
Fem år med landskapskonventionen  
 

Anders Hedlund, Riksantikvarieämbetet 



Europeiska landskaps- 

konventionen (ELC) 

 

Europarådet (inte EU!) 

 

2000: ELC formuleras 

 

2011: Införd i Sverige 

 

2016: 38 länder  

 

Innehåller krav, inte bara mål 

och ramar (”soft law”) 



Landskapskonventionen (ELC) 

• Betonar såväl planering och utveckling 

av landskap som skydd och förvaltning 

• Lyfter fram landskapets sociala 

betydelse 

• Understryker vikten av bred medverkan i 

värdering och förvaltning av landskapet 

 



”Ett område sådant som det uppfattas av människor och vars 

karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan 

naturliga och/eller mänskliga faktorer” 
 

 

Är definitionen normskapande?  

Vilken nytta har vi av ett landskapsbegrepp? 

 

Definition av ”landskap” (artikel 1) 



 
 

 

Vad är landskap? (Artikel 2) 

• Land, vatten och hav 

• Naturområden 

• Landsbygd 

• Städer och randområden (urban 

and periurban) 

• Värdefulla, vardagliga, 

vanvårdade 
 

 Vardagslandskapet!? 



 
 

 

’Landskap’ följer inte 

administrativa 

gränser 

 

Ex renens landskap 

 



 

 

 

 

 

 

Landskap blir politik (artikel 5 och 6) 

Vad ska länderna (parterna) göra? 

• Erkänna ’landskap’ i lag  

• Utveckla/genomföra politik för skydd, förvaltning och planering  

• Kartlägga och värdera landskap 

• Sätta mål för landskapskvalitet 

• Samordna förvaltning 

• Inrätta förfaranden för medverkan av bland annat allmänheten 

• Utbilda specialister 

• Möjlighet att inrätta landskapspris (artikel 11) 

 



Regeringens bedömning:  

 

Den europeiska landskapskonventionen bör ratificeras utan 

författningsändringar.  

 

Riksantikvarieämbetet bör ges i uppdrag att i samråd med 

andra berörda myndigheter initiera arbetet avseende den 

europeiska landskapskonventionens tillämpning i Sverige. 

 
Regeringens skrivelse  2009/10:74 Vissa kulturmiljöfrågor  

 

Regeringens bedömning 

 
Den europeiska landskapskonventionen bör 

ratificeras utan författningsändringar.  

 

Riksantikvarieämbetet bör ges i uppdrag att i 

samråd med andra berörda myndigheter 

initiera arbetet avseende den europeiska 

landskapskonventionens tillämpning i Sverige 

 
Regeringens skrivelse 2009/10:74. 

 

Regeringens 
Regeringens skrivelse  2009/10:74 Vissa kulturmiljöfrågor  

 

 

Sverige: Minimalistisk modell för införande 

 

Nationell samordningsgrupp 
2011-2014 

 
Riksantikvarieämbetet 

Boverket 

Naturvårdsverket 

Skogsstyrelsen 

Jordbruksverket 

Trafikverket 

Tillväxtverket  

Länsstyrelserna 
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 Svensk process för nominering till 

Europarådets ”Landscape Award” 

(landskapspris) 

 

 Strategisk plattform, ett tolknings-

dokument  

 

 Sjösätta en nationell mötesplats, 

landskapsforum 
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Samordningsgruppens ambitioner 



ELC – den svenska modellen 

Konventionen ska tillgodoses genom befintliga institutioner, processer och verktyg: 

• Landskapspolitik = befintlig politik inom områdena hållbar utveckling, miljö och 

naturresurser. 

• Mål för landskapskvalitet = miljökvalitetsmål. 

• Landskapsskydd = miljöbalkens bestämmelser om områdes- och artskydd. 

• Medverkan av allmänheten m fl = tillgodoses genom offentlighetsprincipen och 

samrådsbestämmelserna i PBL, miljöbalken m fl lagar. 

• Kartläggning och övervakning av landskap sker genom de regionala och 

nationella systemen för miljöövervakning. 

• Landskapsspecialister utbildas genom existerande utbildningar, till exempel av 

landskapsarkitekter. 

 



Spår av landskapskonventionen? 

Nationella mål för kulturmiljöarbetet (prop 2012/13:96) 

Det statliga kulturmiljöarbetet ska främja 

- En helhetssyn på förvaltningen av landskap som innebär att 

kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen  



Uppdrag till Riksantikvarieämbetet: 

”… redovisa arbetet med att ta till vara den europeiska 

landskapskonventionens (ELC) perspektiv”  

 

Redovisningen ska lämnas till regeringskansliet senast den 28 februari 2017.  

 

Regeringsuppdrag: Kartlägg arbetet med konventionen 



RAÄ:s rapport grundar sig på: 

• Skriftliga svar på frågor som skickats ut till berörda aktörer 

(”enkätssvar”).  

• Kompletterande intervjuer med representanter för vissa av 

aktörerna.  

• Sveriges rapportering till Europarådet (2013 och 2015) 

 

 
 



Respondenter 

• Myndigheter (BoV, NV, TRV, TV, SKS, SJV, NRM … och RAÄ) 

• Länsstyrelser (20 av 21 har svarat) 

• Regionalt utvecklingsansvariga (regioner + 4 länsst, 10 har svarat) 

• Ideella organisationer (tre har svarat – bl a SHF) 

• Universitet och högskolor (SLU) 

 



• Vilket/vilka perspektiv ser ni som det/de viktigaste?  

• Har landskapskonventionen påverkat er verksamhet? På vilket sätt?  

• Har ni genomfört några särskilda åtgärder till följd av landskaps-

konventionen? Målgrupp? Styrmedel? Utfall? 

• Planerar ni att genomföra några särskilda åtgärder till följd av 

landskapskonventionen?  

• Vilka hinder respektive möjligheter ser ni i arbetet med 

landskapskonventionen?  

 

Enkät och intervjuer 



Resultat: Perspektiv i ELC? 

• Landskapsdefinitionens räckvidd – vardagslandskapet får en ”röst” 

• Människan i centrum – upplevelser, sociala faktorer väger tungt 

• Nerifrånperspektiv – allmänheten m fl ska kunna påverka 

• Helhetssyn på landskap utgångspunkt för skydd, förvaltning och 

planering 

• Utbildning och medvetenhet om landskap 

• Internationell samverkan och transnationella landskap 



Resultat: Har ELC påverkat verksamheten? 

Befintlig verksamhet 

ligger i linje med ELC 

Vi gör samma sak som tidigare  

men lite annorlunda … 

Vi har utvecklat nya  

verksamheter  

och förhållningssätt  

med stöd av ELC 

ELC går inte eller är 

svår att tillämpa 



Resultat: Upplevda hinder  

• Inga mandat, uppdrag och/eller till myndigheter och länsstyrelser – 

och inget lagstöd! 

• Bristande kännedom om ELC, medvetenhet om landskap o d 

• Avsaknad av verktyg, arbetssätt 

• (Andra) brister i implementeringen, t ex att karakterisering av 

landskap inte gjorts 

 

 



Resultat: Processer för landskap  

Möjligheter att arbeta med landskap finns bland annat i 

• Trafikverkets infrastrukturplanering 

• Kommunernas (och regionernas) fysiska planering 

• Länsstyrelsernas handlingsplaner för grön infrastruktur 

• Länsstyrelsernas och myndigheternas arbete med riksintressen för 

kulturmiljö, naturvård och friluftsliv (+ geografiska riksintressen) 

Samt i särskilda förvaltningsinitiativ som biosfärsområden, världsarv, 

modellskogar m fl 

 

 



Myndigheter: Trafikverket styr utifrån ”landskap” 

”Landskap” är en av TRV:s 

leveranskvaliteter 

 

Analys och mål kring landskap i 

underlaget till regeringen 

 

”Riktlinje landskap” – policyverktyg  

för implementering 

 

Metodutveckling och tillämpning av 

landskapskaraktärsanalys (LKA) 

 

Uppdrag om grön infrastruktur kräver 

helhetssyn på landskapet 

 

 



 Landskapskaraktärsanalys 

 (LKA) 

Från sektorer till helhet 

• Välj skala, avgränsa område 

• Identifiera utvecklingstendenser 

• Kartlägg landskapets ”objektiva” egen-

skaper (geologi, hydrologi, markanvänd-

ning, tidsdjup m m) 

• Kartlägg upplevelsebaserade egenskaper 

(rumslighet, samband, kulturvärden m m) 

• Identifiera karaktärer, karaktärsområden 

• Analysera känslighet och potential 

• Sätt ev mål för landskap 



 Tvärsektoriellt analysarbete 



Länsstyrelser: LKA som regionalt planeringsunderlag 

(Västmanland, Västernorrland) 



Kommuner: Landskapsanalys som underlag till ÖP 



Regioner: Västra Götaland och Skåne 

LAB 190 – modellområde, landskapet 

kring en väg (VGR) 

Landskapsforum – konferenser (VGR) 

Kurs om ELC (VGR, Skåne) 

Skånska landskapsdagen (varje år) 

Projektbidrag till landskapsarbete 

(Skåne)  

 

 



   Stockholms gröna kilar – Samverkan i förvaltning 



Ideella organisationer: Skånes hembygdsförbund 
 

Hembygdens år 2016, tema landskap: 

• medverka till folkbildning när det gäller landskapskonventionen 

• pröva hur rörelsen kan bli delaktig i ansvar, urval, förmedling och 

användning av landskapet 

• bidra till en helhetssyn på natur och kultur där människor kan 

påverka och förändra 

• synliggöra hembygdsrörelsen som samarbetspart för kommunerna  

• tydliggöra hembygdsrörelsen som en lokal resurs när det gäller 

barn och ungdomars möjligheter att utforska och uttrycka sina 

landskap. 



Utbildning och forskning – axplock  

• Högskolan i Kristianstad: Landskapsvetarprogrammet 

• SLU Alnarp: Masterkurs om ELC 

• SLU Ultuna/Sylvia Dovlén: Landskap i fysisk planering, projekt 2011-

2016 (Formas) 

• SLU Ultuna/Andrew Butler: Public involvement in Landscape Planning  

• Karlstad universitet/Klas Sandell: Ecostrategies: Presentation and 

Elaboration of a Conceptual Framework of Landscape Perspectives 



Landskap för alla! 
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Det kartlagda landskapet       Det uppfattade landskapet 

Innebär landskapskonventionen en ”synvända”? 
 

Stora skillnader i förväntningar på konventionen! 



Helhetssyn på landskap? 

eller 

Sektorsarbete med ett landskapsperspektiv? 

 

 

Utveckla en landskapspolitik? 

eller  

Integrera landskap i sektorspolitik? 

 

 

 

Konventionens inbyggda spänningar 



Tack för uppmärksamheten! 

 

Anders Hedlund 

anders.hedlund@raa.se 

08-519 185 89 


