Nätverket Svenska
kulturlandskap
fokuserar på traditionella skötselmetoder i kulturlandskapet.
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www.svenskakulturlandskap.se

Nätverket samlar in och dokumenterar kunskap om olika
skötselmetoder och arbetar för
att vidareförmedla denna kunskap till brukare, entreprenörer,
förvaltare och beslutsfattare.
Varje år hålls en nätverksträff
och flera workshopar om
praktisk landskapsvård i olika
delar av landet.
Nätverkets mål är att traditionella skötselmetoder förblir
levande, används och bidrar till
att höga natur- och kulturvärden
i kulturlandskapet bevaras och
utvecklas.
Nätverkets huvudmän är Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs
Universitet och Riksantikvarieämbetet.
Du kan läsa mer om nätverket
och dess aktiviteter på
www.svenskakulturlandskap.se
eller genom att prenumerera på
nätverkets nyhetsbrev.

Nätverksträffen med
Svenska kulturlandskap
– årets höjdpunkt!
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En gång per år möts medlemmar ur nätverket Svenska kulturlandskap
för att uppleva och prata om en bygd någonstans i Sverige. Ofta är det ett
kulturreservat som är samlingsplatsen. Somliga deltagare reser tvärs över
hela landet för att delta, år efter år. Vad är det som är så intressant, och
vad får man med sig hem från träffen? Helena Edman berättar om årets
nätverksträff i Storsjöbygden i Jämtland.

Christer Lövgren och Matts Jansson

På en gammal ljugarbänk vid en övergiven fäbod sitter Christer Lövgren
och Matts Jansson som lever och arbetar i var sitt kulturreservat i helt olika
delar av landet. De träffades genom
nätverket, har blivit goda vänner och
njuter nu av att få mötas. Samtalet är
varmt och fröjdfullt. Matts säger med
glimten i ögat ”Att få träffas en gång
per år och skälla på länsstyrelsen, bara
det är värt hela resan.”

”Det handlar ju om
prioritering. Två dygns
kunskapsutbyte
i toppklass kanske
kan vara värdefull?”
Matts Jansson
Christer skrattar gott. Han om någon
vet att det kan bli ensamt ibland. Som
enda fasta boende på kulturreservatet
Gallejaur i Pite lappmark kan det dröja lång tid mellan besöken under vinterhalvåret. Det är då han bland annat
uppdaterar skötselplaner. För honom
har det fungerat bra med länsstyrelsen,
medan en annan deltagare berättar
att de bytt handläggare tjugo gånger
på tio år, ibland var det tre nya under
ett och samma år. Just detta ämne
återkommer ofta – hur man får till ett
bra samarbete med uppdragsgivare och
myndigheter. Eftersom deltagarna är
en blandning av allt från entreprenörer och markägare till studenter och

myndighetspersoner, blir samtalen
både konkreta och filosofiska. Hur gör
ni i er region? Vad är egentligen syftet
med den här regeln? Hur kommer
man runt den? Varför gör vi inte så
här istället? – är frågor som hörs runt
matbordet.

”Träffarna förvandlar
åsikter till insikter.”
Christer Lövgren
Christer missar helst inte en nätverksträff, trots att han ofta får resa
i flera dagar. För honom innebär
träffarna främst inspiration. Till
exempel som på träffen i kulturreservatet Äskhult, när han fick en

Nisse Olofsson och Märit Andersson

kick, åkte direkt hem och skrev ihop
ett förslag på hur de kan levandegöra
Gallejaur. En annan ny idé handlar
om djuren – just nu finns Fjällnäsfår
och Bjurholmshöns i reservatet, och
kanske kan de skapa en genbank med
norrländska lantraser.
På en slåtteräng med storslagen
utsikt samtalar Märit Andersson
och Nisse Olofsson. De jobbar tillsammans på fäboden Svedbovallen
utanför Järvsö. Men under den
hektiska säsongen är det inte alltid
lätt att hinna prata ordentligt. Nu
reser de ihop och njuter av att få
inspiration och tid till samtal. Just
den här träffen handlar mycket om
Märits favoritämnen. Hon vurmar
för småbruk och är fascinerad av att
det enkla fäbodlivet ger produkter
av så otroligt hög kvalité, samtidigt
som bondelivet är en njutning. Till
exempel är smöret från fäboden helt
optimalt näringsmässigt. Att driva en
fäbod är ett mycket större uppdrag
än hon trodde när hon tog över för
tre år sedan. Men så spännande!
Märit känner allt mer respekt och
vördnad för samspelet mellan naturen,
djurens naturliga liv och människan.
Mycket kan man inte läsa sig till eller
bestämma i förväg, det måste upplevas
och kännas in i stunden. På träffen
möter hon sina jämlikar – alla förstår
vad hon menar.

Deltagarna utforskar växtligheten och funderar på miljöersättning
i en beteshage tillhörande Ol-Svensgården på Börön

Annelie Ohlsson i samspråk med Malin Johansson och
Markus Pettersson vid Östra Arådalens fäbod i Oviksfjällen.

Just blandningen av människor
brukar upplevas som en spännande
del av träffen. Annelie Ohlsson,
reservatsförvaltare i Halland, uttrycker
”Det här är årets höjdpunkt! En så
häftig blandning av folk – företagare,
markägare, handläggare på olika
länsstyrelser, myndighetspersoner,
stiftelser – så mycket samlad kunskap!
Jag får ett enormt utbyte. Dessutom
brinner alla för det de jobbar med.
Man blir varm, av att bara vara i
närheten av samtalen.”
Nätverksträffarna organiseras av
nätverkets koordinator, Hjalmar
Croneborg, i samarbete med den
region som besöks. Det blir därför en
rejäl djupdykning i en bygd på ett sätt
man har svårt att kunna organisera
själv. Vi kommer nära verkligheten, får
se smultronställen, känner pulsen, just
här. Ofta blir det åtminstone ett möte
med någon ur den äldre generationen,
ett samtal med någon som var med
och brukade marken innan den
industriella tidsandan tog över. I dessa
möten förstår man hur många händer
och muskler som har varit med och
format våra kulturlandskap, och att
dessa vackra landskap med så höga
miljövärden egentligen bara är resultat
av hur generationerna före oss samlade
mat, virke och djurfoder. Syftet var att
överleva, på enklast möjliga vis, och
varje grässtrå togs tillvara. Idag letar
gruppen nyfiket efter spåren av de
gamla bruksmetoderna, och försöker

sen gemensamt att översätta det till
lämpliga skötselplaner. Platsar just den
här ängen i särskilda eller allmänna
värden enligt EU:s miljöersättningar?
Hur ska man sköta den här muren?
Räknas det här som ett skogsbete,
även hos er i Halland?
För Love Örsan från Stockholm
fungerar kulturreservaten som
historiska dörrar, där kringliggande
landskap får sin förklaring. Genom
att träffa reservatens brukare och
tjänstemän på nätverksträffarna får
man också landskapet förklarat av de
som verkar på platserna – vilket han
upplever som otroligt givande.

Love Örsan

För Love knyter kulturperspektivet
ihop de ämnen han är intresserad av
– natur, trädvård och rekreation. Love
berättar ”Jag är väldigt intresserad
av gamla träd. För att förstå varför
äldre träd ser ut som de gör krävs en

förståelse för hur det kringliggande
landskapet sett ut under trädets livstid.
Den här förståelsen är också viktig
för att kunna ta beslut om hur träden
ska skötas för att stå kvar så länge
som möjligt. Att se på träd, landskap
och natur utifrån ett kulturperspektiv
är en nyckel för mig – vilken hävd
har format just det här trädet eller
landskapet som jag står inför? Att väga
samman det kulturella perspektivet
med naturvärden tror jag ger grund för
bra beslut kring hur träd och landskap
ska förvaltas i nutid. Träffarna ger
möjlighet att möta människor som
är intresserade av det kulturella
perspektivet på landskap och få se
några av de mest fascinerande platser
som finns i Sverige. Jag uppskattar
att kunna träffas över gränserna;
akademiker, tjänstemän, hantverkare
och brukare med djupgående kunskap
om platserna som vi vistas på.”
I bussen på vägen hem sitter vi
rosenkindade och nöjda. Vandringen
över fjället från fäboden i östra
Arådalen till lunchrestaurangen blev
en extra bonus. Samtalen bubblar
fortfarande, det hörs att människor
möts. Det är gott, att få vara med i det
här varma, fröjdfulla gänget, som är så
fullspäckat med kunskap. Nu på väg
hem, fulla av inspiration, insikter och
med nya vänner.
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