även i andra kulturella sammanhang.  
 

De moderna jordbrukarna 
Sedan 1800-talets andra hälft har landsbygden successivt avfolkats och sedan mitten av 
1900-talet har befolkningen minskat alltmer. De som var kvar efter inflyttningarna till städerna 
och industrin skulle klara att bruka markerna och försörja befolkningen. Jordbrukspolitiken 
har sedan 1940-talet ivrat för en rationalisering för att kunna öka produktionen med färre 
aktiva i jordbruket. Trots jordbruksnedläggningarna (som också rationaliseringarna bidrog 
till), har markerna ändå ofta brukats eftersom de kvarvarande gårdarna har köpt eller 
arrenderat marken. Det skapades större brukningsenheter med den mest attraktiva 
åkermarken. De små och oregelbundna lyckorna övergavs eller planterades med skog.  
 
I sista bandet av Det svenska jordbrukets historia; Jordbruket i välfärdssamhället 1945-2000, 
sammanfattar Irene Flygare och Mats Isacson många olika aspekter på det moderna 
landskapet (2003). De lyfter bl. a fram landsbygdens och jordbrukets människor och deras 
olika roller. Inte minst diskuteras kvinnans roll i det moderna jordbruket. Flyttströmmen från 
landsbygden pågår fortfarande och den berör framför allt unga människor. De senaste 
decennierna är det fler kvinnor än män som flyttat.  
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En utveckling som börjar brytas menar Karin Tillberg-Mattsson i forskningsrapporten ”Hästar 
lockar kvinnor till landsbygden – en studie av hästägare och hästgårdar i Leksands 
kommun.” från Institutet för bostads- och urbanforskning. Inom forskningsprojektet ”Vad gör 
attraktiva miljöer attraktiva – ur ett migrationsperspektiv” har hon studerat kvinnornas roll på 
landsbygden de senaste decennierna. I studien kopplar hon det ökade antalet hästgårdar till 
kvinnornas roll på landsbygden. Länge skedde ökningen av hästar på landsbygden i det 
tysta och kvinnornas roll på landsbygden var därmed ”osynlig”, liksom kvinnornas roll i 
jordbruket tidigare osynliggjorts i litteratur och statistik (Tillberg-Mattsson, se även Flygare 
och Isacsson 2003). Hästarna på landsbygden är inte längre ett arbetsredskap i jordbruket 
som tidigare. För vissa är de uteslutande ett fritidsintresse, för vissa har det blivit ett 
företagande. Det blir ett sätt att försörja sig på landsbygden och att förena nytta med nöje. 
 
För de kvarvarande spannmålsodlarna är foderproduktionen till hästar en av de viktigaste 
och hästnäringen bidrar även på så sätt till sysselsättning och överlevnad på landsbygden 
och ett öppet och brukat landskap. 
 
Parallellt med den utvecklingen sker även en, mer storskalig, utflyttning till den tätortsnära 
landsbygden. Vilka är det som bosätter sig där? Engelska studier hävdar att det är över- och 
medelklassen som flyttar ut till landsbygden och tar över gårdarna. I Sverige har arbetsskäl 
anförs ofta som bakgrunden till flyttning till nya miljöer. Men tidigare förklaringar att den nya 
utflyttningen från städerna beror på arbetsmarknadsskäl räcker inte menar Tillberg-Mattsson. 
Hon menar istället att faktorer som höjer vår livskvalité på olika har blivit ett allt viktigare 
motiv för flytt både till städerna och till landbygden.  
 
Det är inte heller framförallt ekonomin som är drivkraften för att människor fortsätter att leva 
på landet, utan forskning visar att många lantbrukare har andra skäl till att bo kvar på 
landsbygden. Att bruka jorden och hålla efter gamla stenmurar handlar om att förvalta ett arv, 
om kulturvård, om vikten av att hålla landskapet öppet och om ett starkt engagemang för djur 
och hembygden. Bygemenskapen är ofta stark och lokalbefolkningen har generellt stor 
kunskap om ängar och hagar (t.ex. Flygare och Isacsson 2003). 
 
 

 
Foder till hästar är den fjärde största inkomstkällan för svenska foderproducenter. Ensilagebalar i Röra på 
Orust. Foto Kristina Lindholm, Bohusläns museum. 
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 Kommunikationslandskapet i Göta älvs dalgång, Ale kommun. Foto: Pelle Dalberg, Nödinge 
 

Den europeiska landskapskonventionen 
Den europeiska landskapskonventionen (ELC) har formulerats av Europarådet för dess 
medlemsstater i syfte att ”föra upp landskapet och dess betydelse på agendan i Europa samt 
att säkerställa det gemensamma landskapsarvet” (www.raa.se). Syftet med konventionen är 
”att främja skydd, förvaltning och planering av landskap samt att organisera europeiskt 
samarbete i landskapsfrågor” (ur sv. översättningen). Den syftar också till att stärka 
allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen innefattar alla typer 
av landskap som människor möter i sin vardag och på sin fritid. Här understryks också att 
landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar.  
 
I landskapet möts många olika värden och tillgångar - kulturella, ekologiska, estetiska, 
sociala och ekonomiska. Vi måste ofta förhandla om hur landskapets resurser ska nyttjas 
och utvecklas. Det krävs därför ett nära samarbete mellan myndigheter, organisationer, 
företag och enskilda för att landskapets mångfald av värden ska kunna hanteras på ett 
hållbart sätt. Vikten av kunskapsunderlag och utbildning betonas. Att det finns 
tvärvetenskapliga utbildningsprogram i landskapspolitik i såväl privat och offentlig sektor som 
för berörda organisationer. I behovet av kunskapsunderlag framhålls vikten av att kartlägga 
och värdera landskapet.  
 
Konventionens innehåll har sammanfattats på Riksantikvarieämbetes hemsida varifrån 
nedanstående har hämtats: 
”Landskapskonventionen innehåller en tydlig demokratisk aspekt. Dels därför att den lyfter 
fram landskapets sociala betydelse, dels därför att den understryker vikten av att människor 
kan delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet. Den demokratiska aspekten märks 
också tydligt i den definition av landskap som finns i konventionen: landskap är "ett område 
sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och 
samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer." 
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När Sverige ansluter sig till landskapskonventionen åtar vi oss att skydda, förvalta och 
planera vårt landskap i enlighet med konventionens intentioner. Detta innebär bland annat att 
Sverige ska:  

• erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen 
• öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila samhället, i 

privata organisationer och hos offentliga myndigheter 
• främja delaktighet i beslut och processer som rör landskapet lokalt och regionalt  
• utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar förvaltning av dessa 
• utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som rör landskapet.” 

(www.raa.se) 
 
Arbetet har på flera håll redan påbörjats bl.a. genom de projekt kring regionala 
landskapsstrategier som utförs i några län senaste åren. I Västra Götaland har Kållandsö-
projektet visat på ett sätt att tillämpa intensionerna i Landskapskonventionen i praktiskt 
arbete. 
 

The Landscape Character Network (LCN) är ett informellt nätverk med fokus på bl.a. 
Landskapskonventionen och hållbar utveckling. Det är öppet för alla med intresse i 
landskapet. LCN har arbetat fram en vägledning kring ELC och också gjort riktlinjer och en 
checklista för hur man kan integrera intentionerna i ELC i planering, policys och strategier, se 
bilaga 1. 
 
 

REKREATIONSLANDSKAPET I SAMHÄLLSPLANERINGEN 
 
Våra fritidsintressen får allt större betydelse i våra liv och för samhällsekonomin. Vi kan i det 
sammanhanget också se en förändrad syn på odlingslandskap och landsbygd vilket 
återspeglas i den fysiska planeringen. Vackra kulturlandskap lyfts fram som attraktiva 
utbyggnadsområden, friluftsområden etc., en del i en attraktiv livsmiljö som varje kommun vill 
kunna erbjuda. Landskapet ses som en resurs i kommunala och regionala 
utvecklingssatsningar och är en utveckling som uppmuntras. Det här får stor betydelse i den 
pågående förändringen beträffande bruk och användning av landskapet. 
 
Från att bara ha varit ett viktigt produktionslandskap börjar hela landskapsavsnitt tas i 
anspråk för att möta våra (moderna) förväntningar/krav på rekreation och ett meningsfullt 
fritidsliv. Det tidigare odlingslandskapet tas i anspråk för bebyggelse och lyfts fram genom 
sina skönhetsvärden. Det ska finnas platser där den stressade vardagsmänniskan kan 
rekreera sig. Det anläggs promenadstigar så att människor ska kunna röra sig i landskapet. 
Det öppna hävdade landskapet lanseras inte som en del i en agrar ekonomi utan som en 
fond där bl.a. stenmurar lyfts fram som detaljer och skönhetsvärden. Odlingslandskapet 
övergår från livsmedelsproducent till rekreationslandskap där ett öppet och tilltalande 
landskap blir viktigare än själva livsmedelsproduktionen.  
 
Det moderna landskapsutnyttjandet avspeglas också i den kommunala planeringen. Ett 
uttryck för den här planeringsmässiga anpassningen är s.k. temaboenden. Sedan 1900-
talets mitt har det planerats områden med inriktning på fritidshusbebyggelse men senare år 
har det skett en utveckling till fler områden. Inte minst det stora intresset för golf och hästar 
har börjat intressera samhällsplanerarna i allt större utsträckning. Och ett sätt att möta 
intresset från allmänheten är just temaboenden. I flera svenska kommuner finns nyligen 
uppförda, eller planer på hästbyar (t.ex Klippan, Munkedal och Östersund) och golfbyar (t.ex 
Trollhättan). Hästbyarna är oftast mindre områden med 5-10 hus med tillhörande stall och 
flera gemensamhetsanläggningar, men det pågår också planering av ”byar” med upp till 45 
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gårdar inom ett stort område med flera gemensamhetsanläggningar såsom ridhus, ridbanor 
mm (Julmyra i Uppland). Golfbyarna innehåller ofta betydligt fler bostäder. Golfbanorna 
ligger också ofta i städernas närhet eller i turist- och fritidshustäta områden såsom t.ex. 
Bohusläns kustområden.  
 
Munkedals kommun, som framförallt är en landsbygdskommun, poängterar i sitt förslag till ny 
översiktsplan vikten av att tillåta och stödja en utveckling av landsbygden (Framtidsplan ÖP 
10 Munkedal). Kommunen vill aktivt arbeta med temaboende och ett samhällspolitiskt delmål 
inför ÖP-arbetet var att områden för attraktivt, temainriktat boende skulle tas fram. Därför 
föreslås också i ÖP:n att ”Temaboenden för bl a häst, natur, miljö, golf och vatten bör 
utvecklas. En studie kring temaboenden – konceptutveckling – klar 2011.”  
 
Nedan följer några aktuella exempel på planering av nya rekreationslandskap i form av 
temaboenden och hur man motiverar dem och resonerar kring landskapet. 
 

Golfboende i Trollhättan   
Trollhättans stad planerar för en ny stadsdel kallad Lärketorpet väster om Trollhättans tätort. 
I området tänker man sig att bygga 170 bostäder i anslutning till en 18 håls och en 9 håls 
golfbana. Området utgörs av en bred uppodlad dalgång samt mer skogsklädda kuperade 
partier mellan dalgången och tätorten. Här löper också den mycket gamla transportleden 
Edsvägen dit varor under tidigare århundraden lastades om från älven för vidare transport 
förbi de stora vattenfallen i Trollhättan.  
 
Det planprogram som tagits fram har föregåtts av grundliga studier av naturvärden och 
kulturlämningar. Ambitionen för projektet är att skapa ett område med stor attraktionskraft för 
både golfbana och bostadsbebyggelse och att samtidigt bevara områdets natur- och 
kulturvärden. Planen är ett utmärkt exempel på den trend man kan se i kommunernas 
planering där det öppna landskapet lyfts fram som en attraktiv boendemiljö och en arena för 
fritidssysselsättning. Målet är som på så många andra håll att attrahera nya 
kommuninnevånare genom att planera för boende och golfbana i nära samverkan.  
 

 
Röd och blå ring markerar den tänkta golfbanan och bostadsområdet. Kartan visar hur området såg ut 
vid 1800-talets slut. Konceptblad till Häradskartan fältmätt på 1890-talet. 
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Här syns några axplock ur kommunens planprogram kring hur man resonerar kring 
landskapet.  
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 

Det nuvarande nätet av spår och 
mindre grusvägar i området 
kommer att behöva förändras i 
samband med utbyggnad av 
golfbana och bostäder. 

Kommunen har gjort bedömningen att en golfbana 
vid Edsäter ger Trollhättan ett angeläget tillskott av 
en mycket närbelägen golfbana. Den bedöms också 
innebära att attraktionskraften för bosättning i 
Trollhättan ökar. 

Översiktsplanen anger att ”avgränsningen och 
utformningen i delen närmast Björndalsterrängen och 
Björndalsravinen måste ske med hänsyn till att detta 
område också ska kunna fortsätta att vara ett natur- och 
friluftsområde och en viktig del i stadens grönstruktur”. 

Anpassning till landskapet ska ske så att delområden 
med höga natur- och kulturvärden kan bevaras, trots att 
markanvändningen inom angränsande marker förändras. 
Ambitionen är att golfbanan ska smälta in och redan från 
början upplevas som en naturlig del av landskapet. 
Värdefulla naturmiljöer, gärdesgårdar, bryn och 
åkerholmar ska i stor utsträckning bevaras inom allmän 
platsmark eller arbetas in i kvartersmiljön. 

Konsekvenser för miljömålet Rikt odlingslandskap 
+ Kulturlandskapet hålls öppet genom tillskapande 
av golfbanan 
+ Bevarande av värdefulla biotoper 
- Jordbruksmark tas i anspråk och omvandlas 
inom vissa delar till bebyggd miljö 
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Några reflexioner: 

Kulturvärdena är reducerade till landskapselement värda att slå vakt om som kuriosa i 
golfbanelandskapet.  
 
Naturvärdena som är kopplade till odlingslandskapet får ett egenvärde. Helt utan beröring 
med jordbruket.  
 
Det öppna landskapet sköts som en stor park, det öppna är det viktiga, inte att det är 
jordbruk.  
 
 

Miljövänligt fritidsboende i Mellerud     
Melleruds kommun har på uppdrag av en lokal entreprenör gjort ett planprogram för ett nytt 
turistområde i norra delen av kommunen, strax norr om Håverud. Syftet är att skapa ett 
”attraktivt turistområde för boende och aktiviteter i en vacker och intressant natur med en 
målsättning att orsaka så liten miljöpåverkan som möjligt samtidigt som områdets naturliga 
förutsättningar utnyttjas”.  
 
Det berörda området ligger relativt avlägset på båda sidor gränsen mellan Tisselskogs och 
Skålleruds socknar. Den sjörika trakten domineras av kuperad skogsmark avbruten av 
mindre inägor där flertalet idag är igenvuxna eller skogsplanterade. De aktuella gårdarna 
förefaller vara resultatet av den agrara expansionen under 15- och 1600-talen då många nya 
små gårdar etablerades. Benämningen skattetomt för Ankölsrud 1634 är dessutom 
intressant då det kan indikera att det legat en äldre gård på platsen som sedan ödelagts och 
blivit kvar som en tomt, vilken återupptagits som gård på 1600-talet. Båda gårdarna är 
numera övergivna, bebyggelsen raserad och inägorna stadda i olika grad av igenskogning. 
Söder om Livarebo pågår en relativt storskalig brytning av kvartsit.  
 

 
De röda ringarna visar de tre planerade stugområdenas placering. Kartan visar hur det såg ut på 
platsen vid 1800-talets slut med hemmanen Ankölsruds och Livarebos inägor ännu i aktivt bruk. 
Konceptblad till Häradskartan fältmätt på 1890-talet 
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Här syns några axplock ur kommunens planprogram kring hur man resonerar kring 
landskapet.  
 

 
 

 
 

 
 
 

Foton: Marie Odenbring-Widmark 

 

Stugbyarna skall påminna om den gamla 
bebyggelsen av skogsgårdar och små torpställen 
som för länge sedan fanns här. Naturen 
behandlas så att man återskapar lövängar och 
hagmark. Äldre träd bevaras som vårdträd.  

Landskapsbilden kommer att förändras till ett 
mer kulturpräglat landskap med bebyggelse 
omgivet av lövträdsbevuxen ängsmark. 

Max ett 30-tal stugor i grupper om fem skall 
byggas. De byggs så att de smälter in i 
naturen, på plintar och med ofärgad panel som 
efterhand kommer gråna.  

Oexploaterade områden bevaras som vildmark med fri 
utveckling. Naturmarken runt bebyggelsen planeras så att 
konflikter undviks med naturvård och rörligt friluftsliv. Nya 
stigar och mer naturanpassat skogsbruk kan ge en positiv 
inverkan på miljöupplevelsen.  
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Några reflexioner:  
Man skissar upp bilden av ett landskap som är en mix av orörd natur, tillrättalagda platser för 
friluftslivet, skogsbruk och någon form av återskapad kulturmiljö. 
 
Sättet att försöka anknyta till bilden av en gammal bebyggelse är intressant. Samtidigt som 
man beskriver ett utseende som knappast funnits här tidigare.  
 
Synen på hagmarker och ängsmark känns konstruerad, som bara en sorts 
eftersträvansvärda naturtyper. Helt utan koppling till hävden och dess plats i ett äldre 
jordbruk. 
 

Hästboende i Munkedal  
Ett av de föreslagna temaboendena i Munkedal är ett område för temaboende med häst. 
Smedbergs gård strax norr om Munkedals tätort planerar för ett nytt bostadsområde kallat 
Smedbergs hästby. I förslaget presenteras 20 villatomter i anslutning till stall, ridhus, 
paddock, beteshagar, natursköna ridvägar och, inte minst, grannar med samma intresse. I 
boendet ingår boxplats i gemensamt stall.  
 
Området utgörs av en uppodlad dalgång med skogsklädd kuperad högre terräng i nordöst. 
Med natursköna bilder och lockande texter beskrivs på gårdens hemsida tankarna med 
boende och hästverksamhet i nära samverkan. En viktig faktor är också kombinationen av ett 
lantligt läge och samtidigt nära till mycket: ”Här kommer ni att kunna köpa en stor naturtomt 
… för att bygga ert drömhus, kanske med eget stall”. Närheten till affärer och skola framhålls 
också liksom det tidsmässigt korta avståndet till Torp köpcentrum respektive Göteborg med 
nya E6.  

 

 

 www.smedbergshastby.se 
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Kartan visar hur området såg ut 1937. En tid då nästan all odlingsbar mark i Bohuslän var uppodlad. De 
röda ringarna arkerar ungefärligt planerad bebyggelse enligt flygbilden ovan. Ekonomisk karta 1938. 
 
Även den här planen är exempel på den trend man kan se i kommunernas planering där det 
öppna landskapet tillsammans med goda möjligheter att utöva sin fritidssysselsättning lyfts 
fram som en attraktiv boendemiljö. Målet är att attrahera nya kommuninnevånare, här genom 
att planera för boende och hästsport i nära samverkan.  
 
Området beskrivs bland framtida föreslagna bebyggelseområden översiktsplanen som ett 
”Temaboende med hästen nära i Smedberg–Öbbön.”:   
 

Det föreslagna området ligger öster om Håby i anknytning till befintlig hästverksamhet, 
delvis på en höjd med utblick över dalen. Området består av två separata delar, båda 
belägna inom ädellövskog och på åkermark. En bäck slingrar sig runt området i öster 
och norr. Hänsyn ska tas till skogsområdets karaktär genom god bebyggelseplanering 
som bl a möjliggör ett bevarande av större ädelträd. Det finns även kända 
stenålderslämningar. Hela området ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt. (Ur 
samrådshandling till Munkedal ÖP 2010). 

 
Planarbetet är ännu i ett tidigt skede och arbetet med planprogrammet pågår för närvarande.  
Bebyggelsen är till stor del placerad på berg eller i kanterna av åkermarken men några 
tomter ligger i den tidigare odlingsmarken.  
 

 Inom området finns också flera kända 
fornlämningar i form av förhistoriska boplatser och 
gravar. Planerade tomter (gröna) tillsammans 
med kända fornlämningar (röda  
punkter och streckade ytor) inom området. 
(Fastighetskartan, bearbetad  
av Kristina Lindholm) 
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Vad tyckte medborgarna i Ale kommun? 
På flera håll pågår numera en dialog mellan kommunala planerare och boende på 
landsbygden, bl.a. i samband med framtagande av nya översiktsplaner. Vid arbetet med en 
förnyad översiktsplan för Ale kommun efterfrågade man synpunkter från medborgarna. Ett 
antal dialoggrupper bildades och inkom med synpunkter. Även enskilda människor tog 
tillfället att lämna in synpunkter.  
 
Något som många lyfte fram som viktigt är närheten till naturen. Den framhålls som en 
grundläggande kvalitet som gjorde att man valde att flytta till just Ale. Önskemål om 
anläggande av naturstigar förs fram av flera grupper, gärna med framkomlighet för 
barnvagnar.  
 
Närheten till vatten är en annan sådan viktig faktor. Man upplever också älven och utsikten 
över detta landskapsrum som central och viktig. Flera påtalar att älven är svåråtkomlig, 
blockerad av väg och järnväg. Flera önskar gång- och cykelvägar utmed älven, andra 
fågeltorn, camping, bryggor och någon till och med flytande trädgårdar.  
 
Här uppstår genast en konflikt med industrins och kommunikationsutbyggnadens intressen 
som blockerar älven och möjligheten att utnyttja den för rekreation. Ale i har i ökad grad blivit 
en förortskommun till Göteborg som förväntas ge sina innevånare upplevelser och trevligt 
boende. I detta ligger också en konflikt som syns i en del svar. Man vill inte förtäta mer för en 
förtätning riskerar att minska den egna närheten till naturen, den som man en gång flyttade 
hit för… 
 
Gruppen ”Bohus framtid” betonar följande starka sidor: 

• Ligger inte blott nära utan intill en expanderande storstadsregion  
• Har kanske en av landets mest intressanta historia och en spännande geologi 
• Har en mycket varierad natur – på gångavstånd från centrum 
• Har en fängslande, riksintressant stor vildmark (naturreservatet Vättlefjäll) intill 

bebyggelsen. 
• Sjöar för bad, fiske, kanoting … och skridsko på vintern 
• Berg och dal för vandring, skidor, bär och svamp – där finns även tystnad att njuta av! 
• Bohus har ett fint idrottsområde med bra möjligheter till utvidgning, t.ex. ridstigar. 

Snart finns en 9 håls golfbana i närheten.  
 
Även en grupp i Nödinge vill slå vakt om de grönområden som finns. Man vill ha fler 
gångstråk och grillplatser och framhåller faran med att förtäta för mycket. Då mister man de 
kvaliteter som kommunen för fram – dvs boende med närhet till naturen. Man betonar att 
älvens potential för upplevelser är dåligt utnyttjade – varför inte båtresor från Göteborg, 
kanske i kombination med go-cart och vikingagästabud?  
 
Från Alafors och Hålanda lyfter man fram det öppna och brukade landskapet med 
exempelvis de betade strandängarna utmed Göta älv och det jordbruksdominerade Hålanda 
som viktigt att bevara. I Hålanda och Alvhem vill man också framhålla sina natur- och 
kulturområden som rekreationsområden för Aleborna och som en möjlighet för turister att 
hitta till Ale kommun. 
 

… och i Munkedals kommun? 
Vad tycker de som redan bor på landsbygden? 2004-2007 arbetade Munkedals kommun 
med ett program för landsbygdsutveckling. Syftet med programmet är att det ska stimulera till 
en kraftsamling för landsbygdsutveckling inom kommunens egen organisation men också i 
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en bred samverkan mellan kommunen, lokala utvecklingsgrupper, föreningar, företag och 
andra organisationer.  
 
Arbetet bedrevs bl.a. inom ett antal landsbygdsgrupper vilka presenterat sina respektive 
områden och beskrivit önskemål om utveckling inom dessa. Det som genomgående tas upp 
är behovet av lägenheter eller annat lämpligt boende för ungdomar och äldre. Från 
landsbygdsgrupperna kommer det önskemål om lägenheter i flerfamiljshus för att erbjuda ett 
alternativt boende för både seniorer och ungdomar som vill bo kvar i bygden. ”I Valbo-Ryr 
ska Du kunna bo kvar som både ung och gammal för där finns de alternativ till bostäder som 
fyller allas behov.” Behov av villor med stora tomter tas upp i något fall. Visionen för miljö, 
kultur och natur beskrivs av Sörbygdens Samhällsförening: ” Miljön präglas i huvudsak av 
närheten till det varierande odlingslandskapet och skogslandskapet. Luft och vatten är friskt 
och rent.” ”Det är viktigt att det öppna landskapet bevaras för att bygden ska vara attraktiv 
bl.a. ur ett turistperspektiv. Man ser också problemet med det allt mer avtagande traditionella 
jordbruket. 
 
Landsbygdsgrupperna framhåller tydligt vikten av att kunna bo kvar i bygden och kunna flytta 
dit. Flera såg också det varierade odlingslandskapet som en tillgång för boende i kommunen 
men även för tillresta turister.  

 

KULTURMILJÖVÅRDENS ROLL 
 
Odlingslandskapet har ständigt varit under förändring sedan vi började bruka jorden. Det är 
uppbyggt av delar från olika tider och olika brukningsformer. Under agrara revolutionen 
skedde en omfattande uppodling på ängens bekostnad och idag finns nästan ingen 
ängsmark kvar. Under 1800-talets andra hälft sker stora uppodlingar av utmarkerna. Särskilt 
tiden efter andra världskriget har präglats av stora förändringar på landsbygden. Vid 1800-
talets slut påbörjas en utflyttning från landsbygden som en följd av industrialismen och från 
mitten av 1900-talet läggs jordbruk ner i ett högt tempo.  
 
Att äga en gård har uppfattats som att man också har ett ansvar att hålla gården och 
markerna i hävd, man förvaltar ett arv. Ett resonemang som gäller både bakåt och framåt i 
tiden. Förmodligen är det därför som det finns förhållandevis mycket mark som hålls i hävd 
idag trots att själva jordbruket egentligen är nedlagt. Bl.a. Marie Stensekes forskning visar att 
många lantbrukare har andra skäl än ekonomi för att bo kvar på landsbygden.  
 
En viktig uppgift för kulturmiljövårdens aktörer är, och har varit, att kunna skildra dessa 
historiska skeenden och en förutsättning för det är att nyare brukningsformer o/e ny 
markanvändning inte ödelägger den äldre. Skildringarna har dock ofta skett med ett 
utifrånperspektiv där kulturmiljövården gärna lyfter fram de fysiska spårens värde i 
landskapet medan människor lokalt många gånger har brukningen och nyttjandet av 
landskapet som primära bevarandeaspekter. Den viktiga helheten när vi hanterar 
landskapsfrågor går ofta förlorad.  Flera stora satsningar inom kulturmiljövården de senaste 
åren har försökt att ändra på detta och göra allmänheten mer delaktiga. Den europeiska 
landskapskonventionen förutsätter allas tillgång till, och delaktighet i, bevarande, bruk och 
planering av landskapet. Ratificeringen ställer nya krav på att landskapet tillgodoses i 
samhällsplaneringen. 
 
I slutet av 1900-talet sker en vändning i befolkningstrenden. En ny inflyttning till landsbygden 
som inte är kopplad till jordbruket påbörjas och, framför allt i anslutning till större samhällen, 
har det växt upp stora områden med åretruntboende. Regional utveckling är idag ett viktigt 



 24 

mål för samhällsutvecklingen och för kommunerna innebär anläggande av häst- och golfbyar 
de facto en del i den regionala utvecklingen.  
 
I målen för kulturmiljövården för Västra Götaland ingår att kulturmiljösektorn ska bidra till 
regional utveckling. Kulturmiljövården har tillsammans med kommunerna ett ansvar för att 
utvecklingen sker på ett hållbart sätt ur kulturmiljöperspektiv. Hur kan vi på ett bra sätt förena 
regional utveckling och kulturmiljövård? Hur kan kulturmiljövården på bästa sätt stötta 
kommunerna i sitt kulturmiljöarbete inom planeringsarbetet och se till att kulturmiljöaspekten 
hänger kvar på tåget och är allas tillgång?  
 
Hur kan moderna kunskapsunderlag utvecklas som fungerar i kulturmiljöarbetet och i mötet 
med nya typer av brukare? Hur utvecklar vi metoderna kring ett modernt kulturarvsarbete i 
landskapet? 
 
Hur påverkar den moderna utvecklingen vår syn på det omgivande landskapet och på de 
kulturvärden som är knutna hit? Miljömålet Ett rikt odlingslandskap har ett 
generationsperspektiv. Hur ser det landskap som vi kallar för odlingslandskap ut om 20 år? 
Matproducent, rekreationslandskap eller annat?  
 

 
Hästar på gård utanför Nödinge, Ale kommun. Foto: Marie Odenbring Widmark, Västarvet 
 
 
 
Förslag på utvecklingsmöjligheter för kulturmiljövården: 
 

• Utveckla metoder kring moderna kunskapsunderlag och riktlinjer för nya boenden på 
landsbygden 

 
• Internutbildningar i analyser utifrån ett ”helhetsperspektiv”, tex Dive-metoden   

 
• Utbildningar för planerare och kommunpolitiker 
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REFLEKTIONER, SAMMANFATTNING 
 
De uttryck för det moderna odlingslandskapet som diskuterats är sammanfattningsvis:  

 
• En förändrad syn på odlingslandskapet från livsmedelsproducent till öppet landskap. 

Det öppna hävdade landskapet ses som viktigt, inte bara för oss inom 
kulturmiljövården utan i hela samhället. Begreppet ”Ett öppet landskap” har under de 
senaste årtiondena blivit viktigare än att odlingsmarken är produktionsmark. 
Mjölkbilens slogan är: Mjölk ger öppet landskap. Inte i första hand näring och friskare 
barn. 
 

• Människor flyttar till landsbygden av andra skäl än att bedriva jordbruk. På 
landsbygden blandas numera människor som bott hela sitt liv på samma plats och 
har all släkt omkring sig, med människor som kommit hitflyttande från andra platser. 
Här blandas också människor som bedriver jord- och skogsbruk och förvaltar en mark 
med dem som enbart bor i en villa eller lägenhet eller som njuter av det öppna 
landskapet runt sommartorpet.  

 
• Samtidigt minskar andelen aktiva brukare på landsbygden och med dem betande djur 

som kan bibehålla den attraktiva öppenheten. Jordbruket i traditionell mening är inte 
längre den enda verksamheten på landsbygden utan här ryms idag många 
verksamheter inte sällan med koppling till vår rekreation. Vi vill ofta kombinera 
rekreationen med naturupplevelser.  

 
• Anpassningen till medborgarnas behov och önskemål om rekreation har blivit en 

viktig del av den regionala utvecklingen. I den kommunala samhällsplaneringen börjar 
allt mer odlingslandskapet betraktas som ett rekreationslandskap och öppna 
dalgångar lyfts fram som attraktiva utbyggnadsområden, friluftsområden etc. – en del 
i en attraktiv livsmiljö som varje kommun vill kunna erbjuda. 

 
• Landskapskonventionen betonar vikten av allas del i värdering och förvaltning av 

landskapet. I de övergripande målen för kulturmiljövården i Västra Götaland ingår att 
kulturmiljösektorn ska bidra till regional utveckling. Temaboenden med bl.a. häst-, 
golf- och fritidsbyar är definitivt en del i den regionala utvecklingen.  

 
• Hur förhåller vi oss till den här utvecklingen inom kulturmiljövården och hur ser vi till 

att kulturmiljöaspekten hänger kvar på tåget och är allas tillgång? Kulturmiljöarbetet 
behöver utvecklas. Vi behöver bygga upp kunskap kring hur dagens landskap brukas 
och uppfattas.  
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Öppet landskap? Julmyra gård i norra Uppland (http://www.julmyra.se/index.php). 
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Bilaga 1 
ELC i Storbritannien      
The Landscape Character Network (LCN) är ett informellt nätverk med fokus på bl.a. 
Landskapskonventionen och hållbar utveckling. Det är öppet för alla med intresse i 
landskapet. LCN har arbetat fram en vägledning kring ELC och också gjort riktlinjer och en 
checklista för hur man kan integrera intentionerna i ELC i planering, policys och strategier. 
Läs mer på www.landscapecharacter.org.uk Här kan man också ta del av en diskussion 
kring vad ELC betyder för den egna organisationen och hur man kan upprätta ett 
handlingsprogram. 
Eftersom den kan vara av intresse i detta sammanhang återges här deras förslag till riktlinjer 
och checklistan: 
 

1. Be clear in the use of landscape terms and definitions. The plan, policy or strategy 
should: 

- Use/ relate to definitions set out in the ELC 
- Use the term landscape explicitly rather than other terms such as 

‘countryside’, ‘rural’, ‘natural environment’ etc. 
-  

2. Recognise landscape in a holistic sense. The plan, policy or strategy should: 
- Recognise landscape in its own right 
- Recognise landscape as a whole involving the interaction of natural, cultural 

and perceptual factors 
- Recognise that landscape exists at all scales 

 
3. Apply to all landscapes. The plan, policy or strategy should: 

- Apply to the entire area or place covered by the plan 
- Apply to all landscape – outstanding and ordinary 

 
4. Understand the landscape baseline. The plan, policy or strategy should: 

- Draw on the appropriate hierarchy and level of landscape knowledge 
(evidence). 

 
5. Involve people. The plan, policy or strategy should: 

- Use appropriate techniques to involve people in: 
- identification and assessment of landscapes; 
- understanding what is valued about any given landscape 
- establishing objectives for the landscape; 
- establishing policies – for protection, management and planning; 
- monitoring change. A decision will need to be made at the outset of the 

process about who to involve and when. 
 

6. Integrate landscape. The plan, policy or strategy should: 
- Promote multifunctional landscapes 
- Integrate landscape into all sectoral policies that have a direct or indirect 

influence on landscape 
- Consider any defined landscape objectives for any given geographic area 

 
7. Raise awareness of landscape and seek opportunities for training/education. The 

plan, policy or strategy should: 
- Seek to raise awareness of the importance/values of landscape 
- at all levels within the plan producing organisation; 
- with partners – other organisations; 
- with stakeholders. 
- Seek opportunities for training and education. Raising awareness can be an 

important part of the process of plan preparation and function of the plan itself. 


