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Det nordiska samarbetet 

Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala samarbeten. Det omfattar 
Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt de självstyrande områdena Färöarna, Grönland 
och Åland.  

Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat och är en viktig partner i 
europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i 
ett starkt Europa.  

Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala intressen och värderingar i en global 
omvärld. Gemensamma värderingar länderna emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en 
av världens mest innovativa och konkurrenskraftiga regioner. 
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Förord 

Landskapet är ett resultat av flera parallella processer, såväl naturliga som 
kulturella. Betraktelsen av landskapet utgör en ögonblicksbild av ett sam-
spel mellan ett oändligt antal faktorer som ständigt påverkar och föränd-
rar landskapet. Summan av den här ständiga påverkan är landskapet, 
oavsett vad betraktaren lägger för värderingar på landskapet. Därför fo-
kuserar den europeiska landskapskonventionen på planering och utveck-
ling av landskapet och mindre på bevarande och skydd. Landskapskon-
ventionen slår fast landskapets betydelse för människors välbefinnande. 
Konventionen gör ingen skillnad på stad och landsbygd, förort och tätort, 
vackert eller oskönt, värdefullt eller degraderat – konventionen omfattar 
hela landskapet.  

Landskapskonventionens avsikter är att det europeiska landskapet 
skall kunna skyddas, förvaltas och utvecklas på ett hållbart sätt och upp-
muntrar till samarbete mellan de europeiska länderna, för att säkerställa 
"det gemensamma landskapsarvet". 

Idag har 29 europeiska länder ratificerat den europeiska landskaps-
konventionen, det vill säga accepterat och förbundit sig att implementera 
konventionens intentioner i arbete med landskap. Tre av de länder som 
ratificerat är Finland, Norge och Danmark. Sverige har signerat konven-
tionen, alltså accepterat innehållet i konventionen och Island har vare sig 
signerat eller ratificerat konventionen. 

De nordiska länderna har många likheter, såväl när det gäller landska-
pet i sig men som befolkningsmönster, politiska och administrativa sy-
stem och lagstiftning. Nordens läge i norra Europa ger speciella förutsätt-
ningar och utmaningar som länderna tjänar på att hantera gemensamt. 
Nordiska ministerrådet har därför pekat ut ett nordiskt samarbete kring 
landskapskonventionen som ett särskilt prioriterat område i sitt miljö-
handlingsprogram för 2005–2008. 

Det seminarium som arrangerades av Riksantikvarieämbetet i mitten 
av september år 2007 som i huvudsak finansierades av Nordiska minister-
rådet men även av Riksantikvarieämbetet, syftade till att skapa förutsätt-
ningar för ett nordiskt samarbete i arbetet med implementeringen av den 
europeiska landskapskonventionen. 
  
Johanna Alton 
 



 



  

Sammanfattning 

Den 13–15 september 2007 arrangerades ett nordiskt seminarium om den 
europeiska landskapskonventionen med tema Landskap i förändring. Till 
seminariet bjöds representanter in från de nordiska länderna. Seminariet 
är en uppföljning av det seminarium som hölls hösten 2004 i Sand i Nor-
ge. Seminariet som arrangerades av Riksantikvarieämbetet, finansierades 
huvudsakligen av Nordiska ministerrådet, inom ramen för Miljöhand-
lingsprogrammet 2005–2008.  

På seminariet deltog ett 50-tal experter från de fem länderna i Norden. 
Det bestod av två seminariedagar och en endagsexkursion. 

Seminariets huvudsakliga målsättning var att: 
 

• få till stånd ett levande, fungerande nätverk för nordiskt samarbete 
kring landskap 

• skapa förutsättningar för gemensamma nordiska landskapsprojekt 
• utbyta erfarenheter mellan de nordiska länderna 
 
De nordiska länderna har flera likheter när det gäller plan- och förvalt-
ningssystem, sociala aspekter, men även när det gäller landskapet i sig. 
Vi står idag inför gemensamma utmaningar ifråga om kravet på energi-
omställning i samband med de klimatförändringar som observerats under 
senare år. Exploateringstrycket i landskapet omkring våra större städer, 
blir allt högre på grund av den omfattande urbaniseringen. Det ställer 
krav på den kommunala planeringen och dess processer.  

De nordiska länderna ser ett stort behov av ett nordiskt samarbete och 
seminariet resulterade i en rad konkreta förslag och idéer till ett fortsatt 
samarbete såsom att göra en kartläggning av respektive lands arbete med 
landskap, för att underlätta initiativ till kontakter, upprätta en nordisk 
webbaserad landskapskalender, där en förteckning av evenemang som 
berör nordiskt landskap ska finnas samlad samt att skapa gemensamma 
mötesplatser i form av småseminerier med specifika teman, för att skapa 
kontaktytor som kan mynna ut i gemensamma projekt. 

Det framkom starka önskemål om att följa upp detta seminarium med 
ett seminarium, vilket arbetsgruppen kommer att verka för att genomföra.            

 



 



 

Inledning 

De nordiska länderna har mycket gemensamt när det gäller plan- och 
förvaltningssystem, sociala aspekter, kulturhistoriska, traditionella och 
naturvårdsaspekter. Man kan även se likheter mellan länderna när det 
gäller befolkningsmönster, politiska och administrativa system och den 
nationella lagstiftningen. Nordens läge i Europas norra utkanter ger sär-
skilda förutsättningar som avspeglar sig i landskapet. De nordiska länder-
na skulle vinna mycket på att gemensamt anta utmaningar som uppstår 
när det gäller bevarande, förvaltning och utveckling av landskapet. De 
senare årens klimatförändringar ställer höga krav på förändring ifråga om 
energiomställning och exploateringstrycket i landskapet omkring de stör-
re städerna blir allt högre på grund av den omfattande urbaniseringen.  

Med samverkan mellan de nordiska länderna, skulle länderna kunna 
stärka sin position i landskapssammanhang både på europeisk och inter-
nationell nivå. Det är således viktigt att fokusera på förhållanden som 
länkar samman de nordiska länderna, vilket skapar förutsättningar för en 
gemensam framtida syn på bevarande, förvaltning och planering av det 
nordiska landskapet, samtidigt som man bör värna om de stora olikheter 
som finns länderna emellan.  

Ett nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen 
hölls på Runö, tre mil norr om Stockholm den 13 –15 september år 2007, 
vilket var det andra seminariet med fokus på nordiskt samarbete kring 
landskapskonventionen. Det tidigare seminariet hölls i Sand, Norge år 
2004. Seminariet i Sand var i sin tur en fortsättning på förprojektet Nor-
dens landskap som genomfördes åren 2001–2003. Arbetsgruppen för 
Natur, Friluftsliv och Kulturmiljö (NFK) under Ämbetsmannakommittén 
för miljö i Nordiska ministerrådet har beviljat medel till samtliga tre pro-
jekt.  

Sammankomsten i Sand generade ett antal förslag på hur ett fortsatt 
samarbete skulle kunna utvecklas mellan de nordiska länderna. Man an-
såg att de viktigaste åtgärderna var att bygga ett nordiskt nätverk för 
landskap, kontinuerligt erfarenhetsutbyte som en metod i kunskapsut-
veckling samt skapa förutsättningar för gemensamma nordiska insatser 
och projekt i europeiska och internationella sammanhang. Det kan kon-
stateras att man inte lyckades nå ända fram till ett genomförande av åt-
gärderna. 

Seminariet som nu genomförts på Runö ska ses som en fortsättning på 
de diskussioner och de resultat som nåddes i Sand 2004 och är ytterligare 
ett steg i riktning mot ett nordiskt samarbete kring landskap. Till Runö 
kom 48 experter från de fem nordiska länderna, varav 6 var från Dan-
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mark, 4 var från Finland, 8 var från Island, 11 var från Norge, 19 från 
Sverige. 

Seminariedeltagarna representerade flera olika sektorer såsom kultur-
miljövård, naturvård, samhällsplanering, landskapsarkitektur, systemeko-
logi och miljöpsykologi. Det deltog personer på såväl departementsnivå, 
regional som lokal nivå. Flera personer från universitetsvärlden deltog 
också. 

Seminariets huvudsakliga målsättning var att: 
 

• klargöra nyttan av hur den europeiska landskapskonventionen kan 
implementeras nationellt, regionalt och kommunalt i de nordiska län-
derna 

• stärka kontakten och bygga ett levande, fungerande nätverk för nor-
diskt samarbete kring landskap, inom lokal, regional och nationell 
planläggning inom områden som kulturmiljövård, naturvård, lantbruk 
och turistsektorn 

• skapa förutsättningar för initiativ till gemensamma landskapsprojekt 
mellan de nordiska länderna  

• utbyta erfarenheter mellan de nordiska länderna  
 
På seminariet skapades tillfälle att diskutera gemensamma strategier för 
att utveckla tillämpningen av landskapskonventionen i en särskild kon-
text. De angelägna frågor som ansluter till detta lyftes fram på seminariet: 
 
• Plan/process/delaktighet 
• Metod 
• Toleransnivåer (Tålegrenser) 
 
Riksantikvarieämbetet stod som arrangör för seminariet ledd av projekt-
ledare Johanna Alton med en intern referensgrupp knuten till sig där Leif 
Gren, Kaj Janzon, Jerker Moström och Erika Nilsson ingick. Riksantikva-
rieämbetet finansierade även en mindre andel av seminariet. Arbetsgrup-
pen för seminariet har bestått av följande nordiska representanter: 
 
Sverige  Johanna Alton, projektledare, Riksantikvarieämbetet  
 Kati Dalkowski, Naturvårdsverket  
Danmark Sören Rasmussen, By- og Landskabsstyrelsen 
Norge Björn Casper Horgen, Miljöverndepartementet 
Island Jakob Gunnarsson, National Planning Agency 
Finland Tapio Heikkilä, Miljöministeriet 
 Satu Mikkonen–Hirvonen, Museiverket  
 



 

Seminariet 

Seminariet inleddes med att den svenska riksantikvarien Inger Liliequist, 
hälsade deltagarna välkomna. Hennes anförande följdes av Birgitta Elf-
ström, chef kulturmiljöavdelningens inriktningsenhet på Riksantikvarie-
ämbetet som även ingår i Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för natur- 
friluftsliv och kulturmiljö (NFK). Birgitta gav en bakgrund till intentio-
nerna med Nordiska ministerrådets Miljöhandlingsprogram (2005–2008) 
samt de bidrag till landskapsprojekt som ges ut inom ramen för hand-
lingsprogrammet, varav ett av bidragen är till detta seminarium. 



 



 

1. Presentation av pågående 
arbete med den europeiska 
landskapskonventionen i de 
nordiska länderna 

1.1 Danmark 

Av Søren Rasmussen, By- og Landskabsstyrelsen 

Status for landskabskonventionen 

Indledningsvis gav Rasmusen en orientering om hovedprincipperne i Den 
europæiske landskabskonvention og om det tidligere fællesnordiske pro-
jekt om opfølgning på konventionen, der er beskrevet i rapporten ”Nor-
dens Landskap”. Heri findes bl.a. en del anbefalinger, der gav grundlag 
for såvel det nordiske landskabsseminar i Sand i Norge i 2004. 

Landskabskonventionen blev åbnet for signering i oktober 2000. Af de 
i alt 47 medlemslande af Europarådet har 34 pr. 1. september signeret 
konventionen, heriblandt Sverige. 27 lande har signeret og ratificeret, 
heribland Norge, Finland og Danmark. 

Danmark og konventionen 

Ansvaret for varetagelse af landskabskonventionen flyttes pr. 1.10.07 fra 
Skov- og Naturstyrelsen til den nyoprettede ”By- og Landskabsstyrelsen” 
i Miljøministeriet. 

Fra dansk side har man kun undtagelsesvist deltaget i europæiske mø-
der om konventionen, og på nationalt niveau gøres der meget lidt for at 
udbrede kendskabet til konventionen. Arbejdet med selve landskabskon-
ventionen har altså hidtil været prioriteret lavt i forhold til andre opgaver.  

Danmark og landskabet 

Det betyder dog ikke, at der ikke arbejdes med landskab i planlægning og 
forvaltning. 
 
• Landskab har fået en klar og mere fremtrædende rolle i den revidere-

de planlov og i regeringens landsplanredegørelse. 
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• Der laves ikke samlet landsplanlægning, men det nationale engage-
ment sikres gennem dialogprojekter, og i disse projekter er der ofte 
stærk fokus på landskab 

• Den tilsvarende fokus findes i en række aktuelle nationale lokalise-
ringsprojekter om kontroversielle emner som vindmøller, sommerhu-
se, bioenergi og infrastrukturanlæg. 

• Med kommunalreformen pr. 1.1.07 er 275 kommuner blevet til 98, og 
de har bl.a. overtaget ansvaret for landskabet fra amterne (län), der er 
nedlagt. Det giver store udfordringer for kommunerne, der traditio-
nelt har planlagt for byområderne. 

• En vigtig satsning har derfor været at udvikle en metode til kortlæg-
ning af  landskabsværdierne – Landskabskaraktermetoden. Den er 
udviklet i et samarbejde mellem By- og Landskabsstyrelsen, konsu-
lenter, amter og kommuner til brug for kommunernes planlægning. 
Efterfølgende er den udsendt som vejledning til kommunerne (Meto-
den blev gennemgået i efterfølgende oplæg på seminariet).  

• Metoden afprøves i en række projekter landet over 
• Kommunernes Landsforening bakker op om metoden og forsøger at 

hjælpe kommunerne i gang med landskabsarbejdet. 

Særlige udfordringer 

På planlægningsområdet er der altså god aktivitet i forhold til landskabs-
konventionen og dens mål og anbefalinger. Men hvordan får man gang i 
det brede, ikke planlægningsorienterede arbejde, herunder formidling, 
undervisning og bevidstgøring ? Det ligger uden for planbureaukratiets 
normale ansvarsområder, så måske skal man inddrage helt nye myndig-
heder, personer eller institutioner – give stafetten videre.  

Her er behov for at udveksle erfaringer – de nordiske lande imellem.  

1.2 Norge 

Av Bjørn Casper Horgen, Miljøverndepartementet 

Organisering 

Miljøverndepartementets planavdeling har koordineringsansvaret for 
landskapskonvensjonens implementering i Norge, og er sekretær for en 
arbeidsgruppe der naturforvaltnings- og kulturminneavdelingen også 
deltar, sammen med Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren. 
Det er arbeidet med informasjonsmøter og samhandling med andre aktu-
elle departementer og direktorater, bl.a. knyttet til landbruk, reiseliv, re-
gional utvikling, helse og samferdsel. 
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Lovverk 

I forslaget til ny plandel av plan- og bygningsloven, som snart skal legges 
fram for Stortinget, er landskap tatt inn som begrep både som formål og 
som viktig hensyn i planlegging og konsekvensutredning. Landskapskon-
vensjonens brede definisjon av landskap er tatt inn i lovenkommentarene.  
Det arbeides med å utforme retningslinjer for vurdering av landskap i 
kommuneplaner og konsekvensutredninger. 

Nasjonal landskapspolitikk 

I St.meld. nr. 26(2006–2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljø-
tilstand er tatt inn mål for oppfølging av landskapskonvensjonen. Regje-
ringen vil øke bevisstheten om landskapets betydning i all planlegging og 
utvikling, og øke kunnskapen om endringer i landskapet. Regjeringen vil 
også utarbeide bedre metoder og verktøy for sikring og videreutvikling av 
landskapsverdier. 

Hva skjer? 

Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren har utarbeidet en 
felles strategi for arbeidet med landskap, som følges opp i et konkret 
handlingsprogram. Arbeidsgruppa for landskap støtter en del konkrete 
utviklingsprosjekter, bl.a. et prosjekt i Hordaland fylke om Landskap i 
kommunal planlegging, i Telemark fylke om Telemarkskanalen som re-
gionalpark og et filmprosjekt om landskapsopplevelser. 

Erfaringer og utfordringer 

Etter at Norge ratifiserte konvensjonen, har landskapsbegrepet kommet 
mer i fokus. Det er utviklet bedre samarbeid på tvers av sektorer, selv om 
dette er ressurskrevende. Landskapsfokus har ført til holdningsutvikling 
om fysisk utforming og kvalitet, og det er utviklet enkelte gode prosjek-
ter. Men landskap står fortsatt svakt argumentmessig, og det er for lite 
kunnskap både blant politikere og planleggere. Arbeidet med landskap 
skjer i mange og lite koordinerte fora. Det er fortsatt uenighet om hva 
som ligger i begrepet – fortsatt er det en hovedvekt på det ”klassiske” 
landskapsidealet med vekt på det estetiske.  
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Bild 2: Den första seminariedagen 

1.3 Finland 

Av Tapio Heikkilä, Miljöministeriet 
 
Finland godkände den europeiska landskapskonventionen 16 december år 
2005. Konventionen och tillhörande lag har satts i kraft med en separat 
förordning så att konventionen trädde nationellt i kraft 1 aril år 2006. 
Ansvaret för genomförandet av konventionen fördelas mellan miljömini-
steriet och museiverket.  

Finlands nuvarande lagstiftning, program inom förvaltningen och 
praxis uppfyller redan förpliktelserna i konventionen. Därmed medför 
inte verkställandet av konventionen direkta ändringar i lagstiftningen. De 
medel som finns tillgängliga i markanvändnings- och bygglagen, natur-
vårdslagen samt bestämmelserna om stöd inom jord- och skogsbruket är 
betydelsefulla vid genomförandet av konventionen. Det finns dock be-
stämmelser om vården av miljöns estetiska värden och kulturvärden även 
i många andra lagar. 

De riksomfattande målen för markanvändningen inom markanvänd-
nings- och bygglagen förpliktar till att främja vård av landskapsvärden 
vid planeringen av områdesanvändning och myndighetsverksamhet. Må-
len förutsätter bland annat att nationellt sett värdefulla landskapsområden 
och kulturmiljöer ska anvisas i landskapsplanerna. 

Det finns 156 nationellt värdefulla landskapsområden och 1 772 kul-
turmiljöobjekt. Landskapsområdena är omfattande kulturlandskapshelhe-
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ter som domineras av odlingslandskap. Kulturmiljöerna är mer avgränsa-
de, främst objekt som representerar den byggda miljön. Både landskaps-
områden och kulturmiljöer kartlades i Finland i början av 1990-talet. Som 
bäst utför museiverket en omfattande utredning. På basis av den kommer 
uppgifterna om kulturmiljöobjekten att uppdateras inom de närmaste två 
åren. Man planerar också att påbörja uppdateringen för landskapsområ-
den

vårdsområden. Som bäst pågår beredningen för ett antal 
ny

rnas aktivitet hur väl landskapskon-
ven

r för att trygga de unika värdena i våra mångskif-
tande kulturlandskap.  

1.4 Island 

y Jakob Gunnarsson, National Planning Agency 

 inom en snar framtid. 
Enligt naturvårdslagen kan man i Finland inrätta landskapsvårdsområ-

den för att bevara landskapsbilden eller kulturlandskaps skönhet, dess 
historiska särdrag eller andra därmed sammanhängande särskilda värden. 
Man har nyligen inrättat tre landskapsvårdsområden: ett av riksintresse i 
Ekenäs och två regionalt värdefulla områden i nordöstra Finland. Det är i 
huvudsak ovannämnda värdefulla landskapsområden som kommer i fråga 
som landskaps

a områden. 
Trots att landskapskonventionen inte direkt har krävt några ändringar i 

Finlands lagstiftning är det uppenbart att landskapsfrågorna kommer att 
beaktas i högre grad än tidigare i lagstiftningsprojekt framöver. Land-
skapskonventionen ger politiskt och administrativt stöd för att främja 
landskapsvården både på det allmänna planet och som praktiska projekt. 
Konventionen sporrar också till samhällsdiskussion om ämnet. Det beror 
i hög grad på de behöriga myndighete

tionens mål uppfylls i framtiden. 
De stora fördelarna med den europeiska landskapskonventionen är att 

den redan i sig erbjuder en utmärkt möjlighet till en dialog mellan myn-
digheterna som ansvarar för landskapsvården och forskare i olika länder 
inom Europa. Förhoppningsvis utvidgas denna kontakt i framtiden även 
mellan de politiska beslutsfattarna och icke-statliga organisationer. Det 
nordiska landskapssamarbetet är ett bra exempel på växelverkan som 
sporrar till nya metode

B
 
In the autumn of 2004 following the seminar in Sand in Norway an ad 
hoc work group was organised by the National Planning Agency and The 
Environment and Food Agency in Iceland to try to establish an overview 
of the status of landscape in the various Icelandic legal statutes as well as 
an overview of the work that had been done involving landscape method-
ology, both in assessing landscape value and also in evolving methods to 
assess the impacts that projects or plans were having upon the landscape. 
The conclusions of the work group was that a recognised or standard 
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methodology regarding the above mentioned issues was clearly lacking in 
Iceland, both in theory and practice, with the exception of the work car-
ried out for the 1st frame work plan for energy which Þóra Ellen will be 
telling us more about tomorrow in her lecture. We also found that it 
would be necessary to formulate a clear policy by the government on 
landscape and it would be advisable to strengthen some of the law stat-
utes with regard to landscape. There were other suggestions that the 
group presented to the Ministry for the Environment but at that moment 
the work group did not think that Iceland should become a signatory to 
the ELC. By and large the Ministry concurred with the work group’s 
viewpoints and further pointed out that the ELC placed a lot of emphasis 
on cultural landscape whereas, in the ministry’s opinion, the natural land-
sca

04 and will be even further along when the Iceland project is 
com

itia-
tives for projects comparable in scope to the ILP planned in Iceland. 

1.5 Sverige 

v Leif Gren, Riksantikvarieämbetet 

ansvarsfördelningen 
mellan myndigheter när det gäller landskapsfrågor”. 

pe of Iceland should receive the most attention.  
A few months later work began on the second phase of the Framework 

Plan for energy under the auspices of the Ministry of Industry and also 
the Ministry for the Environment. Special attention was to be given to the 
high temperature geothermal regions and landscape. Again Þóra 
will.....However since 2004–2005 a lot has been going on as far as land-
scape matters in Iceland are concerned; first and foremost the Iceland 
project that you will hear about tomorrow but also various master theses 
at the Universities dealing with landscape, a comprehensive compilation 
from various countries of the different methods used to assess landscape 
value and methods to assess the impact of plans and projects on the land-
scape. Furthermore the Association of Icelandic Landscape Architects 
have been instrumental in introducing the ELC and at their behest the 
convention has been translated into Icelandic. Although nothing has been 
decided at the Ministerial level regarding signing or ratifying the conven-
tion we feel we have come quite along way in landscape matters in Ice-
land since 20

pleted.  
For the moment there are no preparatory work concerning the ELC on 

the ministry's agenda. Perhaps after the completion of the Iceland land-
scape project due in 2009–2010. But there probably will not be any in

A
 
Sverige har ännu inte ratificerat landskapskonventionen (ELC). Men i ett 
regeringsuppdrag år 2005 anges att Riksantikvarieämbetet (RAÄ) skall 
”…utarbeta ett förslag till nationellt genomförande av Europeiska land-
skapskonventionen. I uppdraget ingår en översyn av 
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För RAÄ är detta uppdrag av särskilt intresse eftersom det går utöver 
kulturmiljösektorn. Riksantikvarieämbetets förslag är preliminärt att rati-
ficera med hög ambitionsnivå och profilering av landskapet. Andra tänk-
bara vägval vore att inte ratificera, att ratificera på miniminivå, eller att 
ratificera med hög ambitionsnivå utöver miniminivån. 

För att genomföra uppdraget har RAÄ genomfört en arbetsgång och 
förankring som inkluderat många seminarier och arbetsmöten, en refe-
rensgrupp med ett 15-tal myndigheter och organisationer, samt löpande 
externa kontakter, både inom och utom Sverige. 

Landskapskonvention kan uppfattas på olika sätt, som en pålaga och 
tvång eller som möjlighet och nytta. RAÄ ser gärna ELC som en morot 
hellre än piska. Det som är särskilt positivt är att ELC sätter människans 
livsmiljö i centrum, är ett värdefullt redskap inför utmaningar i framti-
dens landskap, uppmanar till internationell solidaritet och goda exempel. 
Som exempel på utmaningar i framtidens landskap vill RAÄ lyfta fram 
att: 

 
• Fler vill påverka landskapet 
• Regioners betydelse ökar 
• Inflyttningen till storstäder fortsätter 
• Internationella kontakter ökar 
• Marknaden blir allt gränslösare 
• Upplevelseekonomin fortsätter att utvecklas 
• Värderingar förändras allt snabbare 
• Klimatfrågan allt viktigare, ex. biobränsle 
 
ELC behövs som morot inom alla målområden och ELC:s grundstenar, 
som handlar om Stad och land, det som är värdefullt respektive ”värde-
löst”, den Ständig förändringen och framåtblickandet, samspelet mellan 
människa och miljö, samt den sociala funktionen med delaktighet och 
demokrati. RAÄ:s tematiska problemanalyser följer kraven i ELC på 
nödvändiga medel. De teman vi koncentrerat oss på är: helhetssyn och 
ansvarsfördelning, regelverk, styrmedel och förvaltning, kartläggning, 
värdering och mål, utbildning och forskning, medborgardialog och ökad 
medvetenhet samt internationellt samarbete. Några färdiga åtgärdsförslag 
finns inte än, men exempel på vilka medel som behövs i Sverige är att 
införa ett landskapsråd som är rådgivande, uttolkande, att införa land-
skapsbegreppet i lagar, att bredda besluts- och planprocesser, att stärka 
medborgarinflytande, att motverka sektorisering, att fånga upp konflikter 
i tidigt skede, samt att utveckla internationellt arbete. 
 



 



 

2. Föreläsningar inför workshop I 

2.1 Klimat, landskap och ekosystem i förändring 

Av Jakob Lundberg, fil. dr. i systemekologi, Stockholm universitet,  
Sverige 
 
Jakob Lundberg talade om de utmaningar en allt mer mänskligt domine-
rad planet innebär. I takt med en ökad världsbefolkning samt nya stör-
ningsmönster (t.ex. klimat och förluster av biologisk mångfald) så ställs 
nya krav och lösningar på hur vi ska hantera landskapet och naturresur-
serna. Fördraget utgick delvis från resultat från hans forskning samt ifrån 
FN:s Millennium Ecosystem Assessment (www.maweb.org), den största 
studien någonsin av tillståndet i världens ekosystem och deras betydelse 
för samhälle. Hittills har vi sett vatten, ren luft, pollinering av grödor 
m.m. som en slags naturens ”gratistjänster” som inte ansetts ha något 
nationalekonomiskt värde. Nu växer insikten om att dessa resurser är 
långtifrån obegränsade. 

Att värna om fungerande ekosystem och nyttja dessa resurser är också 
ekonomiskt lönsamt, men för att detta ska bli en realitet krävs bland annat 
betydande politiska och institutionella reformer, ett ökat samarbetet mel-
lan olika brukare och nyttjandegrupper och avskaffandet av ohållbara 
subventioner. 

2.2 Lokale utfordringer ved forvaltning av verdifulle 
kulturlandskap  

Av Ann Norderhaug, forskningschef på Bioforsk i Norge 
 
Hela landskapet är påverkat av mänsklig aktivitet. Jordbrukslandskapet är 
format av årtusenden av traditionellt brukande som lämnat spår i land-
skapet. Anne Norderhaug är forskningschef på Bioforsk i Midt-Norge. 
Hennes föreläsning utgick från den historiska landskapsutvecklingen och 
dess olika lämningar i dagens landskap, med exempel från Sör-Trondelag 
en fylke i mellersta delen av Norge. 

Landskapet i Sör-Trondelag består av en rad med höga värden i form 
av kulturminnen, landskapshistoria, biologisk mångfald samt estetiska 
och sociala värden. Olika fackområden har olika perspektiv när man be-
traktar landskapet och man lägger olika vikt vid värden i landskapet. Me-
dan biologen ser floran, studerar kulturhistorikern spåren av den historis-

http://www.maweb.org/
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ka hävden. Ett innehållsrikt landskap som representerar höga värden 
inom flera fackområden är ett rikt och värdefullt landskap. Vari finns då 
dessa värden och hur kan de hur bevaras de så att inte vissa värden går 
förlorade till förmån för andra?  

Även om vi idag har god kunskap om landskapets olika dimensioner 
finns det fortfarande luckor som behöver fyllas med ny kunskap, vilka vi 
skulle behöva identifiera. Men även om vi hade en fullständig kunskap är 
den värdelös om den inte kommer till kommunernas tjänstemäns, allmän-
hetens och fastighetsägares kännedom. Därför är kunskapsförmedlingen 
oerhört viktig för bevarande och utveckling av landskapet. 

För att kunskapen om landskapet ska kunna förmedlas måste emeller-
tid landskapet vara tillgängligt för alla. Områden som av olika skäl inte 
kan nås av allmänheten kan heller inte kommuniceras. Det kan vara om-
råden som ligger på privat mark som är otillgängliga på grund av igen-
växning eller saknar transporter. 

Genom rätt skötsel kan värdena i landskapet upprätthållas och utveck-
las men det gäller att känna till vilken form av skötsel som är lämplig för 
att upprätthålla värdena.  

Ett helhetsperspektiv på landskapet är en förutsättning för bevarande 
och utveckling av landskapets olika dimensioner. Denna helhetssyn är 
såväl geografisk som tidsrelaterad. Förvaltning av landskapet ska bygga 
på ett totalintryck och inte delas in sektorsvis. Därför måste vi arbeta 
sektorsövergripande med gemensamt utformade verkningsmedel, med 
gemensam förståelse för landskapsvärden och arbeta mot gemensamma 
mål för landskapet. 

Ett landskap med höga värden är en resurs för samhället inte bara med 
utgångspunkt från turismen utan även för bygdeutvecklingen, i nischpro-
duktionen och för invånarnas livskvalitet med en hälsobefrämjande när-
miljö. 



 

3. Workshop I 

Det pågår många projekt i de nordiska länderna som innefattar metodut-
veckling för värdering av landskap. Ett erfarenhetsutbyte mellan projek-
ten skulle kunna bidra till att dubbelarbete undviks. Därför ansåg arbets-
gruppen att detta måste tas upp för diskussion på seminariet. Konventio-
nes intentioner är dock inte bara att ta fram en värderingsmetod i 
landskap, den syftar lika mycket på processen att få in arbetet med aktö-
rer i utveckling och planering av landskap som exempelvis allmänheten 
och frivilligorganisationer.  

Viss påverkan har en styrning där beslut fattas på europeisk eller på 
nationell nivå utan att allmänheten får något reellt inflytande i praktiken, 
sådan påverkan kan vara omfattande infrastrukturutbyggnader, vindkraft, 
stora bostadsbyggnadsprojekt eller andra landskapspåverkande arbetsfö-
retag. Gränsen för vad ett landskap klarar av att härbärgera utan att dess 
värden går förlorade är annu inte klarlagd. Men sannolikt beror det på i 
vilket landskap projektet förläggs. De nordiska länderna har olika erfa-
renheter av exploatering som kan tänja på sådana gränser som borde tas 
upp för diskussion.  

De tre teman som slutligen valdes ut för denna workshop har föregåtts 
av en diskussion om vilka frågor som bör prioriteras. Slutligen kunde 
arbetsgruppen ställa upp följande teman som utgör underlag för den för-
sta av seminariets två workshops: 
 
Tema 1: Process/plan/delaktighet 
Tema 2: Metod 
Tema 3: Toleransnivåer (Tålegränser) 

3.1 Tema 1: Process/plan/delaktighet 

3.1.1 Landskap i kommunal planleggning – prosjekt i Hordaland 

Av Eva Katerine R. Taule, Rådgivare hos fylkesmannen i Hordland i 
Norge 
 
Innlegget tar for seg samarbeidsprosjektet Landskap i kommunal planleg-
ging som går for seg i Hordaland. Det er en del av oppfølginga av den 
europeiske landskapskonvensjonen og er støttet av Miljøverndepartemen-
tet og Landbruksdepartementet. Målet med prosjektet er å forvalte land-
skapskvaliteter på ein bedre måte gjennom kommunal arealplanlegging. 
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Kommunene Granvin, Lindås, Samnanger og Sund er med i prosjektet 
med ulike planprosesser. De fire kommunene representerer ulike utford-
ringer i planområdet, naturkvaliteter og størrelse. Her er kulturlandskap, 
åpent kystlandskap, tettstedsutvikling, boligfelt og naturverdier. Fra Fyl-
kesmannen i Hordaland deltar både helseavdelinga, miljøvernavdelinga 
og landbruksavdelinga, og fra Hordaland fylkeskommune deltar kommu-
nesamarbeid og kultur- og idrettsavdelinga.  
I landskapskonvensjonen er bevisstgjøring og medvirkning sentralt, og 
dette prosjekte vektlegger planprosessene mer enn faglige analyser. Fag-
miljøene sitter på kompetanse om hva som er landskapsverdier og hvor-
dan disse kan ivaretas. Samtidig har innbyggerne i en kommune mye 
kunnskap om hva som er kvalitetene i landskapet på sin heimplass. Hel-
seperspektivet og medvirkning for alle er viktige stikkord i prosjektet. 

3.1.2 Landskapsstrategi inom ramen för fördjupad översiktsplanering i 
Vege  

Av Therese Andersson, strateg på Helsingborgs kommuns planavdelning 
i Sverige 
 
Kommunledningarna i de tre grannkommunerna Helsingborg, Höganäs 
och Ängelholm initierade 2005 ett samarbete mellan de tre kommunerna i 
kustbygden vid den inre delen av Skälderviken, en kustbygd från Jonstorp 
till Utvälinge, Tånga, Rögle, Vegeholm till Ängelholm, delad av kom-
mungränser och tidigare även av länsgräns. För alla tre kommunerna är 
området på sätt och vis ett utkantsområde, men det som är ett utkantsom-
råde i Helsingborgs stad/kommun är samtidigt ett närområde till staden 
Ängelholm. För Höganäs och Ängelholm är kustbygden en förbindelse-
länk mellan de båda städerna. Kustbygden attraherar människor med 
naturvärden såsom goda livsmiljöer, rekreativa värden och turistiska 
lockelser. Det finns ett stort behov av att tydliggöra kustbygdens utveck-
lingspotential. 

För att stödja utvecklingen i området har kommunerna valt att ta fram 
en gemensam fördjupad översiktsplan där man fokuserar mer på potentia-
len för boende, kommunikationer, turism och rekreation. Utgångspunkten 
i arbetet är att området måste ses som en sammanhållen helhet, oberoende 
av kommungränser, med målsättningen att också inlemma området i ett 
regionalt sammanhang och skapa ett underlag för beslut kring Västkust-
banan och en ny station. En gemensam dialog med boende och verksam-
ma i området är en förutsättning för projektet.  

Ledord för den fördjupade översiktsplanen är sålunda att utveckla bo-
ende, rekreation, turism, vattenmiljöer samt kommunikationer med fokus 
på en ny järnvägsstation. Arbetet skall ha ett helhetsperspektiv på områ-
det. Arbetets utveckling har inneburit att det efterhand tydligare framgått 
att det är landskapet som är utgångspunkt. Hur ser landskapet ut i områ-
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det och vad är dess specifika förutsättningar och behov? Hur kan en ut-
veckling av området ske med ett hållbart nyttjande av landskapets attrak-
tivitet och värde. 

Landskapet som utgångspunkt 
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs områdets höga natur- och kul-
turvärden och boendekvaliteter, vilka ger området dess karaktär. Ett håll-
bart nyttjande av landskapets attraktivitet och värde är dock grundförut-
sättningen för områdets stora kvaliteter och utvecklingsmöjligheter. En 
utveckling av området skulle kunna vara att se vardagslandskapets poten-
tial som attraktivt boende i en naturnära miljö. Området kan emellertid 
genom dess höga natur- och kulturlandskapsvärden även betraktas som 
ett besöksmål i sig. Därmed kan det inom området tas tillvara och utveck-
las ett flertal aktiviteter för det rörliga friluftslivet såsom vandringsleder, 
fiske, fågelskådning, kanotpaddling och golfbanor. 

Kulla- och Bjärehalvöarna ramar in Skälderviken som i sin sydligaste 
vik tar emot Vegeåns vattendrag som länkar till Söderåsens naturområde. 
Hur kan området utvecklas i relation tilloch samverkan med dessa natur- 
och turismområden? 

Syftet är att få fram en fördjupad översiktsplan med ett landskapsper-
spektiv det vill säga, den fördjupade översiktsplanen blir en strategi för 
landskapsutvecklingen. Därmed finns ett underlag för framtida beslut om 
åtgärder som krävs för ett hållbart nyttjande och bevarande av landskapet, 
landsbygden och den biologiska mångfalden. En landskapsstrategi för 
Vegeområdet kan användas i det fortsatta naturvårdsarbetet, inom ramen 
för Vattenmyndigheten och Vattendragsförbundet men även för utveck-
ling av det lokala boendet med service och näringsliv m.m. 

3.1.3 Diskussion 

De två ovanstående anförandena låg till grund för den följande diskussio-
nen om planer, processer och delaktighet, som här refereras.  

Tidigt i diskussionen kunde ett antal frågor identifieras: 
 
• ambitionen/viljan att förbättra måste vara en utgångspunkt för allt 

arbete med landskap och delaktighet - hur skapas ett engagemang?  
• Hur ska fackfolk och medborgare samverka? 
• Behövs ett parallellt spår med den redan demokratiska processen eller 

är det något i den redan befintliga processen som behöver förändras? 
 
En effektivare samverkan kräver att ansvar och roller förtydligas. I detta 
arbete ryms alla aktörer. Alla måste vara medvetna om sitt eget ansvar för 
den europeiska landskapskonventionen och vad den står för. I ansvaret 
ligger även ett förpliktigande. För att kunna agera behöver rollerna för-
tydligas, dels för att den egna rollen ska vara tydlig, dels för att det inte 
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ska råda tveksamhet om vad som ryms i andras roller och ansvar. Detta 
skapar en trygghet och en kreativ process.  

Det allt tydligare kravet på delaktighet från medborgarnas sida kräver 
en kompetent och lyhörd processledare i samhällsprojekt som berör land-
skap. Alltmer talas det om den förändrade expertrollen, att det inte längre 
går att med ett uppifrån-perspektiv lägga restriktioner eller starta enga-
gemang i all välvilja. Processledaren ska kunna ta in experter där det 
behövs men också kunna hantera olika typer av dialoger. Det viktiga i 
dialogerna är att alla aktörer värderas lika. I detta ligger att allmänheten 
kan ta steget från betraktare till aktör i en process. Genom landskapskon-
ventionen tydliggörs politikens och förvaltningens ansvar för att allmän-
heten betraktas som aktör.  

Kompetens och ökad medvetenhet om landskap är en viktig aspekt på 
huruvida en aktör kan vara aktiv. Skolan har ett stort ansvar för att öka 
medvetenheten och stärka kompetensen om landskap hos medborgarna. 
Stärkt kompetens hos processledare bör öka kvaliteten på delaktighet. 
Stärkt kompetens hos förvaltning och politiker bör leda till bättre beslut. 
Stärkt kompetens hos allmänhet gör att kraven på kompetens hos process-
ledaren ökar. Kunskapen hos de lokala aktörerna är mycket viktig. Man 
måste skapa/fånga en stolthet för den kunskapen och om landskapet hos 
dessa aktörer. Kunskap hos alla aktörer ökar medvetenheten om att beslut 
påverkar vardagen.  

Upplevelsen av delaktighet avgörs bland annat av i vilket skede som 
allmänhet eller andra aktörer bjuds in i processen. Kartläggning, värde-
ring och mål är exempel på aktiviteter vid olika tidpunkter av en process. 
Att till exempel allmänheten betraktas som aktörer i samtliga av dessa 
skeden är avgörande för trovärdighet och graden av delaktighet hos de 
deltagande.  

För att kunna arbeta med delaktighet strategiskt, krävs en genomtänkt 
metod. Arbetet måste vara långsiktigt och tillvägagångssättet bör upple-
vas som tillfredställande för alla, även om alla inte får igenom sina egna 
krav och önskemål. Det måste finnas en demokratisk process, vilken inte 
är helt enkel att tillämpa.  

Det finns en mängd olika metoder för att skapa delaktighet, men ju 
närmare man befinner sig den egna spelplanen, desto svårare är det att 
inte utsättas för påverkan. Det är därför viktigt att fortsätta att arbeta för 
lokal demokrati. Genom utvecklade dialoggrupper, arbete med målgrup-
per och målgruppsanalyser, diskussion med utgångspunkt från reella för-
slag och nyttjande av scenario kan dialogen komma långt. Genom att 
använda redan befintliga nätverk och samarbetsprojekt och att arbeta för 
att befintliga processer blir mer öppna kan mycket vinnas. En viktig del 
är dock att inte lova något som inte kan hållas. Tar en myndighet initiativ 
till dialog och människor visar engagemang, måste det även avspeglas i 
beslut och praktiskt utförande.  

Hur skapas ett engagemang? 
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• Få demokratin av fungera lokalt  
• Arbeta långsiktigt 
• Stärkt kompetens  
• Skapa stolthet 
• Tydligt att det kan påverka vardagen 
• Utveckla dialoggrupper 
• Planer som förpliktigar 
• Målgruppsanpassat 
• Utnyttja de frivilligorganisationer som finns 
• Konkreta förslag reella diskussioner 
• Använd de processer som finns och utveckla dem till att bli mer krea-

tiva och rymma landskapsfrågor 
• Scenario - metod för att förtydliga 
 
Förslag till nordiskt samarbete 
 
• Utveckla gemensamma metoder för process knutet till konsekvensbe-

skrivningar för landskap,  
• Best practice 
• Utveckla gemensamma metoder för att skapa delaktighet.  

3.2 Tema 2: Metodik 

3.2.1 Vejledning om landskabet i kommuneplanlaeggning  

Av Bodil Mortensen, konsulent på Niras konsulterne, Danmark 
 
Föredraget inleddes med en kort presentation om bakgrunden till att man 
i Danmark utvecklade en Landskapkaraktärsmetod. 

Metoden består av ett antal steg som tillsammans skapar förutsätt-
ningar för att inkludera landskapsaspekter i den kommunala planproces-
sen. Metodiken är en sammanvägning av fyra intressen: friluftsliv, natur-
vård, kulturhistoria och landskapsbilden. För att kommunerna ska kunna 
inkludera landskapskaraktärsmetoden i den kommunala handläggningen 
har en viss lagstiftningsanpassning gjorts. 

Steg 1: Kartläggning  
En landskapsanalys som bygger på ett natur- och kulturgeografiskt per-
spektiv på landskapet tas fram. Därefter analyseras den  rumsliga och 
visuella aspekten på landskapet, vilken görs i fält. Med utgångspunkt från 
dessa tre aspekter på landskapet delas landskapet in i landskapskaraktärs-
områden. Varje landskapkaraktärsområde beskrivs med utgångspunkt 
från dess karaktär och egenskaper.  
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• Naturgeografisk analys – skrivbordsanalys 
• Kulturgeografisk analys – skrivbordsanalys 
• Rumlig visuell analys – fältbesiktning 
• Landskapskaraktärsbeskrivning 
 
I denna fas visar man en karta för allmänheten så att de kan pricka in 
smultronställen i landskapet.  

Steg 2: Värdering  
• Värdering av landskapskaraktärens styrka 
• Värdering av unika visuella upplevelsemöjligheter 
• Värdering av landskapskaraktärens tillstånd 
• Värdering av landskapskaraktärens sårbarhet 
 
I samband med denna fas kan man inkludera lokala värderingar av land-
skapet, där medborgarna själva kan ange vilka värden de upplever som 
viktiga 

Steg 3: Landskapsstrategi  
Här formuleras långsiktiga mål för hur ett landskapsområde önskas att 
utvecklas – skyddas, bibehållas, förbättras eller ändras. Till varje land-
skapsområde knyts förslag till handling och initiativ till hur målet med 
landskapsområdet ska uppfyllas.  
 
• Strategiska mål for landskapet 
• Förslag till handlingar och initiativ  

Steg 4: Koppling till den  kommunala planeringen 
Avslutningsvis beskrivs koppling mellan metoden och den kommunala 
planeringen. Vejledning om landskabet i kommunal planläggning 
(www.byoglandskab.dk) 

3.2.2 Sounds in the landscape 

Av Outi Ampuja på Helsingfors universitet, Finland 
 
Outi Ampuja inledde med en presentation av en bok hon skrivit tillsam-
mans med Kaarina Kilpiö, “Kuultava menneisyys – suomalaista äänimai-
seman historiaa” (Hearing/ listening to the past – history of Finnish 
soundscapes).  

Hon berättade även om ett pågående ljudlandskapsprojekt, “One 
hundred Finnish sound scapes” som utgår från ett hundra olika ljudland-
skap i Finland. Inom projektet dokumenterades omkring 800 olika ljud. 
Syftet med projektet var att undersöka kvalitativa aspekter på ljudmiljöer 
och hur invånarna i dessa ljudmiljöer upplever dessa miljöer. En slutsats 

http://www.byoglandskab.dk/
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var att människor vill bo nära områden där det finns endast naturliga ljud, 
så kallade tysta områden. 

Därefter övergick hon till att redogöra för sin avhandling om ljudför-
störing, med fokus på de urbana ljuden i Helsingfors med utgångspunkt 
från hur dess invånare värderar eller upplever ljuden. Fokus har varit på 
ljud förknippade med den moderna välfärden under de senaste 50 åren.   

Ljudlandskap som koncept definierades redan på 1960-talet då man 
gjorde en förfrågan som rörde inombords- respektive utombordsmotorer 
på båtar. Resultatet blev att den gamla inombordsmotorn uppfattades 
positivt eftersom den upplevdes som en länk till barndomen och appelle-
rade till positiva känslor och minnen, vilka uppfattades som en del av en 
identitet. Liknande undersökningar har sedan gjorts som bekräftar att 
ljudminnen spelar stor roll för huruvida vi uppfattar ljud som positiva 
eller negativa. Man skulle kunna dra denna slutsats steget längre genom 
att hävda att en kartläggning av historiska ljud och bevarande av sådana 
kan bidra till en bättre livsmiljö för människor. Analys av ljudminnen är 
ett sätt att analysera historiska förhållanden, vilka kan tjäna som en posi-
tiv länk mellan generationer. 

Outi Ampuja hävdar att den största utmaningen för framtiden är ba-
lansen mellan tysta och bullerstörda områden. 

3.2.3 Diskussion 

Under diskussionen kunde ett antal centrala frågor identifieras: 
 
• Hur kan erfarenheter utbytas? 
• Hur kan ett nordiskt samarbete kring metodutveckling ske?  
 
Vi behöver mer erfarenhetsutbyte kring metoder för olika aspekter i arbe-
tet med landskapet. I Sverige har Vägverket arbetat mycket med buller-
frågan. Man har bland annat tagit fram tyst asfalt. 

Begreppet landskap innehåller många olika aspekter. I landskapska-
raktärsmetoden finns ett antal aspekter, natur-, kulturmiljövärden, frilufts-
liv samt visuella värden som man arbetat med i skala 1:50 000. Andra 
värden som är viktiga för en helhetssyn kanske skulle kräva arbete med 
högre detaljeringsgrad eller i en än mindre skala – kanske 1:100 000. 
Olika skalor kräver olika typer av arbetsformer, vilket i sin tur kräver 
annan metodik. För landskapskaraktärsmetoden passar just 1:50 000. Om 
man arbetade mer småskaligt skulle detta kräva en så stor grupp männi-
skor för att förankra arbetet, att det torde vara omöjligt att genomföra 
processen. 

I Norge finns en indelning i karaktärsregioner med utgångspunkt från 
geologi, morfologi, dominerande markslag, och historisk bygdeindelning. 
Varje region är i sin tur indelad efter vissa kriterier, så kallade indikatorer 
– ett annat exempel på landskapskaraktärsmetod. Fler nordiska länder 
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arbetar liksom Danmark, med landskapet på något sätt, men med olika 
perspektiv. I vissa länder har man ett uppifrånperspektiv, där en offentlig 
myndighet har definierat landskapsvärden och karaktär medan andra län-
der arbetar med landskapet med utgångspunkt från medborgarnas per-
spektiv. 

Det är viktigt att vi är breda i vårt angreppssätt när det gäller landska-
pet. I Skånes landsbygdsutvecklingsprogram har man arbetat brett med 
landskapet genom att göra en koppling till socioekonomiska data.  

I de nordiska länderna har vi sinsemellan olika befolkningsmönster, 
exempelvis på grund av graden av intensitet på jordbruket vilket betyder 
tätare befolkning, vilket i sin tur skapar fragmentering i landskapet när 
det gäller den ekologiska infrastrukturen i landskapet.   

På vilket sätt kan de nordiska länderna samarbeta? 
 

• Inför alla landskapsanalyser ska det finnas ett tydligt formulerat syfte 
och en målsättning. Det är även viktigt att man vet vilket politiskt 
mandat man har i arbetet med analysen. Detta skulle kunna skapa en 
grund för ett nordiskt erfarenhetsutbyte 

• Hitta gemensamma beröringspunkter, såsom fragmentering av land-
skap, socioekonomiska landskapsanalyser 

• Man skulle kunna arrangera gemensamma nordiska workshops 
och/eller mindre seminarier för metodutveckling för utbyte av erfa-
renheter när det gäller specifika frågor och perspektiv men även för 
stora omvälvande frågor såsom klimat- och energifrågor och dess 
landskapspåverkan 

• Medborgarnas delaktighet i processen är en fråga som skulle kunna 
hanteras gemensamt mellan de nordiska länderna  

Sammanfattning:  
• De nordiska länderna skulle kunna vara varandras referensområden 

när det gäller landskap 
• Det finns ett behov av att jämföra inte bara metod utan även syften, 

mål och bakomliggande politisk vilja mellan de nordiska länderna 
• Vi borde skapa möjligheter att formera oss kring mer specifi-

ka/tematiska frågor/problem (som komplement till större och mer 
allmänna möten för erfarenhetsutbyte) 

• Vi skulle kunna verka för att utveckla metoder för immateriella vär-
den (ljud, lukt, namn) 

 
Danmarks och Norges landskapsindelning skiljer sig åt beroende på i 
vilken skala man har arbetat. 



 Landskap i förändring 33 

3.3 Tema 3: Toleransnivåer (Tålegränser) 

3.3.1 INCLUDE Integrering av ekologiska och socio-kulturella värden i 
planeringen av transportinfrastruktur  

Av Marianne Lindström, miljöpsykolog, fil. dr. Högskolan i Kalmar i 
Sverige 
 
Dagens transportsystem är inte hållbara. Vi bevittnar en allt större efter-
frågan på transporter, vilket resulterar i stora fysiska infrastruktursats-
ningar i form av vägar som skapar barriäreffekter, fragmenterade land-
skap, isolering av landskapsavsnitt och utarmande av den biologiska 
mångfalden. 

I den goda resan ingår ännu inte sociala, ekologiska och kulturhisto-
riska aspekter på landskapet som vi transporterar oss i. Orsaken är bland 
annat att vi inte känner till hur sådana aspekter kan värderas och mätas.  

Målet med ett hållbart nyttjande av landskapet kan inte endast bygga 
på bevarande utan på både bevarande och nyttjande. Landskapet är en 
multifunktionell arena för det dagliga livet, i vilket olika intressen möts, 
förenas och konfronteras. Hur ska vi uppnå en helhetssyn på landskapet 
som inkluderar socio-kulturella och ekologiska aspekter?  

INCLUDE är ett projekt som syftar till att integrera ekologiska och 
socio-kulturella värden i planeringen av den fysisk infrastrukturen. Pro-
jektet består av fem delar ekologisk påverkan, sociokulturell påverkan, 
planeringsprocess, kommunikation och EU:s vattendirektiv. Projektet ska 
leda till att en verktygslåda tas fram för hur mjuka värden ska tas in i 
processen för utbyggnad av den fysiska infrastrukturen. Programvärd för 
Include är Centrum för Biologisk Mångfald på Sveriges lantbruksuniver-
sitet. Finansiär för projektet är Mistra, Banverket, Vägverket, Natur-
vårdsverket och Fiskeriverket. Projektet löper fram till år 2008.  

De som deltar i projektet är forskare från olika forskningsfält samt 
från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Projektet drivs i 
nära samarbete med Vägverket, Banverket, Naturvårdsverket, Boverket, 
Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet. Projektet är kopplat till ett in-
ternationellt forskningsnätverk med representanter från 30 länder. 

Centrala frågor i projektet är: 
 

• Hur kan man arbeta för att bättre hänsyn tas till människors upplevel-
ser av natur och miljö när man planerar vägar och järnvägar? 

• Var går gränsen för vad människor tål och accepterar? 
 
En fallstudie pågår i Örebrotrakten inför en vägutbyggnad av E18 mellan 
Örebro och Oslo. Här pågår en analys av den pågående processen. Av 
den redan framtagna Miljökonsekvensbeskrivningen framgår att ”samråd 
har skett” men resultatet fanns inte redovisat. Detta är den del som INC-
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LUDE kommer att fokusera på i det fortsatta arbetet under våren 2008. 
En enkät kommer att gå ut till boende i det aktuella området med frågor 
såsom hur man upplever att värden i landskapet påverkas av vägbygget, 
individuell upplevelse av det aktuella landskapet, huruvida man deltagit i 
samråd och om man upplever att det finns en möjlighet till individuell 
påverkan på processen. 
 
Mer info: www.includemistra.org 

3.3.2 Vindmöller i landskabet 

Av Jens Pouplier, landskapsarkitekt på Birk Nielsen, Danmark 
 
Jens Pouplier arbetar på den danska konsultfirman Birk Nielsens Tegnes-
tue, som utför landskapsarkitektarbete och stadsplanering.  

Den danska regeringen tillsatte i mitten av år 2006 en utredning som 
skulle ta fram riktlinjer för planeringen av lokaliseringen av 100–150 
meter höga vindkraftverk på land. Birk Nielsen fick då i uppdrag att ta 
fram en rapport om vilka konsekvenser en storskalig utbyggnad av vind-
kraften skulle få för det öppna landskapet. Parallellt med detta arbete 
tillsatte regeringen en arbetsgrupp med kompetenser från flera departe-
ment för att ta fram förslag på områden för etablering av havsbaserad 
vindkraft, till vilken Birk Nielsen utarbetade en rapport om de visuella 
konsekvenserna vid etablering av vindkraftverk i havet. 

Vindkraftverks synlighet i landskapet och därav dess visuella påver-
kan har i dessa rapporter beskrivits och värderats mot bakgrund av ett 
brett spektrum av olika landskapskaraktärer.  

Vindkraftverkens visuella påverkan på landskapet är sannolikt ett av 
de mest omdiskuterade och känsligaste ämnena inom landskapsplane-
ringen i den offentliga debatten. En objektiv och exakt beskrivning av 
dess påverkan på landskapet är därför avgörande för ett användbart plane-
ringsunderlag. Att föra en subjektiv diskussion om huruvida vindkraft-
verk är vackra eller fula är inte fruktsamt.  

Det finns en tradition i Danmark att beskriva vindkraftverkens visuella 
påverkan i förhållande till landskapets skala, samt att värdera samspelet i 
landskapet mellan kultur- och landskapselement. Denna värdering base-
ras på fotorealistiska visualiseringar som delvis är animerade, vissa kända 
välbesökta utsiktspunkter i landskapet och miljöer som många människor 
besöker eller färdas förbi. 

Miljöpåverkan av vindkraft ger emellertid inte bara av visuella intryck 
utan även av intryck av ljud, beskuggning och påverkan på naturförhål-
landen.  

Landskapsanalysen som gjorts i de två rapporterna har koncentrerats 
till en när- och mellanzon. I närzonen som är 3 – 4,5 km i diameter, do-
minerar kraftverken landskapsbilden. Beroende på atmosfärsförhållanden 
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är sikten genomsnittligt sällan över 19 km. Analysen bygger på intrycket 
in mot kraftverket. Stora kraftverk är omöjliga att gömma i landskapet, 
men ökande storlek på rotorbladen mildrar däremot intrycket då de snur-
rar långsammare och tystare. Landskapsbildens sårbarhet berör tre olika 
värden; skydd av naturvärden, skydd av kulturhistoriska spår samt skydd 
av geologiska landskapsdrag.  

Slutsatsen är att några generella riktvärden inte kan tas fram för ny-
etableringar av vindkraftsverk utan måste bedömas från fall till fall.  

3.3.3  Diskussion 

De två projekten som redogjordes för inledningsvis grundas på olika me-
toder med utgångspunkt från toleransnivåer. INCLUDE bygger på enkät-
undersökning med de närboende som målgrupp samt en metodik för prio-
ritering av landskapets upplevelsevärden. Metodiken för lokalisering av 
vindkraftverk bygger på visuella analyser. 

I Workshopen diskuterades stora landskapspåverkande projekts visu-
ella påverkan. Bland de frågor som väcktes var:  

 
• Kan man förhandla om toleransnivåer? 
• Är toleransnivåer kultur, politik eller ekonomi? 
• Hur används begrepp som sårbarhet, hot och toleransnivå? 
• Kan man ställa upp metoder för ekonomisk värdering av miljö- och 

landskapspåverkan? 
• Vad är det som bestämmer toleransnivåer? 
• Finns det objektiva metoder för att mäta påverkan? 
 
Pouplier menade att det finns två olika toleransnivåer; dels en objektiv 
medicinsk som anger hur människan påverkas fysiskt av ljud och infra-
ljud, dels en politisk toleransnivå som bygger på åsikter och värderingar. 
När det gäller toleransnivåer gavs exempel på att det ofta kohandlas, det 
vill säga att man i ett fall stödjer ett motstående intresse för att få nytta 
och medhåll i ett annat fall.   

Avstånd till vindkraftverk och synlighet hänger förstås ihop, men när 
vädret inte är helt klart försvinner vindkraftverken i synfältet, särskilt 
eftersom man har valt att måla dem gråa. Det diskuterades färger, men 
generellt har man undvikit kulörta färger för att det har ansetts ge ett 
skräpigt intryck, särskilt när det blir i stor mängd.  

En fråga med koppling till landskapskonventionen är lokalbefolkning-
ens åsikter om vindkraft i landskapet. Ofta har den en generellt positiv 
inställning, men vill samtidigt inte ha kraftverken i sin egen närmiljö. 
Attityder till vindkraft kan ändras snabbt. Exempelvis blev opinionen 
genast betydligt mer positiv till vindkraft efter Tjernobylkatastrofen. En 
faktor som påverkar acceptansen eller motviljan starkt är vem som äger 
kraftverken, vad elen används till och vem som får ta del av en eventuell 
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ekonomisk vinst. Vidare kan olika personer ha olika uppfattning av ex-
empelvis vindkraftverk och utbyggnad av vägar. Om en privatperson av 
någon anledning ser personliga vinster med exploateringen, är man san-
nolikt mer positiv. Man skulle då kunna hävda att nivån för toleransnivå-
er är individuellt baserade. 

I samband med anförandet om INCLUDE ställdes frågan om det finns 
skillnader i hur man värderar olika landskap, t.ex. mellan stad och land. 
Omgivningens upplevelse av ett stort byggnadsprojekt beror sannolikt på 
hur omgivningen ser ut skalmässigt. Om omgivningen domineras av and-
ra redan befintliga storskaliga anläggningar eller landskapselement, finns 
det bättre förutsättningar för att det stora byggnadsprojektet ska kunna 
accepteras. 

Slutsatser: 
• Man måste skilja på nationella och lokala intressen och synpunkter. 
• Toleransnivåer ändras över tid 
• Toleransnivån för olika landskapstyper och i anslutning till vissa 

anläggningar skiljer sig åt 
• Som sakkunnig ska man vara medveten om sitt ansvar för hur sårbar-

het och toleransnivåer för storskaliga projekt framställs eftersom det 
starkt påverkar medborgares uppfattning 

• Kunskap om vindkraftetablering är viktig för toleransnivån  
• Förslag till nordiskt samarbete: 
• Nordiskt nätverk om gemensamt framtagande av metoder för att mäta 

toleransnivåer skulle kunna skapas 
• Erfarenhetsutbyte kring toleransnivåer mellan de nordiska länderna 
• Kunskapsuppbyggnad kring allmänhetens attityder som skulle kunna 

bidra till att undvika onödiga konflikter i landskapet 



 

4. Viktiga landskapsprojekt i de 
nordiska länderna 

4.1 The IcelandicLandscape Project 

Av Thora Ellen Thorhallsdottir, professor på Biologisk institut på Islands 
universitet på Island 

 
The geological history of Iceland, its active volcanism, the extensive 
uninhabited highlands and the ruggedness reflecting its high-latitude lo-
cation all combine to make Icelandic landscapes both highly diverse and 
unusual. Landscapes and wilderness may now be considered a major 
economic resource but landscape also figures strongly as a symbol of 
Icelandic national identity. However, scientific research into Icelandic 
landscapes has been extremely limited and as yet there exists no accepted 
approach, data base or frame of reference on which to evaluate Icelandic 
landscapes or assess their conservation value.  

The aims of the Icelandic Landscape Project (ILP), the first of its kind 
in Iceland, are to develop methods to describe, classify and evaluate Ice-
landic landscapes and to carry out a comprehensive description, classifi-
cation and evaluation for the whole country (excepting urban and built-up 
areas). This will allow identification of landscapes or regions that are of 
high conservation value, because of their rarity, high diversity, or because 
of high preference ratings. Here, the first part of the project, the classifi-
cation methods and preliminary results, will be described.  

The project started in 2006. Data are systematically collected within 
10*10 km grids and sites located as a predetermined central GPS point. 
Presently, 105 sites have been sampled plus an additional sample of 43 
acknowledged scenic areas. The unsampled grids are eitther remote and 
inaccessible (14) or glaciers (10 sites). We hope to add at least some of 
these in 2008 and bring the number of scenic sites to 50. The classifica-
tion is based on the visual qualities of the physical characteristics of the 
land through a quantitiative assessment of 23 variables on a 5-point scale, 
including for example landscape depth, elevational range, forms, patterns, 
textures and colours. It does not make aesthetic or perceptual judgements 
(e.g. attractiveness, intimacy or tranquility). At each site a checklist is 
completed, and a 360° series of photographs plus a video recording are 
taken following set proceedings.  

A preliminary cluster analysis of the data collected in 2006 (52 sites) 
revealed groups that generally correspond well to the subjectively postu-
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lated major landscape types. Thus, the single glacial site in the sample is 
an outlier. Glaciated fjords and valleys each form a group and together 
make up a higher-order cluster. Low lying coastal areas are one group 
and the barren highland-plateau sites are another. In the final analysis, we 
will consider the relationship of landscape classes to bedrock type, geo-
logical history, present day volcanism and geothermal activity, as well as 
land use. We will obtain diversity values for each landscape class but the 
method also allows for landscape diversity to be evaluated on an areal 
basis. The final sample of 110–120 sites will allow us to identify rare 
landscape types and, through a separate analysis with the inclusion of the 
acknowledged beauty spots, we may be able to further identify rare land-
scapes and/or landscape components that particularly characterize the 
scenic areas. 

The ILP is funded by the Icelandic government (Orkusjóður, the En-
ergy Fund) as part of the Framework Plan for the Utilization of Hydro-
power and Geothermal Energy whose ultimate aim is to evaluate all ma-
jor energy resources of Iceland and rank them on economic, regional, 
land use, environmental and cultural heritage considerations. Landscape 
diversity and rarity, and scenic value are included as part of the environ-
mental values in the Framework Plan and the impact of energy develop-
ment on these will also be assessed.  

4.2 Landskabskaraktersmetoden i Danmark – hvordan 
bruges den?  

Av Anette Ginsbak, miljöministeriet, Skov- og naturstyrelsen, Danmark 

 
Anette Ginsbak är arkitekt och har deltagit i arbetet med att ta fram land-
skapskaraktärsmetoden på miljöministeriets Skov- og naturstyrelse i 
Danmark. 

Landskapskaraktär 

”Det særlige samspil mellem et områdes naturgrundlag og arealanvendelse samt 
de rumlige visuelle forhold de skaber, der kendetegner et område og adskiller det 
fra omkringliggende landskaber”  

 
Enligt den danska planloven ska kommunplanen bland annat innehålla 
riktlinjer för en säkring av landskapets bevarandevärden och belägenhe-
ten av större sammanhängande områden med höga värden. Enligt Lands-
plansredogörelsen från 2006 ska avskiljningen mellan stad och landsbygd 
vara tydlig. Planläggningen ska baseras på respekt för natur, miljö och 
landskap samt vara helhetsorienterad. 
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Danmark står inför en omfattande utbyggnad av storskalig vindkraft 
och en stor bebyggelseexpansion omkring större städer vilket tenderar att 
radera ut gränsen mellan stad och landsbygd. Golfbanor är en annan före-
teelse med stor påverkan på landskapet. Det finns idéer om att planering 
borde genomföras av det obebyggda landskapet istället för av de bebygg-
da områdena.  

Syftet med landskapskaraktärsmetoden är att kommunen ska få ett 
bättre underlag för planeringen av det öppna landskapet. Genom att arbe-
ta efter metoden kan en dialog upprättas mellan aktörer som öppnar för 
förståelse och bidrar till ett bättre samarbete kring planering av det öppna 
landskapet. En likriktning mellan kommunernas arbete med landskapet 
skulle kunna säkerställa ett bevarande av Danmarks större sammanhäng-
ande landskapsstråk med kulturhistoriska mönster. 

Landskabskaraktermetoden är utvecklad för att användas i den kom-
munala planeringen och förvaltningen av det öppna landskapet. Metoden 
består av fyra faser; karakterskartläggning, landskapsvärdering, land-
skapsstrategi och implementering.  

Vid karaktärskartläggningen registreras och beskrivs landskapets uni-
ka karaktär samt en översiktlig beskrivning av landskapet i kommunen. 
Kartläggningen sker med ett naturgeografiskt, ett kulturgeografiskt och 
ett rumsligt visuellt perspektiv. Med utgångspunkt från detta delas land-
skapet in i ett antal landskapskaraktärsområden med varsin identitet. 

Dessa landskapskaraktärsområden delas in i delområden med ut-
gångspunkt från karaktärens styrka och tillstånd, tillsammans med före-
komsten av värdefulla visuella upplevelsemöjligheter och närhet till kus-
ten.  

Genom en sammanvägning av resultatet av värderingen indelas land-
skapskaraktärsområdena i ett antal zoner som kopplas till strategiska mål. 
Till varje sådan zon formuleras förslag till hur landskapliga intressen kan 
inkluderas i det kommunala planarbetet och förvaltningen av det öppna 
landskapet.  

Implementering 

Efter att landskabskaraktersmetoden blivit politiskt förankrad och avväg-
ning med andra intressen har gjorts, inarbetas dessa landskapliga hänsyn i 
kommunplanen. 

En mer utförlig presentation av landskapskaraktärsmetoden gjordes 
under seminariets första dag av Bodil Mortensen, konsulent på Niras 
Konsulterne i Danmark (se s. 10). 

Metoden ger en möjlighet för kommunen att planlägga det öppna 
landskapet.  Den ger även förutsättningar för en dialog med medborgarna. 
Metoden sätter fokus på planläggning av stadsnära landskap, vilka utsätts 
för ett starkt exploateringstryck. Med landskabkaraktermetoden ges en 
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överordnande struktur för hela kommunen – inte bara dess bebyggda 
delar.  

Landskapskonventionen 
Planloven är anpassad till landskapskonventionens intentioner där det står 
att kommunplanen ska innehålla riktlinjer för: 

”...sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med 
landskabelig værdi, herunder større sammenhængende landskaber...” 

 
Vidare står det i Landsplanredegørelsen: 
 
• Gränsen mellan stad och landsbygd ska bibehållas 
• Planläggningen ska baseras på respekt för natur, miljön och landska-

pet 
• Planläggningen ska vara helhetsorienterad – säkra dynamiken mellan 

stad och landsbygd och funktionaliteten i den enskilda staden 
• Riktmärkena ska medverka till en fortsatt hög kvalitet i stads- och 

landskapsplaneringen 
 
De statliga målen syftar till att bevara och stärka värdefulla landskap och 
till att förändringar ska ske i respekt för landskapets karaktär och kvalitet. 
Skydd av värden i landskapet ska ske med respekt för internationella 
överenskommelser och befrämjande av landskapskonventionen.  

Med utgångspunkt från landskabskaraktermetoden kan man lyfta fram 
landskapliga höga värden och visa hur det värdefulla landskapet kan 
skyddas, inte minst över kommungränserna. Metoden skulle kunna ingå i 
förarbeten i samband med storskaliga landskapspåverkande projekt såsom 
stadsutveckling, nya vägprojekt, skogsplantering och etablering av tek-
niska anläggningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 3: Den andra seminariedagen 
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4.3 Kulturlandskap i Vanda stadens generalplan  

Av Anne Mäkynen i Vanda stad, Finland 

 
Vanda stad har i sitt generalplanarbete tagit upp landskapet som en av 
utgångspunkterna för planeringen av markanvändningen. Uppmärksam-
het har fästs vid skyddet av kulturlandskapet och kulturhistoriskt sett 
betydelsefulla miljöer har fastställts redan i generalplanen från 1983 och i 
den nu gällande generalplanen från 1992.   

Den nya markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft år 2000 
betonar vikten av tillräckligt omfattande utredningar som bas för plane-
ringen av markanvändningen, invånarnas deltagande i planläggningspro-
cessen och att planens verkningar utvärderas. I enlighet med den nya 
lagen har målen för den riksomfattande områdesanvändningen definierats 
och i dessa ingår även mål som berör kulturlandskapet. Inventeringarna 
av värdefulla byggda kulturmiljöer av riksintresse (Museiverket 1993) 
samt över landskapsområden (miljöministeriet 1995) ska i enlighet med 
målen för områdesanvändningen tas i beaktande vid planeringen av 
markanvändningen. 

Som underlag för den nya generalplanen har stadsplaneringens land-
skapsarkitekter Anne Mäkynen och Laura Muukka sammanställt en detal-
jerad Kulturlandskapsutredning (2005). I utredningen definieras kriterier-
na för hur kulturlandskapet ska bedömas i Vanda. I arbetet har uppgifter 
om tidigare företagna inventeringar sammanställts och uppdaterats vilka 
berör fornlämningar samt objekt av byggnads- och kulturhistoriskt värde. 
De viktigaste av de nyaste inventeringarna omfattar det rurala kulturland-
skapets landskapsbild, åkerjordarna samt det moderna byggnadsarvet från 
åren 1930–79. 

Skyddsvärda miljöer i det rurala kulturlandskapet och stadslandskapet 
har fastställts i generalplanen på basis av landskapets kulturhistoriska 
värden och landskapsbilden. I generalplanen efterföljs de benämningar 
som används i miljöministeriets modeller. Områden som är värdefulla 
med avseende på bybilden är det rurala kulturlandskapets allra mest vär-
defulla kärnområden, där de äldsta och bäst bevarade byarna och gårdar-
na är belägna, liksom de åkrar som under den allra längsta tidrymden 
varit i bruk. Generalplanebestämmelserna skyddar byggnader och kon-
struktioner från rivning och åkermark från ändringar i markanvändning-
en. Områden med höga landskapsvärden är vidsträckta åkerlandskap, vars 
öppna landskapsbild och värdefulla byggnadsbestånd önskas skyddade 
genom generalplanen, också i det fall då markanvändningen kan komma 
att genomgå ändringar. De områden som är värdefulla avseende stadsbil-
den representerar huvudsakligen 1960–1970-talens moderna stadsbyg-
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gande. Generalplanens anvisningar för eventuellt kompletteringsbyggan-
de vilka stipulerar att områdenas ursprungliga stadsplaneringsprinciper 
ska efterföljas och att de nya byggnaderna till sin stil och sina material 
ska anpassas till miljön.  

Utifrån utvärderingen av resultaten kan man dra slutsatsen att general-
planen mycket väl lyckas i sin målsättning att skydda och bevara kultur-
landskapet. Den ursprungliga markanvändningen bibehålls i de värdeful-
laste områdena. Inom vissa av de områden med höga värden när det gäll-
er landskapet växer bosättningen, men detta kan genomföras på ett sätt 
som smälter in i landskapet.  Det förekommer även golfreservationer 
inom områden med höga landskapvärden. Om dessa intentioner genom-
förs kommer landskapets öppenhet att bibehållas men åkermark gå förlo-
rad. I generalplanen har de helhetsperspktivet på landskap och bebyggda 
kulturmiljöer av riksintresse, vilka ingår i de mål för områdesanvänd-
ningen som uppställts på riksnivå, fått sina översiktliga avgränsningar 
preciserade enligt välmotiverat övervägande. 

4.4 Landskap som utviklingsstrategi  

Av Audun Moflag på Miljöverndepartementet, Norge 

 
n upplevelse är mycket mer än en bild. Upplevelsen fångas upp av hela 
registret av sinnen, vilka i sin tur ger upphov till associationer, hågkoms-
ter som skapar en identitet.  Målsättningen med den europeiska land-
skapskonventionen är att främja människors livskvalitet genom att bidra 
till att skapa trivsel och god hälsa men också att ge förutsättningar för 
näringslivsutveckling och sysselsättning. Den verkar även för att utveckla 
ett bärkraftigt lokalsamhälle. Konventionens målsättning ska uppnås ge-
nom bevarande, förvaltning och planering av landskapet.  

I Norge kontrolleras omkring 12 procent av landets mark av staten ge-
nom naturvårds- eller kulturminneslagstiftningen. Återstående 88 procent 
förvaltas av landets kommuner genom Plan- og bygningsloven. Det inne-
bär att landskapskonventionen kommer att ha sin huvudsakliga plattform 
inom den kommunala planhandläggningen men till en del även inom det 
regionala arbetet. Ansvaret för planering och utveckling av landskap lig-
ger således huvudsakligen på de folkvalda organen i kommunerna och att 
de statliga sektorerna ska nyttja lokal och regional planarbetet för att nå 
de nationella målen. 

Det finns några viktiga faktorer som krävs för att konventionen ska 
kunna användas. Den viktigaste är att det skapas en medvetenhet hos 
medborgarna om landskapets olika dimensioner och värden. Beslutsfat-
tarna måste förstå att all mark är inbegripet i begreppet landskap, såväl 
vattenområden som vardagslandskapet och den bebyggda miljön och att 
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landskapet betyder mycket för upplevelsen av attraktiva platser, trivsel, 
hälsa och näringslivsutveckling. 

För att vi ska lära oss att värna om och utveckla landskapet krävs att vi 
skapar en hög medvetenhet för dessa frågor hos allmänheten. För att upp-
nå detta behöver vi specialister på landskapsanalyser, tvärvetenskapliga 
utbildningar för landskap samt att kunskap om landskapet förmedlas i 
skolorna. Alla medborgare skulle då kunna inneha gemensamma referns-
ramar för värderingar om landskap. Därmed skulle man kunna ställa upp 
mål som alla kan ställa sig bakom och som alla kan medverka till att de 
uppfylls, men för detta krävs medverkan från alla samhällsmedborgare – 
inte bara från specialisterna. 

Den kommunala planhandläggningen skulle kunna vara den gemen-
samma arenan för alla aktuella aktörer i området. När planering av ett 
område sker ska alla aktörer medverka i processen. Samtidigt ska det 
finnas ett förpliktigande hos alla aktörer att delta i genomförandet av 
intentionerna i planen. En sådan process återstår att skapa former för. 

4.5 Landskap som utvecklingsstrategi – Exempel 
Telemarkskanalen som regionalpark  

Av Per Espeli, Telemarkskanalen FKF; Fylkeshuset i Telemark, Norge 

 
Telemarkskanalens FKF (fylkeskommunala foretak) är ett företag vars 
ansvarsområden är att driva, förvalta, underhålla och utveckla egendo-
mar, verksamheter och byggnader längs kanalen.  

Telemarkskanalen byggdes under senare delen av 1800-tal och stod 
färdigt år 1892. 500 man hade då arbetat i fem år för att spränga sig ge-
nom fjällmassivet varigenom kanalen skulle gå. Syftet med utbyggnaden 
av kanalen var att länka samman Skagerak med Notodden respektive 
Dalen. Kanalen har en höjdskillnad på 72 meter och innefattar åtta sluss-
anläggningar med sammanlagt 18 slussar.  

Företaget har tagit initiativ till inledande projekt som syftar till att 
 

• förklara och definiera innehållet i ett regionalparkskoncept som mot-
varar de särskilda kraven som Telemarkskanalen har 

• utreda möjligheterna till att inrätta Telemarkskanalen som regi-
onalpark 

• göra en landskapsanalys för värdering av landskapet längs kanalen  
• registrering och värdering av kanalkommunernas planunderlag med 

fokus på om planverktygen tillvaratar förutsättningarna för utveck-
ling och förvaltning av landskapsvärdena längs kanalen enligt den eu-
ropeiska landskapskonventionens intentioner   
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Målet för det fylkeskommunla företaget är att utveckla ett landskapspoli-
tiskt helhetsperspektiv för Telemarkskanalen i syfte att säkra de höga 
natur- och kulturvärdena längs kanalen, stimulera till lokal näringslivsut-
veckling och för att stärka den lokala identiteten.  
 
www.telemarkskanalen.no 

4.6 Regionala landskapsstrategier  

Av Kati Dalkowski på Naturvårdsverket, Sverige 

 
I Naturvårdsverkets förslag till de nationella miljömålen sägs att regiona-
la landskapsstrategier ska ha tagits fram på länsnivå för att säkerställa 
helheten i naturvårdsarbetet senast år 2010. 

Sju länsstyrelser (Stockholm, Östergötland, Kalmar, Västra Götaland, 
Skåne, Västerbotten och Dalarna) har fått i uppdrag att ta fram regionala 
landskapsstrategier under år 2007. Tonvikten ska ligga på att utveckla 
arbetsformer och processer för en landskapsstrategi med en helhetssyn på 
landskapet med balans mellan bevarande och nyttjande av naturresurser. 
Processen är central i arbetet och ska vara öppen för ett brett antal sekto-
rer och företrädare.  

Naturvårdsverket fick tillsammans med Riksantikvarieämbetet, 
Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Fiskeriverket i uppdrag att stödja 
och följa länsstyrelsernas arbete. 

Landskapsstrategierna utgör en av åtgärderna till implementeringen av 
CBD konventionen (Convention for biological diversity). Landskapsstra-
tegierna kommer även att bli en viktig del i genomförandet av intentio-
nerna med Landskapskonventionen i Sverige.  

Målet för de sju pilotlänen är att pröva och utveckla metoder för olika 
typer av analyser samt pröva arbetsmetoder för processer hur man kan ta 
fram en regional landskapsstrategi (för att bevara natur-, kultur-, frilufts-
livsvärden på landskapsnivå). Ett sekundärt mål är att ta fram en färdig 
regional landskapsstrategi. Erfarenheterna från länen ska ingå i underla-
get för en generell vägledning vid framtagandet av en metod för en land-
skapsstrategi, vilken Naturvårdsverket ska ta fram i samarbete med andra 
centrala myndigheter. 

Inom pilotprojekten har man tagit fram metoder bland annat för: 
 

• analyser av landskapets historiska förutsättningar 
• bristanalyser för att specificera hur mycket av olika naturtyper som 

krävs för att arter ska vara livskraftig i landskapsavsnittet (sprid-
ningshinder och –källor) 
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• landskapsanalyser för att analysera landskapets sammansättning av 
områden med olika höga värden för biologisk mångfald, friluftsliv, 
kulturmiljö och människorna som verkar och bor i landskapet 

• luckor och brister i landskapet 
 
Under arbetets gång har pilotlänen testat och vidareutvecklat arbetssätt 
och processformer för dialog med brukare som ska leda till miljöanpass-
ningar inom främst jord- och skogsbruk men även fiske. De har använt 
sig av öppna processformer där markägare, kommuner, regionala organ, 
representanter från jord- och skogsbruk, rennäring, fiske, turism, natur- 
och kulturmiljösektorn samt företrädare för vetenskapssamhället har bju-
dits in att delta. 

Den 20 december år 2007 ska arbetet med de regionala landskapsstra-
tegierna vara inlämnade till Naturvårdsverket som ska bearbeta och ut-
värdera strategimaterialet. Under våren 2008 planerar Naturvårdsverket 
att presentera materialet. 



 



 

5. Workshop II: Hur går vi 
vidare? 

Seminariedeltagarna delades in i fem grupper för att diskutera hur ett 
nordiskt fortsatt samarbete skulle kunna komma till stånd. Efter grupp-
diskussionerna samlades deltagarna för att redovisa resultaten, vilka ska 
ses som en sammanställning av idéer och synpunkter med målsättning att 
få till stånd ett nordiskt samarbete. 

De nordiska länderna har mycket gemensamt. Vi befinner oss geogra-
fiskt  i Europas periferi med en förhållandevis liten befolkningsmängd. 
Stora områden är helt obebyggda och landsbygden präglas av jordbruks- 
och skogsbygd i stor utsträckning. Nordisk samverkan i arbetet med land-
skapskonventionen skulle skapa bättre förutsättningar för att de nordiska 
länderna ska få gehör för frågor som specifikt rör nordiska förhållanden. 

5.1 Nordisk arbetsgrupp 

En nordisk arbetsgrupp med en representant från varje land borde tillsät-
tas. Representanten bör komma från ett departement, med ansvar för att 
involvera aktörer på såväl nationell, regional som lokal nivå i frågan. Den 
nordiska arbetsgruppen ska vara informell. 

En gång om året skulle den nordiska arbetsgruppen kunna träffas i an-
slutning till planmyndighetsmötet. Planmyndighetsmötet skulle kunna 
fungera som sammanlänkande institution för ett nordiskt nätverk (se ned-
an) och utgöra en post för avrapportering av projekt eller åtaganden inom 
ramen för det nordiska samarbetet. 

Den nordiska arbetsgruppen borde bära ansvaret för att tillse att det 
nordiska samarbetet fortlever. 

5.2 Nordiskt nätverk 

Ett nordiskt nätverk för landskapsfrågor ska byggas för gemensamt arbete 
i linje med ELC. Nätverket skulle kunna användas för spridning av ny 
metodik, forskning, planering och tematiska uppföljningar om landskap. 
Det nordiska nätverket ska ha en paraplyfunktion för en rad mindre och 
mer specifikt inriktade nätverk. Inom dessa nätverk ska gemensamma 
projektidéer skapas.  

I varje land pågår ett stort antal projekt som berör konventionen och 
flera är på gång att inledas. Det vore önskvärt att gå igenom dessa för att 
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se om de skulle kunna göras på en nordisk nivå istället för nationell. Ge-
nom att skapa nordiska forskningsnätverk skulle det kunna ske en bevak-
ning av lämpliga projekt för ett nordiskt samarbete. 

Skapa en hemsida för presentation av landskapsprojekt 
Idag pågår det ett stort antal projekt som inte alla känner till. Känne-

dom om dessa projekt på bred front skulle kunna skapa synergieffekter 
och arbetstidsbesparing. Det borde finnas en plats, exempelvis en hemsi-
da, där alla projekt finns uppställda. 

Det departement som ansvarar för arbetet med landskapkonventionen 
borde ansvara för att skapa sig en överblick över pågående projekt i lan-
det inom landskapssektorn. 

5.3 Kommunikation om Nordiskt samarbete 

I några av de nordiska länderna uppfattas den europeiska landskapskon-
ventionen som en ”ickefråga”. Sverige hade exempelvis inte någon repre-
sentant från regeringskansliet på seminariet. För att synliggöra land-
skapskonventionen och nå fram med information om den är det därför 
nödvändigt att kommunicera konventionen genom pressmeddelanden, 
artiklar etc om det pågående arbetet. De nordiska samarbetsprojekt som 
vi planerar att genomföra ska således också kommuniceras med massme-
dia. För att lyckas nå rätt målgrupper krävs en kommunikationsstrategi. 
Detta skulle kunna bli ett av de första projekt som initieras. 

En av grupperna föreslog att man borde ta fram en kort attraktiv 
broschyr som informerar om det nordiska samarbetet kring landskapsfrå-
gor. 

Det framkom även ett förslag om att vi gemensamt borde författa en 
skrivelse till Nordiska ministerrådet om nödvändigheten av ett nordiskt 
samarbete kring frågor som rör den europeiska landskapskonventionen. 

5.4 Finasiering av samarbetsprojekt 

Nordiska ministerrådet kan finansiera initiering av nätverk och seminari-
er, men man finansierar inte ordinarie verksamhet. Några medel från 
ministerrådet till ett stående nätverk är därför sannolikt inte aktuellt. Det 
finns dock särskilda projektmedel som man kan söka inom Nordiska mi-
nisterrådet. 

Konkreta förslag till gemensamma projekt och aktiviteter borde tas 
fram, vilka skulle kunna utgöra underlag för gemensamma ansökningar 
om finansiering. Det ska finnas en möjlighet att fånga upp förslag till 
projekt som ligger i linje med landskapskonventionens intentioner. Här är 
det viktigt att man fångar upp pågående forskning och det arbete som 
bedrivs inom olika organisationer centralt, regionalt och kommunalt. 
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Därför är det angeläget att den ansvariga myndigheten har en bred för-
ankring i frågan. 

Det är dock viktigt att finna flera stora finansiärer till projekt knutna 
till det nordiska samarbetet. Ju fler finansiärer desto mindre sårbart blir 
projektsamarbetena. 

Den nordiska arbetsgruppen skulle kunna ansvara för att ta reda på 
omdet finns EU-medel att söka, för samarbetsprojekt om landskapsområ-
det.  

5.5 En handlingsplan för nordiskt arbete med ELC 

Den nordiska arbetsgruppen skulle kunna ta fram en handlingsplan för 
det nordiska samarbetet. Varje departement ansvarar för att skapa hand-
lingskraft i det nordiska samarbetet. För att få till stånd detta krävs en 
organisation för landskapsfrågor och ett politiskt mandat att arbeta med 
dessa frågor. Handlingsplanen ska innehålla en strategi för hur intentio-
nerna med ELC ska förankras hos berörda instanser inom respektive land. 

Handlingsplanen skulle kunna inspirera till att bygga upp ett interna-
tionellt föredöme för arbete med landskap och innehålla en strategi för 
hur samarbete ska upprättas med utomnordiska länder. 

Ansvaret för att ta fram handlingsplanen borde ligga hos den nordiska 
arbetsgruppen. Av handlingsplanen ska framgå vem eller vilka instanser 
och personer som står som ansvariga i respektive land för förankring och 
kommunikation mellan det nordiska nätverket och respektive land. Sam-
arbetet måste bygga på en gedigen organisation och inte på ett fåtal eld-
själar som bär upp hela samarbetet.   

I framtagandet av handlingsplanen skulle Sveriges förarbete inför en 
eventuell ratificering vara till nytta för det nordiska samarbetet. 

En handlingsplan måste ha ett tydligt mål och syfte. Den måste vara 
förankrad hos berörda aktörer. Framtagningsprocessen av handlingspla-
nen är en del av målet.  

5.6  Gemensamma projekt 

Man skulle redan idag kunna enas kring att fortsätta att samarbeta efter 
vissa teman som framkom på seminariet. Under den första workshopen 
var gruppen indelad i tre mindre föreläsningsblock som följdes av en 
diskussion. Dessa tre block representerar tre viktiga områden som i högs-
ta grad påverkar landskapet; Process/plan/medborgardelaktighet, Meto-
dik samt Toleransnivåer. De personer som redan idser fördelar med ett 
nordiskt samarbete och redan idag anser sig vara redan idag skapa mindre 
nätverksgrupper kring dessa frågor. 
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5.7 Nästa seminarium 

Den här rapporten ska förhoppningsvis skapa en grund för det fortsatta 
arbetet. En nordisk arbetsgrupp med representanter från de nordiska län-
derna ska fortsätta att träffas kontinuerligt fram till nästa seminarietillfälle 
våren 2010. Representanterna behöver nödvändigtvis inte bestå av samma 
personer som inför det nyligen genomförda seminariet. Den naturliga 
fortsättningen är att tidigt börja planera för nästa seminarium. Värdland 
bör vara något av de länder som inte tidigare varit värd, således Danmark, 
Island eller Finland. Värdlandet ska endast ansvara för arbetet omkring 
seminariet samt avrapportering. Island åtog sig att undersöka förutsätt-
ningarna för att vara värdland för nästa seminarium. 

Nästa seminarium ska, liksom det nyligen genomförda seminariet, be-
stå av workshops och presentation av viktiga projekt och ämnen. Under 
Workshopen framkom en del förslag till ämnen som skulle kunna utgöra 
tema för nästa seminarium. Det är dock värdlandet som ska bestämma 
tema. Följande ämnen föreslogs i samband med workshopen: 

 
• Underlag för gemensamma metoder för en nordisk aktionsplan för 

landskap 
• Klimatförändringars påverkan på landskapet och ekosystemet 
• Metod och forskning 
• Socioekonomiska funktioner 
• Turism och upplevelser 
• Uppföljning av tidigare misslyckanden 
• Rumsliga skalnivåer 
• Ekonomisk bärkraft 
• MKB och konsekvenser 
• Ljudlandskapet 
• Matlandskapet 
• Fritidshus 
• Upplevelsevärden 
• Landskapsförändringar 
• Degraderade landskap 
• Plansystem 
• Kommunikation med medborgare 

5.8 Ett nordiskt landskapssekretariat 

Ett ELC-sekretariat skulle kunna inordnas med syfte att ordna nordiska 
seminarier, workshops som ska leda till gemensamma ståndpunkter och 
projekt. Ett sådant sekretariat skulle kunna ta in medel från ”medlemslän-
derna” och fördela det på viktiga gemensamma nordiska projekt. Ett så-
dant sekretariat skulle kunna skapa en överblick på vilka nordiska projekt 
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som finns och kanske se till att skapa synergieffekter mellan olika pro-
jekt. 

En huvuduppgift skulle kunna vara att sprida information om det nor-
diska samarbetet kring dessa frågor. 

5.9 Allmänna synpunkter 

Under diskussionen framkom synpunkter på att det är för tidigt att sätta 
ihop en gemensam nordisk handlingsplan, eftersom två av fem länder 
fortfarande inte ratificerat konventionen. Å andra sidan skulle en ratifice-
ringsprocess kunna underlättas i dessa länder om det redan finns en 
gemensam handlingsplan för de nordiska länderna. Den viktigaste mål-
sättningen med handlingsplanen skulle eventuellt kunna vara att just un-
derlätta ratificeringsprocessen för det länder som fortfarande inte har 
ratificerat konventionen. 

I ett nordiskt samarbete borde det vara naturligt att bjuda in de baltiska 
länderna. Som det ser ut idag är det dock inte aktuellt att bjuda in dem. 
När det nordiska samarbetet väl har börjat ta form skulle frågan om ut-
vidgat samarbete kunna aktualiseras. 

Vad kan vi ta med oss från detta seminarium? Deltagarna i arbets-
gruppen bär ett tungt ansvar att föra resultat, diskussioner och informa-
tion vidare, men även övriga deltagare på seminariet har ett ansvar för 
detta. Det måste ske en återkoppling till liknande eventuellt pågående 
projekt i respektive land. 



 



 

6. Exkursion 

Program: 

1. Pågående projekt i Stockholms län 
2. Runriket 
3. Bussguidning längs Vallentunasjöns västra strand 
4. Upplands-Bro kommun 

• Bakgrund till Upplands-Bro kommun i kommunhuset 
• Rundresa i kommunen 

5. Lunch på Bro Hof slott 
6. Presentation av Bro Hof Slott Golf Club 
7. Salixodling på Ölsta gård 

6.1 Pågående projekt i Stockholm 

Carl-Gustaf Hagander, landssekreterare vid länsstyrelsen i Stockholms 
län, berättade om aktuella projekt i Stockholms län som påverkar land-
skapet, på bussfärden till exkursionens första besöksmål. 

6.2 Runriket 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 4: Jarla Bankes bro i Runriket 
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Exkursionen inleddes med besök vid Jarlabankes bro, Täby, för att träffa 
Mats Vänehem från Stockholms läns museum. Han berättade om samar-
betsprojektet Runriket. I ett område omkring sjön Vallentunasjön, om-
kring 2 mil norr om Stockholm finns ovanligt många runstenar från vi-
kingatidens slut (omkring 1000 e Kr). Området är världsunikt och har 
uppmärksammats av de två kommunerna inom vilket området ligger och 
Stockholms läns museum som har valt att kalla området för Runriket. 
Även förenings- och näringslivet deltar i projektet. 
 

 
Bild 5: Klätterställning med formen av ett vikingaskepp vid Jarla Bankes bro 
 
Målsättningen med projektet är att förmedla kunskapen om de 1000-åriga 
runstenarna. För att göra det har man skapat en entré till Runriket där det 
finns information om företeelsen, både i form av ett besökscenter och av 
skyltar som är utplacerade i en lekpark som följer ett tema – runstenar 
och vikingatiden, med vikingaskepp, klätterställningar, lekhus och andra 
lekredskap som påminner om temat. Tanken är att medan barnen leker 
kan den vuxne fästa blicken på någon av skyltarna. Man har även visuali-
serat den bro som upprättades över ett vad, av den tidens mäktigaste man 
i området, Jarlabanke. Tanken med projektet Runriket är att göra kom-
munernas invånare medvetna om de värden och den historia som de bor 
och verkar i. 
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6.3 Upplands Bro 

I Upplands-Bros kommunhus berättade Barbara Vincent, David Lanthén 
och Svante Guterstam från plan- och exploateringsavdelningen på kom-
munen om Upplands-Bros historia. Kommunen utsätts idag av ett starkt 
exploateringstryck på grund av en omfattande inflyttning till Stockholms-
regionen de senaste åren. En rad stora bostadsprojekt håller på att föränd-
ra kommunen bebyggelsestruktur väsentligt. Tidigare jordbruksmark tas i 
anspråk för bostadsbebyggelse, äldre fritidshusområden blir permanent-
boende och tidigare herrgårdslandskap blir golfbana. 

En guidad tur i kommunen företogs, där Barbara, David och Svante 
visade exempel på de omstruktureringar i landskapet som planeras. Vi 
besökte den tydliga gränsen mellan tätort och landsbygd ute på Lennart-
snäs, nya bostadsområden och fritidshusområde i omvandling. Resan 
avslutades på Bro Hofs Slott Golf Club, där vi åt lunch. 

6.4 Bro Hof Slott 

Krister Widström, VD för Bro Hofs Slott, berättade om processen som 
ledde fram till golfanläggningen. Området är 320 hektar stort och präglat 
av herrgården, tidigare kallad Bro gård. Området ingår i den sydligaste 
delen av ett slättlandskap som sträcker sig vidare norrut. När förfrågan 
om en golfanläggning uppkom uttalades vissa krav – anläggningen skulle 
harmoniera med det befintliga landskapet, förstärka och eventuellt åter-
skapa vissa historiska landskapselement. Som en del i ett tagande och 
givande åtog sig golfklubben att inrätta ett kommunalt naturreservat i 
området, med betesdjur på strandängarna som hyser höga naturvärden. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 6: Den nyanlagda golfbanan vid Bro Hof slott 
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Efter lunchen blev vi ledsagade ut på golfbanans 1:a tee, för att se resulta-
tet och ställa frågor till Krister som tålmodigt svarade på våra frågor. 
 

 
Bild 7: Exkursionsdeltagarna samlade vid 1:a tee på Bro Hofs slott Golf club 

6.5 Salixodling på Ölsta gård i Sigtuna kommun 

Den fortsatta resan gick till Ölsta gård, där brukaren Bengt Carlsson dri-
ver salixodling på delar av sin jordbruksmark. Där mötte vi även Jonas 
Gustafsson från Lantmännen Agroenergi AB. Idag är salixodling inte 
speciellt vanligt i dessa delar av landet. Men dagens uppmärksamhet på 
förnyelsebara energikällor gör att denna produktion kan öka i omfattning 
i framtiden. Bengt berättade om förfarandet kring odling av salix – hur 
stor arbetsinsatsen var i för hållande till utkomsten och de fördelar re-
spektive nackdelar som han upplever med denna odlingsform. Jonas be-
rättade om salixodling i allmänhet, dess utbredning nationellt och dess 
generella för- och nackdelar. Han berättade även om vilka hänsyn man tar 
när det gäller landskapet i rådgivningen inför en etablering av salixodling. 
Det är viktigt att odla så att ett tidigare öppet slättlandskap inte blir igen-
slutet.  
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Bild 8: Möte i salixodlingen 
  
Som det ser ut idag har salix svårt att konkurrera med andra grödor på 
jordbruksmark. Salix är dessutom dyrare att framställa som energibränsle 
än det skogsavfall som kommer från skogsbruket. Man kan dock konsta-
tera att skogsavfallet inte räcker för att täcka vårt energibehov. Vilken 
roll salixodling kommer att få i den framtida energiproduktionen är fort-
farande oklart. 

Exkursionen avslutades med att bussen anlände till Arlanda flygplats, 
där flera av seminariedeltagarna avslutade resan. Ett tiotal deltagare åter-
vände till Runö kursgård. 



 



 

7. Uppföljningsmöte med 
arbetsgruppen 

Den 28 november år 2007 träffades den arbetsgrupp som hade arrangerat 
seminariet på Runö, i Stockholm, för att utvärdera resultatet från semina-
riet och för att göra prioriteringar av de många värdefulla förslag som 
framkom, för att konkretisera några av dem och göra dem genomförbara. 
Detta gjordes också under mötet vilket resulterade i vissa slutsatser och 
förslag till hur vi ska gå vidare med intentionerna om ett nordiskt samar-
bete mellan de nordiska länderna avseende implementeringen av land-
skapskonventionen.  

Den summering med information om pågående processer och projekt 
om landskap som respektive land gjorde på seminariet är mycket värde-
full. Vi måste finna en plattform för sådana regelbundna summeringar för 
landskapsfrågor. Även om Planmyndighetsmötet kanske inte är en idea-
lisk sammankomst för sådana summeringar då alla sektorer som berör 
landskap inte finns representerade på mötet, är det viktigt att föra upp 
landskapsfrågor på mötets agenda, vilket skulle kunna göras genom att 
använda mötet som årligt avrapporteringstillfälle. 

Det finns idag inget nordiskt organ som täcker de behov som finns för 
det nordiska nätverket. Vi vet heller inte var i samhällsstrukturen land-
skapsfrågorna tas omhand i respektive land, när det gäller ansvar och 
process. Det försvårar för ett iståndsättande av ett nätverk och för att få 
till stånd initiativ till nordiska samarbetsprojekt.  

Riksantikvarieämbetet föreslog att starta det bör startas ett landskaps-
forum på Internet till vilket personer som arbetar med landskapsfrågor 
kan ansluta sig. Detta har man nu gjort. På detta forum kommer viktig 
information om pågående och framtida initiativ och projekt inom land-
skapsområdet att presenteras. Forumet fungerar även för dialog mellan de 
anslutna. Det kan också bli en samlingsplats för att bilda nätverk för spe-
cifika frågor som berör landskapskonventionen, såsom medborgardelak-
tighet, kommunalplanering, metodutveckling för värdering och karaktäri-
sering av landskap. 

Arbetsgruppen borde inspirera till att tänka i ett nordiskt perspektiv 
istället för i ett nationellt. Det är dock svårt att bryta ett vanemönster som 
genomsyrar hela vår samhällsuppbyggnad. Detta vidgade geografiska 
perspektiv borde emellertid på flera sätt uppmuntras. 

Ett av syftena med seminariet på Runö var att bilda ett nordiskt nät-
verk för landskapet. Alla deltagarna var positiva till nätverksbildande 
men något direkt initiativ till detta togs inte. Frågan togs upp på uppfölj-
ningsmötet. Det kan konstateras att det redan idag finns flera nätverk som 
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berör landskap, med olika perspektiv till exempel ett nordiskt forsknings-
nätverk, Nordic Landscape Research Network (NLRN). Deltagare i detta 
nätverk har redan uttryckt intresse att sammankoppla vårt nätverk med 
deras. Det skulle skapa möjligheter att koppla samman forskning och 
projekt inom myndigheterna, på ett bättre sätt än vad som sker idag. Det 
finns även det Nordisk kulturlandskapsforbund. Inom Europarådet finns 
det ett nätverk specifikt för ELC och implementering på kommunal och 
regional nivå.  

Här följer ett antal förslag till åtgärder som kom upp under mötet, vil-
ka bygger på tankegångar som väcktes på seminariet på Runö. 

 
• Ta initiativ till ett projekt med syfte att skapa en överblick över 

vem/vilka som bär ansvar för landskapsarbete på olika nivåer i sam-
hällsstrukturen och hur processen ser ut i alla de nordiska länderna. 
Denna kartläggning skulle kunna identifiera luckor i strukturen.  

• Arbetsgruppen borde ta initiativ till att skapa mötesplatser i form av 
små seminarier, för att underlätta nordiskt projektsamarbete mellan 
länderna. Dessa seminarier skulle kunna ha de teman som föll ut ur 
seminariets workshops; ”Klimat och landskap”, ”Delaktighet”, ”Tole-
ransnivåer” och ”Planeringsunderlag”. En sådan mötesplats skulle 
även kunna upprättas för att underlätta ett universitessamarbete. 

• Upprätta en nordisk landskapskalender där man lägger in evenemang 
som rör landskap och ELC. Arbetsgruppen ansvara för att en sådan 
kalender görs. 

• Ta fram en papperskalender bestående av bilder med landskapsmotiv 
från hela Norden 

• Göra en förteckning över pågående landskapsprojekt i Norden. Den-
na förteckning ska innehålla projekt, regeringsuppdrag, processer, po-
litisk vilja osv. Arbetsgruppen ansvarar för att en sådan görs. 

• Upprätta ett landskapsforum på nätet, där medlemmar av detta forum 
ska kunna informera om viktiga händelser och pågående projekt, 
samt kommunicera med övriga medlemmar. Detta forum skulle kun-
na lanseras samtidigt som utgivningen av rapporten från Runösemi-
nariet. 

• Gå igenom tidigare anbefallningar som föll ut av 2004 års seminari-
um i Sand och eventuellt blåsa nytt liv i vissa av dem. 



 

8. Läs mer om det nordiska 
samarbetet 
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Yhteenveto 

13.–15. syyskuuta 2007 järjestettiin eurooppalaista maisemayleissopi-
musta käsittelevä pohjoismainen seminaari, jonka aiheena oli Muuttuva 
maisema. Tähän seminaariin, joka oli jatkoa Sandissa Norjassa syksyllä 
2004 pidetylle seminaarille, kutsuttiin edustajia kaikista Pohjoismaista. 
Seminaarin järjesti Ruotsin valtion antikviteettivirasto, ja sen rahoitus tuli 
pääasiassa Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöyhteistyön oh-
jelmasta vuosiksi 2005–2008.   

Seminaariin osallistui noin 50 asiantuntijaa kaikista viidestä Pohjois-
maasta. Se muodostui kahdesta seminaaripäivästä sekä yksipäiväisestä 
tutustumisretkestä. 

Seminaarin tärkeimpinä tavoitteina oli 
 

• saada aikaan elävä ja toimiva pohjoismaisen maisemayhteistyön ver-
kosto 

• luoda edellytykset yhteispohjoismaisille maisemahankkeille 
• vaihtaa kokemuksia Pohjoismaiden välillä. 
 
Pohjoismaiden suunnittelu- ja hallintojärjestelmissä ja sosiaalisissa olo-
suhteissa, mutta myös itse maisemassa on useita samankaltaisuuksia. 
Meidän on tänään edessämme yhteisiä haasteita, jotka koskevat siirtymis-
tä uusiin energiamuotoihin viime vuosina havaittujen ilmastonmuutosten 
vuoksi. Laaja kaupungistuminen lisää jatkuvasti maisemaan kohdistuvaa 
hyödyntämispainetta suurimpien kaupunkiemme ympäristössä. Tämä 
asettaa uusia vaatimuksia kunnalliselle suunnittelulle ja sen prosesseille.  

Pohjoismaat pitävät pohjoismaista yhteistyötä hyvin tarpeellisena, ja 
seminaarin tuloksena syntyi useita jatkoyhteistyötä koskevia konkreettisia 
ehdotuksia ja ideoita. Tällaisia olivat kunkin maan tekemän maisematyön 
kartoittaminen yhteysaloitteiden helpottamiseksi, internet-pohjainen poh-
joismainen maisemakalenteri, johon koottaisiin luettelo pohjoismaista 
maisemaa koskevista tapahtumista, sekä yhteisten kohtaamispaikkojen 
luominen tiettyjä erityisaiheita käsittelevillä pienseminaareilla, jotta saa-
daan aikaan yhteisiin hankkeisiin mahdollisesti johtavien kontaktipintoja. 
Seminaarin osanottajat toivoivat, että tälle seminaarille järjestetään jatko-
seminaari, ja työryhmä pyrkii toteuttamaan tämän.            



 



 

Samantekt 

Dagana 13. til 15. september 2007 var haldinn norrænn vinnufundur (se-
minar) um Evrópska landslagssamninginn. Til fundarins voru boðnir 
fulltrúar Norðurlandanna. Fundurinn var framhald af vinnufundi er var 
haldinn haustið 2004 í Sand í Noregi og var undirbúinn af Riksantikva-
rieämbetet í Svíþjóð en að mestu kostaður af Norrænu ráðherranefndinni, 
sem hluti af umhverfisáætlun 2005–2008. 

Þátttakendur voru um 50 og stóð fundurinn í tvo daga og síðan var 
dagsferð. 

Meginmarkmið fundarins var að: 
 

• koma á virku netverki um norrænt samstarf, um landslag 
• skapa aðstæður fyrir sameiginleg norræn landslagsverkefni 
• miðla reynslu innan Norðulandanna 
 
Á Norðurlöndunum er margt líkt á sviði skipulags- og stjórnsýslu og sam-
félagsmála en einnig hvað varðar landslag. Við stöndum í dag frammi 
fyrir umræðu um kröfuna um breytta orkugjafa í tengslum við loftslagsb-
reytingar sem mælst hafa á undaförnum árum. Áhrif aukinnar nýtingar á 
landslag, í kringum stærra þéttbýli, verða sífellt meiri vegna útþenslu 
þéttbýlis. Það gerir auknar kröfur til skipulags sveitarfélaga og skipulags-
ferlisins. 

Norðurlöndin sjá mikla þörf fyrir norrænt samstarf og fundinum lauk 
með nokkrum afgerandi ályktunum og tillögum um framhald samstarfs 
svo sem með kortlagningu vinnu í hverju landi varðandi landslagsmál. 
Það væri til að auðvelda frumkvæði við að koma á sambandi aðila, upp-
setningu á norrænu landslagsdagatali á netinu þar sem sjá má atburði er 
varða umfjöllun um landslag á Norðurlöndum en einnig til að stuðla að 
samvinnu með litlum vinnufundum um afmörkuð verkefni. Einnig að 
skapa tengls sem geta leitt til sameginilegra verkefna. 

Það komu fram skýrar óskir um að fylgja vinnufundinum eftir með 
öðrum vinnufundi sem vinnuhópurinn mun leitast við að koma á. 



 



 

Bilagor 

Bilag 1: Sammanställning av förslag på fortsatt nordiskt 
samarbete, Runö  

Nordiskt landskapsnätverk 

Nätverket ska byggas för ett gemensamt arbete i enlighet med landskaps-
konventionens intentioner. Det ska ha en paraplyfuntion för en rad mind-
re och mer specifikt inriktade nätverk, inom vilka nordiska projektidéer 
skapas.  

Aktiviteter 

• Sprida ny metodik 
• Underlätta arbete i projekt med ett nordiskt perspektiv 

Nordisk arbetsgrupp 

En representant på departementsnivå från varje land ska ingå i arbets-
gruppen. Arbetsgruppen ska ansvara för att involvera aktörer på såväl 
lokal, regional som nationell nivå, i ett nordiskt samarbete. 

Aktiviteter 

• Möte en gång per år 
• Tillse att det nordiska samarbetet fortlever 
• Samordna redan befintliga nordiska nätverk som berör landskap 
• Inspirera till att tänka i ett nordiskt perspektiv 
• Göra en kartläggning av hur landskapsarbetet inom de berörda 

sektorerna och på olika samhällsnivåer är organiserat i de nordiska 
länderna 

• Ta initiativ till att skapa mötesplatser i form av små seminarier med 
specifika teman, för att skapa förutsättningar för initiativtagande till 
gemensamma projekt, såsom samarbete mellan universiteten 

• Ta fram en handlingsplan för ett nordiskt samarbete om landskap. Här 
kan Sveriges förarbete inför en eventuell ratificering av 
landskapskonventionen, vara till nytta 

• Skapa en plattform för årlig redogörelse för pågående processer och 
projekt i respektive land 
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Kommunikation 

För att ge arbetet med landskap och landskapskonventionen högre status i 
de nordiska länderna måste perspektivet synliggöras i samhällsdebatten.  

Aktiviteter 

• Landskapsforum på Internet för dialog mellan de anslutna men även 
för informationsutbyte om pågående och framtida landskapsprojekt, 
regeringsuppdrag, processer, politiska signaler, etc 

• Skapa en kommunikatonsstrategi 
• Kommunicera landskapskonventionen i de nrodiska länderna genom 

pressmeddelanden, artiklar, etc 
• Upprätta en lättillgänglig årskalender på Internet, där alla evenemang 

som rör landskap i Norden och ELC, läggs in 
• Ta fram en papperskalender med nordiska landskapsmotiv 
• Ta fram en kort attraktiv broschyr med information om det nordiska 

samarbetet kring landskapsfrågor 
• Författa en skrivelse till Nordiska ministerrådet för att understryka 

vikten av ett nordiskt samarbete i landskapsfrågan 

Finansiering av projekt 

Nordiska ministerrådet har särskilda projektmedle som kan sökas  

Aktiviteter 

• Konkreta förslag till gemensamma projekt och aktiviteter borde tas 
fram som ska utgöra underlag för gemensamma ansökningar om me-
del 

• Söka finna flera stora finansiärer för att skapa en stabil grund för de 
gemensamma projekten 

• Utreda huruvida det finns EU-medel att söka för landskapsprojekt 
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Bilag 2: Kontakt– och deltagarlista  

Sverige  
Birgitta Elfström 

(birgitta.elfstrom@raa.se), 
Riksantikvarieämbetet, Enhetschef för 
inriktiningenheten på 
kulturmiljöavdelningen. 

Carl-Gustaf Hagander (carl-
gustaf.hagander@ab.lst.se), länsstyrelsen 
i Stockholm, Strategiskt och operativt 
stöd åt landshövdingen i Stockholms län. 

Erika Nilsson (erika.nilsson@raa.se), 
Riksantikvarieämbetet, Utredare 
kulturarvsfrågor i regional utveckling 
och tillväxt bla kulturarv och 
entreprenörskap,  hälsa, EU:s 
strukturfonder, ELC, ledamot i 
övervakningskommittén för EU:s 
regionala strukturfondsprogram Norra 
Sverige. 

Jakob Lundberg 
(jakob.lundberg@ecology.su.se), 
Albaeco konsult, Forskare vid 
Stockholm Recilience Centre, 
Stockholms universitet. 

Jerker Moström (jerker.mostrom@raa.se), 
Riksantikvarieämbetet, Landskapsfrågor 
och GIS. 

Johanna Alton (johanna.alton@ab.lst.se), 
Riksantikvarieämbetet, Landskapsfrågor 
inom kulturmiljöområdet på regional 
nivå. 

Kaj Janzon (kaj.janzon@raa.se), 
Riksantikvarieämbetet, Antikvarie, 
landskap, särskilt landskapets historiska 
dimension. 

Kati Dalkowski 
(kati.dalkowski@naturvardsverket.se), 
Naturvårdsverket, Skog, fysisk 
planering, landskap, friluftsliv, 
hushållningsstrategier. 

Leif Gren (leif.gren@raa.se), 
Riksantikvarieämbetet, 
avdelningsdirektör och handläggare på 
landskapsfrågor. 

Lena Bergils (bergilslena@gmail.com), 
Nordiska kulturlandskapsförbundet/SHF, 
Nordiskt och europeiskt nätverk i 
landskapsfrågor, Natur och kultur inom 
landsbygdsutveckling, EU-projekt (CAP, 
Culture, Leader ). 

Lina Devgun (lina.devgun@raa.se), 
Riksantikvarieämbetet, Implementering 
av ELC i Sverige, Etnologi. 
Mångfaldsfrågot - genus, klass mm, 
kvalitativa studeir av landskap. 

Magnus Ljung 
(Magnus.Ljung@omv.slu.se), Sveriges 
lantbruksuniversitet, Processdeign & -
ledning, Kommunilationsstrategie, 
Aktörssamverkan. 

Margareta Ihse 
(margareta.ihse@natgeo.su.se), 
Stockholms universitet, Professor i 
ekologisk geografi på Stockholms 
universitet. 

Marianne Lindström 
(Marianne.Lindstrom@hik.se), 
Högskolann i Kalmar, Miljöpsykolog, 
forskar om attityder till hållbar 
utveckling, upplevelser av natur- och 
kulturvärden i landskapet, riskperception 
och kommunikation. 

Pernilla Nordström 
(pernilla.nordstrom@ab.lst.se), 
länsstyrelsen i Stockholm, 
Utvecklingsledare, sektorsövergripande 
frågor inom fältet natur -kultur- 
planering - landsbygdsutveckling.. 

Sigrid Bergman 
(sigrid.bergman@w.lst.se), 
Länsstyrelsen i Dalarna, Antikvarie, 
arkeologi och kulturintressen i skog. 

Sofie Andersson Rosell, 
Riksantikvarieämbetet, Praktikant på 
Riksantikvarieämbetet under hösten 
2007. 

Therese Andersson 
(therese.andersson@helsingborg.se), 
Helsingborgs kommun, 
Stadsbyggnadsförvaltningen,  startegisk 
planering och översiktsplaner. 

Ulrika Åkerlund 
(ulrika.akerlund@boverket.se), Bover-
ket, Landskapsarkitekt , landskapsfrågor 
i kommunal översiktsplanering, 
grönstrukturfrågor, vindkraft och 
landskap,  ELC och Plan- och bygglagen 
samt det nationella miljömålet God 
bebyggd miljö.
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Danmark 
Anette Ginsbak (agi@sns.dk), Skov- og 

naturstyrelsen, Arkitekt, 
landskapskaraktärsmetoden, vindkraft, 
planläggning (process). 

Ann Berit Frostholm (abf@dn.dk), 
Danmarks naturfredningsforening, 
Rådgivning om fysisk planläggning 
inom natur- och landskapsskydd, 
Processledare, Dialogpartner till lokala 
och nationella myndigheter. 

Bodil Mortensson (bmo@niraskon.dk), 
Niras-konsulterna, 
Landskapskaraktärsmetoden 
(vägledning), kommunal planering 
(landskap/öppna landskap. 

Jens Pouplier (JPO@birknielsen.dk), Birk 
Nielsen, Landskapsarkitekt, 
Konsult/planhandläggare, 
vindkraftplanläggning, landskapanalys. 

Ole Kristensen (olvkr@ros.mim.dk), 
Miljöcenter Roskilde - Miljöministeriet, 
Administration av fredade områden, 
strandskydd, naturförvaltning, 
planläggning. 

Sören Rasmusen (srs@sns.dk), Skov- og 
naturstyrelsen, Landskap och 
planläggning - spec. vägar och järnvägar, 
kulturmiljö och kulturlandskap, 
bioenergi i landskapet, nybyggnad i 
landskapet, landskapskaraktärsmetoden.

Finland  
Anne Mäkynen 

(anne.makynen@vantaa.fi), Vanda stad, 
Landskapsarkitekt i 
generalplaneringteam i Vanda stads 
stadsplanering. 

Outi Ampuja (outi.ampuja@helsinki.fi), 
University of Helsinki, Noise polution 
problems,  environmental noise, history 

technology, soundscape studies, jurban 
history. 

Satu Mikkonen-Hirvonen (satu.mikkonen-
hirvonen@nba.fi), Museiverket i Fin-
land, Planerar och organiserar 
landskapsvård vid fornlämningar. 

Tapio Heikkilä 
(tapio.heikkila@ymparisto.fi), 
Miljöministeriet, Överinspektör. 

Island 
Axel Birgisson (axel@vgkhonnun.is), 

VGK-Hönnun consulting firm, . 
Frida Björg Edvardsdottir (frida@vso.is), 

Landsskabsarkitekt fagforening, 
landskabsarkitekt driver med 
kommuneplanlegging og diverse 
prosjektarbejde i landskabsforming. 

Jakob Gunnarsson (jakob@skipulag.is), 
National Planning Agency, 
environmental scientist, EIA specialist 
(Energy Information Administration) , 
review programmes subject to the SEA 
(StrategicEnvironmental Assessment) 
statutes, EIS (environmental impact 
statement ). 

Olafur Melsted (olafurm@skipulag.is), 
National Planning Agency, . 

Ragnhildur Siguardardottir 
(ragnhildur.umhverfi@simnet.is), 
Norges Lantbruksuniversitet, 
Naturförvaltare, lektor vid 
Landbruksuniversitetet på Island, driver 

projekt för gräsrotsorganisationer för 
kvinnor i den isländska jordbruket. 
Människor i landskap, förändringar, 
kulturlandskap, medverkande och 
samarbete. 

Sigurros Fridriksdottir (sigurros@ust.is), 
Environment and Food Agency of 
Iceland, Evaluation of environmental 
impact assessment and development 
plans, assessment of projects affecting 
uniqe nature sites. 

Thora Ellen Thorhallsdottir (theth@hi.is), 
University of Iceland, Beskrivning och 
klassificering av landskap, Impact of 
hydroelectric developments and 
geothermal on landscape. 

Gunnar Hjartarson (gunnar.hjar-
tarson@or.is), Reykjavik Energi, 
Miljöledare hos Reykjaviks Energi. 
Ansvarar för att miljöhänsyn tas i projekt 
som företas inom energiproduktion. 
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Norge  
Ann Norderhaug 

(ann.norderhaug@bioforsk.no), Norska 
institutet för bioforskning, Fil.dr. i 
botanikk/kulturlandskap,  jobber bredt 
med forvaltning av kulturlandskap i teori 
og praksis på alle nivåer samt med 
bygdeutvikling basert på 
landskapskvaliteter.. 

Arnold Arnoldussen 
(arnold.arnoldussen@skogoglandskap.no
), Norwegian Forest and Landscape 
Institute, Bärkraftig arealförvaltning, 
Kartläggning av jordresurser. 

Asbjörg Fyhn (afy@fmtr.no), 
Fylkesmannen i Troms, 
Samhällsplanering, landskapsbevarande, 
medborgarmedverkan/planprocess inom 
naturförvaltning/skötsel. 

Audun Moflag (Audun 
Moflag@md.dep.no), 
Miljöverndepartementet, Regional 
planläggning, Implemnetering av 
landskapskonventionen. 

Björn Casper Horgen (bch@md.dep.no), 
Miljöverndepartementet, 
Fritidsbebyggelse och landskap, 
Utveckling i fjällområdena - ???- 
bevarande och utveckling, arealstatisitk, 
kommunal planering och landskap, 
nordiskt samarbete, 
planmyndighetsmötet, Arkitektur och 
landskap. 

Even Gaukstad (even.gaukstad@ra.no), 
Riksantikvarien, Kulturhistoriker, 

sektorssamarbete, samarbete 
natur/kultur, Landskap generellt. 

Eva Katrin R Taule (ekt@fmho.no), 
Fylkesmannen Hordaland, 
Naturforvaltningskandidat fra 
NLH/UMB (Cand.agric.). 
Plankoordinator hos Fylkesmannen i 
Hordaland der vi jobber med prosjektet 
Landskap i kommunal planlegging.. 

Gerd Birgit Tjomsland 
(gerd.birgit.tjomsland@md.dep.no), 
Miljöverndepartementet, Tillvaratagande 
av naturvårds- och friluftsintressena 
inom ramen för planlagen och 
vägledningsmaterial inom regelverk, 
miljö och turism - landskap, 
Konsekvensutredningar. 

Marit Rödseth 
(marit.rodseth@post.hfk.no), Hordaland 
fylkeskommune, Landskap i kommunal 
plan, rettledning. 

Harald Tveit (htv@fmte.no), 
Fylkesmannen i Telemark, 
Landsbygdsutveckling, 
näringsetablering, Primärnäring, 
Processer. 

Per Espeli (per.espeli@t-fk.no), 
telemarkskanalen FKF; Fylkeshuset, 
Koordinator for Regionalparkprosjektet i 
Telemark; Landskap som 
utviklingsstrategi / Bevisstgjøring/Natur- 
Kulturarv og identitet.

. 
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Bilag 3: Program 

Nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen – 
Landskap i förändring 

Onsdag den 12 september 
 Seminariet inleddes den 12 september med att långväga deltagare anlände till 

Stockholm och åkte vidare i gemensam buss till Runö kursgård  

Torsdagen den 13 september 

10.00–11.00  Seminariets öppnande  

 Seminariet inleddes med att Johanna Alton, projektledare för seminariet, presente-
rade sig och lämnade över till moderator Magnus Ljung, miljökommunikatör, Sveri-
ges lantbruksuniversitet som gav en introduktion till seminariet. 
 
Riksantikvarie Inger Liliequist hälsade deltagarna välkomna och Birgitta Elfström, 
Riksantikvarieämbetet, gav en allmän bakgrund till Nordiska ministerrådets bidrag till 
landskapsprojekt. 

11.00–12.00  

 

Genomgång av pågående arbete med den europeiska landskapskonventionen i de nordiska 
länderna 

 Sören Rasmussen, arkitekt, Skov- og Naturstyrelsen i Danmark - Landskabskonven-
tionen og Danmarks opfølgning på den  
 
Björn Casper Horgen, seniorrådgivare, planavdelingen på Miljöverndepartementet i 
Norge - Norsk oppfølging av landskapskonvensjonen 
 
Tapio Heikkilä, överinspektör på Miljöministeriet i Finland – Översikt över genomfö-
randet av den europeiska landskapskonventionen i Finland  
 
Jakob Gunnarsson specialist på National planning agency på Island - The situation 
in Iceland regarding the European Landscape Convention  
 
Leif Gren antikvarie på Riksantikvarieämbetet i Sverige - En lägesbeskrivning om 
hur arbetet med landskapkonventionen har framskridit sedan Sandseminariet 
 

12.00–13.00 Lunch 

13.00–14.00 Inledande föreläsningar till workshop 

 Jakob Lundberg, fil dr i Systemekologi, Sverige – Klimat, landskap och ekosystem i 
förändring 
 
Ann Norderhaug, forskningschef på Bioforsk i Norge – Lokale utfordringer ved 
forvaltning av verdifulle kulturlandskap 

14.00–14.30  Kaffe 

14.30–17.00  Workshop med tre olika teman: 

 1. Process/plan/delaktighet  
2. Metodik  
3. Toleransnivåer (Tålegrenser) 
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Process/plan/delaktighet Metodik Toleransnivåer  
Centrala frågor: 
- Hur ska fackfolk och 
medborgare samverka? 
- Hur skapas ett engage-
mang? 
 

Centrala frågor: 
- Hur kan erfarenheter 
utbytas? 
- Hur kan ett nordiskt sam-
arbete kring metodutveck-
ling ske? 
- Likheter och skillnader i 
metoder? 

Centrala frågor: 
- Vindkraft i kust- och 
fjällvärlden 
- Höghus i våra städer 
- Utbredning av bebyggel-
sen i övergången mellan 
landsbygd och stad? 

”Landskap i kommunal 
planleggning – prosjekt i 
Hordaland”, Eva Katrine R. 
Taule, Norge 

”Vejledning om landskabet i 
kommuneplanlaegningen”, 
Bodil Mortensen, Danmark 

”INCLUDE Upplevelsevär-
den och infrastrukturut-
byggnad”. Marianne Lind-
ström, Fil dr på Naturveten-
skapliga institutionen på 
Högskolan i  

”Fördjupad översiktsplane-
ring i Helsingborg med 
fokus på landskap”, There-
se Andersson, Sverige 

“Sounds in the landscape” 
Outi Ampuja, Finland 

 

”Vindmöller i landskabet”, 
Jens Pouplier, landskaps-
arkitekt på Birk Nielsen, 
Danmark 

Diskussion Diskussion Diskussion 

Sammanställning av vad 
som sagts 

Sammanställning av vad 
som sagts 

Sammanställning av vad 
som sagts 

  

17.45–18.30 Efter workshopen var det planerat för en vernissage av resultaten från de tre 
parallella workshoparna. Diskussionerna drog dock ut på tiden, vilket gjorde 
att man beslutade sig för att flytta vernissagen till efterföljande morgon. 

 Guidad kvällspromenad 

 ”Näs - en grön kil i Trälhavet” Kvällspromenad med Gunila Mossberg, naturskydds-
föreningen och Gudrun Vällfors, Österåkers hembygdsförening vilka berättade om 
Runös förhistoria. 

 
Bild 1: Guidad kvällspromenad på Näs 

19.00  Festmiddag 
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Fredag den 14 september 

8.00–9.00  Vernissage av gårdagens workshop 

9.00–10.00 Viktiga landskapsprojekt i de nordiska länderna 

 Þora Ellen Þorhallsdóttir, professor på biologisk Institutt Islands Universitet på Island  
- The Icelandic Landscape Project  
 
Anette Ginsbak, arkitekt på Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i Danmark - 
Landskabskaraktermetoden i Danmark – hvordan anvendes den? 

10.00 –10.30 Kaffe 

10.30-11.00 Fortsättning på viktiga landskapsprojekt i de nordiska länderna 

 Anne Mäkynen, landskapsarkitekt, Vanda stad i Finland - Kulturlandskap i Vanda 
stadens generalplan  
 
 Audun Moflag, seniorrådgivare på Miljöverndepartementet i Norge - Landskap som 
utviklingsstrategi  
 
Per Espeli, Telemarkskanalen FKF; Fylkeshuset, Telemark i  
 
Norge - Landskap som utvecklingsstrategi – Exempel Telemarkskanalen som regi-
onalpark 
 
Kati Dalkowski, handläggare på Naturvårdsverket i Sverige – Regionala landskaps-
strategier 

12.00–13.00 Lunch 

13.00–14.30 Workshop: Hur går vi vidare? 

 Magnus Ljung höll i en gemensam inledning och introduktion, varefter deltagarna delades 
in i fem grupper för att diskutera seminariets slutsatser och föreslagna åtgärder samt hur 
den fortsatta planeringen för det nordiska samarbetet ska iståndsättas. 

14.30–15.00 Kaffe 

15.00–16.00 Resultatet av workshopen 

 En genomgång av de slutsatser som man kommit fram till i gruppdiskussionerna i 
workshopen fördes i plenum. Genomgången följdes av en diskussion om hur vi går 
vidare. Ämnen som diskuterades var bland annat: 
  

• hur det fortsatta nordiska samarbetet ska organiseras 
• finansiering av gemensamma projekt 
• ansvarsfördelning 
• vilket land som kan ta på sig värdskapet för nästa seminarium  
• vilket tema som skulle kunna vara aktuellt för nästa seminarium 

16.00–16.30 Avslutning av seminariet 

 Magnus Ljung redogjorde kort om slutsatserna från seminariedagarna och och 
Johanna Alton avslutade seminariet.  

17.30–18.00 Konstvandring på Runö kursgård 

19.00 Middag 

Lördagen den 15 september 

8.00–16.30  Exkursion 
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Förord


Landskapet är ett resultat av flera parallella processer, såväl naturliga som kulturella. Betraktelsen av landskapet utgör en ögonblicksbild av ett samspel mellan ett oändligt antal faktorer som ständigt påverkar och förändrar landskapet. Summan av den här ständiga påverkan är landskapet, oavsett vad betraktaren lägger för värderingar på landskapet. Därför fokuserar den europeiska landskapskonventionen på planering och utveckling av landskapet och mindre på bevarande och skydd. Landskapskonventionen slår fast landskapets betydelse för människors välbefinnande. Konventionen gör ingen skillnad på stad och landsbygd, förort och tätort, vackert eller oskönt, värdefullt eller degraderat – konventionen omfattar hela landskapet. 


Landskapskonventionens avsikter är att det europeiska landskapet skall kunna skyddas, förvaltas och utvecklas på ett hållbart sätt och uppmuntrar till samarbete mellan de europeiska länderna, för att säkerställa "det gemensamma landskapsarvet".


Idag har 29 europeiska länder ratificerat den europeiska landskapskonventionen, det vill säga accepterat och förbundit sig att implementera konventionens intentioner i arbete med landskap. Tre av de länder som ratificerat är Finland, Norge och Danmark. Sverige har signerat konventionen, alltså accepterat innehållet i konventionen och Island har vare sig signerat eller ratificerat konventionen.


De nordiska länderna har många likheter, såväl när det gäller landskapet i sig men som befolkningsmönster, politiska och administrativa system och lagstiftning. Nordens läge i norra Europa ger speciella förutsättningar och utmaningar som länderna tjänar på att hantera gemensamt. Nordiska ministerrådet har därför pekat ut ett nordiskt samarbete kring landskapskonventionen som ett särskilt prioriterat område i sitt miljöhandlingsprogram för 2005–2008.


Det seminarium som arrangerades av Riksantikvarieämbetet i mitten av september år 2007 som i huvudsak finansierades av Nordiska ministerrådet men även av Riksantikvarieämbetet, syftade till att skapa förutsättningar för ett nordiskt samarbete i arbetet med implementeringen av den europeiska landskapskonventionen.


Johanna Alton

Sammanfattning


Den 13–15 september 2007 arrangerades ett nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen med tema Landskap i förändring. Till seminariet bjöds representanter in från de nordiska länderna. Seminariet är en uppföljning av det seminarium som hölls hösten 2004 i Sand i Norge. Seminariet som arrangerades av Riksantikvarieämbetet, finansierades huvudsakligen av Nordiska ministerrådet, inom ramen för Miljöhandlingsprogrammet 2005–2008. 


På seminariet deltog ett 50-tal experter från de fem länderna i Norden. Det bestod av två seminariedagar och en endagsexkursion.


Seminariets huvudsakliga målsättning var att:


· få till stånd ett levande, fungerande nätverk för nordiskt samarbete kring landskap


· skapa förutsättningar för gemensamma nordiska landskapsprojekt


· utbyta erfarenheter mellan de nordiska länderna


De nordiska länderna har flera likheter när det gäller plan- och förvaltningssystem, sociala aspekter, men även när det gäller landskapet i sig. Vi står idag inför gemensamma utmaningar ifråga om kravet på energiomställning i samband med de klimatförändringar som observerats under senare år. Exploateringstrycket i landskapet omkring våra större städer, blir allt högre på grund av den omfattande urbaniseringen. Det ställer krav på den kommunala planeringen och dess processer. 


De nordiska länderna ser ett stort behov av ett nordiskt samarbete och seminariet resulterade i en rad konkreta förslag och idéer till ett fortsatt samarbete såsom att göra en kartläggning av respektive lands arbete med landskap, för att underlätta initiativ till kontakter, upprätta en nordisk webbaserad landskapskalender, där en förteckning av evenemang som berör nordiskt landskap ska finnas samlad samt att skapa gemensamma mötesplatser i form av småseminerier med specifika teman, för att skapa kontaktytor som kan mynna ut i gemensamma projekt.


Det framkom starka önskemål om att följa upp detta seminarium med ett seminarium, vilket arbetsgruppen kommer att verka för att genomföra.           


Inledning


De nordiska länderna har mycket gemensamt när det gäller plan- och förvaltningssystem, sociala aspekter, kulturhistoriska, traditionella och naturvårdsaspekter. Man kan även se likheter mellan länderna när det gäller befolkningsmönster, politiska och administrativa system och den nationella lagstiftningen. Nordens läge i Europas norra utkanter ger särskilda förutsättningar som avspeglar sig i landskapet. De nordiska länderna skulle vinna mycket på att gemensamt anta utmaningar som uppstår när det gäller bevarande, förvaltning och utveckling av landskapet. De senare årens klimatförändringar ställer höga krav på förändring ifråga om energiomställning och exploateringstrycket i landskapet omkring de större städerna blir allt högre på grund av den omfattande urbaniseringen. 


Med samverkan mellan de nordiska länderna, skulle länderna kunna stärka sin position i landskapssammanhang både på europeisk och internationell nivå. Det är således viktigt att fokusera på förhållanden som länkar samman de nordiska länderna, vilket skapar förutsättningar för en gemensam framtida syn på bevarande, förvaltning och planering av det nordiska landskapet, samtidigt som man bör värna om de stora olikheter som finns länderna emellan. 


Ett nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen hölls på Runö, tre mil norr om Stockholm den 13 –15 september år 2007, vilket var det andra seminariet med fokus på nordiskt samarbete kring landskapskonventionen. Det tidigare seminariet hölls i Sand, Norge år 2004. Seminariet i Sand var i sin tur en fortsättning på förprojektet Nordens landskap som genomfördes åren 2001–2003. Arbetsgruppen för Natur, Friluftsliv och Kulturmiljö (NFK) under Ämbetsmannakommittén för miljö i Nordiska ministerrådet har beviljat medel till samtliga tre projekt. 


Sammankomsten i Sand generade ett antal förslag på hur ett fortsatt samarbete skulle kunna utvecklas mellan de nordiska länderna. Man ansåg att de viktigaste åtgärderna var att bygga ett nordiskt nätverk för landskap, kontinuerligt erfarenhetsutbyte som en metod i kunskapsutveckling samt skapa förutsättningar för gemensamma nordiska insatser och projekt i europeiska och internationella sammanhang. Det kan konstateras att man inte lyckades nå ända fram till ett genomförande av åtgärderna.


Seminariet som nu genomförts på Runö ska ses som en fortsättning på de diskussioner och de resultat som nåddes i Sand 2004 och är ytterligare ett steg i riktning mot ett nordiskt samarbete kring landskap. Till Runö kom 48 experter från de fem nordiska länderna, varav 6 var från Danmark, 4 var från Finland, 8 var från Island, 11 var från Norge, 19 från Sverige.


Seminariedeltagarna representerade flera olika sektorer såsom kulturmiljövård, naturvård, samhällsplanering, landskapsarkitektur, systemekologi och miljöpsykologi. Det deltog personer på såväl departementsnivå, regional som lokal nivå. Flera personer från universitetsvärlden deltog också.


Seminariets huvudsakliga målsättning var att:


· klargöra nyttan av hur den europeiska landskapskonventionen kan implementeras nationellt, regionalt och kommunalt i de nordiska länderna


· stärka kontakten och bygga ett levande, fungerande nätverk för nordiskt samarbete kring landskap, inom lokal, regional och nationell planläggning inom områden som kulturmiljövård, naturvård, lantbruk och turistsektorn


· skapa förutsättningar för initiativ till gemensamma landskapsprojekt mellan de nordiska länderna 


· utbyta erfarenheter mellan de nordiska länderna 


På seminariet skapades tillfälle att diskutera gemensamma strategier för att utveckla tillämpningen av landskapskonventionen i en särskild kontext. De angelägna frågor som ansluter till detta lyftes fram på seminariet:


· Plan/process/delaktighet


· Metod


· Toleransnivåer (Tålegrenser)


Riksantikvarieämbetet stod som arrangör för seminariet ledd av projektledare Johanna Alton med en intern referensgrupp knuten till sig där Leif Gren, Kaj Janzon, Jerker Moström och Erika Nilsson ingick. Riksantikvarieämbetet finansierade även en mindre andel av seminariet. Arbetsgruppen för seminariet har bestått av följande nordiska representanter:


Sverige 
Johanna Alton, projektledare, Riksantikvarieämbetet 



Kati Dalkowski, Naturvårdsverket 

Danmark
Sören Rasmussen, By- og Landskabsstyrelsen

Norge
Björn Casper Horgen, Miljöverndepartementet

Island
Jakob Gunnarsson, National Planning Agency

Finland
Tapio Heikkilä, Miljöministeriet



Satu Mikkonen–Hirvonen, Museiverket 

Seminariet


Seminariet inleddes med att den svenska riksantikvarien Inger Liliequist, hälsade deltagarna välkomna. Hennes anförande följdes av Birgitta Elfström, chef kulturmiljöavdelningens inriktningsenhet på Riksantikvarieämbetet som även ingår i Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för natur- friluftsliv och kulturmiljö (NFK). Birgitta gav en bakgrund till intentionerna med Nordiska ministerrådets Miljöhandlingsprogram (2005–2008) samt de bidrag till landskapsprojekt som ges ut inom ramen för handlingsprogrammet, varav ett av bidragen är till detta seminarium.


1. Presentation av pågående arbete med den europeiska landskapskonventionen i de nordiska länderna


1.1 Danmark


Av Søren Rasmussen, By- og Landskabsstyrelsen


Status for landskabskonventionen


Indledningsvis gav Rasmusen en orientering om hovedprincipperne i Den europæiske landskabskonvention og om det tidligere fællesnordiske projekt om opfølgning på konventionen, der er beskrevet i rapporten ”Nordens Landskap”. Heri findes bl.a. en del anbefalinger, der gav grundlag for såvel det nordiske landskabsseminar i Sand i Norge i 2004.


Landskabskonventionen blev åbnet for signering i oktober 2000. Af de i alt 47 medlemslande af Europarådet har 34 pr. 1. september signeret konventionen, heriblandt Sverige. 27 lande har signeret og ratificeret, heribland Norge, Finland og Danmark.


Danmark og konventionen


Ansvaret for varetagelse af landskabskonventionen flyttes pr. 1.10.07 fra Skov- og Naturstyrelsen til den nyoprettede ”By- og Landskabsstyrelsen” i Miljøministeriet.


Fra dansk side har man kun undtagelsesvist deltaget i europæiske møder om konventionen, og på nationalt niveau gøres der meget lidt for at udbrede kendskabet til konventionen. Arbejdet med selve landskabskonventionen har altså hidtil været prioriteret lavt i forhold til andre opgaver. 


Danmark og landskabet


Det betyder dog ikke, at der ikke arbejdes med landskab i planlægning og forvaltning.


· Landskab har fået en klar og mere fremtrædende rolle i den reviderede planlov og i regeringens landsplanredegørelse.


· Der laves ikke samlet landsplanlægning, men det nationale engagement sikres gennem dialogprojekter, og i disse projekter er der ofte stærk fokus på landskab


· Den tilsvarende fokus findes i en række aktuelle nationale lokaliseringsprojekter om kontroversielle emner som vindmøller, sommerhuse, bioenergi og infrastrukturanlæg.


· Med kommunalreformen pr. 1.1.07 er 275 kommuner blevet til 98, og de har bl.a. overtaget ansvaret for landskabet fra amterne (län), der er nedlagt. Det giver store udfordringer for kommunerne, der traditionelt har planlagt for byområderne.


· En vigtig satsning har derfor været at udvikle en metode til kortlægning af  landskabsværdierne – Landskabskaraktermetoden. Den er udviklet i et samarbejde mellem By- og Landskabsstyrelsen, konsulenter, amter og kommuner til brug for kommunernes planlægning. Efterfølgende er den udsendt som vejledning til kommunerne (Metoden blev gennemgået i efterfølgende oplæg på seminariet). 


· Metoden afprøves i en række projekter landet over


· Kommunernes Landsforening bakker op om metoden og forsøger at hjælpe kommunerne i gang med landskabsarbejdet.


Særlige udfordringer


På planlægningsområdet er der altså god aktivitet i forhold til landskabskonventionen og dens mål og anbefalinger. Men hvordan får man gang i det brede, ikke planlægningsorienterede arbejde, herunder formidling, undervisning og bevidstgøring ? Det ligger uden for planbureaukratiets normale ansvarsområder, så måske skal man inddrage helt nye myndigheder, personer eller institutioner – give stafetten videre. 


Her er behov for at udveksle erfaringer – de nordiske lande imellem. 


1.2 Norge


Av Bjørn Casper Horgen, Miljøverndepartementet


Organisering


Miljøverndepartementets planavdeling har koordineringsansvaret for landskapskonvensjonens implementering i Norge, og er sekretær for en arbeidsgruppe der naturforvaltnings- og kulturminneavdelingen også deltar, sammen med Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren. Det er arbeidet med informasjonsmøter og samhandling med andre aktuelle departementer og direktorater, bl.a. knyttet til landbruk, reiseliv, regional utvikling, helse og samferdsel.

Lovverk


I forslaget til ny plandel av plan- og bygningsloven, som snart skal legges fram for Stortinget, er landskap tatt inn som begrep både som formål og som viktig hensyn i planlegging og konsekvensutredning. Landskapskonvensjonens brede definisjon av landskap er tatt inn i lovenkommentarene.  Det arbeides med å utforme retningslinjer for vurdering av landskap i kommuneplaner og konsekvensutredninger.

Nasjonal landskapspolitikk


I St.meld. nr. 26(2006–2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand er tatt inn mål for oppfølging av landskapskonvensjonen. Regjeringen vil øke bevisstheten om landskapets betydning i all planlegging og utvikling, og øke kunnskapen om endringer i landskapet. Regjeringen vil også utarbeide bedre metoder og verktøy for sikring og videreutvikling av landskapsverdier.

Hva skjer?


Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren har utarbeidet en felles strategi for arbeidet med landskap, som følges opp i et konkret handlingsprogram. Arbeidsgruppa for landskap støtter en del konkrete utviklingsprosjekter, bl.a. et prosjekt i Hordaland fylke om Landskap i kommunal planlegging, i Telemark fylke om Telemarkskanalen som regionalpark og et filmprosjekt om landskapsopplevelser.

Erfaringer og utfordringer


Etter at Norge ratifiserte konvensjonen, har landskapsbegrepet kommet mer i fokus. Det er utviklet bedre samarbeid på tvers av sektorer, selv om dette er ressurskrevende. Landskapsfokus har ført til holdningsutvikling om fysisk utforming og kvalitet, og det er utviklet enkelte gode prosjekter. Men landskap står fortsatt svakt argumentmessig, og det er for lite kunnskap både blant politikere og planleggere. Arbeidet med landskap skjer i mange og lite koordinerte fora. Det er fortsatt uenighet om hva som ligger i begrepet – fortsatt er det en hovedvekt på det ”klassiske” landskapsidealet med vekt på det estetiske. 



Bild 2: Den första seminariedagen


1.3 Finland


Av Tapio Heikkilä, Miljöministeriet


Finland godkände den europeiska landskapskonventionen 16 december år 2005. Konventionen och tillhörande lag har satts i kraft med en separat förordning så att konventionen trädde nationellt i kraft 1 aril år 2006. Ansvaret för genomförandet av konventionen fördelas mellan miljöministeriet och museiverket. 


Finlands nuvarande lagstiftning, program inom förvaltningen och praxis uppfyller redan förpliktelserna i konventionen. Därmed medför inte verkställandet av konventionen direkta ändringar i lagstiftningen. De medel som finns tillgängliga i markanvändnings- och bygglagen, naturvårdslagen samt bestämmelserna om stöd inom jord- och skogsbruket är betydelsefulla vid genomförandet av konventionen. Det finns dock bestämmelser om vården av miljöns estetiska värden och kulturvärden även i många andra lagar.


De riksomfattande målen för markanvändningen inom markanvändnings- och bygglagen förpliktar till att främja vård av landskapsvärden vid planeringen av områdesanvändning och myndighetsverksamhet. Målen förutsätter bland annat att nationellt sett värdefulla landskapsområden och kulturmiljöer ska anvisas i landskapsplanerna.


Det finns 156 nationellt värdefulla landskapsområden och 1 772 kulturmiljöobjekt. Landskapsområdena är omfattande kulturlandskapshelheter som domineras av odlingslandskap. Kulturmiljöerna är mer avgränsade, främst objekt som representerar den byggda miljön. Både landskapsområden och kulturmiljöer kartlades i Finland i början av 1990-talet. Som bäst utför museiverket en omfattande utredning. På basis av den kommer uppgifterna om kulturmiljöobjekten att uppdateras inom de närmaste två åren. Man planerar också att påbörja uppdateringen för landskapsområden inom en snar framtid.


Enligt naturvårdslagen kan man i Finland inrätta landskapsvårdsområden för att bevara landskapsbilden eller kulturlandskaps skönhet, dess historiska särdrag eller andra därmed sammanhängande särskilda värden. Man har nyligen inrättat tre landskapsvårdsområden: ett av riksintresse i Ekenäs och två regionalt värdefulla områden i nordöstra Finland. Det är i huvudsak ovannämnda värdefulla landskapsområden som kommer i fråga som landskapsvårdsområden. Som bäst pågår beredningen för ett antal nya områden.


Trots att landskapskonventionen inte direkt har krävt några ändringar i Finlands lagstiftning är det uppenbart att landskapsfrågorna kommer att beaktas i högre grad än tidigare i lagstiftningsprojekt framöver. Landskapskonventionen ger politiskt och administrativt stöd för att främja landskapsvården både på det allmänna planet och som praktiska projekt. Konventionen sporrar också till samhällsdiskussion om ämnet. Det beror i hög grad på de behöriga myndigheternas aktivitet hur väl landskapskonventionens mål uppfylls i framtiden.


De stora fördelarna med den europeiska landskapskonventionen är att den redan i sig erbjuder en utmärkt möjlighet till en dialog mellan myndigheterna som ansvarar för landskapsvården och forskare i olika länder inom Europa. Förhoppningsvis utvidgas denna kontakt i framtiden även mellan de politiska beslutsfattarna och icke-statliga organisationer. Det nordiska landskapssamarbetet är ett bra exempel på växelverkan som sporrar till nya metoder för att trygga de unika värdena i våra mångskiftande kulturlandskap. 


1.4 Island


By Jakob Gunnarsson, National Planning Agency


In the autumn of 2004 following the seminar in Sand in Norway an ad hoc work group was organised by the National Planning Agency and The Environment and Food Agency in Iceland to try to establish an overview of the status of landscape in the various Icelandic legal statutes as well as an overview of the work that had been done involving landscape methodology, both in assessing landscape value and also in evolving methods to assess the impacts that projects or plans were having upon the landscape. The conclusions of the work group was that a recognised or standard methodology regarding the above mentioned issues was clearly lacking in Iceland, both in theory and practice, with the exception of the work carried out for the 1st frame work plan for energy which Þóra Ellen will be telling us more about tomorrow in her lecture. We also found that it would be necessary to formulate a clear policy by the government on landscape and it would be advisable to strengthen some of the law statutes with regard to landscape. There were other suggestions that the group presented to the Ministry for the Environment but at that moment the work group did not think that Iceland should become a signatory to the ELC. By and large the Ministry concurred with the work group’s viewpoints and further pointed out that the ELC placed a lot of emphasis on cultural landscape whereas, in the ministry’s opinion, the natural landscape of Iceland should receive the most attention. 


A few months later work began on the second phase of the Framework Plan for energy under the auspices of the Ministry of Industry and also the Ministry for the Environment. Special attention was to be given to the high temperature geothermal regions and landscape. Again Þóra will.....However since 2004–2005 a lot has been going on as far as landscape matters in Iceland are concerned; first and foremost the Iceland project that you will hear about tomorrow but also various master theses at the Universities dealing with landscape, a comprehensive compilation from various countries of the different methods used to assess landscape value and methods to assess the impact of plans and projects on the landscape. Furthermore the Association of Icelandic Landscape Architects have been instrumental in introducing the ELC and at their behest the convention has been translated into Icelandic. Although nothing has been decided at the Ministerial level regarding signing or ratifying the convention we feel we have come quite along way in landscape matters in Iceland since 2004 and will be even further along when the Iceland project is completed. 


For the moment there are no preparatory work concerning the ELC on the ministry's agenda. Perhaps after the completion of the Iceland landscape project due in 2009–2010. But there probably will not be any initiatives for projects comparable in scope to the ILP planned in Iceland.


1.5 Sverige


Av Leif Gren, Riksantikvarieämbetet


Sverige har ännu inte ratificerat landskapskonventionen (ELC). Men i ett regeringsuppdrag år 2005 anges att Riksantikvarieämbetet (RAÄ) skall ”…utarbeta ett förslag till nationellt genomförande av Europeiska landskapskonventionen. I uppdraget ingår en översyn av ansvarsfördelningen mellan myndigheter när det gäller landskapsfrågor”.


För RAÄ är detta uppdrag av särskilt intresse eftersom det går utöver kulturmiljösektorn. Riksantikvarieämbetets förslag är preliminärt att ratificera med hög ambitionsnivå och profilering av landskapet. Andra tänkbara vägval vore att inte ratificera, att ratificera på miniminivå, eller att ratificera med hög ambitionsnivå utöver miniminivån.


För att genomföra uppdraget har RAÄ genomfört en arbetsgång och förankring som inkluderat många seminarier och arbetsmöten, en referensgrupp med ett 15-tal myndigheter och organisationer, samt löpande externa kontakter, både inom och utom Sverige.


Landskapskonvention kan uppfattas på olika sätt, som en pålaga och tvång eller som möjlighet och nytta. RAÄ ser gärna ELC som en morot hellre än piska. Det som är särskilt positivt är att ELC sätter människans livsmiljö i centrum, är ett värdefullt redskap inför utmaningar i framtidens landskap, uppmanar till internationell solidaritet och goda exempel. Som exempel på utmaningar i framtidens landskap vill RAÄ lyfta fram att:


· Fler vill påverka landskapet


· Regioners betydelse ökar


· Inflyttningen till storstäder fortsätter


· Internationella kontakter ökar


· Marknaden blir allt gränslösare


· Upplevelseekonomin fortsätter att utvecklas


· Värderingar förändras allt snabbare


· Klimatfrågan allt viktigare, ex. biobränsle


ELC behövs som morot inom alla målområden och ELC:s grundstenar, som handlar om Stad och land, det som är värdefullt respektive ”värdelöst”, den Ständig förändringen och framåtblickandet, samspelet mellan människa och miljö, samt den sociala funktionen med delaktighet och demokrati. RAÄ:s tematiska problemanalyser följer kraven i ELC på nödvändiga medel. De teman vi koncentrerat oss på är: helhetssyn och ansvarsfördelning, regelverk, styrmedel och förvaltning, kartläggning, värdering och mål, utbildning och forskning, medborgardialog och ökad medvetenhet samt internationellt samarbete. Några färdiga åtgärdsförslag finns inte än, men exempel på vilka medel som behövs i Sverige är att införa ett landskapsråd som är rådgivande, uttolkande, att införa landskapsbegreppet i lagar, att bredda besluts- och planprocesser, att stärka medborgarinflytande, att motverka sektorisering, att fånga upp konflikter i tidigt skede, samt att utveckla internationellt arbete.


2. Föreläsningar inför workshop I


2.1 Klimat, landskap och ekosystem i förändring


Av Jakob Lundberg, fil. dr. i systemekologi, Stockholm universitet, 
Sverige


Jakob Lundberg talade om de utmaningar en allt mer mänskligt dominerad planet innebär. I takt med en ökad världsbefolkning samt nya störningsmönster (t.ex. klimat och förluster av biologisk mångfald) så ställs nya krav och lösningar på hur vi ska hantera landskapet och naturresurserna. Fördraget utgick delvis från resultat från hans forskning samt ifrån FN:s Millennium Ecosystem Assessment (www.maweb.org), den största studien någonsin av tillståndet i världens ekosystem och deras betydelse för samhälle. Hittills har vi sett vatten, ren luft, pollinering av grödor m.m. som en slags naturens ”gratistjänster” som inte ansetts ha något nationalekonomiskt värde. Nu växer insikten om att dessa resurser är långtifrån obegränsade.


Att värna om fungerande ekosystem och nyttja dessa resurser är också ekonomiskt lönsamt, men för att detta ska bli en realitet krävs bland annat betydande politiska och institutionella reformer, ett ökat samarbetet mellan olika brukare och nyttjandegrupper och avskaffandet av ohållbara subventioner.


2.2 Lokale utfordringer ved forvaltning av verdifulle kulturlandskap 


Av Ann Norderhaug, forskningschef på Bioforsk i Norge


Hela landskapet är påverkat av mänsklig aktivitet. Jordbrukslandskapet är format av årtusenden av traditionellt brukande som lämnat spår i landskapet. Anne Norderhaug är forskningschef på Bioforsk i Midt-Norge. Hennes föreläsning utgick från den historiska landskapsutvecklingen och dess olika lämningar i dagens landskap, med exempel från Sör-Trondelag en fylke i mellersta delen av Norge.


Landskapet i Sör-Trondelag består av en rad med höga värden i form av kulturminnen, landskapshistoria, biologisk mångfald samt estetiska och sociala värden. Olika fackområden har olika perspektiv när man betraktar landskapet och man lägger olika vikt vid värden i landskapet. Medan biologen ser floran, studerar kulturhistorikern spåren av den historiska hävden. Ett innehållsrikt landskap som representerar höga värden inom flera fackområden är ett rikt och värdefullt landskap. Vari finns då dessa värden och hur kan de hur bevaras de så att inte vissa värden går förlorade till förmån för andra? 


Även om vi idag har god kunskap om landskapets olika dimensioner finns det fortfarande luckor som behöver fyllas med ny kunskap, vilka vi skulle behöva identifiera. Men även om vi hade en fullständig kunskap är den värdelös om den inte kommer till kommunernas tjänstemäns, allmänhetens och fastighetsägares kännedom. Därför är kunskapsförmedlingen oerhört viktig för bevarande och utveckling av landskapet.


För att kunskapen om landskapet ska kunna förmedlas måste emellertid landskapet vara tillgängligt för alla. Områden som av olika skäl inte kan nås av allmänheten kan heller inte kommuniceras. Det kan vara områden som ligger på privat mark som är otillgängliga på grund av igenväxning eller saknar transporter.


Genom rätt skötsel kan värdena i landskapet upprätthållas och utvecklas men det gäller att känna till vilken form av skötsel som är lämplig för att upprätthålla värdena. 

Ett helhetsperspektiv på landskapet är en förutsättning för bevarande och utveckling av landskapets olika dimensioner. Denna helhetssyn är såväl geografisk som tidsrelaterad. Förvaltning av landskapet ska bygga på ett totalintryck och inte delas in sektorsvis. Därför måste vi arbeta sektorsövergripande med gemensamt utformade verkningsmedel, med gemensam förståelse för landskapsvärden och arbeta mot gemensamma mål för landskapet.


Ett landskap med höga värden är en resurs för samhället inte bara med utgångspunkt från turismen utan även för bygdeutvecklingen, i nischproduktionen och för invånarnas livskvalitet med en hälsobefrämjande närmiljö.


3. Workshop I


Det pågår många projekt i de nordiska länderna som innefattar metodutveckling för värdering av landskap. Ett erfarenhetsutbyte mellan projekten skulle kunna bidra till att dubbelarbete undviks. Därför ansåg arbetsgruppen att detta måste tas upp för diskussion på seminariet. Konventiones intentioner är dock inte bara att ta fram en värderingsmetod i landskap, den syftar lika mycket på processen att få in arbetet med aktörer i utveckling och planering av landskap som exempelvis allmänheten och frivilligorganisationer. 


Viss påverkan har en styrning där beslut fattas på europeisk eller på nationell nivå utan att allmänheten får något reellt inflytande i praktiken, sådan påverkan kan vara omfattande infrastrukturutbyggnader, vindkraft, stora bostadsbyggnadsprojekt eller andra landskapspåverkande arbetsföretag. Gränsen för vad ett landskap klarar av att härbärgera utan att dess värden går förlorade är annu inte klarlagd. Men sannolikt beror det på i vilket landskap projektet förläggs. De nordiska länderna har olika erfarenheter av exploatering som kan tänja på sådana gränser som borde tas upp för diskussion. 


De tre teman som slutligen valdes ut för denna workshop har föregåtts av en diskussion om vilka frågor som bör prioriteras. Slutligen kunde arbetsgruppen ställa upp följande teman som utgör underlag för den första av seminariets två workshops:


Tema 1: Process/plan/delaktighet


Tema 2: Metod


Tema 3: Toleransnivåer (Tålegränser)


3.1 Tema 1: Process/plan/delaktighet


3.1.1 Landskap i kommunal planleggning – prosjekt i Hordaland


Av Eva Katerine R. Taule, Rådgivare hos fylkesmannen i Hordland i Norge


Innlegget tar for seg samarbeidsprosjektet Landskap i kommunal planlegging som går for seg i Hordaland. Det er en del av oppfølginga av den europeiske landskapskonvensjonen og er støttet av Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet. Målet med prosjektet er å forvalte landskapskvaliteter på ein bedre måte gjennom kommunal arealplanlegging. Kommunene Granvin, Lindås, Samnanger og Sund er med i prosjektet med ulike planprosesser. De fire kommunene representerer ulike utfordringer i planområdet, naturkvaliteter og størrelse. Her er kulturlandskap, åpent kystlandskap, tettstedsutvikling, boligfelt og naturverdier. Fra Fylkesmannen i Hordaland deltar både helseavdelinga, miljøvernavdelinga og landbruksavdelinga, og fra Hordaland fylkeskommune deltar kommunesamarbeid og kultur- og idrettsavdelinga. 

I landskapskonvensjonen er bevisstgjøring og medvirkning sentralt, og dette prosjekte vektlegger planprosessene mer enn faglige analyser. Fagmiljøene sitter på kompetanse om hva som er landskapsverdier og hvordan disse kan ivaretas. Samtidig har innbyggerne i en kommune mye kunnskap om hva som er kvalitetene i landskapet på sin heimplass. Helseperspektivet og medvirkning for alle er viktige stikkord i prosjektet.

3.1.2 Landskapsstrategi inom ramen för fördjupad översiktsplanering i Vege 


Av Therese Andersson, strateg på Helsingborgs kommuns planavdelning i Sverige


Kommunledningarna i de tre grannkommunerna Helsingborg, Höganäs och Ängelholm initierade 2005 ett samarbete mellan de tre kommunerna i kustbygden vid den inre delen av Skälderviken, en kustbygd från Jonstorp till Utvälinge, Tånga, Rögle, Vegeholm till Ängelholm, delad av kommungränser och tidigare även av länsgräns. För alla tre kommunerna är området på sätt och vis ett utkantsområde, men det som är ett utkantsområde i Helsingborgs stad/kommun är samtidigt ett närområde till staden Ängelholm. För Höganäs och Ängelholm är kustbygden en förbindelselänk mellan de båda städerna. Kustbygden attraherar människor med naturvärden såsom goda livsmiljöer, rekreativa värden och turistiska lockelser. Det finns ett stort behov av att tydliggöra kustbygdens utvecklingspotential.


För att stödja utvecklingen i området har kommunerna valt att ta fram en gemensam fördjupad översiktsplan där man fokuserar mer på potentialen för boende, kommunikationer, turism och rekreation. Utgångspunkten i arbetet är att området måste ses som en sammanhållen helhet, oberoende av kommungränser, med målsättningen att också inlemma området i ett regionalt sammanhang och skapa ett underlag för beslut kring Västkustbanan och en ny station. En gemensam dialog med boende och verksamma i området är en förutsättning för projektet. 


Ledord för den fördjupade översiktsplanen är sålunda att utveckla boende, rekreation, turism, vattenmiljöer samt kommunikationer med fokus på en ny järnvägsstation. Arbetet skall ha ett helhetsperspektiv på området. Arbetets utveckling har inneburit att det efterhand tydligare framgått att det är landskapet som är utgångspunkt. Hur ser landskapet ut i området och vad är dess specifika förutsättningar och behov? Hur kan en utveckling av området ske med ett hållbart nyttjande av landskapets attraktivitet och värde.


Landskapet som utgångspunkt


I den fördjupade översiktsplanen beskrivs områdets höga natur- och kulturvärden och boendekvaliteter, vilka ger området dess karaktär. Ett hållbart nyttjande av landskapets attraktivitet och värde är dock grundförutsättningen för områdets stora kvaliteter och utvecklingsmöjligheter. En utveckling av området skulle kunna vara att se vardagslandskapets potential som attraktivt boende i en naturnära miljö. Området kan emellertid genom dess höga natur- och kulturlandskapsvärden även betraktas som ett besöksmål i sig. Därmed kan det inom området tas tillvara och utvecklas ett flertal aktiviteter för det rörliga friluftslivet såsom vandringsleder, fiske, fågelskådning, kanotpaddling och golfbanor.


Kulla- och Bjärehalvöarna ramar in Skälderviken som i sin sydligaste vik tar emot Vegeåns vattendrag som länkar till Söderåsens naturområde. Hur kan området utvecklas i relation tilloch samverkan med dessa natur- och turismområden?


Syftet är att få fram en fördjupad översiktsplan med ett landskapsperspektiv det vill säga, den fördjupade översiktsplanen blir en strategi för landskapsutvecklingen. Därmed finns ett underlag för framtida beslut om åtgärder som krävs för ett hållbart nyttjande och bevarande av landskapet, landsbygden och den biologiska mångfalden. En landskapsstrategi för Vegeområdet kan användas i det fortsatta naturvårdsarbetet, inom ramen för Vattenmyndigheten och Vattendragsförbundet men även för utveckling av det lokala boendet med service och näringsliv m.m.


3.1.3 Diskussion


De två ovanstående anförandena låg till grund för den följande diskussionen om planer, processer och delaktighet, som här refereras. 


Tidigt i diskussionen kunde ett antal frågor identifieras:


· ambitionen/viljan att förbättra måste vara en utgångspunkt för allt arbete med landskap och delaktighet - hur skapas ett engagemang? 


· Hur ska fackfolk och medborgare samverka?


· Behövs ett parallellt spår med den redan demokratiska processen eller är det något i den redan befintliga processen som behöver förändras?


En effektivare samverkan kräver att ansvar och roller förtydligas. I detta arbete ryms alla aktörer. Alla måste vara medvetna om sitt eget ansvar för den europeiska landskapskonventionen och vad den står för. I ansvaret ligger även ett förpliktigande. För att kunna agera behöver rollerna förtydligas, dels för att den egna rollen ska vara tydlig, dels för att det inte ska råda tveksamhet om vad som ryms i andras roller och ansvar. Detta skapar en trygghet och en kreativ process. 


Det allt tydligare kravet på delaktighet från medborgarnas sida kräver en kompetent och lyhörd processledare i samhällsprojekt som berör landskap. Alltmer talas det om den förändrade expertrollen, att det inte längre går att med ett uppifrån-perspektiv lägga restriktioner eller starta engagemang i all välvilja. Processledaren ska kunna ta in experter där det behövs men också kunna hantera olika typer av dialoger. Det viktiga i dialogerna är att alla aktörer värderas lika. I detta ligger att allmänheten kan ta steget från betraktare till aktör i en process. Genom landskapskonventionen tydliggörs politikens och förvaltningens ansvar för att allmänheten betraktas som aktör. 


Kompetens och ökad medvetenhet om landskap är en viktig aspekt på huruvida en aktör kan vara aktiv. Skolan har ett stort ansvar för att öka medvetenheten och stärka kompetensen om landskap hos medborgarna. Stärkt kompetens hos processledare bör öka kvaliteten på delaktighet. Stärkt kompetens hos förvaltning och politiker bör leda till bättre beslut. Stärkt kompetens hos allmänhet gör att kraven på kompetens hos processledaren ökar. Kunskapen hos de lokala aktörerna är mycket viktig. Man måste skapa/fånga en stolthet för den kunskapen och om landskapet hos dessa aktörer. Kunskap hos alla aktörer ökar medvetenheten om att beslut påverkar vardagen. 


Upplevelsen av delaktighet avgörs bland annat av i vilket skede som allmänhet eller andra aktörer bjuds in i processen. Kartläggning, värdering och mål är exempel på aktiviteter vid olika tidpunkter av en process. Att till exempel allmänheten betraktas som aktörer i samtliga av dessa skeden är avgörande för trovärdighet och graden av delaktighet hos de deltagande. 


För att kunna arbeta med delaktighet strategiskt, krävs en genomtänkt metod. Arbetet måste vara långsiktigt och tillvägagångssättet bör upplevas som tillfredställande för alla, även om alla inte får igenom sina egna krav och önskemål. Det måste finnas en demokratisk process, vilken inte är helt enkel att tillämpa. 


Det finns en mängd olika metoder för att skapa delaktighet, men ju närmare man befinner sig den egna spelplanen, desto svårare är det att inte utsättas för påverkan. Det är därför viktigt att fortsätta att arbeta för lokal demokrati. Genom utvecklade dialoggrupper, arbete med målgrupper och målgruppsanalyser, diskussion med utgångspunkt från reella förslag och nyttjande av scenario kan dialogen komma långt. Genom att använda redan befintliga nätverk och samarbetsprojekt och att arbeta för att befintliga processer blir mer öppna kan mycket vinnas. En viktig del är dock att inte lova något som inte kan hållas. Tar en myndighet initiativ till dialog och människor visar engagemang, måste det även avspeglas i beslut och praktiskt utförande. 


Hur skapas ett engagemang?


· Få demokratin av fungera lokalt 


· Arbeta långsiktigt


· Stärkt kompetens 


· Skapa stolthet


· Tydligt att det kan påverka vardagen


· Utveckla dialoggrupper


· Planer som förpliktigar


· Målgruppsanpassat


· Utnyttja de frivilligorganisationer som finns


· Konkreta förslag reella diskussioner


· Använd de processer som finns och utveckla dem till att bli mer kreativa och rymma landskapsfrågor


· Scenario - metod för att förtydliga


Förslag till nordiskt samarbete


· Utveckla gemensamma metoder för process knutet till konsekvensbeskrivningar för landskap, 


· Best practice


· Utveckla gemensamma metoder för att skapa delaktighet. 


3.2 Tema 2: Metodik


3.2.1 Vejledning om landskabet i kommuneplanlaeggning 


Av Bodil Mortensen, konsulent på Niras konsulterne, Danmark


Föredraget inleddes med en kort presentation om bakgrunden till att man i Danmark utvecklade en Landskapkaraktärsmetod.


Metoden består av ett antal steg som tillsammans skapar förutsättningar för att inkludera landskapsaspekter i den kommunala planprocessen. Metodiken är en sammanvägning av fyra intressen: friluftsliv, naturvård, kulturhistoria och landskapsbilden. För att kommunerna ska kunna inkludera landskapskaraktärsmetoden i den kommunala handläggningen har en viss lagstiftningsanpassning gjorts.


Steg 1: Kartläggning 


En landskapsanalys som bygger på ett natur- och kulturgeografiskt perspektiv på landskapet tas fram. Därefter analyseras den  rumsliga och visuella aspekten på landskapet, vilken görs i fält. Med utgångspunkt från dessa tre aspekter på landskapet delas landskapet in i landskapskaraktärsområden. Varje landskapkaraktärsområde beskrivs med utgångspunkt från dess karaktär och egenskaper. 


· Naturgeografisk analys – skrivbordsanalys


· Kulturgeografisk analys – skrivbordsanalys


· Rumlig visuell analys – fältbesiktning


· Landskapskaraktärsbeskrivning


I denna fas visar man en karta för allmänheten så att de kan pricka in smultronställen i landskapet. 


Steg 2: Värdering 


· Värdering av landskapskaraktärens styrka


· Värdering av unika visuella upplevelsemöjligheter


· Värdering av landskapskaraktärens tillstånd


· Värdering av landskapskaraktärens sårbarhet


I samband med denna fas kan man inkludera lokala värderingar av landskapet, där medborgarna själva kan ange vilka värden de upplever som viktiga


Steg 3: Landskapsstrategi 


Här formuleras långsiktiga mål för hur ett landskapsområde önskas att utvecklas – skyddas, bibehållas, förbättras eller ändras. Till varje landskapsområde knyts förslag till handling och initiativ till hur målet med landskapsområdet ska uppfyllas. 


· Strategiska mål for landskapet


· Förslag till handlingar och initiativ 


Steg 4: Koppling till den  kommunala planeringen


Avslutningsvis beskrivs koppling mellan metoden och den kommunala planeringen. Vejledning om landskabet i kommunal planläggning (www.byoglandskab.dk)


3.2.2 Sounds in the landscape


Av Outi Ampuja på Helsingfors universitet, Finland


Outi Ampuja inledde med en presentation av en bok hon skrivit tillsammans med Kaarina Kilpiö, “Kuultava menneisyys – suomalaista äänimaiseman historiaa” (Hearing/ listening to the past – history of Finnish soundscapes). 


Hon berättade även om ett pågående ljudlandskapsprojekt, “One hundred Finnish sound scapes” som utgår från ett hundra olika ljudlandskap i Finland. Inom projektet dokumenterades omkring 800 olika ljud. Syftet med projektet var att undersöka kvalitativa aspekter på ljudmiljöer och hur invånarna i dessa ljudmiljöer upplever dessa miljöer. En slutsats var att människor vill bo nära områden där det finns endast naturliga ljud, så kallade tysta områden.


Därefter övergick hon till att redogöra för sin avhandling om ljudförstöring, med fokus på de urbana ljuden i Helsingfors med utgångspunkt från hur dess invånare värderar eller upplever ljuden. Fokus har varit på ljud förknippade med den moderna välfärden under de senaste 50 åren.  


Ljudlandskap som koncept definierades redan på 1960-talet då man gjorde en förfrågan som rörde inombords- respektive utombordsmotorer på båtar. Resultatet blev att den gamla inombordsmotorn uppfattades positivt eftersom den upplevdes som en länk till barndomen och appellerade till positiva känslor och minnen, vilka uppfattades som en del av en identitet. Liknande undersökningar har sedan gjorts som bekräftar att ljudminnen spelar stor roll för huruvida vi uppfattar ljud som positiva eller negativa. Man skulle kunna dra denna slutsats steget längre genom att hävda att en kartläggning av historiska ljud och bevarande av sådana kan bidra till en bättre livsmiljö för människor. Analys av ljudminnen är ett sätt att analysera historiska förhållanden, vilka kan tjäna som en positiv länk mellan generationer.


Outi Ampuja hävdar att den största utmaningen för framtiden är balansen mellan tysta och bullerstörda områden.


3.2.3 Diskussion


Under diskussionen kunde ett antal centrala frågor identifieras:


· Hur kan erfarenheter utbytas?


· Hur kan ett nordiskt samarbete kring metodutveckling ske? 


Vi behöver mer erfarenhetsutbyte kring metoder för olika aspekter i arbetet med landskapet. I Sverige har Vägverket arbetat mycket med bullerfrågan. Man har bland annat tagit fram tyst asfalt.


Begreppet landskap innehåller många olika aspekter. I landskapskaraktärsmetoden finns ett antal aspekter, natur-, kulturmiljövärden, friluftsliv samt visuella värden som man arbetat med i skala 1:50 000. Andra värden som är viktiga för en helhetssyn kanske skulle kräva arbete med högre detaljeringsgrad eller i en än mindre skala – kanske 1:100 000. Olika skalor kräver olika typer av arbetsformer, vilket i sin tur kräver annan metodik. För landskapskaraktärsmetoden passar just 1:50 000. Om man arbetade mer småskaligt skulle detta kräva en så stor grupp människor för att förankra arbetet, att det torde vara omöjligt att genomföra processen.


I Norge finns en indelning i karaktärsregioner med utgångspunkt från geologi, morfologi, dominerande markslag, och historisk bygdeindelning. Varje region är i sin tur indelad efter vissa kriterier, så kallade indikatorer – ett annat exempel på landskapskaraktärsmetod. Fler nordiska länder arbetar liksom Danmark, med landskapet på något sätt, men med olika perspektiv. I vissa länder har man ett uppifrånperspektiv, där en offentlig myndighet har definierat landskapsvärden och karaktär medan andra länder arbetar med landskapet med utgångspunkt från medborgarnas perspektiv.


Det är viktigt att vi är breda i vårt angreppssätt när det gäller landskapet. I Skånes landsbygdsutvecklingsprogram har man arbetat brett med landskapet genom att göra en koppling till socioekonomiska data. 


I de nordiska länderna har vi sinsemellan olika befolkningsmönster, exempelvis på grund av graden av intensitet på jordbruket vilket betyder tätare befolkning, vilket i sin tur skapar fragmentering i landskapet när det gäller den ekologiska infrastrukturen i landskapet.  

På vilket sätt kan de nordiska länderna samarbeta?


· Inför alla landskapsanalyser ska det finnas ett tydligt formulerat syfte och en målsättning. Det är även viktigt att man vet vilket politiskt mandat man har i arbetet med analysen. Detta skulle kunna skapa en grund för ett nordiskt erfarenhetsutbyte


· Hitta gemensamma beröringspunkter, såsom fragmentering av landskap, socioekonomiska landskapsanalyser


· Man skulle kunna arrangera gemensamma nordiska workshops och/eller mindre seminarier för metodutveckling för utbyte av erfarenheter när det gäller specifika frågor och perspektiv men även för stora omvälvande frågor såsom klimat- och energifrågor och dess landskapspåverkan


· Medborgarnas delaktighet i processen är en fråga som skulle kunna hanteras gemensamt mellan de nordiska länderna 


Sammanfattning: 


· De nordiska länderna skulle kunna vara varandras referensområden när det gäller landskap


· Det finns ett behov av att jämföra inte bara metod utan även syften, mål och bakomliggande politisk vilja mellan de nordiska länderna


· Vi borde skapa möjligheter att formera oss kring mer specifika/tematiska frågor/problem (som komplement till större och mer allmänna möten för erfarenhetsutbyte)


· Vi skulle kunna verka för att utveckla metoder för immateriella värden (ljud, lukt, namn)


Danmarks och Norges landskapsindelning skiljer sig åt beroende på i vilken skala man har arbetat.


3.3 Tema 3: Toleransnivåer (Tålegränser)


3.3.1 INCLUDE Integrering av ekologiska och socio-kulturella värden i planeringen av transportinfrastruktur 


Av Marianne Lindström, miljöpsykolog, fil. dr. Högskolan i Kalmar i Sverige


Dagens transportsystem är inte hållbara. Vi bevittnar en allt större efterfrågan på transporter, vilket resulterar i stora fysiska infrastruktursatsningar i form av vägar som skapar barriäreffekter, fragmenterade landskap, isolering av landskapsavsnitt och utarmande av den biologiska mångfalden.


I den goda resan ingår ännu inte sociala, ekologiska och kulturhistoriska aspekter på landskapet som vi transporterar oss i. Orsaken är bland annat att vi inte känner till hur sådana aspekter kan värderas och mätas. 


Målet med ett hållbart nyttjande av landskapet kan inte endast bygga på bevarande utan på både bevarande och nyttjande. Landskapet är en multifunktionell arena för det dagliga livet, i vilket olika intressen möts, förenas och konfronteras. Hur ska vi uppnå en helhetssyn på landskapet som inkluderar socio-kulturella och ekologiska aspekter? 


INCLUDE är ett projekt som syftar till att integrera ekologiska och socio-kulturella värden i planeringen av den fysisk infrastrukturen. Projektet består av fem delar ekologisk påverkan, sociokulturell påverkan, planeringsprocess, kommunikation och EU:s vattendirektiv. Projektet ska leda till att en verktygslåda tas fram för hur mjuka värden ska tas in i processen för utbyggnad av den fysiska infrastrukturen. Programvärd för Include är Centrum för Biologisk Mångfald på Sveriges lantbruksuniversitet. Finansiär för projektet är Mistra, Banverket, Vägverket, Naturvårdsverket och Fiskeriverket. Projektet löper fram till år 2008. 


De som deltar i projektet är forskare från olika forskningsfält samt från Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Projektet drivs i nära samarbete med Vägverket, Banverket, Naturvårdsverket, Boverket, Fiskeriverket och Riksantikvarieämbetet. Projektet är kopplat till ett internationellt forskningsnätverk med representanter från 30 länder.


Centrala frågor i projektet är:


· Hur kan man arbeta för att bättre hänsyn tas till människors upplevelser av natur och miljö när man planerar vägar och järnvägar?


· Var går gränsen för vad människor tål och accepterar?


En fallstudie pågår i Örebrotrakten inför en vägutbyggnad av E18 mellan Örebro och Oslo. Här pågår en analys av den pågående processen. Av den redan framtagna Miljökonsekvensbeskrivningen framgår att ”samråd har skett” men resultatet fanns inte redovisat. Detta är den del som INCLUDE kommer att fokusera på i det fortsatta arbetet under våren 2008. En enkät kommer att gå ut till boende i det aktuella området med frågor såsom hur man upplever att värden i landskapet påverkas av vägbygget, individuell upplevelse av det aktuella landskapet, huruvida man deltagit i samråd och om man upplever att det finns en möjlighet till individuell påverkan på processen.


Mer info: www.includemistra.org


3.3.2 Vindmöller i landskabet


Av Jens Pouplier, landskapsarkitekt på Birk Nielsen, Danmark


Jens Pouplier arbetar på den danska konsultfirman Birk Nielsens Tegnestue, som utför landskapsarkitektarbete och stadsplanering. 


Den danska regeringen tillsatte i mitten av år 2006 en utredning som skulle ta fram riktlinjer för planeringen av lokaliseringen av 100–150 meter höga vindkraftverk på land. Birk Nielsen fick då i uppdrag att ta fram en rapport om vilka konsekvenser en storskalig utbyggnad av vindkraften skulle få för det öppna landskapet. Parallellt med detta arbete tillsatte regeringen en arbetsgrupp med kompetenser från flera departement för att ta fram förslag på områden för etablering av havsbaserad vindkraft, till vilken Birk Nielsen utarbetade en rapport om de visuella konsekvenserna vid etablering av vindkraftverk i havet.


Vindkraftverks synlighet i landskapet och därav dess visuella påverkan har i dessa rapporter beskrivits och värderats mot bakgrund av ett brett spektrum av olika landskapskaraktärer. 


Vindkraftverkens visuella påverkan på landskapet är sannolikt ett av de mest omdiskuterade och känsligaste ämnena inom landskapsplaneringen i den offentliga debatten. En objektiv och exakt beskrivning av dess påverkan på landskapet är därför avgörande för ett användbart planeringsunderlag. Att föra en subjektiv diskussion om huruvida vindkraftverk är vackra eller fula är inte fruktsamt. 


Det finns en tradition i Danmark att beskriva vindkraftverkens visuella påverkan i förhållande till landskapets skala, samt att värdera samspelet i landskapet mellan kultur- och landskapselement. Denna värdering baseras på fotorealistiska visualiseringar som delvis är animerade, vissa kända välbesökta utsiktspunkter i landskapet och miljöer som många människor besöker eller färdas förbi.


Miljöpåverkan av vindkraft ger emellertid inte bara av visuella intryck utan även av intryck av ljud, beskuggning och påverkan på naturförhållanden. 


Landskapsanalysen som gjorts i de två rapporterna har koncentrerats till en när- och mellanzon. I närzonen som är 3 – 4,5 km i diameter, dominerar kraftverken landskapsbilden. Beroende på atmosfärsförhållanden är sikten genomsnittligt sällan över 19 km. Analysen bygger på intrycket in mot kraftverket. Stora kraftverk är omöjliga att gömma i landskapet, men ökande storlek på rotorbladen mildrar däremot intrycket då de snurrar långsammare och tystare. Landskapsbildens sårbarhet berör tre olika värden; skydd av naturvärden, skydd av kulturhistoriska spår samt skydd av geologiska landskapsdrag. 


Slutsatsen är att några generella riktvärden inte kan tas fram för nyetableringar av vindkraftsverk utan måste bedömas från fall till fall. 


3.3.3  Diskussion


De två projekten som redogjordes för inledningsvis grundas på olika metoder med utgångspunkt från toleransnivåer. INCLUDE bygger på enkätundersökning med de närboende som målgrupp samt en metodik för prioritering av landskapets upplevelsevärden. Metodiken för lokalisering av vindkraftverk bygger på visuella analyser.


I Workshopen diskuterades stora landskapspåverkande projekts visuella påverkan. Bland de frågor som väcktes var: 


· Kan man förhandla om toleransnivåer?


· Är toleransnivåer kultur, politik eller ekonomi?


· Hur används begrepp som sårbarhet, hot och toleransnivå?


· Kan man ställa upp metoder för ekonomisk värdering av miljö- och landskapspåverkan?


· Vad är det som bestämmer toleransnivåer?


· Finns det objektiva metoder för att mäta påverkan?


Pouplier menade att det finns två olika toleransnivåer; dels en objektiv medicinsk som anger hur människan påverkas fysiskt av ljud och infraljud, dels en politisk toleransnivå som bygger på åsikter och värderingar. När det gäller toleransnivåer gavs exempel på att det ofta kohandlas, det vill säga att man i ett fall stödjer ett motstående intresse för att få nytta och medhåll i ett annat fall.  


Avstånd till vindkraftverk och synlighet hänger förstås ihop, men när vädret inte är helt klart försvinner vindkraftverken i synfältet, särskilt eftersom man har valt att måla dem gråa. Det diskuterades färger, men generellt har man undvikit kulörta färger för att det har ansetts ge ett skräpigt intryck, särskilt när det blir i stor mängd. 


En fråga med koppling till landskapskonventionen är lokalbefolkningens åsikter om vindkraft i landskapet. Ofta har den en generellt positiv inställning, men vill samtidigt inte ha kraftverken i sin egen närmiljö. Attityder till vindkraft kan ändras snabbt. Exempelvis blev opinionen genast betydligt mer positiv till vindkraft efter Tjernobylkatastrofen. En faktor som påverkar acceptansen eller motviljan starkt är vem som äger kraftverken, vad elen används till och vem som får ta del av en eventuell ekonomisk vinst. Vidare kan olika personer ha olika uppfattning av exempelvis vindkraftverk och utbyggnad av vägar. Om en privatperson av någon anledning ser personliga vinster med exploateringen, är man sannolikt mer positiv. Man skulle då kunna hävda att nivån för toleransnivåer är individuellt baserade.


I samband med anförandet om INCLUDE ställdes frågan om det finns skillnader i hur man värderar olika landskap, t.ex. mellan stad och land. Omgivningens upplevelse av ett stort byggnadsprojekt beror sannolikt på hur omgivningen ser ut skalmässigt. Om omgivningen domineras av andra redan befintliga storskaliga anläggningar eller landskapselement, finns det bättre förutsättningar för att det stora byggnadsprojektet ska kunna accepteras.


Slutsatser:


· Man måste skilja på nationella och lokala intressen och synpunkter.


· Toleransnivåer ändras över tid


· Toleransnivån för olika landskapstyper och i anslutning till vissa anläggningar skiljer sig åt


· Som sakkunnig ska man vara medveten om sitt ansvar för hur sårbarhet och toleransnivåer för storskaliga projekt framställs eftersom det starkt påverkar medborgares uppfattning


· Kunskap om vindkraftetablering är viktig för toleransnivån 


· Förslag till nordiskt samarbete:


· Nordiskt nätverk om gemensamt framtagande av metoder för att mäta toleransnivåer skulle kunna skapas


· Erfarenhetsutbyte kring toleransnivåer mellan de nordiska länderna


· Kunskapsuppbyggnad kring allmänhetens attityder som skulle kunna bidra till att undvika onödiga konflikter i landskapet


4. Viktiga landskapsprojekt i de nordiska länderna


4.1 The IcelandicLandscape Project


Av Thora Ellen Thorhallsdottir, professor på Biologisk institut på Islands universitet på Island


The geological history of Iceland, its active volcanism, the extensive uninhabited highlands and the ruggedness reflecting its high-latitude location all combine to make Icelandic landscapes both highly diverse and unusual. Landscapes and wilderness may now be considered a major economic resource but landscape also figures strongly as a symbol of Icelandic national identity. However, scientific research into Icelandic landscapes has been extremely limited and as yet there exists no accepted approach, data base or frame of reference on which to evaluate Icelandic landscapes or assess their conservation value. 


The aims of the Icelandic Landscape Project (ILP), the first of its kind in Iceland, are to develop methods to describe, classify and evaluate Icelandic landscapes and to carry out a comprehensive description, classification and evaluation for the whole country (excepting urban and built-up areas). This will allow identification of landscapes or regions that are of high conservation value, because of their rarity, high diversity, or because of high preference ratings. Here, the first part of the project, the classification methods and preliminary results, will be described. 


The project started in 2006. Data are systematically collected within 10*10 km grids and sites located as a predetermined central GPS point. Presently, 105 sites have been sampled plus an additional sample of 43 acknowledged scenic areas. The unsampled grids are eitther remote and inaccessible (14) or glaciers (10 sites). We hope to add at least some of these in 2008 and bring the number of scenic sites to 50. The classification is based on the visual qualities of the physical characteristics of the land through a quantitiative assessment of 23 variables on a 5-point scale, including for example landscape depth, elevational range, forms, patterns, textures and colours. It does not make aesthetic or perceptual judgements (e.g. attractiveness, intimacy or tranquility). At each site a checklist is completed, and a 360° series of photographs plus a video recording are taken following set proceedings. 


A preliminary cluster analysis of the data collected in 2006 (52 sites) revealed groups that generally correspond well to the subjectively postulated major landscape types. Thus, the single glacial site in the sample is an outlier. Glaciated fjords and valleys each form a group and together make up a higher-order cluster. Low lying coastal areas are one group and the barren highland-plateau sites are another. In the final analysis, we will consider the relationship of landscape classes to bedrock type, geological history, present day volcanism and geothermal activity, as well as land use. We will obtain diversity values for each landscape class but the method also allows for landscape diversity to be evaluated on an areal basis. The final sample of 110–120 sites will allow us to identify rare landscape types and, through a separate analysis with the inclusion of the acknowledged beauty spots, we may be able to further identify rare landscapes and/or landscape components that particularly characterize the scenic areas.


The ILP is funded by the Icelandic government (Orkusjóður, the Energy Fund) as part of the Framework Plan for the Utilization of Hydropower and Geothermal Energy whose ultimate aim is to evaluate all major energy resources of Iceland and rank them on economic, regional, land use, environmental and cultural heritage considerations. Landscape diversity and rarity, and scenic value are included as part of the environmental values in the Framework Plan and the impact of energy development on these will also be assessed. 


4.2 Landskabskaraktersmetoden i Danmark – hvordan bruges den? 


Av Anette Ginsbak, miljöministeriet, Skov- og naturstyrelsen, Danmark


Anette Ginsbak är arkitekt och har deltagit i arbetet med att ta fram landskapskaraktärsmetoden på miljöministeriets Skov- og naturstyrelse i Danmark.


Landskapskaraktär


”Det særlige samspil mellem et områdes naturgrundlag og arealanvendelse samt de rumlige visuelle forhold de skaber, der kendetegner et område og adskiller det fra omkringliggende landskaber” 


Enligt den danska planloven ska kommunplanen bland annat innehålla riktlinjer för en säkring av landskapets bevarandevärden och belägenheten av större sammanhängande områden med höga värden. Enligt Landsplansredogörelsen från 2006 ska avskiljningen mellan stad och landsbygd vara tydlig. Planläggningen ska baseras på respekt för natur, miljö och landskap samt vara helhetsorienterad.


Danmark står inför en omfattande utbyggnad av storskalig vindkraft och en stor bebyggelseexpansion omkring större städer vilket tenderar att radera ut gränsen mellan stad och landsbygd. Golfbanor är en annan företeelse med stor påverkan på landskapet. Det finns idéer om att planering borde genomföras av det obebyggda landskapet istället för av de bebyggda områdena. 

Syftet med landskapskaraktärsmetoden är att kommunen ska få ett bättre underlag för planeringen av det öppna landskapet. Genom att arbeta efter metoden kan en dialog upprättas mellan aktörer som öppnar för förståelse och bidrar till ett bättre samarbete kring planering av det öppna landskapet. En likriktning mellan kommunernas arbete med landskapet skulle kunna säkerställa ett bevarande av Danmarks större sammanhängande landskapsstråk med kulturhistoriska mönster.

Landskabskaraktermetoden är utvecklad för att användas i den kommunala planeringen och förvaltningen av det öppna landskapet. Metoden består av fyra faser; karakterskartläggning, landskapsvärdering, landskapsstrategi och implementering. 


Vid karaktärskartläggningen registreras och beskrivs landskapets unika karaktär samt en översiktlig beskrivning av landskapet i kommunen. Kartläggningen sker med ett naturgeografiskt, ett kulturgeografiskt och ett rumsligt visuellt perspektiv. Med utgångspunkt från detta delas landskapet in i ett antal landskapskaraktärsområden med varsin identitet.


Dessa landskapskaraktärsområden delas in i delområden med utgångspunkt från karaktärens styrka och tillstånd, tillsammans med förekomsten av värdefulla visuella upplevelsemöjligheter och närhet till kusten. 


Genom en sammanvägning av resultatet av värderingen indelas landskapskaraktärsområdena i ett antal zoner som kopplas till strategiska mål. Till varje sådan zon formuleras förslag till hur landskapliga intressen kan inkluderas i det kommunala planarbetet och förvaltningen av det öppna landskapet. 


Implementering


Efter att landskabskaraktersmetoden blivit politiskt förankrad och avvägning med andra intressen har gjorts, inarbetas dessa landskapliga hänsyn i kommunplanen.


En mer utförlig presentation av landskapskaraktärsmetoden gjordes under seminariets första dag av Bodil Mortensen, konsulent på Niras Konsulterne i Danmark (se s. 10).


Metoden ger en möjlighet för kommunen att planlägga det öppna landskapet.  Den ger även förutsättningar för en dialog med medborgarna. Metoden sätter fokus på planläggning av stadsnära landskap, vilka utsätts för ett starkt exploateringstryck. Med landskabkaraktermetoden ges en överordnande struktur för hela kommunen – inte bara dess bebyggda delar. 


Landskapskonventionen

Planloven är anpassad till landskapskonventionens intentioner där det står att kommunplanen ska innehålla riktlinjer för:


”...sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, herunder større sammenhængende landskaber...”


Vidare står det i Landsplanredegørelsen:


· Gränsen mellan stad och landsbygd ska bibehållas


· Planläggningen ska baseras på respekt för natur, miljön och landskapet


· Planläggningen ska vara helhetsorienterad – säkra dynamiken mellan stad och landsbygd och funktionaliteten i den enskilda staden


· Riktmärkena ska medverka till en fortsatt hög kvalitet i stads- och landskapsplaneringen


De statliga målen syftar till att bevara och stärka värdefulla landskap och till att förändringar ska ske i respekt för landskapets karaktär och kvalitet. Skydd av värden i landskapet ska ske med respekt för internationella överenskommelser och befrämjande av landskapskonventionen. 


Med utgångspunkt från landskabskaraktermetoden kan man lyfta fram landskapliga höga värden och visa hur det värdefulla landskapet kan skyddas, inte minst över kommungränserna. Metoden skulle kunna ingå i förarbeten i samband med storskaliga landskapspåverkande projekt såsom stadsutveckling, nya vägprojekt, skogsplantering och etablering av tekniska anläggningar.




Bild 3: Den andra seminariedagen


4.3 Kulturlandskap i Vanda stadens generalplan 


Av Anne Mäkynen i Vanda stad, Finland


Vanda stad har i sitt generalplanarbete tagit upp landskapet som en av utgångspunkterna för planeringen av markanvändningen. Uppmärksamhet har fästs vid skyddet av kulturlandskapet och kulturhistoriskt sett betydelsefulla miljöer har fastställts redan i generalplanen från 1983 och i den nu gällande generalplanen från 1992.  


Den nya markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft år 2000 betonar vikten av tillräckligt omfattande utredningar som bas för planeringen av markanvändningen, invånarnas deltagande i planläggningsprocessen och att planens verkningar utvärderas. I enlighet med den nya lagen har målen för den riksomfattande områdesanvändningen definierats och i dessa ingår även mål som berör kulturlandskapet. Inventeringarna av värdefulla byggda kulturmiljöer av riksintresse (Museiverket 1993) samt över landskapsområden (miljöministeriet 1995) ska i enlighet med målen för områdesanvändningen tas i beaktande vid planeringen av markanvändningen.


Som underlag för den nya generalplanen har stadsplaneringens landskapsarkitekter Anne Mäkynen och Laura Muukka sammanställt en detaljerad Kulturlandskapsutredning (2005). I utredningen definieras kriterierna för hur kulturlandskapet ska bedömas i Vanda. I arbetet har uppgifter om tidigare företagna inventeringar sammanställts och uppdaterats vilka berör fornlämningar samt objekt av byggnads- och kulturhistoriskt värde. De viktigaste av de nyaste inventeringarna omfattar det rurala kulturlandskapets landskapsbild, åkerjordarna samt det moderna byggnadsarvet från åren 1930–79.


Skyddsvärda miljöer i det rurala kulturlandskapet och stadslandskapet har fastställts i generalplanen på basis av landskapets kulturhistoriska värden och landskapsbilden. I generalplanen efterföljs de benämningar som används i miljöministeriets modeller. Områden som är värdefulla med avseende på bybilden är det rurala kulturlandskapets allra mest värdefulla kärnområden, där de äldsta och bäst bevarade byarna och gårdarna är belägna, liksom de åkrar som under den allra längsta tidrymden varit i bruk. Generalplanebestämmelserna skyddar byggnader och konstruktioner från rivning och åkermark från ändringar i markanvändningen. Områden med höga landskapsvärden är vidsträckta åkerlandskap, vars öppna landskapsbild och värdefulla byggnadsbestånd önskas skyddade genom generalplanen, också i det fall då markanvändningen kan komma att genomgå ändringar. De områden som är värdefulla avseende stadsbilden representerar huvudsakligen 1960–1970-talens moderna stadsbyggande. Generalplanens anvisningar för eventuellt kompletteringsbyggande vilka stipulerar att områdenas ursprungliga stadsplaneringsprinciper ska efterföljas och att de nya byggnaderna till sin stil och sina material ska anpassas till miljön. 


Utifrån utvärderingen av resultaten kan man dra slutsatsen att generalplanen mycket väl lyckas i sin målsättning att skydda och bevara kulturlandskapet. Den ursprungliga markanvändningen bibehålls i de värdefullaste områdena. Inom vissa av de områden med höga värden när det gäller landskapet växer bosättningen, men detta kan genomföras på ett sätt som smälter in i landskapet.  Det förekommer även golfreservationer inom områden med höga landskapvärden. Om dessa intentioner genomförs kommer landskapets öppenhet att bibehållas men åkermark gå förlorad. I generalplanen har de helhetsperspktivet på landskap och bebyggda kulturmiljöer av riksintresse, vilka ingår i de mål för områdesanvändningen som uppställts på riksnivå, fått sina översiktliga avgränsningar preciserade enligt välmotiverat övervägande.


4.4 Landskap som utviklingsstrategi 


Av Audun Moflag på Miljöverndepartementet, Norge


n upplevelse är mycket mer än en bild. Upplevelsen fångas upp av hela registret av sinnen, vilka i sin tur ger upphov till associationer, hågkomster som skapar en identitet.  Målsättningen med den europeiska landskapskonventionen är att främja människors livskvalitet genom att bidra till att skapa trivsel och god hälsa men också att ge förutsättningar för näringslivsutveckling och sysselsättning. Den verkar även för att utveckla ett bärkraftigt lokalsamhälle. Konventionens målsättning ska uppnås genom bevarande, förvaltning och planering av landskapet. 


I Norge kontrolleras omkring 12 procent av landets mark av staten genom naturvårds- eller kulturminneslagstiftningen. Återstående 88 procent förvaltas av landets kommuner genom Plan- og bygningsloven. Det innebär att landskapskonventionen kommer att ha sin huvudsakliga plattform inom den kommunala planhandläggningen men till en del även inom det regionala arbetet. Ansvaret för planering och utveckling av landskap ligger således huvudsakligen på de folkvalda organen i kommunerna och att de statliga sektorerna ska nyttja lokal och regional planarbetet för att nå de nationella målen.


Det finns några viktiga faktorer som krävs för att konventionen ska kunna användas. Den viktigaste är att det skapas en medvetenhet hos medborgarna om landskapets olika dimensioner och värden. Beslutsfattarna måste förstå att all mark är inbegripet i begreppet landskap, såväl vattenområden som vardagslandskapet och den bebyggda miljön och att landskapet betyder mycket för upplevelsen av attraktiva platser, trivsel, hälsa och näringslivsutveckling.


För att vi ska lära oss att värna om och utveckla landskapet krävs att vi skapar en hög medvetenhet för dessa frågor hos allmänheten. För att uppnå detta behöver vi specialister på landskapsanalyser, tvärvetenskapliga utbildningar för landskap samt att kunskap om landskapet förmedlas i skolorna. Alla medborgare skulle då kunna inneha gemensamma refernsramar för värderingar om landskap. Därmed skulle man kunna ställa upp mål som alla kan ställa sig bakom och som alla kan medverka till att de uppfylls, men för detta krävs medverkan från alla samhällsmedborgare – inte bara från specialisterna.


Den kommunala planhandläggningen skulle kunna vara den gemensamma arenan för alla aktuella aktörer i området. När planering av ett område sker ska alla aktörer medverka i processen. Samtidigt ska det finnas ett förpliktigande hos alla aktörer att delta i genomförandet av intentionerna i planen. En sådan process återstår att skapa former för.


4.5 Landskap som utvecklingsstrategi – Exempel Telemarkskanalen som regionalpark 


Av Per Espeli, Telemarkskanalen FKF; Fylkeshuset i Telemark, Norge

Telemarkskanalens FKF (fylkeskommunala foretak) är ett företag vars ansvarsområden är att driva, förvalta, underhålla och utveckla egendomar, verksamheter och byggnader längs kanalen. 


Telemarkskanalen byggdes under senare delen av 1800-tal och stod färdigt år 1892. 500 man hade då arbetat i fem år för att spränga sig genom fjällmassivet varigenom kanalen skulle gå. Syftet med utbyggnaden av kanalen var att länka samman Skagerak med Notodden respektive Dalen. Kanalen har en höjdskillnad på 72 meter och innefattar åtta slussanläggningar med sammanlagt 18 slussar. 


Företaget har tagit initiativ till inledande projekt som syftar till att

· förklara och definiera innehållet i ett regionalparkskoncept som motvarar de särskilda kraven som Telemarkskanalen har


· utreda möjligheterna till att inrätta Telemarkskanalen som regionalpark


· göra en landskapsanalys för värdering av landskapet längs kanalen 


· registrering och värdering av kanalkommunernas planunderlag med fokus på om planverktygen tillvaratar förutsättningarna för utveckling och förvaltning av landskapsvärdena längs kanalen enligt den europeiska landskapskonventionens intentioner  

Målet för det fylkeskommunla företaget är att utveckla ett landskapspolitiskt helhetsperspektiv för Telemarkskanalen i syfte att säkra de höga natur- och kulturvärdena längs kanalen, stimulera till lokal näringslivsutveckling och för att stärka den lokala identiteten. 

www.telemarkskanalen.no


4.6 Regionala landskapsstrategier 


Av Kati Dalkowski på Naturvårdsverket, Sverige


I Naturvårdsverkets förslag till de nationella miljömålen sägs att regionala landskapsstrategier ska ha tagits fram på länsnivå för att säkerställa helheten i naturvårdsarbetet senast år 2010.

Sju länsstyrelser (Stockholm, Östergötland, Kalmar, Västra Götaland, Skåne, Västerbotten och Dalarna) har fått i uppdrag att ta fram regionala landskapsstrategier under år 2007. Tonvikten ska ligga på att utveckla arbetsformer och processer för en landskapsstrategi med en helhetssyn på landskapet med balans mellan bevarande och nyttjande av naturresurser. Processen är central i arbetet och ska vara öppen för ett brett antal sektorer och företrädare. 


Naturvårdsverket fick tillsammans med Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Fiskeriverket i uppdrag att stödja och följa länsstyrelsernas arbete.


Landskapsstrategierna utgör en av åtgärderna till implementeringen av CBD konventionen (Convention for biological diversity). Landskapsstrategierna kommer även att bli en viktig del i genomförandet av intentionerna med Landskapskonventionen i Sverige. 


Målet för de sju pilotlänen är att pröva och utveckla metoder för olika typer av analyser samt pröva arbetsmetoder för processer hur man kan ta fram en regional landskapsstrategi (för att bevara natur-, kultur-, friluftslivsvärden på landskapsnivå). Ett sekundärt mål är att ta fram en färdig regional landskapsstrategi. Erfarenheterna från länen ska ingå i underlaget för en generell vägledning vid framtagandet av en metod för en landskapsstrategi, vilken Naturvårdsverket ska ta fram i samarbete med andra centrala myndigheter.


Inom pilotprojekten har man tagit fram metoder bland annat för:


· analyser av landskapets historiska förutsättningar


· bristanalyser för att specificera hur mycket av olika naturtyper som krävs för att arter ska vara livskraftig i landskapsavsnittet (spridningshinder och –källor)

· landskapsanalyser för att analysera landskapets sammansättning av områden med olika höga värden för biologisk mångfald, friluftsliv, kulturmiljö och människorna som verkar och bor i landskapet


· luckor och brister i landskapet


Under arbetets gång har pilotlänen testat och vidareutvecklat arbetssätt och processformer för dialog med brukare som ska leda till miljöanpassningar inom främst jord- och skogsbruk men även fiske. De har använt sig av öppna processformer där markägare, kommuner, regionala organ, representanter från jord- och skogsbruk, rennäring, fiske, turism, natur- och kulturmiljösektorn samt företrädare för vetenskapssamhället har bjudits in att delta.

Den 20 december år 2007 ska arbetet med de regionala landskapsstrategierna vara inlämnade till Naturvårdsverket som ska bearbeta och utvärdera strategimaterialet. Under våren 2008 planerar Naturvårdsverket att presentera materialet.


5. Workshop II: Hur går vi vidare?


Seminariedeltagarna delades in i fem grupper för att diskutera hur ett nordiskt fortsatt samarbete skulle kunna komma till stånd. Efter gruppdiskussionerna samlades deltagarna för att redovisa resultaten, vilka ska ses som en sammanställning av idéer och synpunkter med målsättning att få till stånd ett nordiskt samarbete.


De nordiska länderna har mycket gemensamt. Vi befinner oss geografiskt  i Europas periferi med en förhållandevis liten befolkningsmängd. Stora områden är helt obebyggda och landsbygden präglas av jordbruks- och skogsbygd i stor utsträckning. Nordisk samverkan i arbetet med landskapskonventionen skulle skapa bättre förutsättningar för att de nordiska länderna ska få gehör för frågor som specifikt rör nordiska förhållanden.


5.1 Nordisk arbetsgrupp


En nordisk arbetsgrupp med en representant från varje land borde tillsättas. Representanten bör komma från ett departement, med ansvar för att involvera aktörer på såväl nationell, regional som lokal nivå i frågan. Den nordiska arbetsgruppen ska vara informell.


En gång om året skulle den nordiska arbetsgruppen kunna träffas i anslutning till planmyndighetsmötet. Planmyndighetsmötet skulle kunna fungera som sammanlänkande institution för ett nordiskt nätverk (se nedan) och utgöra en post för avrapportering av projekt eller åtaganden inom ramen för det nordiska samarbetet.


Den nordiska arbetsgruppen borde bära ansvaret för att tillse att det nordiska samarbetet fortlever.


5.2 Nordiskt nätverk


Ett nordiskt nätverk för landskapsfrågor ska byggas för gemensamt arbete i linje med ELC. Nätverket skulle kunna användas för spridning av ny metodik, forskning, planering och tematiska uppföljningar om landskap. Det nordiska nätverket ska ha en paraplyfunktion för en rad mindre och mer specifikt inriktade nätverk. Inom dessa nätverk ska gemensamma projektidéer skapas. 


I varje land pågår ett stort antal projekt som berör konventionen och flera är på gång att inledas. Det vore önskvärt att gå igenom dessa för att se om de skulle kunna göras på en nordisk nivå istället för nationell. Genom att skapa nordiska forskningsnätverk skulle det kunna ske en bevakning av lämpliga projekt för ett nordiskt samarbete.


Skapa en hemsida för presentation av landskapsprojekt


Idag pågår det ett stort antal projekt som inte alla känner till. Kännedom om dessa projekt på bred front skulle kunna skapa synergieffekter och arbetstidsbesparing. Det borde finnas en plats, exempelvis en hemsida, där alla projekt finns uppställda.


Det departement som ansvarar för arbetet med landskapkonventionen borde ansvara för att skapa sig en överblick över pågående projekt i landet inom landskapssektorn.


5.3 Kommunikation om Nordiskt samarbete


I några av de nordiska länderna uppfattas den europeiska landskapskonventionen som en ”ickefråga”. Sverige hade exempelvis inte någon representant från regeringskansliet på seminariet. För att synliggöra landskapskonventionen och nå fram med information om den är det därför nödvändigt att kommunicera konventionen genom pressmeddelanden, artiklar etc om det pågående arbetet. De nordiska samarbetsprojekt som vi planerar att genomföra ska således också kommuniceras med massmedia. För att lyckas nå rätt målgrupper krävs en kommunikationsstrategi. Detta skulle kunna bli ett av de första projekt som initieras.


En av grupperna föreslog att man borde ta fram en kort attraktiv broschyr som informerar om det nordiska samarbetet kring landskapsfrågor.


Det framkom även ett förslag om att vi gemensamt borde författa en skrivelse till Nordiska ministerrådet om nödvändigheten av ett nordiskt samarbete kring frågor som rör den europeiska landskapskonventionen.


5.4 Finasiering av samarbetsprojekt


Nordiska ministerrådet kan finansiera initiering av nätverk och seminarier, men man finansierar inte ordinarie verksamhet. Några medel från ministerrådet till ett stående nätverk är därför sannolikt inte aktuellt. Det finns dock särskilda projektmedel som man kan söka inom Nordiska ministerrådet.


Konkreta förslag till gemensamma projekt och aktiviteter borde tas fram, vilka skulle kunna utgöra underlag för gemensamma ansökningar om finansiering. Det ska finnas en möjlighet att fånga upp förslag till projekt som ligger i linje med landskapskonventionens intentioner. Här är det viktigt att man fångar upp pågående forskning och det arbete som bedrivs inom olika organisationer centralt, regionalt och kommunalt. Därför är det angeläget att den ansvariga myndigheten har en bred förankring i frågan.


Det är dock viktigt att finna flera stora finansiärer till projekt knutna till det nordiska samarbetet. Ju fler finansiärer desto mindre sårbart blir projektsamarbetena.


Den nordiska arbetsgruppen skulle kunna ansvara för att ta reda på omdet finns EU-medel att söka, för samarbetsprojekt om landskapsområdet. 


5.5 En handlingsplan för nordiskt arbete med ELC


Den nordiska arbetsgruppen skulle kunna ta fram en handlingsplan för det nordiska samarbetet. Varje departement ansvarar för att skapa handlingskraft i det nordiska samarbetet. För att få till stånd detta krävs en organisation för landskapsfrågor och ett politiskt mandat att arbeta med dessa frågor. Handlingsplanen ska innehålla en strategi för hur intentionerna med ELC ska förankras hos berörda instanser inom respektive land.


Handlingsplanen skulle kunna inspirera till att bygga upp ett internationellt föredöme för arbete med landskap och innehålla en strategi för hur samarbete ska upprättas med utomnordiska länder.


Ansvaret för att ta fram handlingsplanen borde ligga hos den nordiska arbetsgruppen. Av handlingsplanen ska framgå vem eller vilka instanser och personer som står som ansvariga i respektive land för förankring och kommunikation mellan det nordiska nätverket och respektive land. Samarbetet måste bygga på en gedigen organisation och inte på ett fåtal eldsjälar som bär upp hela samarbetet.  


I framtagandet av handlingsplanen skulle Sveriges förarbete inför en eventuell ratificering vara till nytta för det nordiska samarbetet.


En handlingsplan måste ha ett tydligt mål och syfte. Den måste vara förankrad hos berörda aktörer. Framtagningsprocessen av handlingsplanen är en del av målet. 


5.6  Gemensamma projekt


Man skulle redan idag kunna enas kring att fortsätta att samarbeta efter vissa teman som framkom på seminariet. Under den första workshopen var gruppen indelad i tre mindre föreläsningsblock som följdes av en diskussion. Dessa tre block representerar tre viktiga områden som i högsta grad påverkar landskapet; Process/plan/medborgardelaktighet, Metodik samt Toleransnivåer. De personer som redan idser fördelar med ett nordiskt samarbete och redan idag anser sig vara redan idag skapa mindre nätverksgrupper kring dessa frågor.


5.7 Nästa seminarium


Den här rapporten ska förhoppningsvis skapa en grund för det fortsatta arbetet. En nordisk arbetsgrupp med representanter från de nordiska länderna ska fortsätta att träffas kontinuerligt fram till nästa seminarietillfälle våren 2010. Representanterna behöver nödvändigtvis inte bestå av samma personer som inför det nyligen genomförda seminariet. Den naturliga fortsättningen är att tidigt börja planera för nästa seminarium. Värdland bör vara något av de länder som inte tidigare varit värd, således Danmark, Island eller Finland. Värdlandet ska endast ansvara för arbetet omkring seminariet samt avrapportering. Island åtog sig att undersöka förutsättningarna för att vara värdland för nästa seminarium.


Nästa seminarium ska, liksom det nyligen genomförda seminariet, bestå av workshops och presentation av viktiga projekt och ämnen. Under Workshopen framkom en del förslag till ämnen som skulle kunna utgöra tema för nästa seminarium. Det är dock värdlandet som ska bestämma tema. Följande ämnen föreslogs i samband med workshopen:


· Underlag för gemensamma metoder för en nordisk aktionsplan för landskap


· Klimatförändringars påverkan på landskapet och ekosystemet


· Metod och forskning


· Socioekonomiska funktioner


· Turism och upplevelser


· Uppföljning av tidigare misslyckanden


· Rumsliga skalnivåer


· Ekonomisk bärkraft


· MKB och konsekvenser


· Ljudlandskapet


· Matlandskapet


· Fritidshus


· Upplevelsevärden


· Landskapsförändringar


· Degraderade landskap


· Plansystem


· Kommunikation med medborgare


5.8 Ett nordiskt landskapssekretariat


Ett ELC-sekretariat skulle kunna inordnas med syfte att ordna nordiska seminarier, workshops som ska leda till gemensamma ståndpunkter och projekt. Ett sådant sekretariat skulle kunna ta in medel från ”medlemsländerna” och fördela det på viktiga gemensamma nordiska projekt. Ett sådant sekretariat skulle kunna skapa en överblick på vilka nordiska projekt som finns och kanske se till att skapa synergieffekter mellan olika projekt.


En huvuduppgift skulle kunna vara att sprida information om det nordiska samarbetet kring dessa frågor.


5.9 Allmänna synpunkter


Under diskussionen framkom synpunkter på att det är för tidigt att sätta ihop en gemensam nordisk handlingsplan, eftersom två av fem länder fortfarande inte ratificerat konventionen. Å andra sidan skulle en ratificeringsprocess kunna underlättas i dessa länder om det redan finns en gemensam handlingsplan för de nordiska länderna. Den viktigaste målsättningen med handlingsplanen skulle eventuellt kunna vara att just underlätta ratificeringsprocessen för det länder som fortfarande inte har ratificerat konventionen.


I ett nordiskt samarbete borde det vara naturligt att bjuda in de baltiska länderna. Som det ser ut idag är det dock inte aktuellt att bjuda in dem. När det nordiska samarbetet väl har börjat ta form skulle frågan om utvidgat samarbete kunna aktualiseras.


Vad kan vi ta med oss från detta seminarium? Deltagarna i arbetsgruppen bär ett tungt ansvar att föra resultat, diskussioner och information vidare, men även övriga deltagare på seminariet har ett ansvar för detta. Det måste ske en återkoppling till liknande eventuellt pågående projekt i respektive land.


6. Exkursion


Program:


1. Pågående projekt i Stockholms län


2. Runriket


3. Bussguidning längs Vallentunasjöns västra strand


4. Upplands-Bro kommun


· Bakgrund till Upplands-Bro kommun i kommunhuset


· Rundresa i kommunen


5. Lunch på Bro Hof slott


6. Presentation av Bro Hof Slott Golf Club


7. Salixodling på Ölsta gård


6.1 Pågående projekt i Stockholm


Carl-Gustaf Hagander, landssekreterare vid länsstyrelsen i Stockholms län, berättade om aktuella projekt i Stockholms län som påverkar landskapet, på bussfärden till exkursionens första besöksmål.


6.2 Runriket


Bild 4: Jarla Bankes bro i Runriket


Exkursionen inleddes med besök vid Jarlabankes bro, Täby, för att träffa Mats Vänehem från Stockholms läns museum. Han berättade om samarbetsprojektet Runriket. I ett område omkring sjön Vallentunasjön, omkring 2 mil norr om Stockholm finns ovanligt många runstenar från vikingatidens slut (omkring 1000 e Kr). Området är världsunikt och har uppmärksammats av de två kommunerna inom vilket området ligger och Stockholms läns museum som har valt att kalla området för Runriket. Även förenings- och näringslivet deltar i projektet.




Bild 5: Klätterställning med formen av ett vikingaskepp vid Jarla Bankes bro


Målsättningen med projektet är att förmedla kunskapen om de 1000-åriga runstenarna. För att göra det har man skapat en entré till Runriket där det finns information om företeelsen, både i form av ett besökscenter och av skyltar som är utplacerade i en lekpark som följer ett tema – runstenar och vikingatiden, med vikingaskepp, klätterställningar, lekhus och andra lekredskap som påminner om temat. Tanken är att medan barnen leker kan den vuxne fästa blicken på någon av skyltarna. Man har även visualiserat den bro som upprättades över ett vad, av den tidens mäktigaste man i området, Jarlabanke. Tanken med projektet Runriket är att göra kommunernas invånare medvetna om de värden och den historia som de bor och verkar i.


6.3 Upplands Bro


I Upplands-Bros kommunhus berättade Barbara Vincent, David Lanthén och Svante Guterstam från plan- och exploateringsavdelningen på kommunen om Upplands-Bros historia. Kommunen utsätts idag av ett starkt exploateringstryck på grund av en omfattande inflyttning till Stockholmsregionen de senaste åren. En rad stora bostadsprojekt håller på att förändra kommunen bebyggelsestruktur väsentligt. Tidigare jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse, äldre fritidshusområden blir permanentboende och tidigare herrgårdslandskap blir golfbana.


En guidad tur i kommunen företogs, där Barbara, David och Svante visade exempel på de omstruktureringar i landskapet som planeras. Vi besökte den tydliga gränsen mellan tätort och landsbygd ute på Lennartsnäs, nya bostadsområden och fritidshusområde i omvandling. Resan avslutades på Bro Hofs Slott Golf Club, där vi åt lunch.


6.4 Bro Hof Slott


Krister Widström, VD för Bro Hofs Slott, berättade om processen som ledde fram till golfanläggningen. Området är 320 hektar stort och präglat av herrgården, tidigare kallad Bro gård. Området ingår i den sydligaste delen av ett slättlandskap som sträcker sig vidare norrut. När förfrågan om en golfanläggning uppkom uttalades vissa krav – anläggningen skulle harmoniera med det befintliga landskapet, förstärka och eventuellt återskapa vissa historiska landskapselement. Som en del i ett tagande och givande åtog sig golfklubben att inrätta ett kommunalt naturreservat i området, med betesdjur på strandängarna som hyser höga naturvärden.




Bild 6: Den nyanlagda golfbanan vid Bro Hof slott


Efter lunchen blev vi ledsagade ut på golfbanans 1:a tee, för att se resultatet och ställa frågor till Krister som tålmodigt svarade på våra frågor.




Bild 7: Exkursionsdeltagarna samlade vid 1:a tee på Bro Hofs slott Golf club


6.5 Salixodling på Ölsta gård i Sigtuna kommun


Den fortsatta resan gick till Ölsta gård, där brukaren Bengt Carlsson driver salixodling på delar av sin jordbruksmark. Där mötte vi även Jonas Gustafsson från Lantmännen Agroenergi AB. Idag är salixodling inte speciellt vanligt i dessa delar av landet. Men dagens uppmärksamhet på förnyelsebara energikällor gör att denna produktion kan öka i omfattning i framtiden. Bengt berättade om förfarandet kring odling av salix – hur stor arbetsinsatsen var i för hållande till utkomsten och de fördelar respektive nackdelar som han upplever med denna odlingsform. Jonas berättade om salixodling i allmänhet, dess utbredning nationellt och dess generella för- och nackdelar. Han berättade även om vilka hänsyn man tar när det gäller landskapet i rådgivningen inför en etablering av salixodling. Det är viktigt att odla så att ett tidigare öppet slättlandskap inte blir igenslutet. 




Bild 8: Möte i salixodlingen


Som det ser ut idag har salix svårt att konkurrera med andra grödor på jordbruksmark. Salix är dessutom dyrare att framställa som energibränsle än det skogsavfall som kommer från skogsbruket. Man kan dock konstatera att skogsavfallet inte räcker för att täcka vårt energibehov. Vilken roll salixodling kommer att få i den framtida energiproduktionen är fortfarande oklart.


Exkursionen avslutades med att bussen anlände till Arlanda flygplats, där flera av seminariedeltagarna avslutade resan. Ett tiotal deltagare återvände till Runö kursgård.


7. Uppföljningsmöte med arbetsgruppen


Den 28 november år 2007 träffades den arbetsgrupp som hade arrangerat seminariet på Runö, i Stockholm, för att utvärdera resultatet från seminariet och för att göra prioriteringar av de många värdefulla förslag som framkom, för att konkretisera några av dem och göra dem genomförbara. Detta gjordes också under mötet vilket resulterade i vissa slutsatser och förslag till hur vi ska gå vidare med intentionerna om ett nordiskt samarbete mellan de nordiska länderna avseende implementeringen av landskapskonventionen. 


Den summering med information om pågående processer och projekt om landskap som respektive land gjorde på seminariet är mycket värdefull. Vi måste finna en plattform för sådana regelbundna summeringar för landskapsfrågor. Även om Planmyndighetsmötet kanske inte är en idealisk sammankomst för sådana summeringar då alla sektorer som berör landskap inte finns representerade på mötet, är det viktigt att föra upp landskapsfrågor på mötets agenda, vilket skulle kunna göras genom att använda mötet som årligt avrapporteringstillfälle.


Det finns idag inget nordiskt organ som täcker de behov som finns för det nordiska nätverket. Vi vet heller inte var i samhällsstrukturen landskapsfrågorna tas omhand i respektive land, när det gäller ansvar och process. Det försvårar för ett iståndsättande av ett nätverk och för att få till stånd initiativ till nordiska samarbetsprojekt. 


Riksantikvarieämbetet föreslog att starta det bör startas ett landskapsforum på Internet till vilket personer som arbetar med landskapsfrågor kan ansluta sig. Detta har man nu gjort. På detta forum kommer viktig information om pågående och framtida initiativ och projekt inom landskapsområdet att presenteras. Forumet fungerar även för dialog mellan de anslutna. Det kan också bli en samlingsplats för att bilda nätverk för specifika frågor som berör landskapskonventionen, såsom medborgardelaktighet, kommunalplanering, metodutveckling för värdering och karaktärisering av landskap.


Arbetsgruppen borde inspirera till att tänka i ett nordiskt perspektiv istället för i ett nationellt. Det är dock svårt att bryta ett vanemönster som genomsyrar hela vår samhällsuppbyggnad. Detta vidgade geografiska perspektiv borde emellertid på flera sätt uppmuntras.


Ett av syftena med seminariet på Runö var att bilda ett nordiskt nätverk för landskapet. Alla deltagarna var positiva till nätverksbildande men något direkt initiativ till detta togs inte. Frågan togs upp på uppföljningsmötet. Det kan konstateras att det redan idag finns flera nätverk som berör landskap, med olika perspektiv till exempel ett nordiskt forskningsnätverk, Nordic Landscape Research Network (NLRN). Deltagare i detta nätverk har redan uttryckt intresse att sammankoppla vårt nätverk med deras. Det skulle skapa möjligheter att koppla samman forskning och projekt inom myndigheterna, på ett bättre sätt än vad som sker idag. Det finns även det Nordisk kulturlandskapsforbund. Inom Europarådet finns det ett nätverk specifikt för ELC och implementering på kommunal och regional nivå. 

Här följer ett antal förslag till åtgärder som kom upp under mötet, vilka bygger på tankegångar som väcktes på seminariet på Runö.


· Ta initiativ till ett projekt med syfte att skapa en överblick över vem/vilka som bär ansvar för landskapsarbete på olika nivåer i samhällsstrukturen och hur processen ser ut i alla de nordiska länderna. Denna kartläggning skulle kunna identifiera luckor i strukturen. 


· Arbetsgruppen borde ta initiativ till att skapa mötesplatser i form av små seminarier, för att underlätta nordiskt projektsamarbete mellan länderna. Dessa seminarier skulle kunna ha de teman som föll ut ur seminariets workshops; ”Klimat och landskap”, ”Delaktighet”, ”Toleransnivåer” och ”Planeringsunderlag”. En sådan mötesplats skulle även kunna upprättas för att underlätta ett universitessamarbete.

· Upprätta en nordisk landskapskalender där man lägger in evenemang som rör landskap och ELC. Arbetsgruppen ansvara för att en sådan kalender görs.


· Ta fram en papperskalender bestående av bilder med landskapsmotiv från hela Norden


· Göra en förteckning över pågående landskapsprojekt i Norden. Denna förteckning ska innehålla projekt, regeringsuppdrag, processer, politisk vilja osv. Arbetsgruppen ansvarar för att en sådan görs.


· Upprätta ett landskapsforum på nätet, där medlemmar av detta forum ska kunna informera om viktiga händelser och pågående projekt, samt kommunicera med övriga medlemmar. Detta forum skulle kunna lanseras samtidigt som utgivningen av rapporten från Runöseminariet.


· Gå igenom tidigare anbefallningar som föll ut av 2004 års seminarium i Sand och eventuellt blåsa nytt liv i vissa av dem.


8. Läs mer om det nordiska samarbetet
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Yhteenveto


13.–15. syyskuuta 2007 järjestettiin eurooppalaista maisemayleissopimusta käsittelevä pohjoismainen seminaari, jonka aiheena oli Muuttuva maisema. Tähän seminaariin, joka oli jatkoa Sandissa Norjassa syksyllä 2004 pidetylle seminaarille, kutsuttiin edustajia kaikista Pohjoismaista. Seminaarin järjesti Ruotsin valtion antikviteettivirasto, ja sen rahoitus tuli pääasiassa Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöyhteistyön ohjelmasta vuosiksi 2005–2008.  


Seminaariin osallistui noin 50 asiantuntijaa kaikista viidestä Pohjoismaasta. Se muodostui kahdesta seminaaripäivästä sekä yksipäiväisestä tutustumisretkestä.


Seminaarin tärkeimpinä tavoitteina oli


· saada aikaan elävä ja toimiva pohjoismaisen maisemayhteistyön verkosto


· luoda edellytykset yhteispohjoismaisille maisemahankkeille


· vaihtaa kokemuksia Pohjoismaiden välillä.


Pohjoismaiden suunnittelu- ja hallintojärjestelmissä ja sosiaalisissa olosuhteissa, mutta myös itse maisemassa on useita samankaltaisuuksia. Meidän on tänään edessämme yhteisiä haasteita, jotka koskevat siirtymistä uusiin energiamuotoihin viime vuosina havaittujen ilmastonmuutosten vuoksi. Laaja kaupungistuminen lisää jatkuvasti maisemaan kohdistuvaa hyödyntämispainetta suurimpien kaupunkiemme ympäristössä. Tämä asettaa uusia vaatimuksia kunnalliselle suunnittelulle ja sen prosesseille. 


Pohjoismaat pitävät pohjoismaista yhteistyötä hyvin tarpeellisena, ja seminaarin tuloksena syntyi useita jatkoyhteistyötä koskevia konkreettisia ehdotuksia ja ideoita. Tällaisia olivat kunkin maan tekemän maisematyön kartoittaminen yhteysaloitteiden helpottamiseksi, internet-pohjainen pohjoismainen maisemakalenteri, johon koottaisiin luettelo pohjoismaista maisemaa koskevista tapahtumista, sekä yhteisten kohtaamispaikkojen luominen tiettyjä erityisaiheita käsittelevillä pienseminaareilla, jotta saadaan aikaan yhteisiin hankkeisiin mahdollisesti johtavien kontaktipintoja.


Seminaarin osanottajat toivoivat, että tälle seminaarille järjestetään jatkoseminaari, ja työryhmä pyrkii toteuttamaan tämän.           


Samantekt

Dagana 13. til 15. september 2007 var haldinn norrænn vinnufundur (seminar) um Evrópska landslagssamninginn. Til fundarins voru boðnir fulltrúar Norðurlandanna. Fundurinn var framhald af vinnufundi er var haldinn haustið 2004 í Sand í Noregi og var undirbúinn af Riksantikvarieämbetet í Svíþjóð en að mestu kostaður af Norrænu ráðherranefndinni, sem hluti af umhverfisáætlun 2005–2008.


Þátttakendur voru um 50 og stóð fundurinn í tvo daga og síðan var dagsferð.


Meginmarkmið fundarins var að:


· koma á virku netverki um norrænt samstarf, um landslag


· skapa aðstæður fyrir sameiginleg norræn landslagsverkefni


· miðla reynslu innan Norðulandanna


Á Norðurlöndunum er margt líkt á sviði skipulags- og stjórnsýslu og samfélagsmála en einnig hvað varðar landslag. Við stöndum í dag frammi fyrir umræðu um kröfuna um breytta orkugjafa í tengslum við loftslagsbreytingar sem mælst hafa á undaförnum árum. Áhrif aukinnar nýtingar á landslag, í kringum stærra þéttbýli, verða sífellt meiri vegna útþenslu þéttbýlis. Það gerir auknar kröfur til skipulags sveitarfélaga og skipulagsferlisins.


Norðurlöndin sjá mikla þörf fyrir norrænt samstarf og fundinum lauk með nokkrum afgerandi ályktunum og tillögum um framhald samstarfs svo sem með kortlagningu vinnu í hverju landi varðandi landslagsmál. Það væri til að auðvelda frumkvæði við að koma á sambandi aðila, uppsetningu á norrænu landslagsdagatali á netinu þar sem sjá má atburði er varða umfjöllun um landslag á Norðurlöndum en einnig til að stuðla að samvinnu með litlum vinnufundum um afmörkuð verkefni. Einnig að skapa tengls sem geta leitt til sameginilegra verkefna.


Það komu fram skýrar óskir um að fylgja vinnufundinum eftir með öðrum vinnufundi sem vinnuhópurinn mun leitast við að koma á.


Bilagor


Bilag 1: Sammanställning av förslag på fortsatt nordiskt samarbete, Runö 


Nordiskt landskapsnätverk


Nätverket ska byggas för ett gemensamt arbete i enlighet med landskapskonventionens intentioner. Det ska ha en paraplyfuntion för en rad mindre och mer specifikt inriktade nätverk, inom vilka nordiska projektidéer skapas. 

Aktiviteter


· Sprida ny metodik


· Underlätta arbete i projekt med ett nordiskt perspektiv


Nordisk arbetsgrupp


En representant på departementsnivå från varje land ska ingå i arbetsgruppen. Arbetsgruppen ska ansvara för att involvera aktörer på såväl lokal, regional som nationell nivå, i ett nordiskt samarbete.


Aktiviteter


· Möte en gång per år


· Tillse att det nordiska samarbetet fortlever


· Samordna redan befintliga nordiska nätverk som berör landskap

· Inspirera till att tänka i ett nordiskt perspektiv


· Göra en kartläggning av hur landskapsarbetet inom de berörda sektorerna och på olika samhällsnivåer är organiserat i de nordiska länderna


· Ta initiativ till att skapa mötesplatser i form av små seminarier med specifika teman, för att skapa förutsättningar för initiativtagande till gemensamma projekt, såsom samarbete mellan universiteten


· Ta fram en handlingsplan för ett nordiskt samarbete om landskap. Här kan Sveriges förarbete inför en eventuell ratificering av landskapskonventionen, vara till nytta


· Skapa en plattform för årlig redogörelse för pågående processer och projekt i respektive land


Kommunikation


För att ge arbetet med landskap och landskapskonventionen högre status i de nordiska länderna måste perspektivet synliggöras i samhällsdebatten. 


Aktiviteter


· Landskapsforum på Internet för dialog mellan de anslutna men även för informationsutbyte om pågående och framtida landskapsprojekt, regeringsuppdrag, processer, politiska signaler, etc


· Skapa en kommunikatonsstrategi


· Kommunicera landskapskonventionen i de nrodiska länderna genom pressmeddelanden, artiklar, etc


· Upprätta en lättillgänglig årskalender på Internet, där alla evenemang som rör landskap i Norden och ELC, läggs in


· Ta fram en papperskalender med nordiska landskapsmotiv


· Ta fram en kort attraktiv broschyr med information om det nordiska samarbetet kring landskapsfrågor


· Författa en skrivelse till Nordiska ministerrådet för att understryka vikten av ett nordiskt samarbete i landskapsfrågan


Finansiering av projekt


Nordiska ministerrådet har särskilda projektmedle som kan sökas 


Aktiviteter


· Konkreta förslag till gemensamma projekt och aktiviteter borde tas fram som ska utgöra underlag för gemensamma ansökningar om medel


· Söka finna flera stora finansiärer för att skapa en stabil grund för de gemensamma projekten


· Utreda huruvida det finns EU-medel att söka för landskapsprojekt


Bilag 2: Kontakt– och deltagarlista 


Sverige 


Birgitta Elfström (birgitta.elfstrom@raa.se), Riksantikvarieämbetet, Enhetschef för inriktiningenheten på kulturmiljöavdelningen.

Carl-Gustaf Hagander (carl-gustaf.hagander@ab.lst.se), länsstyrelsen i Stockholm, Strategiskt och operativt stöd åt landshövdingen i Stockholms län.

Erika Nilsson (erika.nilsson@raa.se), Riksantikvarieämbetet, Utredare kulturarvsfrågor i regional utveckling och tillväxt bla kulturarv och entreprenörskap,  hälsa, EU:s strukturfonder, ELC, ledamot i övervakningskommittén för EU:s regionala strukturfondsprogram Norra Sverige.

Jakob Lundberg (jakob.lundberg@ecology.su.se), Albaeco konsult, Forskare vid Stockholm Recilience Centre, Stockholms universitet.

Jerker Moström (jerker.mostrom@raa.se), Riksantikvarieämbetet, Landskapsfrågor och GIS.

Johanna Alton (johanna.alton@ab.lst.se), Riksantikvarieämbetet, Landskapsfrågor inom kulturmiljöområdet på regional nivå.

Kaj Janzon (kaj.janzon@raa.se), Riksantikvarieämbetet, Antikvarie, landskap, särskilt landskapets historiska dimension.

Kati Dalkowski (kati.dalkowski@naturvardsverket.se), Naturvårdsverket, Skog, fysisk planering, landskap, friluftsliv, hushållningsstrategier.

Leif Gren (leif.gren@raa.se), Riksantikvarieämbetet, avdelningsdirektör och handläggare på landskapsfrågor.

Lena Bergils (bergilslena@gmail.com), Nordiska kulturlandskapsförbundet/SHF, Nordiskt och europeiskt nätverk i landskapsfrågor, Natur och kultur inom landsbygdsutveckling, EU-projekt (CAP, Culture, Leader ).

Lina Devgun (lina.devgun@raa.se), Riksantikvarieämbetet, Implementering av ELC i Sverige, Etnologi. Mångfaldsfrågot - genus, klass mm, kvalitativa studeir av landskap.

Magnus Ljung (Magnus.Ljung@omv.slu.se), Sveriges lantbruksuniversitet, Processdeign & -ledning, Kommunilationsstrategie, Aktörssamverkan.

Margareta Ihse (margareta.ihse@natgeo.su.se), Stockholms universitet, Professor i ekologisk geografi på Stockholms universitet.

Marianne Lindström (Marianne.Lindstrom@hik.se), Högskolann i Kalmar, Miljöpsykolog, forskar om attityder till hållbar utveckling, upplevelser av natur- och kulturvärden i landskapet, riskperception och kommunikation.

Pernilla Nordström (pernilla.nordstrom@ab.lst.se), länsstyrelsen i Stockholm, Utvecklingsledare, sektorsövergripande frågor inom fältet natur -kultur- planering - landsbygdsutveckling..

Sigrid Bergman (sigrid.bergman@w.lst.se), Länsstyrelsen i Dalarna, Antikvarie, arkeologi och kulturintressen i skog.

Sofie Andersson Rosell, Riksantikvarieämbetet, Praktikant på Riksantikvarieämbetet under hösten 2007.

Therese Andersson (therese.andersson@helsingborg.se), Helsingborgs kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen,  startegisk planering och översiktsplaner.

Ulrika Åkerlund (ulrika.akerlund@boverket.se), Boverket, Landskapsarkitekt , landskapsfrågor i kommunal översiktsplanering, grönstrukturfrågor, vindkraft och landskap,  ELC och Plan- och bygglagen samt det nationella miljömålet God bebyggd miljö.


Danmark


Anette Ginsbak (agi@sns.dk), Skov- og naturstyrelsen, Arkitekt, landskapskaraktärsmetoden, vindkraft, planläggning (process).

Ann Berit Frostholm (abf@dn.dk), Danmarks naturfredningsforening, Rådgivning om fysisk planläggning inom natur- och landskapsskydd, Processledare, Dialogpartner till lokala och nationella myndigheter.

Bodil Mortensson (bmo@niraskon.dk), Niras-konsulterna, Landskapskaraktärsmetoden (vägledning), kommunal planering (landskap/öppna landskap.

Jens Pouplier (JPO@birknielsen.dk), Birk Nielsen, Landskapsarkitekt, Konsult/planhandläggare, vindkraftplanläggning, landskapanalys.

Ole Kristensen (olvkr@ros.mim.dk), Miljöcenter Roskilde - Miljöministeriet, Administration av fredade områden, strandskydd, naturförvaltning, planläggning.

Sören Rasmusen (srs@sns.dk), Skov- og naturstyrelsen, Landskap och planläggning - spec. vägar och järnvägar, kulturmiljö och kulturlandskap, bioenergi i landskapet, nybyggnad i landskapet, landskapskaraktärsmetoden.


Finland 


Anne Mäkynen (anne.makynen@vantaa.fi), Vanda stad, Landskapsarkitekt i generalplaneringteam i Vanda stads stadsplanering.

Outi Ampuja (outi.ampuja@helsinki.fi), University of Helsinki, Noise polution problems,  environmental noise, history technology, soundscape studies, jurban history.


Satu Mikkonen-Hirvonen (satu.mikkonen-hirvonen@nba.fi), Museiverket i Finland, Planerar och organiserar landskapsvård vid fornlämningar.

Tapio Heikkilä (tapio.heikkila@ymparisto.fi), Miljöministeriet, Överinspektör.

Island


Axel Birgisson (axel@vgkhonnun.is), VGK-Hönnun consulting firm, .


Frida Björg Edvardsdottir (frida@vso.is), Landsskabsarkitekt fagforening, landskabsarkitekt driver med kommuneplanlegging og diverse prosjektarbejde i landskabsforming.

Jakob Gunnarsson (jakob@skipulag.is), National Planning Agency, environmental scientist, EIA specialist (Energy Information Administration) , review programmes subject to the SEA (StrategicEnvironmental Assessment) statutes, EIS (environmental impact statement ).


Olafur Melsted (olafurm@skipulag.is), National Planning Agency, .

Ragnhildur Siguardardottir (ragnhildur.umhverfi@simnet.is), Norges Lantbruksuniversitet, Naturförvaltare, lektor vid Landbruksuniversitetet på Island, driver projekt för gräsrotsorganisationer för kvinnor i den isländska jordbruket. Människor i landskap, förändringar, kulturlandskap, medverkande och samarbete.

Sigurros Fridriksdottir (sigurros@ust.is), Environment and Food Agency of Iceland, Evaluation of environmental impact assessment and development plans, assessment of projects affecting uniqe nature sites.


Thora Ellen Thorhallsdottir (theth@hi.is), University of Iceland, Beskrivning och klassificering av landskap, Impact of hydroelectric developments and geothermal on landscape.


Gunnar Hjartarson (gunnar.hjartarson@or.is), Reykjavik Energi, Miljöledare hos Reykjaviks Energi. Ansvarar för att miljöhänsyn tas i projekt som företas inom energiproduktion.


Norge 


Ann Norderhaug (ann.norderhaug@bioforsk.no), Norska institutet för bioforskning, Fil.dr. i botanikk/kulturlandskap,  jobber bredt med forvaltning av kulturlandskap i teori og praksis på alle nivåer samt med bygdeutvikling basert på landskapskvaliteter..

Arnold Arnoldussen (arnold.arnoldussen@skogoglandskap.no), Norwegian Forest and Landscape Institute, Bärkraftig arealförvaltning, Kartläggning av jordresurser.

Asbjörg Fyhn (afy@fmtr.no), Fylkesmannen i Troms, Samhällsplanering, landskapsbevarande, medborgarmedverkan/planprocess inom naturförvaltning/skötsel.

Audun Moflag (Audun Moflag@md.dep.no), Miljöverndepartementet, Regional planläggning, Implemnetering av landskapskonventionen.

Björn Casper Horgen (bch@md.dep.no), Miljöverndepartementet, Fritidsbebyggelse och landskap, Utveckling i fjällområdena - ???- bevarande och utveckling, arealstatisitk, kommunal planering och landskap, nordiskt samarbete, planmyndighetsmötet, Arkitektur och landskap.

Even Gaukstad (even.gaukstad@ra.no), Riksantikvarien, Kulturhistoriker, sektorssamarbete, samarbete natur/kultur, Landskap generellt.

Eva Katrin R Taule (ekt@fmho.no), Fylkesmannen Hordaland, Naturforvaltningskandidat fra NLH/UMB (Cand.agric.). Plankoordinator hos Fylkesmannen i Hordaland der vi jobber med prosjektet Landskap i kommunal planlegging..

Gerd Birgit Tjomsland (gerd.birgit.tjomsland@md.dep.no), Miljöverndepartementet, Tillvaratagande av naturvårds- och friluftsintressena inom ramen för planlagen och vägledningsmaterial inom regelverk, miljö och turism - landskap, Konsekvensutredningar.

Marit Rödseth (marit.rodseth@post.hfk.no), Hordaland fylkeskommune, Landskap i kommunal plan, rettledning.

Harald Tveit (htv@fmte.no), Fylkesmannen i Telemark, Landsbygdsutveckling, näringsetablering, Primärnäring, Processer.

Per Espeli (per.espeli@t-fk.no), telemarkskanalen FKF; Fylkeshuset, Koordinator for Regionalparkprosjektet i Telemark; Landskap som utviklingsstrategi / Bevisstgjøring/Natur- Kulturarv og identitet.


.


Bilag 3: Program


Nordiskt seminarium om den europeiska landskapskonventionen – Landskap i förändring


Onsdag den 12 september


		

		Seminariet inleddes den 12 september med att långväga deltagare anlände till Stockholm och åkte vidare i gemensam buss till Runö kursgård 





Torsdagen den 13 september


		10.00–11.00 

		Seminariets öppnande 



		

		Seminariet inleddes med att Johanna Alton, projektledare för seminariet, presenterade sig och lämnade över till moderator Magnus Ljung, miljökommunikatör, Sveriges lantbruksuniversitet som gav en introduktion till seminariet.


Riksantikvarie Inger Liliequist hälsade deltagarna välkomna och Birgitta Elfström, Riksantikvarieämbetet, gav en allmän bakgrund till Nordiska ministerrådets bidrag till landskapsprojekt.



		11.00–12.00 




		Genomgång av pågående arbete med den europeiska landskapskonventionen i de nordiska länderna



		

		Sören Rasmussen, arkitekt, Skov- og Naturstyrelsen i Danmark - Landskabskonventionen og Danmarks opfølgning på den 


Björn Casper Horgen, seniorrådgivare, planavdelingen på Miljöverndepartementet i Norge - Norsk oppfølging av landskapskonvensjonen

Tapio Heikkilä, överinspektör på Miljöministeriet i Finland – Översikt över genomförandet av den europeiska landskapskonventionen i Finland 


Jakob Gunnarsson specialist på National planning agency på Island - The situation in Iceland regarding the European Landscape Convention 


Leif Gren antikvarie på Riksantikvarieämbetet i Sverige - En lägesbeskrivning om hur arbetet med landskapkonventionen har framskridit sedan Sandseminariet






		12.00–13.00

		Lunch



		13.00–14.00

		Inledande föreläsningar till workshop



		

		Jakob Lundberg, fil dr i Systemekologi, Sverige – Klimat, landskap och ekosystem i förändring


Ann Norderhaug, forskningschef på Bioforsk i Norge – Lokale utfordringer ved forvaltning av verdifulle kulturlandskap



		14.00–14.30

		 Kaffe



		14.30–17.00 

		Workshop med tre olika teman:



		

		1. Process/plan/delaktighet 


2. Metodik 


3. Toleransnivåer (Tålegrenser)


Process/plan/delaktighet


Metodik


Toleransnivåer 


Centrala frågor:


- Hur ska fackfolk och medborgare samverka?


- Hur skapas ett engagemang?


Centrala frågor:


- Hur kan erfarenheter utbytas?


- Hur kan ett nordiskt sam-arbete kring metodutveckling ske?


- Likheter och skillnader i metoder?


Centrala frågor:


- Vindkraft i kust- och fjällvärlden


- Höghus i våra städer


- Utbredning av bebyggelsen i övergången mellan landsbygd och stad?


”Landskap i kommunal planleggning – prosjekt i Hordaland”, Eva Katrine R. Taule, Norge


”Vejledning om landskabet i kommuneplanlaegningen”, Bodil Mortensen, Danmark


”INCLUDE Upplevelsevärden och infrastrukturutbyggnad”. Marianne Lindström, Fil dr på Naturvetenskapliga institutionen på Högskolan i 


”Fördjupad översiktsplanering i Helsingborg med fokus på landskap”, Therese Andersson, Sverige


“Sounds in the landscape” Outi Ampuja, Finland


”Vindmöller i landskabet”, Jens Pouplier, landskapsarkitekt på Birk Nielsen, Danmark


Diskussion


Diskussion


Diskussion


Sammanställning av vad som sagts


Sammanställning av vad som sagts


Sammanställning av vad som sagts






		

		



		17.45–18.30

		Efter workshopen var det planerat för en vernissage av resultaten från de tre parallella workshoparna. Diskussionerna drog dock ut på tiden, vilket gjorde att man beslutade sig för att flytta vernissagen till efterföljande morgon.



		

		Guidad kvällspromenad



		

		”Näs - en grön kil i Trälhavet” Kvällspromenad med Gunila Mossberg, naturskyddsföreningen och Gudrun Vällfors, Österåkers hembygdsförening vilka berättade om Runös förhistoria.




Bild 1: Guidad kvällspromenad på Näs



		19.00 

		Festmiddag





Fredag den 14 september


		8.00–9.00 

		Vernissage av gårdagens workshop



		9.00–10.00

		Viktiga landskapsprojekt i de nordiska länderna



		

		Þora Ellen Þorhallsdóttir, professor på biologisk Institutt Islands Universitet på Island  - The Icelandic Landscape Project 

Anette Ginsbak, arkitekt på Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i Danmark - Landskabskaraktermetoden i Danmark – hvordan anvendes den?



		10.00 –10.30

		Kaffe



		10.30-11.00

		Fortsättning på viktiga landskapsprojekt i de nordiska länderna



		

		Anne Mäkynen, landskapsarkitekt, Vanda stad i Finland - Kulturlandskap i Vanda stadens generalplan 


 Audun Moflag, seniorrådgivare på Miljöverndepartementet i Norge - Landskap som utviklingsstrategi 

Per Espeli, Telemarkskanalen FKF; Fylkeshuset, Telemark i 

Norge - Landskap som utvecklingsstrategi – Exempel Telemarkskanalen som regionalpark


Kati Dalkowski, handläggare på Naturvårdsverket i Sverige – Regionala landskapsstrategier



		12.00–13.00

		Lunch



		13.00–14.30

		Workshop: Hur går vi vidare?



		

		Magnus Ljung höll i en gemensam inledning och introduktion, varefter deltagarna delades in i fem grupper för att diskutera seminariets slutsatser och föreslagna åtgärder samt hur den fortsatta planeringen för det nordiska samarbetet ska iståndsättas.



		14.30–15.00

		Kaffe



		15.00–16.00

		Resultatet av workshopen



		

		En genomgång av de slutsatser som man kommit fram till i gruppdiskussionerna i workshopen fördes i plenum. Genomgången följdes av en diskussion om hur vi går vidare. Ämnen som diskuterades var bland annat:


· hur det fortsatta nordiska samarbetet ska organiseras


· finansiering av gemensamma projekt


· ansvarsfördelning


· vilket land som kan ta på sig värdskapet för nästa seminarium 


· vilket tema som skulle kunna vara aktuellt för nästa seminarium



		16.00–16.30

		Avslutning av seminariet



		

		Magnus Ljung redogjorde kort om slutsatserna från seminariedagarna och och Johanna Alton avslutade seminariet. 



		17.30–18.00

		Konstvandring på Runö kursgård



		19.00

		Middag





Lördagen den 15 september


		8.00–16.30 

		Exkursion





