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Förord 

 
Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet bjöd under sommaren 2010 in 

de som arbetar praktiskt med våra värdefulla historiska kulturlandskap till ett möte och konferens i 

Mariestad. Syftet var att skapa kontakter och erfarenhetsutbyten mellan dessa personer. Det hade 

konstaterats att antalet kulturreservat stadigt ökat under de senaste 20 åren, till dagens 36 st. Vi kunde 

också se att de personer som sköter om och i vissa fall även äger dessa reservat inte hade någon gemensam 

plattform eller naturligt mötespunkt. 

 

Genom att arrangera en konferens så ville vi initiera en diskussion om gemensamma problem och 

möjligheter, samt att diskutera deltagarnas behov av nätverk, kunskapsstöd och resurser.  

 

Det blev ett givande möte och två väldigt inspirerande dagar som avslutades med ett beslut om att ett 

nätverk nu är bildat för dem som jobbar praktiskt med historiska landskap. 

 

I denna sammanställning av de två konferensdagarna finns de idéer som kom upp under workshopsen. Där 

finns beskrivet hur man vill jobba med ett nätverk och vilka gemensamma frågor som man vill träffas och 

diskutera mer. 

 

 
 
 
Per Lindqvist     Gunnar Almevik 

Riksantikvarieämbetet    Hantverkslaboratoriet 
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Varför den här konferensen? 
Per Lindqvist ,  Riksant ikvar ieämbetet  
 
Vill vi skapa en plattform för att träffa er och för att ni ska träffa varandra. Vi hoppas här kunna samla nya 

idéer, inspireras och utbyta erfarenheter, och att detta kan leda till att ni inte känner är ensamma i ert 

viktiga arbete och att det finns andra med samma intresse. Vill vill fånga upp kunskaper och föra ut 

kunskaper till andra. 

Per Lindqvist jobbar på enheten för Förvaltningsavdelningen i Visby, Kulturarvsstöd, som arbetar med 

landskapsvård, byggnadsvård och konservering. Riksantikvarieämbetet vill veta vad det finns för behov och 

vilka resurser behövs? 

Landskapet är komplext och där möts olika intressen och värden. Från kommersiella intressen av 

landskapets utkomst till kulturvärden och sociala värden och rekreation. Det finns många hänsyn att ta. 

Varför vårdar vi landskapet? För vem och hur? 

För att bevara värdena krävs skötsel. Det är den grupp som vi nu samlar som vi ser behövs för att det ska 

vara möjligt. Därför satsar vi på detta nätverk långsiktigt.  
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Hantverks laborator iet  
Linda Lindblad,  Hantverkslaborator iet ,  Göteborgs Univers itet  
 
Hantverkslaboratoriet startades 2008 av Göteborgs Universitet och Riksantikvarieämbetet. En styrgrupp 

tillsattes 2009 vilken huvudsakligen arbetar med strategiska frågor. I styrgruppen sitter representanter för 

Göteborgs universitet, Riksantikvarieämbetet, Länsantikvarieföreningen, Svenska Kyrkan, Statens 

Fastighetsverk, Sveriges Hembygdsförbund, Västra Götalandsregionen och Mariestads kommun. 

  Hantverkslaboratoriet har huvudsakligen två uppdrag: att säkra hotade och svaga hantverkskunskaper 

samt att säkra kvalitet och utveckla metoder och forskning i hantverk. Verksamheten omfattar 

bygghantverk, trädgårdshantverk och landskapsvård och de kunskaper som behövs för att kunna förvalta 

våra kulturmiljöer.  

  Hantverkslaboratoriets organisation är uppbyggd kring insatser som genomförs som projekt av 

gästhantverkare. För att stödja dessa kunskapsuppbyggande projekt finns ett antal stödfunktioner i 

Mariestad samt ett hantverksråd vilket kommer att formas under 2011.    

  Utöver projekten så jobbar Hantverkslaboratoriet med flera olika verksamheter, till exempel 

dokumentationsfilmer av hantverk, seminarier för kunskapsbyggnad, kunskapsspridning och 

nätverksarbete, gesäll- och mästarprover, kvalitetssäkring för att säkra känd kunskap och följa upp 

långtidseffekter. Under de kommande åren vill Hantverkslaboratoriet i större utsträckning bedriva 

forskningssamarbete i och kring kulturmiljöprojekt.  

 

Hantverkslaboratoriet kommer successivt att bygga upp en kunskapsbank med bibliotek, arkiv & andra 

samlingar. 

 

Exempel på aktiviteter 2010:  ”Den mobila kalkfabriken” 

Instruktionsfilm om ädelputs 

Dokumentation av hantverket i ängsfruktodling 

Träställningar  

Enkla hjälpmedel vid småskaligt byggande 

Dokumentation av brytning av takskiffer 

Kvalitetssäkringsprojekt stickspåntak 

Seminarium: 

Registrering av verktygsspår 

Historiskt växtmaterial 

Skötsel i historiska trädgårdar 

Praktiskt arbete i historiskt landskap 
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Ideel l t  arbete i  kultur landskapet 
Åke Carlsson,  hembygdsforskare och s låtterkar l  
 
Entusiaster  har tagit  över 
Åke deltog 1972 i sitt första slåttergille. De flesta som var med hade då arbetat med slåtter i hela sina liv 

och kunde verkligen hantera redskapen. Förr i tiden var slåtter en naturlig del av ett gårdsbruk och på 70-

talet fanns det fortfarande människor som hade vuxit upp och till vardags arbetat med traditionella 

redskap. Idag är alla dessa ”traditionsbärare” borta och den lilla skara som håller på med slåtter och 

traditionell landskapsvård utgörs av entusiaster. Åke har också varit med när en äng, som var helt igenväxt 

till tät lövskog, restaurerades på 70-talet. Även här var många äldre människor med stor kunskap 

engagerade. Den restaurerade och idag blomsterrika ängen sköts nu av en ny generation.   

 

Lieslåtter  
Lien är redskapet som förknippas med slåtter men som få kan hantera. Att kunna vässa och sköta om en 

lie är minst lika viktigt som att behärska tekniken att slå av växtligheten med den. Hur kan vi undvika att 

lien blir ett museiföremål? Ett sätt är att hålla kurser och utbildningar och se till att kunskapen hålls vid liv. 

Det finns många goda exempel. Gunnar Arnborg och Åke startade 1986 en lieslåtterkurs i Borås och 

hitintills har hundratals personer utbildats. Mats Rosengren arbetar nuförtiden 20 dagar per år med 

slåtterkurser. Målgruppen är entusiaster som vill lära sig arbeta med kulturlandskapet. Det finns ett antal 

små företag som sysslar med lieservice. Ett annat gott exempel är ängsgruppen i Alingsås som samlar och 

samordnar slåtterlag i ett årligt program så att de olika tillställningarna inte krockar med varandra.  

 

 Lieslåtterkurs med entusiaster 
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Det är viktigt att få människor engagerade tidigt i livet, helst i redan i barndomen. När Åke har pratat med 

”gamla gubbar” har det visat sig att de flesta av dem började slå med lie redan kring 7 årsåldern. Att ha med 

barn och ungdomar i dagens utbildningar och slåtterlag är därför eftersträvansvärd.   

  Det bästa får dock inte bli det godas fiende. Det är orealistiskt att tro att all mark kan slås med lie på 

traditionellt vis. Man får ta tillvara andra moderna lösningar som finns. Utöver mer eller mindre beprövade 

metoder och redskap som den motormanuella slåtterbalken kan man också använda sig av t.ex. bränning. 

Det finns exempel på ängar som årligen har bränts tidigt på våren under en längre tid med relativt goda 

resultat.   

 

Hamling 
Hamling är en viktig del av ängsskötsel och vården av kulturlandskapet. Många människor har länge sett 

negativt på hamling och t.ex. pratat om ”stympade träd”. Det finns en tendens att vilja tona ner 

hamlingens betydelse och man föreställer sig ofta en omfattning på ca 10-15 träd per gård. I verkligheten 

utgjorde dock lövfodret en mycket viktigt och stor del av allt vinterfoder. Anteckningar från gården 

Tränghult år 1843 visar att det skördades mellan 1000-2000 lövkärvar per år, vilket kräver ca 700 träd. Åke 

visade även en gammal målning som avbildar ett landskap där hamlade träd i hundratals står tätt i 

backarna.  

  Att folk tar hand om lövfodret är idag sällsynt, men Åke kunde glädja åhörarna med att visa några bilder 

där moderna brukare binder ihop det avhuggna lövet till kärvar. När gamla hamlade träd inte längre sköts 

finns det en stor risk att de far illa. Det finns tyvärr många sådana exempel, bl.a. en ask i Lerdala med en 

omkrets på 6 meter som stod i en tomtgräns vilket ledde till att ingen av markägarna vågade röra den. Men 

även grova gamla träd i gårdsmiljöer kan drabbas av samma öde. Grenarna och hela kronan blir då snabbt 

för tunga och riskerar att knäcka hela trädet. Även basalskott som konkurrerar med det gamla hamlade 

trädet är ett problem. Resultatet kan bli en bukett av skott där ingen stam blir riktigt gammal. Även lindar 

som tidigare utnyttjats för skörd av bast far illa när brukandet upphör.   

  Hamling är normalt ingen särskilt komplicerad åtgärd och kan oftast utföras av enskilda bönder och 

entusiaster. Man kan dock också anlita professionella trädvårdare, arborister, eller skogsmaskinförare till 

hjälp, kanske framförallt när det gäller att restaurera träd som inte hamlats på länge. Vissa arborister anser 

dock att hamling förstör träden och tar därför inga hamlingsuppdrag.  

 

Nycklar  t i l l  kunskap 
Om man vill veta hur det historiska landskapet sköttes utgör gamla bondedagböcker ett unikt källmaterial. 

Ett tips är därför att alltid fråga efter gamla bondedagböcker när man är ute i bygderna. Ett annat sätt att 

få upp ögonen på igenväxningen och landskapsförändringen är att leta reda på gamla fotografier och 

därefter söka rätt på samma plats och samma fotograferingsvy. Inte sällan har landskapet på några få 

decennier växt igen till den grad att det kan vara svårt att känna igen sig. Mårten Sjöbeck bilder från första 

hälften av 1900-talet utgör ett bra exempel på gamla landskapsbilder.  
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Hagmark fotad 1971  

 

Fotat  på samma plats  1987 
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Enen 
Enen får sällan stor uppmärksamhet när man 

pratar landskapsvård och historiska landskap. 

Enen är dock ett intressant element i 

kulturlandskapet som kan berätta mycket om 

hävden. Enar stamkvistades ofta, upp till 2 

meter, och de rakaste sparades till stängselvirke. 

Åke brukar ta varje tillfälle i akt att stamma upp 

enar. Många enar stod som stöd till 

trägärdesgårdarna och var till god hjälp mot 

storm. Dessa enar kunde bli mycket gamla. 

Sveriges näst största en finns i Floda, men den 

allra största växer i Hammar i Närke. Den har en 

omkrets på 2,75 meter och är kanske 500 år 

gammal. Redan för 200 år sedan var den ett 

turistobjekt. Idag hotas den av igenväxning.   

 
      Åke har stamkvistat ännu en en 

Betesmarker 
Det är svårt att arbeta med skötsel av betesmarker om man inte är bonde eller råkar ha betesdjur. Det 

finns dock andra sätt att arbeta för dessa marker. Man kan t.ex. propagera för naturbeteskött. Det mesta 

kött vi konsumerar idag är uppfött på kraftfoder vilket inte ger någon landskapsnytta. Tyvärr är det sällan 

framgångsrikt att argumentera för naturbeteskött utifrån ett landskapsvårdsperspektiv. Däremot kan man 

föra fram hälsoperspektivet. Naturbeteskött innehåller mindre E-kolibakterier men desto mera nyttigt 

omega 3. Själv har Åke 1994 gett ut en egen kokbok i ämnet. Det kan vara svårt att hitta naturbeteskött i 

diskarna. En förteckning finns dock på www.kostdoktorn.se. Dessutom finns ganska många internetsidor 

som marknadsför naturbeteskött.   

 
Träd berättar  histor ia 
Vissa biologer anser att enstaka träd inte är särskilt skyddsvärda bl.a. eftersom de inte ensamt kan hysa en 

värdefull fauna. Men träden kan ge mycket information om markanvändningshistoria. Deras växtsätt och 

kronform avslöjar t.ex. hur öppet ett landskap var när trädet växte upp. I Munkängarna på Kinnekulle kan 

detta fortfarande studeras. Här hittas än så länge saffransticka på ekstock. Eken växte upp i ett välhävdat 

landskap men ekstocken som är substrat för tickan är nu den sista av sitt slag. Nuförtiden står ask och alm 

för föryngringen eftersom skogen av naturvårdsskäl har lämnats till fri utveckling. Det finns tyvärr 

fortfarande gott om exempel där gamla spärrgreniga ekar hotas av igenväxning. 
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Att  vr ida h istor ien bakåt  -  går  det?  
Clas Tol l in ,  agrarhistor iker ,  Sver iges lantbruksunivers itet  
 
Jordbrukets historia är lång. Jordbruket har funnits ca 5500 år före den agrara revolutionen och skiftena 

genomfördes för 100 – 200 år sedan. Mannaminnet är dock kort och historien blir diffus redan efter några 

få generationer, kanske så lite som 80 år. Om vi vill bruka och förvalta kulturlandskapet är det dock viktigt 

att vi förstår tidigare generationers levnadsvillkor. Hur får vi då kunskap om tiden som ligger utanför 

mannaminnet, dvs. tiden innan den agrara revolutionen?  

 
Br ist  i  landskapet 
Människor som levde innan den agrara revolutionen konfronterades av en helt annan social och ekonomisk 

verklighet som kan vara svår att greppa för dagens människa. Bondens liv kännetecknades framförallt av 

brist: brist på tid (dragarna var långsamma, redskapen var sämre, mm.), brist på gödsel, brist på energi och 

brist på kalorier. Idag är det svårt för oss att förstå att så var fallet när vi ofta har för mycket av ovan 

nämnda. Bristen på kväve var så påtaglig att även mänskliga fekalier var hårdvaluta. Bristen på energi, 

främst i form av ved och torv, gjorde att landskapet var renrakat nära bebyggelsen. Den enda källan till fett 

med någorlunda god tillgång var hasseln.  

 

 
Kväverik jord gynnar hundkäxen  

Att  tänka på vid förvaltning 
Redan 1990 försökte Riksantikvarieämbetet få till ett antal referensmiljöer för det historiska landskapet, 

bl.a. Gallejaur, Äskhult, Råshult, Smedstorp, Åsen, Birka och Östarp. Arbetet idag bedrivs i huvudsak i 

form av kulturreservat som i likhet med historiska jordbruk och friluftsmuseer ofta konfronteras med 

samma problematik: Efter den festliga invigningen är det svårt att hitta långsiktiga lösningar för en god 

förvaltning.  

  När det gäller god förvaltning och rätt skötsel finns det ett antal grundläggande faktorer att ta hänsyn till: 

Utgångspunkten för den rätta skötseln måste vara människan och hennes perspektiv. Till skillnad från 
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naturvården bör man inte utgå från plantan (biologin) till människan, utan tvärtom från människan till 

plantan vilket också kan uttryckas som att man går från dåtid till nutid och inte från nutid till dåtid.         

Vidare är det viktigt att vara medveten om de olika intressenter som kan finnas på spelplanen: förvaltare 

och administratörerna, brukare i form av besökare och i form av de praktiska utförarna och slutligen 

specialister och forskare. De olika intressenterna har olika roller och kan bidra med olika perspektiv. 

Vidare gäller det att göra skillnad mellan en restaureringsfas och en driftsfas.   

 

En checklista för rätt historisk landskapsvård bör bl.a. innehålla följande: 

Rätt saker på rätt plats 

Rätt material 

Rätt biologi 

Vilda och tama växter 

Rätt husdjur 

Rätt redskap 

Rätt tidpunkt 

Redovisning över vad som går att åstadkomma och vad som inte går 

Öppen redovisning av kompromisser  

 
Landskapets grundelement 
Landskapet kan indelas i ett antal grundelement: Tomt och byggnader, åker inklusive sina attribut (ger 

mat åt människor), ängen (ger vinterfoder åt djuren), betesmark (ger sommarfoder åt djuren), skogen och 

skogsbete (ger mat till djuren och ved, virke och annat till människan), specialodlingar som fruktträdgård, 

humlegård och kålgård, hägnader och fredningssystem, vägar och fägator och slutligen ett antal 

punktobjekt som källor, råmärken, fornlämningar, husgrunder, mm.  

 
Att  tänka på innan åtgärden påbörjas 
Man bör ställa sig följande frågor: Vad har hänt i landskapet och på en särskild plats? Vilka spår har 

verksamheten lämnat? Vad finns kvar av detta i dagens landskap? Ett sätt att få svar på frågorna innan man 

går ut i landskapet är att arbeta med äldre lantmäterikartor och kartöverlägg. Vidare bör man vara 

medveten om ett antal grundläggande förhållanden, t.ex. gradienten från brukningscentret mot utmarken, 

dvs. minskat betestryck och minskat vedtäckt med ökande avstånd från gården.  

 
Restaurer ingsfasen 
Inför en restaurering är det avgörande att man har målet klart för sig och vet vad man vill åstadkomma. 

När det gäller restaurering av igenväxta skogsmiljöer är det viktigt att ta hand om förnan och förhindra 

ansamling av ny förna. Detta kan ske genom krattning och riseldning vilket avsevärt påskyndar 

restaureringen. Död ved kan med fördel samlas i särskilda upplag, men tänk gärna på gradienten där det 

fanns mindre ved ju närmare man befann sig brukningscentret.  
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  När det gäller restaurering av ängsmark men även åkermark bör man särskilt ha i åtanke hur man kan 

åstadkomma en utmagring. Historiska ängar och åkrar var kvävefattiga och kväveindikerande växter som 

t.ex. hundkäx var ovanliga. Att visa upp ängar och åkrar med hundkäx är ett exempel på en anakronism 

(placering av ett föremål eller liknande i fel tidsepok) som bör undvikas så långt det är möjligt. Eld kan vara 

ett bra sätt att bekämpa gammal förna och tjockt gräs. Elda tidigt på våren och ha brandförsvaret i 

närheten! 

  När det gäller restaurering eller rekonstruktion av äldre byggnader är det viktigt att härleda rätt plats från 

historiska kartor. Rätt placering av byggnader i landskapet är avgörande för att vi kan förstå 

sammanhangen. En hölada fanns t.ex. i anslutning till en slåttermark, t.ex. myr, för att man inte hann föra 

in foder till gården tillräckligt snabbt.  

 
Betesdjuren 
Det är en fördel att ha olika betesdjur eftersom de betar av olika växter. Sambete minskar också risken för 

artspecifika rator och håller också ned parasittrycket. Helst bör man försöka få tag på rätt husdjurssorter. 

Getter var förr mycket vanliga och kallades med fog för ”risbitare”. Det betar helst sly men kan tyvärr 

också ta värdefulla trädplantor. Det är viktigt att balansera betestrycket bl.a. för att undvika skador på 

fornminnen.  

 
Åkerbruket 
Det är mycket arbetskrävande att bruka åkern på ett historiskt korrekt sätt. Förr var det kanske 6-7 

personer som skötte en normalgård. Idag kan man i många fall uppbringa en halvtidstjänst. Om man vill 

bedriva ett historiskt åkerbruk finns det mycket att ha hålla reda på: val av spannmålssorter, val av plats, 

val av trädessystem, val av redskap och dragare, vegetationssammansättning, mm. Det är viktigt att 

använda sig av äldre spannmålssorter och att leta reda på lokala sådana. När det gäller val av plats kan det 

konstateras att det tyvärr finns alltför många åkrar som slås som ängar eller används som ”naturbetesmark” 

och tvärtom alltför många ängar som inte slås p g a att de är för små och steniga. Åkrarna var ofta 

kvävefattiga och en kväveindikerande vegetation är därför inte tidstypisk. Det behövs dock forskning om 

hur man kan åstadkomma en utmagring. Erfarenheten visar att gamla åkerogräs brukar komma av sig självt 

när skötseln är den rätta.    

 

Ängsbruket 
Clas poängterar att slipning av lien är en viktig och kanske den knepigaste delen av slåttern. Ur ett 

historiskt perspektiv är det viktigt att slåttern sker på gammal ängsmark eller gärdesäng och inte på 

gammal åker. Som alltid inom historiskt landskapsbruk gäller det att undvika anakronismer. Hässjor är 

t.ex. en kort parentes i jordbrukets historia och hör inte hemma i ett 1700-tals landskap. Även när det 

gäller ängar, och särskild ängar på lerjordar, är utmagringen en knepig fråga där det finns behov av 

forskning.  
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Humlegården vid Linnes Råshult 

Hägnader 
Ofta utgjordes stängselmaterial av det som fanns till hands. Man bör ta reda på vilket material och vilken 

typ av stängsel som användes på just den plats där ett nytt stängsel ska sättas upp. Lika viktigt som val av 

rätt material är val av placering och streckning. Ett vanligt fel är att man, ofta av praktiska skäl, sätter upp 

nya stängsel som skär mitt igenom ett skifte av ett visst ägoslag, t.ex. en äng. Den rätta streckningen kan 

ofta utläsas i gammalt kartmaterial. För en effektiv förvaltning kan det dock också behövas modern typer 

av stängsel och även tillfälliga fållor. I så fall är det bättre att inte låtsas att man använder gamla typer av 

stängsel utan gör det tydligt för besökaren att det rör sig om ett modernt inslag. Vid uppsättning av 

moderna stängsel bör man tänka på att anlägga många övergångar och att använda sig av självstängande 

grindar.  

 
Specialodl ingar 
Specialodlingar kan utgöras av t.ex. kålgårdar, trädgårdar, kryddgårdar, humlegårdar, fruktträdgårdar och 

hampland. Även här är det viktigt att välja den för platsen rätta växtföljden, rätt växtmaterial och rätt 

utformning (t.ex. bredd av sängarna) samt slutligen rätt placering i förhållande till gårdsmiljön. På flera 

ställen i landet finns fina exempel på historiska specialodlingar och bevarandet av gamla sorter, t.ex. 

Hammarby där man har rekonstruerat med treårig växtföljd och Julita där det finns en genbank på 

rabarber och humle.  
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Ti l lgängl ighet för  besökare 
En viktig del av tillgängligheten är skyltning. 

Underskatta inte besökaren utan ge gärna 

ingående förklaringar. Skylten bör vändas rätt så 

att den som läser har utsikt över landskapet och 

kan jämföra det som står på skylten med miljön 

runt omkring. Man bör också vara försiktigt med 

gestaltande skyltar. Det finns en tendens att man 

gärna vill avbilda idylliska scener som ofta 

innehåller historiska sakfel. Kulturstigar och 

vandringsleder brukar uppskattas. Här är det 

viktigt med tydliga vägvisare som också ger 

information om destinationen och avståndet dit. 

Den kan vara bra att ha olika leder av varierande 

svårighetsgrad. Ett bra tips är att använda 

djurstigar även för vandringsleder. Djuren tar 

ofta bästa vägen. Stigarna måste underhållas och 

provgås med jämna mellanrum. Om det slås, t.ex. 

med slåtterbalk 1 -2 ggr per år så brukar djuren 

hålla efter resten av året. I  

Djuren visar den enklaste vägen i terrängen   tillgänglighetsarbetet ingår också att anordna 

 aktiviteter för besökare, gärna på fasta dagar. Exempel på aktivitet in en historisk miljö kan vara att sälja 

tidstypiska grönsaker från kålgården.  

 
Vad bör man särski l t  tänka på och vad ska man undvika? 
Undvik att vård av kulturlandskapet blir till parkskötsel. Exempel på företeelser som inte hör hemma i 

historiska landskap är gräsklippare, grus med makadam, asfalt, plast och tryckimpregnerat virke och 

utemöbler av vildmarksstuk.  

  Historiska landskap ska fungera som titthål i historien som ska hjälpa oss att förstå människors arbete 

och liv. De ställer därför krav på autenticitet. Anakronismer, dvs. företeelser som är otänkbara i sitt 

eftersträvade tidssammanhang, motverkar detta syfte.  

  Det är viktigt att göra landskapet begripligt. Använd skyltar, skrifter, guider och ett aktivt deltagande av 

besökare. Landskapet kan fungera som pedagogiska rum och förklara hur olika markslag hänger ihop. 

Kunskapen måste erövras på nytt. De praktiska insatserna och forskningen måste arbeta ihop i 

gemensamma projekt.   
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Landskapsvårdens h istor ia  
Ulr ich Lange,  docent,  Göteborgs univers itet  
 
NOLA och Ängs- och hagmarker 
Ändå in på 1980-talet styrdes jordbruket av 1947 års jordbrukspolitik som präglades av rationalisering. 

Staten bestämde i praktiken vilka marker som skulle brukas och lantbrukaren hade brukningsskyldighet. 

Systemet resulterade i överproduktion och på 1980-talet infördes trädesbidraget. Jordbrukets omfattande 

förändringar medförde en enorm omdaning av landskapet. Det var i detta sammanhang NOLA 

(Naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet) lanserades 1986 och satte startpunkt för den statliga 

landskapsvården. Det var Naturvårdsverket som skulle fördela dessa anslag i form av skötselavtal. Man ville 

motverka ett artfattigt landskap som kom att allt mer präglas av monokulturer. Det var de marker som 

hade låg avkastning och var näringsfattiga, d v s ogödslade ängs- och hagmarker, som lades igen och 

försvann som brukningsenheter. För att kartlägga var dessa marker fanns genomfördes i länsstyrelsernas 

regi under 1980- och 1990-talen ängs- och hagmarksinventeringar av biologer.  

 

 
Hagmark 

1990-talets l ivsmedelspol i t iska beslut  
På 1990-talet skulle både jordbruks- och livsmedelsproduktionen läggas om helt. Regleringarna togs bort 

och marknadskrafterna skulle styra. Man såg framför sig att miljoner hektar mark skulle läggas ner och då 

självklart de mest svårbrukade enheterna, d v s de som ännu bar på de främsta kultur- och naturvärdena. På 
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de statliga verken pågick ett intensivt arbete för att bevara de kvarvarande värdefulla markerna. Genom ett 

välunderbyggt remissvar från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) fick kulturvården in en fot i arbetet med att 

bevara naturvärden som tillkommit som en produkt av människans brukande av jorden (det som idag 

betecknas som biologiskt kulturarv). Men ämbetet lyckades också lyfta fram fysiska lämningar, 

landskapstyper och de människor som bar på kunskaperna.  

 

Landskapsvård 
Anslaget till landskapsvård kom 1990 och omfattade 250 mkr per år under 5 år. Ansvaret för 

landskapsvården lades på RAÄ och Naturvårdsverket, men skulle även ske i samverkan mellan RAÄ och 

Jordbruksverket. Anslagen skulle fördelas på samma sätt som inom NOLA via skötselavtal. Skillnaden var 

att staten skulle diktera villkoren. Landskapet skulle stå i centrum och olika intressenter skulle bidra med 

sina synpunkter om vad som skulle bevaras. Det var därmed inte längre bara biologer som skulle peka ut 

värden i landskapet. Istället skulle ett Landskapsvårdsprogram tas fram i varje län och anslagen skulle 

sedan fördelas på ett sådant sätt att både natur- och kulturvärden togs tillvara.  

 

LIM 
Ett övervakningssystem, Livsmedelspolitiken Miljöpåverkan (LiM), skapades för att studera den nya 

politikens påverkan på natur- och kulturvärdena i landskapet. Det var svårt med samordningen mellan 

natur- och kulturvården. De avtal som föreslog att jordbrukarna skull detaljsköta landskapet på ett sätt 

som länsstyrelsen bestämde var svårt att få gehör för. Det gjorde att anslagen inte nyttjades fullt ut.  

Ulrich var med för RAÄ:s räkning och gjorde revision på detta projekt. Det blev då tydligt att 

samarbetssvårigheterna mellan länsantikvarierna och miljövårdsdirektörerna i de flesta länen varit så 

påtagliga att grundidén bakom anslagen sällan blivit genomförd på ett önskat sätt.  

Kurser anordnades genom åren i de flesta landskap och kulturvårdens ögon på landskapet fick långsamt en 

naturlig plats sida vid sida med naturvården. Bl.a. slog nyttan av kartanalyser igenom.  

Trots att RAÄ och Naturvårdsverket hade planerat att tillsammans genomföra övervakningsprogrammet 

LIM blev det till slut två separata processer. Arbetet med LiM tappades bort i en omorganisation inom 

RAÄ och endast en inofficiell rapport togs fram, Jordbrukets byggnader – kulturvärden i 

odlingslandskapet.    

 

EU:s Common Agricultural  Pol icy (CAP)  
Tidpunkten för när Landskapsvårdsanslagen skulle gå in i en ny avtalsperiod sammanföll med tidpunkten 

för Sveriges ansökan om EU-medlemskap. De tveksamma resultaten från den första 5-årsperioden gjorde 

att direktiven ändrades helt: ”Gör vad som helst men inte i form av landskapsvårdsavtal”. Man ville komma 

ifrån att staten dikterade villkoren och berättade för den enskilde lantbrukaren hur han i detalj skulle göra. 

Resultatet blev ett system där kulturvården skulle tala om vad som var värdefullt och den 
enskilde bonden skulle själv utifrån den handledningen gå över sina ägor och kolla om han ägde något 

av värde. Kulturvårdens ansvar blev nu att tala om vad som var värdefullt och att kvantifiera det. Det av 

människan ordnade, de så kallade landskapselementen listades, t.ex. alléer, öppna diken, solitärträd, etc. 
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Naturvårdarna specificerade på motsvarande sätt indikatorväxter och magra marker enligt ängs- och 

hagmarksinventeringen. 

Denna reform blev dock hårt kritiserad framförallt av Länsstyrelserna. Naturvården och kulturvården hade 

nu gjort en helomvändning och ville bevara det ”gamla” systemet.  

Mellan 1996 och 1999 fanns 27 typer av värdefulla landskapselement som var berättigade till 

miljöersättningar. I utomstående utvärderingar har detta system senare lyfts fram som ett bra exempel på 

något som faktiskt fungerade. Redan första året när systemet infördes, 1996, nyttjades det fullt ut.   

Varken RAÄ eller Naturvårdsverket jobbar längre med frågan i någon praktisk bemärkelse utan ansvaret 

ligger hos Jordbruksverket.  

 

 
        Ängslador i Hälsingland  

Kulturreservat 
RAÄ hade tidigt en idé om att kunna jobba med värdefulla kulturmiljöer på liknande sätt som 

Naturvårdsverket jobbade med naturreservaten. Begreppet kulturreservat kom fram allt tydligare i 

diskussionerna 1996 i såväl Miljöbalksutredningen som Kulturarvsutredningen. Reservatsformen infördes 

1999 i den då nya Miljöbalken. I och med detta ställdes särskilda medel till RAÄ:s förfogande. Det var 

sedan inte klart hur man skulle jobba för att komma fram till vilka platser som skulle bli kulturreservat. 

Några ville inventera och andra ville direkt skrida till handling. Vis av tidigare erfarenheter från 

överambitiösa projekt så bestämdes dock att reservaten skulle bildas i maklig takt. Målet var 10 reservat 

under en 5-års period. Idag har vi 35 kulturreservat över landet. De storskaliga systemens tid, med generella 

lösningar för hela landet är med stor sannolikhet förbi. Skillnaden mot dagens reservatsform är påtaglig 

och möjligheten för ”byråkraterna” och de praktiska landskapsvårdarna att uppnå en god landskapsvård är 

idag mycket stora då systemet bygger på ömsesidighet och inflytande från båda parter.  
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Gårdsexempel :  Västeräng,  Häls ingland  
Lennart  Persson,  f .d .  kulturreservatsägare  
(gården dr ivs idag av sonen Lars och hans fru Therese)  
 
Västeräng i Delsbo, Hälsingland är ett kulturreservat och en bondgård som driver ett aktivt jordbruk. 

Fram till 2002 hade man fjällkor och mjölkkor på gården, numera utgör köttdjur och skogsbruk 

huvudsysslorna. På 1980-talet fanns det endast 14 fjällkor. När man ville bygga ny ladugård för att utöka 

besättningen fick man nej av länsstyrelsen. En ny maskinhall fick dock byggas 200 meter från gården. Idag 

finns 18 hus i bykärnan och dessutom många byggnader utanför: en lada från 1579, 23 hölador, smedja, 

bakstuga, maskinhall och 8 hus på fäbodvallen.  

  I samband med EU inträdet fick man inte längre ha mjölkkor i den gamla ladugården dock lyckades man 

få respit till 2002. 

  Efter ett studiebesök på Gotland där man studerade turistverksamhet startades bo-på-hälsingegård 

(sommartid) och visningsgård på Västeräng. Även markinnehavet utökades. I samband med kultur-

reservatsbildningen fick ägarna också slutligen lov att bygga en ny arkitektritad ladugård plats för 70 djur. 

  Reservatet får ett årligt kulturreservatsstöd på 500 tkr och tillsammans med inkomsterna från skog, jord 

och djur så går ekonomin ihop.  

  Till gården hör också en fäbod och fram till 1871 fanns bodland på vägen dit. I samband med laga skifte 

blev bodlanden egna fastigheter. Det bedrivs ingen verksamhet vid fäbodarna förutom att ägarna slår 

gräset varje år och håller byggnaderna i skick.  

  Många av husen på gården mycket underhållsarbete. Ägarna hugger i egen skog och sågar eget virke som 

behövs till gården. Det krävs en del specialvirke som t.ex. en stock som skulle vara 15 meter lång och 25 cm 

i topp.  

  Några byggnader flyttades från byn under tidigt 1900-tal.  Från granngården skickades 

”Västerängsstugan” till Skansen. Den finns idag på Delsbogården.  

   

 
Bykärnan i kulturreservatet Västeräng från söder.
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Gårdsexempel :  Kulturens Östarp,  Skåne 
Jenny Göransson,  fd kulturreservatsförvaltare 
 
Kulturens Östarp är ett Friluftsmuseum som ägs av Kulturen i Lund. Gården är idyllisk, men det här 

föredraget är ingen framgångssaga - det är en ”jag har just sagt upp mig saga”. Jenny och Lars-Göran har 

varit anställda som gårdsbrukare sedan 1999. Det var inte alltid lätt att bo på museum. Från oktober till 

april var det tomt och sommartid, framförallt helger, så var det mycket folk. Ekonomin medgav två 

halvtidsanställningar vilket egentligen innebär att det inte gick att driva gården med hög ambitionsnivå. I 

princip skulle all denna tid gå åt till djurskötsel. Men fram till 2004 lade Jenny och Lars-Göran ner 

arbetstid motsvarande tre heltidsårsverken på gården, trots att de endast fick betalt för två halvtider.  

  Kulturens Östarp består av tre gårdar, museet återuppbyggdes efter en brand 1807, granngården, som 

köptes in på 90-talet, skiftades ut från bykärnan vid lagaskifte och är en 30-talsgård och så 

gårdsbrukarbostaden som flyttades till Östarp 1920. Gården har ett välbevarat gårdsarkiv som ger 

upplysningar om hur många ägg det producerades, vilka spannmål man odlade, etc. På gården drevs också 

ett forskningsprojekt under 1990-talet av Humanekologiska institutionen i Lund. Gården har idag 100 

tunnland varav 10-20 är under plog. Man odlar bl.a. petkusråg, svartråg och havre. De gamla 

spannmålssorterna har gått bra på dessa magra åkrarna men vårsäden har ofta torkat bort. Man odlade 

också fodersockerbeta till foder. På gårdens finns naturbetesmarker med fin flora. Höet slogs med balk 

efter häst. Höet pressades och transporterades via en balbana till skullen. 

 
Hövändning med hästkraft på Östarp 

 

Gårdsmiljön är kulturhistoriskt intressant med många byggnader såsom mälta och linberedningsstuga, en 

korsvirkeslänga, väderkvarn, mm. Vissa av ekonomibyggnaderna är dit flyttade för att få en historiskt 
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korrekt gårdsmiljö. På gårdens finns flera lantrasdjur, bl.a. göingegetter och klövsjöfår. Klövsjöfår är väldigt 

flyktiga djur och tyvärr inte så publika. De har inte heller så bra kött och ull men är däremot duktiga 

naturvårdare. Dessutom hade Jenny och Lars-Göran privata grisar och hästar på gården. De har ny flyttat. 

Hästarna var kärnan i verksamheten och ca 20 tunnland av gårdens areal har sköttes med hästar. Jorden på 

Kulturens Östarp är fantastiskt att plöja. Det är nästan bara sand och kan väl egentligen inte kallas för 

jord. Driften med häst är inte autentiskt som man gjorde på 1930-tal eller tidigare, utan är utvecklad med 

bl.a. moderna redskap. Hästarna har stor betydelse för publiken och helhetsmiljön. På Östarp finns även 

en dikesplog som dras med häst. 

 

Restaurangen är viktig för besöksverksamheten. Vid museet finns också pedagogisk verksamhet för 

skolklasser och besökare. Vidare hålls diverse arrangemang för hästrasföreningar, marknadsdagar,  

tröskgille, mjölmalning, hästdagar.  

  Vad händer nu? Ladugårdarna är i stort behov av underhåll. Jenny och Lars-Göran har flyttat till en egen 

gård i närheten men har 1 år kvar på sitt betesåtagande från EU. Det kanske blir sommarbete och 

aktiviteter med andras djur. Nu ställs stora förhoppningar till kulturreservatsbildningen som pågår och 

som man faktiskt har pratat om sedan 1999. 
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Sammanstä l ln ing av anteckningar  f rån gruppdiskuss ionerna  
 
Deltagarna i konferensen delades in i fyra grupper. Utifrån fyra teman fördes det sedan en öppen 

diskussion. I varje grupp fanns en sekreterare som antecknade vad som sades. Dessa var studenter från 

landskapsvårds-programmets tredje år Simon Sandgren, Lowe Örsan, Marie Gravesen och Rune Stenholm 

Jakobsen. 

 

Tema:  Erfarenhetsutbyte   

Hur kan Sver iges kulturreservat stödja varandra? Vi lka konkreta områden f inns där 
utbyte av erfarenheter och resurser mel lan landskapsvårdare och reservat gagnar 
a l la?   
 

Diskussionsledare: Joakim Lilja, Lena och Michael Michaelsson  

 

Det anses i alla grupper vara väldigt viktigt att träffa varandra. De som jobbat länge med kulturreservat 

känner ofta varandra men träffas inte med någon regelbundenhet eller på arrangerade träffar. Det finns 

heller inte någon samordning för att få med de som är nybörjare. Det är både viktigt att träffas och 

presentera sig för varandra så man vet vem som är vem och vad respektive reservat jobbar med. Bara 

genom att träffas och få tid att prata så utbyter man också erfarenheter.  

Två huvudsakliga idéer lyftes fram för att hålla kontakten. Det ena var att fortsätta träffas på en årlig 

konferens och det andra är att upprätta någon form av kontaktlista.  

Man vill också gärna se en förteckning över alla inblandade med en liten presentation av varje 

kulturreservats verksamhet och intresseområden. Det är dock viktigt att ett sådant dokument uppdateras 

så att kontakterna och uppgifterna är aktuella.  

Hur en kontaktlista ska utformas är beroende av vilken tid som kan avsättas för att administrera den. Att 

börja med en e-postlista ansågs vara ett bra första steg då den kan bli ganska självgående. Att ha ett 

gemensamt forum på nätet tror man är bra men att det också då är viktigt att det finns en central 

administratör som samordnar och sköter den. 

(Se vidare under rubriken nätverk.) 

Det konstaterades också att det finns ett befintligt nätverk för de handläggare som jobbar med 

kulturreservaten på länsstyrelserna. De besöker ett kulturreservat varje gång de har möte. Detta nätverk 

jobbar inte med praktiska frågor. 

 

Kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte 
Det konstateras att det finns behov av både erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte. 

Hur formerna för detta skulle se ut diskuterades. Några hade erfarenheter från projekt där man besökt 

varandras gårdar och jobbat tillsammans. De har konstaterat att det är viktigt att ha en färdig struktur för 
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besöket innan ”praktikanterna” anländer. Att ha ordnat bostad åt dem och ha en tydlig överenskommelse 

om vad som förväntas från deltagarna och reservatsägarna. Deltagarna i den här typen av arrangemang ska 

vara andra reservatsägare eller personer som jobbar med historiska landskap. Om man är bra förberedd så 

kan det fungera och båda parter känner att de fått något tillbaka av besöket. Ett sådant arrangemang är 

speciellt viktigt så att det inte krockar med det löpande arbetet i reservaten där tiden ändå redan är knapp. 

Det är inte vardagliga sysslor, som att ta hand om skörden, som man främst vill ha hjälp med, utan snarare 

är det den typ av arbete som bara dyker upp vid enstaka tillfällen. Till exempel att kallmura en stenmur 

eller bygga ett stenvalv.  

Att då och då satsa på kvalificerad kunskapsöverföring mer specifikt kan vara väldigt intressant. Då kanske 

inte främst för att ett visst arbetsmoment ska slutföras utan just för att kunskapen ska breddas. Till 

exempel att träffas för att lära sig mer om hästkörning och övningsköra.  

Det diskuterades även idéer kring hur reservaten både kan samarbeta med grannar och entreprenörer runt 

omkring för att locka folk att besöka platsen och därigenom öka den ekonomiska bärigheten. Att erbjuda 

besökare bra boende, bra mat och ett vackert utflyktsmål är något som skulle kunna vidareutvecklas hos 

flera av reservaten. Inom dessa områden har man stora möjligheter att samarbeta med både idéer och 

marknadsföring.  

På ett nätbaserat forum skulle man kunna utbyta idéer kring fler olika områden. Till exempel hur man kan 

spara tid och pengar inom sin verksamhet, erfarenhetsutbyte kring kontakt med myndigheter och väcka 

nya frågeställningar.  

Att besöka andra kulturreservat för att få idéer till eget kulturreservat skulle vara intressant. Kanske att 

göra detta tillsammans också. Det svåra är att hitta tiden under sommarsäsongen när allt annat också ska 

hinnas med. 

 
Myndighetskontakter 
Det finns det ett stort intresse för att under mer formella former utbyta erfarenheter mellan brukarna vad 

gäller deras samarbeten och kontakter med olika myndigheter. Ett informellt nätverk eller en 

branschorganisation som lyfter reservatsinnehavarnas gemensamma frågor behövs. 

Diskussionerna visar att länsstyrelserna jobbar väldigt olika gentemot kulturreservatsinne-havarna i olika 

län. Både vad gäller den ekonomiska delen och tidsredovisningar. Man ser behovet av att känna till hur 

andra har det för att få reda på om man behandlas rätt. 

Ett nätverk skulle tillexempel jobba för att försöka uppnå mer långsiktiga avtal mellan brukare och 

länsstyrelser. Det skulle också kunna jobba frågor som underlättar arbetet, ger kontinuitet och 

trygghetskänsla i kontakterna med myndigheterna. 

Även frågor som berör företagande i sig behöver lyftas i ett nätverk. Vad är till exempel en rimlig lön att 

kunna få ut?  

Ekonomi och organisation kunde vara ett tema för workshop vid nästa års konferens! 
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Tema:  Forskning & dokumentat ion 
 Vi lka behov f inns av hantverksinr iktad forskning inom landskapsvård? Hur 
dokumenteras landskapsvårdens tradit ionskunskaper?  Kulturreservaten som 
forskningsstat ioner och referensområden för det biologiska kulturarvet?   
 
Diskussionsledare: Allan Gunnarsson, Clas Tollin & Ulrich Lange 

 

Det finns generellt stora behov av forskning på och kring reservatens verksamheter. Idag är den i det 

närmaste obefintlig. Bristen på samarbete mellan kulturreservaten och forskarna gör det bland annat svårt 

att presentera och hävda svenska landskapstyper inom EU. Som exempel tar man upp problemet med EU:s 

träddirektiv i betesmarker som inte är anpassad till de svenska förutsättningarna.  

Man vill även ha dokumentation av hur t.ex. olika betesdjur påverkar olika landskap för att underlätta den 

praktiska skötseln. Det behövs forskning och strategier kring ängs- och hagmarker som ändå årligen får 

stora ekonomiska stöd.  

Resonemang fördes kring ensamheten i yrkesrollen och att feedbacken ofta är obefintlig på det utförda 

arbetet.  

Det konstaterades också att befintlig forskning och erfarenheter inte sprids idag. Tillexempel så kommer 

länsstyrelsen ibland med förslag på åtgärder som redan har provats och visat sig inte fungera. Det är inte 

alltid de lyssnar på brukarnas erfarenheter från arbetet på gårdarna. Kanske kan dokumentation och 

kunskapsspridning även göra att sådana misstag och ”byråkratiska farthinder” minskar? 

Hur dokumenteras landskapsvårdens traditionskunskaper? Det behövs mer tvärvetenskaplig forskning för att 

kunna fånga de breda kunskaperna som ryms inom landskapsvårdens traditionsbundna kunskaper. Mer 

samarbete mellan biologer, agrarhistoriker och brukare efterlyses. De som har praktisk kunskap har inte 

tiden att få ner den i skrift samtidigt som man ska sköta sitt praktiska arbete. Det kan kanske forskare 

hjälpa till med. 

Reservatsinnehavarna vill själva ha utbildning om metoder för hur de kan dokumentera sitt arbete och 

förändringen i landskapet. På så sätt kan resultatet blir användbart i forskningen. Många reservatsägare 

bedriver idag olika typer av dokumentationer av sitt arbete. Orsakerna till dokumentationen kan dock 

variera från att man vill se förändringarna i landskapet till att arbetet helt enkelt ska tidsredovisas till 

länsstyrelsen för att ersättningen ska falla ut.  

Flera av deltagarna efterlyser feedback och någon att resonera med kring den skötsel som de själva 

bedrivit. Varför blir det si eller så och hur ska vi göra istället?  

Det konstaterades att även om förutsättningarna på varje reservat är olika så går det att hitta gemensamma 

behov. Det stora gemensamma problemet är dock att frigöra tiden. 

Det är ett väldigt slöseri att det görs intressanta arbeten och erfarenheter som få får dela av eftersom att 

det inte dokumenteras. Kan de olika utbildningsinstitutionerna hjälpa till här? Hur mycket hinner man till 

exempel i ett examensjobb? En uppsats kanske kan fungera som ett forsknings-PM kring något intressant 

ämne?  
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Tema:  Nätverksarbete 
Behövs det ett  nätverk för  landskapsvårdens prakt iker? Hur kan ett  sådant nätverk 
se ut och användas?  
 
Diskussionsledare: Linda Lindblad, Per Lindkvist & Pierre Nestlog 

 
Alla grupper är eniga om att det behövs ett nätverk och regelbundna träffar. 

Nätverket skulle till en början omfatta den grupp som nu finns på konferensen dvs de som är innehavare av 

eller jobbar med kulturreservat och praktisk landskapsvård. När nätverket sedan kommit igång så kan fler 

som jobbar inom snarlika områden bjudas in. 

 

Kontakt och träffar  
Det behövs en detaljerad förteckning över reservaten och eventuellt också över medlemmarna i nätverket 

där kärnverksamheten, intresseområden, kommande projekt och medlemmarnas kompetens redovisas.  

Nätverket kan ordna en årligt återkommande konferens, om ca 2 dagar, med ett aktuellt tema där man 

blandar gruppdiskussioner med olika föreläsare. Träffen får gärna hållas under den senare delen av hösten 

när höstbruket är klart. Eftersäsongen (okt – nov) är en bra tidpunkt också av den orsaken att säsongens 

erfarenheter är färska i sinnet. Det är också viktigt att man till vissa träffar bjuder in fler än bara 

kulturreservatsarbetare. Det kan vara personal från länsstyrelsen, personer som jobbar med turism och 

föreläsningar av kompetent folk inom landskapsvård för kvalitetssäkring och kompetensutveckling. 

Inbjudningar ska både skickas per post och på mail inför mötet varje år för att inte tappa de personer som 

är verksamma. Man diskuterar även någon form av hemsida som kan tillhandahålla den information som 

diskuteras ovan (eventuellt att sidan har en offentlig och en intern del som man bara når via inloggning). På 

hemsidan skall man även lätt kunna gå in och redigera sina uppgifter vid behov. Det finns även en önskan 

från gruppen att man ska kunna presentera olika forskningsrapporter på hemsidan så att man lätt ska 

kunna ta del av nya rön. Man vill ha länkar till kulturreservatens hemsidor från denna sida. På hemsidan 

skulle även en ”anslagstavla” kunna finnas. Och/eller möjligheten till att skicka ut frågor och skriva svar. 

Eventuellt skulle också mindre seminarium för enskilda ämnen arrangeras av nätverket. Dit kommer då de 

som är specifikt intresserade av en viss fråga. 

 

Gemensamma frågor 
Nätverket skulle kunna hantera gemensamma frågeställningar som tillexempel berör: 

- kontakten med olika myndigheter 

- verka för bättre villkor för kulturreservaten  

- för en diskussion om behovet av kvalitet inom de olika skötselteknikerna 

- vara ett stöd för blivande kulturreservatssägare 

- sprida idéer för hur man får fler besökare 

- sprida erfarenheter om lyckade tillgänglighetsprojekt 
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Tema:  Företagande och t i l lgängl ighet  
Hur kan kulturreservaten t i l lgängl iggöras? Hur kan landskapet ekonomiseras på ett  
hål lbart  sätt? Vi lka affärsmöj l igheter f inns I  kultur landskapet? Hur kan 
besöksnär ingen utnytt jas som resurs och utvecklas?   
 
Diskussionsledare: Bosse Magnusson och Fabian Mebus  

 
Hitta besökare och göra platsen t i l lgängl ig.  
Barn och skolor lyfts fram som viktiga besöksgrupper. Även företag som vill aktiverar sina anställda kan 

vara en bra besöksgrund.  

När det gäller barnperspektivet är det viktigt att göra familjen delaktig genom olika aktiviteter. Man kan 

låta barn få vara med praktiskt genom att väva bära ved, slå med lie osv. Enkla sysslor där barn får känna 

sig delaktiga och fysiskt prova på gamla tekniker. Barn ska få lära sig genom att utföra. Man tror även att 

djurhållning är något som attraherar barn.  

Att jobba med olika typer av aktiviteter som är årligt återkommande attraherar besökare. Man kan få 

besökare att återkomma år från år. Det kan vara temadagar på exempelvis våren; ”vårbruket då och nu”. En 

dag med uppvisning av vårbruk med häst, veterantraktorer och moderna traktorer. Tillsammans med 

barnaktiviteter och fika.  

Vikten av att förväntansvärdet för besökaren i kulturreservatet uppfylls diskuterades. Att ha en bra 

förhandsinformation kring skötsel och arrangemang i reservatet gör besöket intressant och lärorikt.  

Oavsett vilken aktivitet man väljer att jobba med så är möjligheten att köpa en fika en stark 

framgångsfaktor. 

 

Til lgängl ighet 
Att jobba med tillgänglighet i kulturmiljöerna är en utmaning. Det handlar om att göra både äldre 

byggnader och landskapet tillgängligt utan att sänka de värden som gör miljön skyddsvärd ur ett 

kulturhistoriskt perspektiv. Samtidigt finns ett stort intresse att göra reservaten tillgängliga för olika 

grupper i samhället med vitt skilda behov.  

Här finns ett tydligt behov av att träffas och lyfta fram bra idéer och exempel på alla nivåer. Det behövs 

även praktiskt stöd av myndigheter om hur man kan tillgängliggöra bättre. Det kan handla om utformning 

av skyltar, hårdgöra gångstigar utan asfalt eller bygga ramper. Hur jobbar man med dessa frågor i offentliga 

miljöer? Bjud in personer från tillexempel Statens fastighetsverk, Skansen eller Svenska Kyrkan som kan 

visa hur de löst frågan i känsliga miljöer. 

Flera upplever att det finns hinder i skötselplanen att göra kulturreservatet tillgängligt. Det är förbjudet 

att asfaltera, sänka trösklar, bygga ramper och liknande. Hur löser man det då? 

Förslag på lösningar som kommer upp är:  

- se till att den besökstoalett som byggs är handikappanpassad och placera den i en nybyggnad.  
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- Skylta tydligt olika stigar som man är välkommen på. Många besökare upplever att vissa platser i 

reservaten är privata och går inte runt. 

- Färgblinda är en grupp som man bör tänka på, speciellt när man skyltar. Val av färger och text är viktigt.  

 
Företagande  
Det konstateras att brukarna har många olika utgångspunkter – vissa är egna företagare, vissa är anställda, 

andra jobbar heltid vid sidan om, ytterligare andra har en verksamhet som till viss del bygger på ideellt 

engagemang från hembygdsföreningar och liknande. Det konstateras att några av reservaten drivs i princip 

ideellt medan andra drivs nästan helt kommersiellt.   

Generellt så är det problem att försörja sig enbart på att sköta ett kulturreservat även om 

förutsättningarna varierar beroende på var i landet man bor. Närheten till en större stad verkar exempelvis 

vara gynnsamt för ekonomiska möjligheter i kulturreservatet.(En faktor som kan vara svår att påverka.) 

Andra har närliggande verksamheter som huvudinkomst. Tillexempel en större fårbesättning eller 

skogsbruk. På så sätt kan kulturreservatet i sig istället vara en bra sidoinkomst. 

Den dåliga ekonomin skapar problem med att få kunnigt folk att stanna kvar i reservaten då de oftast bara 

kan få korta projektanställningar. Detta leder till att de söker sig bort för att få nya jobb. Särskilt verkar 

detta vara ett problem i glesbygd. De ständiga jobben utanför reservaten skapar tidsbrist för arbetet i 

reservatet. 

Man funderar även över frågan om det är viktigast att ha drivkraftig rörelse eller att bevara en hotad 

kulturmiljö? Man menar att styrda statliga bidrag till kulturreservaten vore bra. Dagens statliga bidrag ger 

dock ändå en möjlighet att få uppgifter utförda som gynnar bevarandet av kulturmiljön som utan bidraget 

troligtvis aldrig hade blivit utfört. 

Det verkar svårt att leva enbart på kulturreservaten. Man måste nog vara mångsysslare och använda sina 

kompetenser även utanför och i andra sammanhang. 

 

Många idéer för  att  bredda inkomstbasen tas upp 
- Vad finns det för samarbetsmöjligheter med olika företagare, publicitet kring kulturreservatet och vilka 

möjligheter som finns för företagare i kulturreservaten? 

- Kulturreservaten kan attrahera företag inom turism, restaurang och konferens. Dessa borde kunna ha 

kulturreservaten som dragplåster för sin verksamhet. 

- Ha en liten butik med kvalitetsprodukter, hälsoprodukter och liknande som de själva producerat eller 

köpt in.  

- Kaffeservering i mindre omfattning eller för slutna sällskap kan fungera bra.  

- Hälsoarbete kan vara en affärsidé – få ut företag  på promenader i förebyggande syfte. 

- Att erbjuda övernattningar i den gamla miljön kan vara en idé. Eventuellt att hålla hela fester som 

exempelvis bröllop.  

- En idé är att hålla kursverksamhet för traktens brukare m.m. Exempelvis så kan kulturreservatets brukare 

vara bärare av lokala landskapsmässiga kulturarv och hantverkstekniker? Den lokala gärdesgården, 

hamlingstekniken eller liknande och ordna kurser i detta. 
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- Det finns efterfrågan för landskapsvårdsmässiga-tjänster utanför det egna reservatet, eftersom kunskapen 

är så speciell. Det handlar om lieslåtter, hästdriven slåtterbalk, hästdriven gräsklippning och 

trädvård/arboristuppdrag (speciellt i Stockholmsområdet). 

Försäljning av varor man producerat kan byråkariskt vara problematiskt. Reservaten omfattas ofta av flera 

olika skatteregler och momssatser. En av deltagarna hanterar 4 olika momssatser. Även regler inom KRAV 

kan krocka med reservatets arbete.  

Några guidar gratis medan andra tycker att det är omöjligt – som entreprenör kan man inte tänka sig att 

jobba utan att få betalt. Istället för att guida hos sig så kan man åka ut till hembygdsföreningar och 

liknande och pratar om verksamheten istället och på så sätt marknadsföra sig.  

Inkomst idéer är också: 

Personalmöten/konferenser/teambildning 

Arena för annan verksamhet.  

Frivillig utgångsavgift 

”ett klick för gården” på en hemsida med sponsorer för kulturreservaten i likhet med ”ett klick för 

skogen”. Intressant för att det inte finns så många kulturreservat och man kan ge tydliga mål. Ex stöd vår 

lantrasget eller renovering av brunn.  

Utvecklat besöksnäringen mycket mer. 
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S lutdiskuss ion – paneldebatt  med gruppdiskuss ionsledarna:  
Representanter för de olika diskussionsämnena sammanfattar hur diskussionerna gått. 
 
Ti l lgängl ighet och Företagande - Fabian Mebus 
En grundläggande ton är att det är ganska svårt att få in pengar inom ramarna för kulturreservatsverk-

samheten. Skötselanslagen täcker bara delar av behoven. Man vill ha mer resurser. Det har konstaterats att 

man bör ha många olika ben att stå på och våga ta ordentligt betalt. Att ta in företag som köper upp 

tjänster i kulturreservaten gällande rekreation, hantverk osv. Man kan ta in skolor – där finns tyvärr inte så 

mycket pengar. Kompetenserna som finns i reservaten kan användas på andra håll, man kan hamla, bygga 

och bruka utanför reservaten som egen företagare.  

  Hur tillgängliga ska de här områdena vara? Man kan inte asfaltera vägarna, sänka trösklar osv – det tar 

bort kulturhistoriska värden. Men tillgänglighet handlar lika mycket om att få ut reklam för platserna på 

internet, i tidningar m.m. Vidare kan man göra specifika/tillfälliga aktiviteter för t ex handikappade, äldre, 

invandrare, barn osv. 

 
Nätverksarbete -  Per Lindkvist  
Alla grupper var eniga om att ett nätverk behövs. Gärna inriktat mot både specifikt praktiska frågor som 

hamling och betestryck samt mot övergripande frågor kring hur man hanterar myndigheter. Hösten är en 

bra tid på året för nätverksträff och en gång per år är bra. 

  Det fysiska mötet är väldigt viktigt för att få lära känna varandra. En kontaktlista med presentation av 

verksamheten är essentiell. Där kan intresseområden presenteras och vad respektive ställe är bra på eller 

vill ha hjälp med. Integritetsfrågan är viktig; vem skall ta del av det här? Ska fler intressenter/aktörer 

inkluderas?  

  Formerna för att hålla kontakt har diskuterats. Idén att ha ett forum på internet diskuterades. Eller att 

skicka ut frågor via en maillista. ”De som är intresserade svarar, de andra slänger brevet rakt av. Det 

kanske vore något?”  

 
Erfarenhetsutbyte -  Michael  Michaelsson 
Alla känner att det är bra med årliga träffar, studiebesök på olika gårdar. Man vill dela in det i grupper med 

olika inriktning; t ex ”ekonomi” eller ”trädgårdsbruk” eller liknande. En lista på kärnkompetenser hos de 

olika brukarna/reservaten efterfrågades. Upptryckning av en gemensam informationsbroschyr som man 

kan använda för att hitta varandra och kanske även för turister som reser runt i landet. Forum för 

diskussion på nätet på något sätt.  

  En fråga man ville ha erfarenhetsutbyte kring gäller upphandling av avtal gentemot myndigheter. Vidare 

efterfrågas erfarenhetsutbyte gällande bl a småskalig teknik, utbyte av genetiskt material som djur och 

utsäde, värdskapet och information.  

  En annan viktig fråga gäller hur man kombinerar ett gott värdskap med en integritet för de människor 

som ska leva och verka i reservaten. 
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Forskning & dokumentat ion -  Clas Tol l in 
Det finns ett forskningsunderskott och behov av kunskapsuppbyggnad när det gäller att sköta och bruka 

det historiska landskapet. Det behövs t ex forskning kring olika regionala identiteter. Det kan vara svårt 

att definiera forskningsfrågor inom landskapsvården eftersom det spänner över både naturvetenskapliga 

och humanistiska discipliner. Här har ni som jobbar med drifter och skötseln en bra möjlighet att se och 

lyfta fram frågor som behöver bli utforskade och klargjorda.   

  Det behövs en systematisk dokumentation på en mängd områden– men vem har tid? Att starta med 

examensarbeten här på skolan och andra universitet, som sen kan leda till forskningsprojekt är en väg.      

  Forskningsprojekt är ett sätt att råda bot på ensamheten i arbetet. Behovet av forskning är tredelat – det 

biologiska arvet, bondens hantverk och pengarna/EU-stödet. 

Hur gick bondens arbete till under äldre tid egentligen. Det finns lite kunskap om jordbrukspolitik och 

dess konsekvenser. 

  Viktigt med brukandet, begreppet landskapsvård kan då vara olyckligt. Vårdandet signalerar ett lite 

märkligt sätt att se på landskapet och användandet av det.  
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PROGRAM 

Tisdag 26 oktober 
12.00   Samling och lunch på Trädgårdens skola 
13.15   Varför den här konferensen? Per Lindqvist 
  Hantverkslaboratoriet, nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk.  
  Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet, GU.  
13.30   Ideellt arbete i kulturlandskapet. Åke Carlsson, slåtterkarl och hedersdoktor GU 
14.00   Landskapet som laboratorium. Clas Tollin, agrarhistoriker, SLU. 
14.45  Kaffe 
15.00   Gruppdiskussioner  
16.30   Landskapsvården i backspegel. Ulrich Lange, Kulturvård, GU 
17.00   Avslutning 
19.00   Middag på residenset Marieholm 
 
Onsdag 27  oktober  
 
09.00  Gårdsexempel:  
  - Hälsingegården Västeräng i Delsbo. Lennart Persson 
  - Kulturens Östarp, Lund. Jenny Göransson 
09.00  Kaffe 
10.00   Gruppdiskussioner    
11.00  Avslutning och summering  
  Panel: Michaël Michaëlsson, Fabian Mebus, Per Lindqvist och Clas Tollin  
12.00  Lunchbuffé 
13.15   Valfri exkursion: Vallby Sörgården, Karleby, Kinnekulle och Billingen 
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Riksantikvarieämbetet och Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs 
universitet välkomnar Dig som arbetar praktiskt med våra värde
fulla kulturlandskap till en konferens för att skapa kontakter och 
möjliggöra erfarenhetsutbyten. 

Vi vill initiera en diskussion om gemensamma problem och 
möjligheter. Vi vill också inventera och diskutera förslag till 
projektidéer och behov av nätverk, kunskapsstöd och resurser.

Konferensen genomförs på Trädgårdens skola och länsresidenset 
i Mariestad.
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Hantverkslaboratoriet startades 2008 av Göteborgs universitet och 
Riksantikvarieämbetet i samarbete med hantverksföretag, branschor
ganisationer och myndigheter. Vår ambition är att vara ett stöd och en 
kunskapsbank för dig som ansvarar för eller arbetar praktiskt med vård 
av våra kulturskatter. Verksamheten bedrivs till stor del i fältstationer 
med centrum i Mariestad. Hantverkslaboratoriet tillhör Institutionen 
för Kulturvård vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs univer
sitet. Ett nationellt hantverksråd kvalitetssäkrar laboratoriets verksam
het. Rådet garanterar djupet och bredden i vår expertis, och komplet
terar de fast anställda hantverksexperterna.
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Tisdag 26 oktober  

12.00  Samling och lunch på Trädgårdens skola
13.15  Hantverkslaboratoriet, nationellt centrum för kulturmiljöns 
 hantverk. Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet, GU.
13.30  Ideellt arbete i kulturlandskapet. Åke Karlsson, Siene 
14.00  Landskapet som laboratorium. Claes Tollin, Agrarhistoria, SLU.

15.00  Gruppdiskussioner
16.30  Landskapsvården i backspegel. Ulrich Lange, Kulturvård, GU.
17.00  Avslutning
19.00  Middag på residenset Marieholm

Onsdag 27 oktober  

09.00  Gårdsexempel: 

10.00  Gruppdiskussioner
11.00  Avslutning och summering

13.15  Valfri exkursion: 1. Vallby Sörgården 2. Karleby 3. Kinnekulle 
 4. Billingen
  
 
Gruppdiskussionerna kommer att utgå från fyra teman:
1. Erfarenhetsutbyte

3. Nätverksarbete 
4. Företagande. 
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nadsfritt. Kom ihåg att meddela om du har någon matallergi eller 
andra önskemål.

Vi vill ha din anmälan senast den 13 oktober.
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Tips på boende

Hotell Wictoria, www.hotelwictoria.se, Hotell Aqua, www.aqva.se, Hotell 
Vänerport, www.vanerport.se, Stadshotellet, www.stadtshotelletmariestad.
com, Vandrarhemmet i Mariestad, www.vandrarhemmariestad.se

Övrigt

För långväga gäster som jobbar ideellt har vi en begränsad summa pengar 
för stöd till höga resekostnader eller en extra hotellnatt. Meddela detta 
när du anmäler dig till konferensen. 
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