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Margareta Ihse: Natur- och kulturmiljövårdens 
olika språk och världar 
Varför ser det ut som det gör idag med splittring mellan natur- och kulturvård? 
”Öst är öst och väst är väst, och aldrig mötas de två”. Kiplings ord kommer osökt till 
mig, när jag läser de texter som är utvalda i Leif Grens beskrivning, av hur naturvård och 
kulturvård utvecklats. Urvalet speglar synen att kunskapen inom natur- och kulturvård är 
som två stuprör, som i bästa fall går mot samma övergripande mål; att vårda värden i landskapet, 
men som oftast är väl åtskilda. När man skapar tankebilden av två stuprör, så ger 
man också tanken inriktning mot stuprören som två parallella föremål och leder därmed 
indirekt till slutsatsen att det finns inneboende egenheter som gör att dessa två aldrig kan 
mötas. 
Jag tycker detta är en olämplig bild som riskerar att permanenta skillnaderna. Stuprör 
går i samma riktning men på olika ställen, och möts aldrig, om man inte böjer dem kraftigt 
i en brytpunkt. Att sluta betrakta och beskriva natur- och kulturvård som två stuprör är en 
början till en sådan brytpunkt, att ändra riktning och gå mot en gemensam syn på vård av 
ett helhetligt landskap. 
Jag skulle hellre vilja beskriva det så att naturvården och kulturvården ser världen, 
samma värld, genom två olika glasögon. Man ser olika saker genom sina glasögon beroende 
på vars och ens bakgrund och kunskap. Tankemodellen med glasögonen har den 
fördelen framför stuprören, att det är lättare att låna varandras glasögon och byta glasögon, 
för att förstå den andre, än att böja stuprör eller för den delen gör ett större stuprör 
av två. Vi behöver ju mycket mer av förståelse av de båda lägrens kunskaper, för att gå mot 
en gemensam syn på vård av ett helhetligt landskap. Både naturvård och kulturvård behöver 
kanske dessutom hitta ett par gemensamma glasögon, som inte är till för närsynta 
betraktelser av små punktobjekt, som hus eller blommor, utan kan se mer och längre för 
att se hela landskap. 
Varför har natur- och kulturvård splittrats, så att man ser landskapet genom två så olika 
glasögon? Jag tror det handlar väldigt mycket om kunskap och tillhörighet. Vår kunskap 
om vårt kulturarv är mycket större än kunskapen om vårt naturarv och det finns det 
flera orsaker till. 
En orsak är den tid, som vi har arbetat med kultur- resp. naturarvet och haft dess institutioner, 
begrepp och värderingar. Vi har haft så mycket längre tid att samla kunskap om 
kulturarvet. Kulturvården har funnits med sitt kunskapssamlande, och med sina institutioner 
att ta hand om det, sen åtminstone 1600-talet i Sverige. Naturvården har bara funnits 
sen början av 1900-talet, och särskilt aktivt endast de senaste femtio åren. Kulturarvet kan 
visas upp i samlingar på museer och har sedan länge funnits i det allmänna medvetandet. 
Det är icke-levande, och kan flyttas från där det hittats till museer och samlingar. Denna 
del kan därför också visas lätt av kulturvårdare för naturvårdare. 
En annan och kanske viktigare orsak tror jag är att det är svårare att förstå och kommunicera 
vårt naturarv, eftersom det är processorienterat. Med det menar jag att naturarvet 
och naturskyddet måste skyddas eller hanteras, skötas kontinuerligt och det finns en inneboende 
dynamik i naturen. I processen finns inte endast naturfenomen som stormar och 
eldar, utan också människor. Mycket av det vi idag tror är ”naturlig” natur, har utvecklats 
genom människor som hanterat naturen kontinuerligt. En process är inte lika lätt att visa 
eller förstå. Detta är därför inte lika lätt att kommunicera av naturvårdarna för kulturvårdarna. 
Visserligen började det finnas naturarv i form av naturaliesamlingar på museer med 
döda delar av naturarvet redan på Linnés tid, av pressade växter, döda fjärilar o insekter. 
Det finns också idag moderna ”naturaliesamlingar”, som inte direkt är levande, om än inte 
döda; t.ex. fröbanker, frusna spermiebanker och digitala koder av genmassans DNA. På 
naturhistoriska riksmuseet visar man inte idag de samlade föremålen för publiken längre, 
utan försöker visa delar med foto och filmer. Men det levande landskapet och dess biologiska 
mångfald kan vi inte bevara eller kommunicera särskilt väl på det sättet. Vi måste 
inom naturvården arbeta för att bibehålla processerna i naturen, och dessa processer, 
måste pågå kontinuerligt, med utrymme för dynamiska ändringar. För dör processen så 
dör oftast naturarvet. 
Förståelsen för människans betydelse för naturarvets utformning var ringa i början på 
1900-talet men den har ökat snabbt. Människan har inte skapat några växter eller djur, 
”inte ens den enklaste björk” som Tage Danielsson uttrycker sig. Men människan har genom 
sin skötsel skapat förutsättningar så växter och djur kan fortleva på olika sätt. Naturarvet 
är levande och under ständig förändring. Dess delar måste finnas in situ. Endast 



vissa delar kan samlas i museer. Naturarvet finns varken i det allmänna medvetandet eller 
i lagskyddet på samma sätt, som vårt kulturarv gör. 
De utvalda texterna ger ju en skrämmande bild, om man läser dem med underrubriken 
klart i minnet – ”En debattskrift om varför natur- och kulturmiljövården inte har kunnat 
förenas på 100 år”. Men så illa tycker jag inte det är. För mig som naturvetare är det från 
texturvalet tydligt, att det är betydligt fler personer från naturvården som insett betydelsen 
av historisk kunskap, än från kulturvården som insett betydelsen av biologisk kunskap. 
Det finns flera naturvårdare, botanister, landskapshistoriker, som visar på historisk 
kunskap i sina texter, om människans hanterande av naturen, markanvändning och kontinuitet 
i skötsel för att förstå, vårda och bevara värdefull natur, främst t.ex. slåtterängar 
och lundar. Men jag finner ytterst få texter av kulturvårdare, historiker, arkeologer som 
efterlyser biologisk kunskap, eller naturvärden, för att förstå och vårda värdefulla kulturmiljöer, 
som byggnader och fornlämningar, så att de ses i sitt sammanhang, i den natur 
där de kunde byggas. 
Frågan ovan, varför det ser ut som det gör idag, kräver en historisk tillbakablick och jag 
vill ge en kort fördjupning i naturvårdens historia. Men den fördjupningen ger bara en 
förklaringsgrund, och ger definitivt inte svar på den viktigare frågan. Varför möts vi inte 
idag? Jag tar upp några tankar i min avslutande del. 
Naturvårdens historia. Naturvårdens historia är enligt min åsikt alltför summariskt beskriven 
i dessa urval av texter. En något utförligare del, hur idéerna utvecklats, vilken forskning 
de baserats på och hur de hanterats i lagstiftning ger ett bättre underlag för förståelse för 
och insikt i naturvårdens agerande och ställningstagande idag. Den visar också att det 
inte alls under hela 100 år funnits skarpa gränser mellan natur och kultur, utan tvärtom. 
Inom naturvården, som jag känner bäst har det funnits insikt, idéer och samarbete med 
kulturvården, mera under vissa perioder, mindre under andra. 
Den svenska naturvårdens historia är kort, jämfört med kulturvårdens, både idémässigt, 
kunskapsmässigt och organisatoriskt. Ett statligt verk för naturvård har bara funnits i 
ett halvt århundrade, för kulturvård flera århundraden. Den tyske professorn Hugo Conwentz 
föredrag 1904 på SSAG, Svenska sällskapet för Antropologi och Geografi, brukar 
räknas som starten för naturskyddet i Sverige. Men redan 1880 hade upptäcktsresanden 
och geologen A.E. Nordenskiöld föreslagit att man skulle inrätta riksparker i de Nordiska 
länderna, men det hade inte fått gehör. Conwent´s föredrag inspirerade riksdagsmannen 
Karl Starbäck till den motion, som ledde till inrättandet av de första nationalparkerna 1909. 
Därmed var Sverige först i Europa att inrätta skydd för natur i form av nationalparker. 
Det dröjde sedan ända till 1952 innan vi fick vår första naturskyddslag, som var mer 
allmänt omfattande. Redan 1964 ersattes den av en naturvårdslag, som gäller i stort sett 
än idag. Den ändrades mycket litet, när den 1999 kom att ingå i miljöbalken. 
Ansvaret för naturskyddet under första hälften av 1900-talet hade tre organisationer, 
Vetenskapsakademins naturvårdskommitté, Svenska Naturskyddsföreningen och Samfundet 
för hembygdsvård. Den kombinationen gör det möjligt och också troligt att det då 
fanns starka kopplingar mellan naturvård och kulturvård. Redan i arbetet med att bereda 
för 1909 års motion om skydd av natur fick Kungliga Vetenskapsakademin uppdraget från 
regeringen att utreda frågan om naturskydd och bildade naturvårdskommittén, och 
Svenska Naturskyddsföreningen grundades vid samma tidpunkt. Ansvaret för naturvården 
blev statligt ansvar först 1963 med Statens Naturvårdsnämnd, som 1967 uppgick i det 
nybildade Statens Naturvårdsverk. Det är således ett mycket ungt verk, bara 40 år, jämfört 
med många andra statliga verk. Både tid och organisation är således mycket annorlunda 
för den unga naturvården mot den gamla kulturvården. 
Idéer och forskningsresultat från olika tidpunkter har naturligtvis på olika sätt fått genomslag 
i lagarna. Naturvården kom att successivt utvecklas efter de nya forskningsresultat 
som kom fram under 1900-talets biologiska forskning. Och en del av den synen återspeglas 
i benämningen på lagarna. 
1909 var skyddet inriktat på nationalparker och naturminnen. Som naturminnen pekade 
man ut sällsamma och underligt formade naturföremål, enstaka objekt av geologiska 
formationer som flyttblock och jättegrytor. Gamla träd, framförallt ekar blev också 
naturminnen, men också underligt formade träd med kulturanknytning, som ”tandvärkstallar”, 
eller andra, där man drog sjuka barn igenom, alltså en tydlig koppling mellan natur 
och kultur. Idémässigt var det en tydlig inspiration från kulturvårdens begrepp och 
skydd av fornminnen, också ett skydd inriktat på objekt, punktobjekt i ett landskap. 1909 
års lag var också klart inspirerad av idéerna från de första nationalparkerna, som inrättats 



i USA på 1880-talet, för skydd av naturen mot människan. Den orörda naturen skulle skyddas 
från människans påverkan. 
1952 års lag var en naturskyddslag. Förutom naturminnes och nationalparker kan man 
nu skydda naturen i form av naturreservat, strandskyddsområde, bestämmelser till skydd 
för landskapsbilden, växter och djur. De främsta skyddsvärdena var biologiska, men också 
geologiska, sociala, landskapsbildmässiga och arkeologiska. Fokus låg på skydd av det 
sällsynta, med inriktning på arter, som fridlystes. Arten blev då skyddad, men inte deras 
miljö, deras habitat. Botanik och zoologi, och mestadels kärlväxter och fåglar, stod i centrum 
för naturvården. Men redan här fanns en tydlig markering, som visade på insikt i 
kulturvårdens betydelse. 
1964 års lag var en naturvårdslag. Redan namnet på lagen anger den ändrade inriktningen 
från skydd mot vård. Naturvårdslagen gav nya och bättre möjligheter, att såväl 
skydda som vårda natur och landskap, bl. genom de sk. naturvårdsområdena. Från 1998 
ingår naturskyddet i miljöbalken, men med få ändringar från 1964 års lag. Naturskyddstanken, 
att ett skyddat område inte fick utsättas för människans ingrepp, har ersatts av insikten 
att skyddet av naturen måste ske med vård, i vilket inbegrips skötselåtgärder. Bland de 
första nationalparkerna fanns Ängsö, med blommande ängar, som man ville skydda. Man 
hade vid den tiden inte kunskap om att de blomsterrika ängarna uppkommit genom 
människans kontinuerliga skötsel genom slåtter och bete, och bonden och hans djur utestängdes. 
Det tog några decennier innan de igenväxande buskarna och träden hade utplånat 
det man ville skydda. Skötseln och vården återtogs, och blomsterprakten återkom. 
Naturvården har under de 50 åren från den första lagen nu gått från betoning av det 
sällsamma till det sällsynta och också till det representativa, från skydd till vård, från att 
enstaka arter, till att enstaka växtsamhälle och biotoper (arternas livsmiljö), och till hela 
landskap. Naturvården har således arbetat dels i en allt bredare geografisk skala, från 
punktobjekt till biotoper till landskap; dels i en allt bredare tematisk skala, från sällsynta 
arter till karakteristiska arter till nyckelarter för ekosystemets funktion och dels i en allt 
längre tidsskala, med medvetande om historisk kontinuitet, en allt vidare helhetssyn. 
Läxan från Ängsö´s misslyckade skydd finns bl.a. med i denna förändrade syn. Den lärde 
oss i Sverige tidigt, att människans vård och skötsel behövs för att bibehålla många naturtyper 
och landskap, som vi värderar för sin biologiska mångfald, förutom dess skönhet. Att 
sådana landskap är resultat av skötsel och att de behöver skötsel för att fortsätta existera, 
är ännu idag ingen självklar kunskap i andra delar av världen. Framförallt för odlingslandskapets 
gamla inägomarker, med ängar och hagar är det extra viktig med en samsyn och 
samarbete mellan natur och kulturvård. Men med ökad kunskap om också utmarkerna, 
dvs. det som är skog idag, blir det allt tydligare att människan har haft betydligt större inverkan 
än man tidigare trott. Andelen med områden med ”orörd natur” är försvinnande få 
i Sverige. I dag vet vi att naturtyper, som kan betraktas som orörda i den meningen att 
deras ekosystemfunktion och struktur inte märkbart har påverkats av människan, finns i 
ytterst begränsad utbredning och olika typer. Man kan hitta dem i de mest otillgängliga 
delarna, mot fjällkedjan, i myrar och på vissa öar i de stora sjöarna eller i delar av skärgården. 
De flesta andra naturtyper är kraftigt påverkade av människan, och ibland ligger till 
stor del deras värden i det sätt på vilket de brukats. Och kunskapen om brukandet får vi 
oftast från kulturvårdarna. Det finns alltså en annan och utmärkt kunskapsgrund för att 
mötas. 
Vilka forskningsidéer och vilken kunskap är det då som speglas i utvecklingen inom 
naturvårdslagarna? Jag skall försöka ge en kortfattade beskrivning från min utgångspunkt. 
Under 1700- och 1800 talet var taxonomi och systematik de viktigaste delarna. Man 
beskrev och ordnande växter och djur, och i slutet av 1800-talet var huvuddelen av de 
svenska arterna kända och beskrivna. 
Under 1900-talets första hälft var inriktningen på växtsociologi och växtgeografi. Man 
beskrev växtsamhällena, dvs. identifiera vilka arter, som växer tillsammans, och var de 
finns. 
Från mitten av 1950-talet och 1960-talet växte ekologin fram, där man studerar sambandet 
mellan växter och djur och deras omgivning. Växtsamhällens utseende och sammansättning 
förklarades ofta av tvådimensionella diagram med näringsrikedom och fuktighet, 
som två axlar. Berggrund, jordart, fuktighet och klimat kom att bli dominerande 
förklaringsvariabler. Däremot försummade man de biotiska faktorerna, dvs. växter och 
djur. 
På 1980-talet presenterade forskare (som Grime och Ellenberg) resultat, som visade att 



växtsamhällens enskilda arter var beroende av så mycket mer än näringsrikedom, fuktighet 
och klimat. Man visade hur bl.a. stress och konkurrens skapade eller tog bort förutsättningar 
för olika arter. Dessutom växte insikten fram att skötseln hade stor betydelse, eftersom 
människan genom skötsel som slåtter eller bete ändrade på dessa förhållande. Både 
slåtter och bete kan ses som stressfaktorer för växterna. Forskning om hävdens betydelse 
fick extra incitament, genom att många marker som tidigare varit öppna, nu växte igen 
med träd och buskar, som resultat av jordbruksnedläggelsen under 1950- och 1960 talet. 
Med vår kunskap idag, vet vi att för att förstå växtsamhällens och habitatens sammansättning, 
så skulle vi behöva tredimensionella diagram, där människans inverkan med hävd 
och brukande, utgör den tredje axeln. Dessutom är denna tredje axel komplex, genom att 
den inte bara är en ögonblicksbild av dagens brukande utan innefattar lång kontinuitet 
med ett stort historiskt djup. Med denna kunskap och syn närmar sig naturvården på nytt 
kulturvården på ett mycket tydligt sätt. Kunskap om brukande och skötsel fanns tidigare 
nästan enbart inom kulturvårdens område, men finns alltmer inom naturvården idag. 
Under slutet av 1900-talet och början av 2000-talet har ny kunskap tillkommit om ekosystemen 
som rör deras dynamik, deras resiliens och deras betydelse för att generera sk. 
ekosystemtjänster. Men denna nya kunskap har naturvården i stort sett övergivit det s.k. 
klimaxbegreppet, vilket innebar, att man ansåg att de största värden fanns i en naturtyp, 
som utvecklats till ett moget stadium, ett klimax, där det sedan förblev i en mer eller mindre 
statiskt tillstånd eller ett jämviktstillstånd. Och det var detta tillstånd man ville bevara 
med många naturreservat och nationalparker. Den kunskap man har idag, pekar i stället 
på att alla växt- och djursamhällen är dynamiska, och att de förändras ständigt, mer eller 
mindre drastiskt genom störningar av olika slag. Den syn som i stället vinner framsteg betyder 
att man arbetar för att i stället bibehålla en hög resiliens i ekosystemet, dvs. motståndskraft 
mot förändringar och möjlighet att återuppbyggas efter störning. Och det 
innebär att man både tar med människan som viktig faktor och arbetar i större ekologiskt 
sammanhängande områden, i landskap. Det kan förhoppningsvis ligga till grund för att 
en annan syn alltmer präglar naturskyddets arbete, och underlättar samarbetet med kulturvården, 
genom att man betraktar hela landskapet i ett helhetsperspektiv, natur och 
kultur. Likaså ger det underlag till kulturvården att mer och bättre ta ekosystemen med i 
sin värdering. 
Som framgår av denna sammanfattning finns det vid flera tillfällen tydlig inverkan och 
insikt från naturvårdens sida av kulturvården. Men det finns också delar där synsättet gått 
i motsatt riktning. Från början av 1900-talet kommer en del, som än idag ger upphov till 
missförstånd mellan natur- och kulturvårdare, nämligen begreppet äng. När växterna beskrevs 
i växtsamhällen, infördes det s.k. serie-begreppet. Ängar definieras för första gången 
i ett enbart botaniskt sammanhang, som en av växtserierna, tillsammans med hedar, 
myrar och stäpp. Äng betyder här enbart en botanisk beskrivning på ett växtsamhälle, 
som innehåller, örter, bredbladiga gräs och mossor, till skillnad från hedar, som innehåller 
ris, smalbladiga gräs och lavar. Ängarna delades upp efter sin fuktighet, i torrängar, friskängar 
och fuktängar. Ängar hade i detta sammanhang inget med deras skötsel att göra, 
som de tidigare använts av kulturvårdare och historiker, som ett markslag med en skötsel 
med slåtter med lie. De flesta botanister hade då ingen kunskap om skötselns betydelse 
för ängens utveckling och tillkomst. 
Den som förde ut denna kunskap också till en bred allmänhet, var till stora delar Mårten 
Sjöbeck, i sina markhistoriska beskrivningar av svensk natur. Hans skrifter om landskapet 
och helhetssynen med integrerade natur- och kulturvärden lyfts fram bland faksimilen, 
med all rätta. Mycket i dem känns idag självklara i många av sina slutsatser. Han var 
framsynt. Men vad jag kan förstå hade hans synpunkter och kunskaper dessvärre ingen 
eller liten förankring i den tidens forskningssamhälle, och det är först idag, som de fått det. 
Han arbetade också framför allt med jordbrukets kulturlandskap- och det var mindre intressant 
för naturskyddet. Det är egentligen först i ljuset av vår kunskap i dag, som vi till 
fullo kan uppskatta dem. 
Mårten Sjöbeck var otvetydigt en föregångare, men det finns också flera andra som 
verkat i samma anda, både samtida och efterföljare. Carl Fries och Sten Selander bedrev 
forskning och skrev insiktsfulla beskrivningar under första hälften av 1900-talet, och båda 
pekade tydligt på naturvärdens sammanhang med skötsel i odlingslandskapet - och uttryckte 
redan tidigt sin oro. Under de senaste decennierna på 1900 talet finns forskare och 
författare som Mårten Aronsson, MP Larsson, Kelvin Ekeland och Urban Ekstam. De har 
alla haft stor betydelse för en samsyn av natur- och kulturvärden och markant bidragit till 



vår kunskap idag. Naturvårdsverkets nationella inventering av ängs- och hagmarker, som 
pågick från mitten av 1980-talet till mitten av 1990-talet, spelade en mycket stor roll för 
synen på integrering av natur- och kulturvärden. Det kom fram nytt kunskapsunderlag, 
det utvecklades metoder för värdering av kulturlandskapet och det medförde praktiskt 
samarbete mellan myndigheterna. Det blev här tydligt markerat i inventeringen och analysen 
att människans inverkan under lång tid har gett påtagliga effekter på naturen. Dessa 
naturtyper kan kallas kulturformade – inte kulturskapade - och de är skötselberoende. 
Deras naturvärde är därmed inte förminskat. Alla arter som finns där har tidigare funnits i 
andra delar i landskapet, men fått optimala betingelser och fler nischer genom människans 
hävd. Naturvårdens och kulturvården intresse går här samman. 
Det kan förhoppningsvis ligga till grund för en annan syn på naturskydd, och underlätta 
samarbete med kulturvården, genom att man betraktar hela landskapet i ett helhetsperspektiv, 
natur och kultur. Detta utgör en förhoppningsvis bred bas för framgångsrikt 
samarbete mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap; att naturen är satt i ett socioekologiskt 
system, och där kulturvården har sin givna plats. 
Slutsatserna från denna genomgång skulle kunna bli att utan natur ingen kultur. Med 
det menar jag att människans grundläggande förutsättningar för liv kommer från de ekosystemtjänster 
som produceras, biomassa till mat, till fiber för kläder, till byggnader till 
skydd, till värme och matlagning. Först när så mycket tjänster produceras, att inte varje 
människa måste använda all sin energi för att skaffa mat och skydd, dvs. att överleva, så 
blir det resurser över att leva; att bygga upp i ett samhälle, som kan utveckla kulturyttringar 
från konst, litteratur, musik. 
Argumenten för naturskydd blir annorlunda med ny kunskap, inom systemekolologi 
och landskapsekologi och populationsekologi. Det underligt formade gamla träd, man en 
gång skyddade, har idag åter fått skydd. Men när man på nytt gör inventeringar av jätteträd, 
”evighetsträd” och gamla ekar; så gör man det idag från en ny kunskap om deras värde 
för biodiversitet och som livsrum för många hundra svampar, lavar, insekter och fåglar. Men 
kunskapen om ekosystemens funktion och deras förmåga att ge ekosystemtjänster har 
ännu inte i praktiken omsatts i skydd och skötsel. Varje människa behöver ju ett träd, för 
det skall ta upp den koldioxid vi andas ut – och den vi släpper ut med våra fossila bränslen 
- och använda det för att bygga upp bioenergi och producera syre, som vi behöver för att 
andas. Då kan de träd, som är livsmiljö för hotade arter, och de träd som inte har hotade 
arter, men är också ses i ett annat sammanhang - ett holistiskt landskapsperspektiv. I ett 
sådant helhetstänkande skulle också kulturhistoriskt intressanta träd kunna N- märkas 
och ingå i landskapsskydd. Dit kunde räknas träd som mycket gamla ekar, som levde på 
Gustav Vasas tid, och gamla vårdträd vid gårdar, eller underligt formade träd. 
Det är möjligt att synen på naturskydd som död hand över verksamheten och landskapet, 
ett skydd för människan, ännu har genomslag i det allmänna medvetandet. I dag är 
det endast skogsdominerade reservat som lämnas till fri utveckling, dvs. ingen skötsel alls. 
Många naturreservat, och alla de som ligger i odlingslandskapet har i dag skötselplaner, 
som innebär aktiv skötsel, för att upprätthålla de historiskt betingade värdena. Den utvecklingen 
pekar inte alls mot att natur - och kulturvärden inte kan enas. 
Olika forskningsdiscipliners och skolsystemens betydelse för en bristande helhetlig 
landskapssyn. Det finns grundläggande skillnader i värderingar och metoder mellan 
forskning i naturvetenskap, humaniora, samhällsvetenskap och; skillnader som måste 
tydliggöras, för att där kunna hitta en förståelse för de andras arbetssätt, ta på sig de 
andras glasögon. De har vetenskapligt helt olika grundläggande utgångssätt och metoder. 
Från min utgångspunkt har jag sett det så här; Naturvetenskaparen söker sanningen; 
det finns bara ett svar, ett rätt svar, och man utgår ofta från experiment som kan upprepas, 
och presenteras kortfattat. Samhällsvetare och humanister studerar ett problem som inte 
bara har en lösning. De betraktar problemet från många olika utgångspunkter, och framförallt 
sätter man in det i ett givet socialt sammanhang, en context, och beskriver detta 
tydligt. Detta leder till att naturvetaren klagar på att skrifter från humanister och samhällsvetare 
är långa och flummiga, och humanister och samhällsvetare från sin sida klagar på 
att de naturvetenskapliga texterna är alltför komprimerade, för kortfattade och inte satta 
i sitt sammanhang. 
Men även inom de naturvetenskapliga forskningsdisciplinerna finns det barriärer. Natur- 
och kulturgeografer borde stå närmre varandra, eftersom de båda studerar skeende i 
tids - och rumsperspektivet, fast av olika företeelser. Idag är man många gånger långt ifrån 
varandra. Jag känner inte till förhållanden inom kulturvårdens vetenskapliga discipliner, 



men förmodligen finns det också på den sidan delar som förhindrar en helhetssyn. 
Den splittring man kan se på den vetenskapliga sidan syns också i samhället i övrigt. 
Naturvårdsverket har hand om naturen, Riksantikvarieämbetet om kulturen, Jordbruksverket 
om åker och Skogsstyrelsen om skog. Men vem tar hand om de helhetliga värden i 
ett landskap, som t.ex. fäbodslandskapets totala natur och kulturvärden? 
Inom naturvården är det främst från botanik och zoologi men också i viss mån geografi 
man hämtar sin kunskap. Biologer är till stor del fokuserade på arter eller populationer; 
man har gjort och gör studierna i detaljer. Största delen av de botaniska studierna har 
skett och sker i kvadratmeterstora testytor. Först de senaste decennierna har landskapsekologin 
växt fram, där man tittar på samspelet mellan de olika levande delarna i ett helt 
landskap, och kan se över större områden. Geograferna har metoder och kunskap att studera 
större avsnitt, av landskap, i både tid och rum i olika skalor. Men de har sällan tagit 
med de biotiska, de levande, biologiska delarna i landskapet, utan bara de abiotiska, som 
berg, jord och klimat. De delarna har sällan varit avgörande för naturskyddet. Geografernas 
arbetssätt och kunskap har därmed sällan utnyttjats i naturskyddet. Kunskap om geografi 
och biologi i ett landskap ger de naturgivna förutsättningarna och därmed spelplanen för 
människans verksamhet, som skapat samhälle och kultur. 
Från min horisont, med denna bakgrund, vill jag påstå att jag finner att Ambrosianis 
tidiga utsaga att ”ur ändamålets synpunkt är en sådan fråga en strid om ord”, inte sann i 
sitt påstående. Det är mycket djupare orsaker, som har rötter i gamla bildningsideal. 
Ulf Sporrong beskriver orsaker som en splittrad universitetsorganisation som motverkar 
breda, tvärvetenskapliga utbildningar, med snäva fakultetsgränser, som försvårar integration. 
Det finns också en bristande praktisk kunskap i utbildningen och en alltmer specialiserad 
inriktning. Jag håller helt med honom i den analysen. 
Skolsystem såväl inom grundskola som inom gymnasium och universitet förhindrar 
koppling, mellan olika ämnen, som kan ge helhetskunskaper om landskapet. Det försvagar 
på sikt allmänhetens förståelse för kulturlandskapet. På grundskolan kunde man slippa 
läsa något om naturen efter åk 7, när man var fjorton år. På gymnasiet kunde man undvika 
att välja ämnen som innehöll naturinriktning. Man skapade biologiska analfabeter. På 
universiteten försvann den utbildning som en gång hade biologi och geografi i huvudämnen 
för lärare. Geografin splittrades i natur- och kulturgeografi, med tillhörighet på olika 
fakultet, som försvårade eller t.om. förhindrade en helhetlig kunskap om landskapet. Utbildningslinjer 
med inriktningen biogeografi gav däremot en utbildning, där man kunde 
betrakta landskap, med både biotiska delar, natur med botanik och zoologi, och ”abiotisk” 
natur som geologi och geomorfologi, dock utan att människan finns nämnbart med. 
Olika språk och olika värderingar - eller samma ord för olika saker. Natur och kultur är 
värdeladdade ord, och ibland laddade med motsatta värden. Kulturvården värderar det 
som är skapat av människan, naturvården det som är orört av människan. Men, som jag 
här har visat på, har naturvården alltmer tagit in människans skapande som en viktig faktor 
också i att bevara naturens värden. Naturvården framställs ofta fortfarande som ett 
skydd av naturen mot människan, där de värdefulla delarna finns i det som människan 
inte har satt synliga spår i. 
Ord och språk är viktiga. För mig kan det ofta tyckas som om humanister och naturvetare, 
kultur- och naturvårdare, pratar helt olika språk. Och ibland använder man samma 
ord för olika saker. Ordet äng är ett sådant exempel hur vi ser på samma stycke mark olika 
genom våra olika kunskapsglasögon. För kulturvårdaren är ju äng en mark som har hävdats 
eller hävdas med slåtter,. För botanisten är äng en mark, som är dominerad av örter 
och gräs och hon ser ängens enskilda arter och växtsamhällen. Men eftersom slåtter också 
har skett på marker, som inte botaniskt är äng, som hedar och myrar, så är också dessa, 
med kulturvårdarens språk, att ses som ängar. Förbistringen blir tydlig när man beskriver 
den slåttrade risheden som äng. Ett sätt att undvika sådan språkförbistring är att klargöra 
definitionerna och ändra ord och benämningar. Jag vill föreslå, att man alltid använder 
begreppet slåtteräng, när man betonar skötseln, och lägga till epitet som torr, frisk eller 
fuktig före äng, när man betonar artinnehållet. 
Ett annat ord som inte har entydig betydelse är ordet kulturlandskap. Naturvetaren 
ser kanske endast dagens odlingslandskap som kulturlandskap, det landskap som utgörs 
av åkerlandskapet, med några få betesmarker och ytterst få slåtterängar, när vi diskuterar 
kulturlandskap idag. Kulturvetaren ser, och inventerar det som varit brukad mark, åker eller 
slåtter under de senaste århundraden. Det är viktigt att man enas om ett gemensamt begrepp, 
som också måste omfatta historiskt brukade marker. Dessa markers värde tappas 



idag bort, eftersom många av dagens naturvårdsinventeringar och kriterier inte omfattare 
dessa marker. Mycket av det som är skog idag var odlingslandskap för bara 50 – 100 år 
sedan. Man kan lätt finna spår som röjningsrösen, stengärdsgårdar, mm. i skogen, liksom 
många av våra fornlämningar återfinns i dagens skog. Skogsbegreppet i naturvården behöver 
definieras utifrån kulturlandskapets historiska brukande, och definitioner klargöras 
mellan naturvård och skogsbruk. 
Med den utveckling som hittills skett kan man lätt få en svartsynt framtidsbild för möjligheterna 
att kunna integrera natur- och kulturvård i ett helhetligt landskapsskydd och 
-skötsel: ingen gemensam värdegrund, inga gemensamma metoder, ingen gemensam 
mötesplats, och plattform i utbildning eller yrkesliv. Naturligtvis finns det enskilda individer 
som förstår, från båda håll, och det är den första förutsättningen; att viljan och förståelsen 
finns. Men det räcker inte ända fram och det hjälper inte totalbilden; - men dessa 
människor är och måste vara starten till förändring. För att landskapet skall kunna utgöra 
den sammanhängande bron, så måste olika discipliner, dels vara bropelare, med sin specialinriktning, 
som natur- eller kulturvård, jordbruks- och skogsproduktion, dels ha en gemensam 
övergripande målinriktning, en brodel, som binder ihop landskapets olika delar. 
Specialiseringen utgör således i sig inget hinder för samverkan. Det som är hinder för samverkan 
är en tydlig överenskommelse av ett gemensamt mål, och identifiering av gemensamma 
delar. 
Vad är det som behövs för att ändra riktning? För att ändra riktning så behöver man 
ha ett tydligt mål och en vilja att ändra. För att fritt citera från Alice i Underlandet. ”– Vilken 
väg skall jag ta?” – Vart vill du komma? – Det vet jag inte. – Då spelar det ingen roll 
vilken väg du tar!” 
Jag tycker vi idag har tillräcklig kunskap i vårt land för att förstå att den inslagna vägen 
med alltmer ökad specialisering och sektorisering inte leder rätt i vård och skydd av vårt 
natur- och kulturarv. Den är en suboptimering. Varken natur- och kulturvården arbetar 
tillräckligt med en helhetssyn baserat på den kunskap vi har idag. Men för att göra det 
måste både den politiska och vetenskapliga viljan finnas. 
Politikerna måste inse att det idag inte finns ett tydligt utpekat ansvar för helheten och 
därmed inte heller ekonomiska styrmedel. De statliga verken som är involverade tex Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, Boverket etc skulle själva kunna 
etablera samarbete och föreslå åtgärder för politikerna. Också Skogsstyrelsen måste ingå, 
liksom Lantmäteriverket, Vägverket, Banverket, för att nämna andra som arbetar med och 
i landskapet. Akademikerna måste komma ur sina respektive fack och söka kunskap och 
samarbete tvärvetenskapligt. Och forskningsfinansiärerna behöver särskilt stödja sådan 
tvärvetenskap också över fakultetsgränser. De kungliga akademierna (tex. KVHA, KSLA, 
KVA och IVA) skulle kunna föregå med gott exempel och etablera ett oberoende forum för 
landskapsfrågor. 
Det måste finnas både insikt och vilja, med ny kunskap och ändrade attityder för att 
ändra inriktning och det finns inga enkla svar på vad som behövs. Men om och när man 
väl är överens om det övergripande målet finns det mycket man kan göra på nästa nivå 
som exemplen nedan visar. 
1 Identifiera de delar, där man har ett gemensamt intresse. Definiera dessa. Det historiska 
perspektivet ger utmärkta sätt att skaffa referensramar. Historiska kartor är kanske 
det gemensamma arbetsmaterialet till att börja med och kanske det medium man 
kan mötas över. 
2 Finn och definiera den gemensamma värdegrunden. För detta behövs gemensam 
kunskap. Utan kunskap kan man inte värdera rätt. Tids - och rumsaspekten är viktig, 
och kunskap som finns inom landskapsekologin kan vara viktig. 
3 Utveckla vetenskapligt definierad nomenklatur för samordnad landskapsforskning. 
Idag är landskap såväl ett vardagsord, som ett fackuttryck, för geografer och kulturvårdare. 
Landskap betyder så mycket; förutom de vetenskapliga geografiska definitionerna 
som det finns minst 100 av, så har många människor sin egen definition, ofta 
outtalad. 
4 Utveckla nya kriterier och metoder för att identifiera och kartlägga det biologiska 
kulturarvet. Detta kan innebära att kulturvården tar större och tydligare ansvar för mer 
än egendomligt formade naturföremål” (hur många sådana finns skyddade) och att 
naturvården utvecklar kriterier för skötselberoende 
biotoper i ett landskapsperspektiv, 
och att arter beskrivs med agrar- historisk bakgrund, och också att K- märkning kan 



användas på biologiska objekt. Utveckla 
metoder baserade på ett långt tidsperspektiv; 
natur- och kulturvården måste utveckla metoder i samarbete med produktionen inom 
skog- och jordbruk för att utveckla dynamiska natur- och kulturreservat med landskapsperspektiv, 
som behöver olika typ av skydd eller skötsel under en längre tidsperiod. 
5 Identifiera värdefulla kulturlandskap med höga biologiska värden, och arbeta fram 
nya skötselformer, med integrerade natur- och kulturvärden i samarbete med skogsoch 
jordbruk, som en del av landsbygdutvecklingen. Ett levande landskap kan bäst 
generera såväl ekonomi, som bibehållandet av biodiversitet och bibehållandet av ekosystemens 
funktioner, och bevara och utveckla kulturvärden. (t.ex. produktion av speciella 
märkesvaror från boskapsskötsel, vägar som följer topografin, husens läge och 
utseende anknyter till traditionella material och former, strukturen i markerna bibehålls 
med t.ex. hamlade träd i markerna, och öppna gräsmarker, bevarande av artsammansättning 
i betesmarker). 
6 Lös målkonflikten mellan naturmiljö, kulturmiljö och produktion på ett sådant 
sätt att produktionen inom odlingslandskapet kan bedrivas på naturens villkor. (För 
slåtterängar kan det innebära att de inte bara sköts med gamla metoder och gamla 
redskap, utan att man systematiskt utvecklar nya metoder och teknik för att åstadkomma 
samma funktion; att höet från markerna kan ge energi – i form från nya biogasanläggningar 
- (i stället för att vara energi som förr till hästen). 
Rikta och samordna samhällets alla styrmedel. Det gemensamma målet måste få 
stöd av allt som verkar åt samma håll, med ekonomiska styrmedel, och juridiska, i 
ansvarsskrifter och i lagar. 
8 Skapa en gemensam arbets/mötesplats. På samma sätt som samhällets olika sektorer 
fått uttalat ansvar för biologisk mångfaldsbevarande efter den internationella överenskommelsen 
i Konventionen om biologisk mångfald, så måste Naturvårdsverk och 
Riksantikvarieämbete (eller kanske ett (Kultur)Landskapsverk) få ansvar för landskapet, 
och lättare hantera sådana uppgifter som bl.a. finns genom den Europeiska landskapskonventionen. 
Ansvaret för kultur- och naturvården i kulturlandskapet ligger 
inte bara på Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet, utan kanske också på Jordbruksverket 
och Skogsstyrelsen med sitt sektorsansvar, liksom på Boverket. Men det 
behövs en samlad övergripande plattform, ett forum som håller ihop landskapsfrågorna. 
9 Förbättra kommunikationen av kunskapen. Vad för slags kunskap behöver förbättras? 
Som forskare är det alltid lätt att svara, mer forskning. Det jag tänker på är framförallt 
tvärvetenskaplig forskning. I första hand ser jag det emellertid som viktigt att använda 
den kunskap som finns inom vart och ett av dessa sakområden, - och framförallt 
sprida den på ett sådant sätt att kulturvårdare förstår kunskapen från den biologiska 
ekologiska sidan och att naturvårdarna förstår kunskapen från kulturvården. Det som 
är allas ansvar blir lätt ingens ansvar. Ett första steg att varje ansvarsställe skaffar sig 
förbättrad kompetens inom sin egen organisation för att bättre ta sitt ansvar för ett 
landskapsperspektiv; Naturvårdsverket anställer en eller flera kulturvårdare, alternativt 
lånar från RAÄ under en längre period och Riksantikvarieämbetet en eller flera biologer 
och naturvårdare. Det är en modell som tidigare provats, men som skulle behöva 
permanentas. Inte för att man skall driva den andra organisationens sakfrågor, utan för 
att man behöver ha nära till kunskapen och ha den inom sin egen organisation, så att 
den kan komma med i olika steg i planering och genomförande. Kommunikation måste 
utvecklas så att den omfattar mottagarnas perspektiv och deras förmåga att tolka 
och förstå. Ett sätt att kommunicera kunskap är att genom demonstrationer visa platser 
där det finns en samsyn och ett helhetligt kulturlandskap. 
Det finns idag kunskaper och metoder, som gör det möjligt att identifiera och peka ut kulturlandskap 
av stor betydelse, som skulle kunna ligga till underlag för gemensamma värdebeskrivningar 
och skydd- och skötselplaner. I dag finns några områden, där sådana gemensamma 
projekt skulle kunna utvecklas vidare, där idag endast kulturvården eller naturvården 
tagit ansvaret, t.ex. Borgs by på Öland, Stensjöby i Kalmar län, Äskhults by i Halland, 
Råshult i Småland. Oftast har man här utgått från traditionella kulturvärden, med byggnader 
och fornlämningar som de centrala skyddsobjekten, och de biologiska kulturvärdena 
har kommit till runt dessa. I Stensjöby verkade kulturlandskapsvårdens nestor, Karl Alfred 
Gustawsson tillsammans Lars-Åke Kvarning. De insåg tidigt värdet i markanvändningen 
och landskapet runt omkring, och att nyttjandet av hagmarkerna, ängarna och skogen 
hade skapat förutsättningarna för existensen av byn och husen. De har inte många efterföljare 



i sin anda idag. Det finns andra områden, där det är brådskande att man kommer 
till en helhetssyn, där ingens värden dominerar, men det samlade värdet är högt, som t.ex. 
fäbodslandskapet i Dalarna, Mittlandsskogen på Öland. 
Trots alla svårigheter och trots alla problem, tycker jag att förutsättningarna är goda, för 
att natur- och kulturvård skall kunna samarbeta för en helhetlig syn på skydd och vård av 
värdefulla kulturlandskap. En grundläggande förutsättning, som måste uppfyllas för ett 
framgångsrikt samarbete, är att natur- och kulturvård måste förenas i en holistisk landskapssyn; 
där helheten är mer än summan av de enskilda delarna. Om det sker, genom integrerad 
samordnad landskapsvård är jag övertygad om att vi på nytt kan göra Sverige till 
ett föregångsland i Europa. Sverige var ju först i Europa för hundra år sedan med att inrätta 
nationalparker, ett naturskydd, som var grundat på den tidens kunskap. Vi borde, med den 
kunskap vi har i dag hundra år senare, på nytt kunna vara föregångare i Europa, med att 
inrätta, sköta och skydda kulturlandskap, där natur- och kulturvärden samverkar till helhetsvärden. 
Det är den syn som präglar den Europeiska landskapskonventionen, där naturoch 
kulturvärden är ömsesidigt beroende av varandra för ett värdefullt landskap. 
Som avslutning vill jag citera Sten Selander från i hans bok Det levande landskapet i 
Sverige från 1957 där han skriver om lövängarna. 
”Om man vill bevara lövängarna i hävdat skick där så ännu låter sig göras, är det 
dock inte så mycket av hänsyn till landskapets skönhet som med tanke på de historiska 
värden de förkroppsligar. De lagskyddade runstenarna och fornåldersgravarna 
är monument över döden; men ängarna är levande minnesmärken över våra 
förfäders arbete och dagliga liv, sådant det gestaltades under mer än ett årtusende. 
Och är dylika minnesmärken inte lika väl värda att räddas från förintelsen som 
gravarna? Men vi sätter ju i stånd och underhåller medeltidskyrkor bland andra 
historiska byggnader. Varför skulle vi inte lika väl kunna underhålla den levande 
miljö varur byggena växte fram? Den miljön var mångenstädes framför allt lövängen. 
Och ett kulturfolk som inte har glömt sitt eget förflutna borde känna det 
som en plikt mot kommande generationer att rädda vad som ännu finns kvar av 
dessa uråldriga kulturdokument, som samtidigt är evigt ung, blommande natur.” 
Mina kommentarer bygger på erfarenheterna från mer än 35 årig verksamhet som forskare 
inom naturgeografi med ekologisk inriktning och landskapsekologi, med en naturvetenskaplig 
grundexamen i botanik, zoologi, kemi, fysik och naturgeografi, ett nästan lika 
långt aktivt engagemang i naturvårdsorganisationerna nationellt i Naturskyddsföreningen 
och WWF, Världsnaturfonden, och internationellt i IUCN och IALE, ett brinnande intresse 
för natur och landskap och från detta en framväxande insikt tvärvetenskaplig forskning 
och en helhetssyn. 
Margareta Ihse, Professor em. i naturgeografi, Stockholms universitet. 
 


