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Abstract 

Larsson, P.I. 2019. Dåtid för framtid: En granskning av naturums relation till de kulturella 
aspekterna inom landskap och natur. 
Larsson, P.I. 2019. Past for Future: An Examination of naturums Relationship to the Cultural 
Aspects within Landscapes and Nature. 
 
Nature and culture are closely connected and in constant change in relation to each other. 
Although this is well known by now the cultural aspects rarely are concidered when it comes 
to conserving of nature (in Sweden). This paper examines naturums (Swedish visiting centres) 
relationship to the cultural aspects of landscapes and nature. It also examines how the 
Swedish nature (Naturvårdsverket) and culture (Riksantikvarieämbetet) conservation agencies 
work together. Beyond this the paper looks in to why it is important to include the cultural 
aspects within nature conservation and in what way archaeology could be a rewarding factor 
in reaching this knowledge. This paper points out why a more holistic picture is needed if we 
want to take care of the nature in the best possible way for future generations, also why a 
working ecosystem and landscapes with high natural values are important. This paper focuses 
on naturum because it´s the biggest museum of nature in Sweden - with great power comes 
great responsibility. Naturum often works with and for children and youngsters. Therfore it is 
most important that naturum teaches and inform about all aspects within landscapes, nature 
and the role humans play within the ecosystem. This to give future generations a holistic 
picture from the beginning. Naturum will be assessed from a theoretical frame based on the 
concept of biocultural heritage, which suggests a holistic view of a landscape within research 
and stewardship concerning landscapes and to transform knowledge in to policy. In the end of 
the paper, I discuss possible improvements within nature and culture conservation work in 
Sweden to reach a better cooperation between the two government agencies Naturvårdsverket 
and Riksantikvarieämbetet. In conclusion I argue that there is knowledge in both 
Naturvårdsverket and Riksantikvarieämbetet about the importance of including cultural 
aspects to optimize the conservation of nature. The same seems to go for most naturum, 
although there is a need of more concrete guidelines from Naturvårdsverket to help naturum 
to include the aspects in a clearer way. This is important if naturum are gonna be able to 
inform their visitors about the cultural aspekts within landscapes. I argue that the best thing to 
do for nature and culture conservation in Sweden is to merge the two agencies into one. I 
believe this would result in an easier and more natural cooperation between the two. 
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1. Inledning 

Denna studie syftar till att bidra med förståelse om hur arkeologi kan bidra inom forskning för 
en positiv framtidsutveckling inom naturvård. Studien granskar hur naturum använder sig av 
den kunskap som idag finns kring samverkan mellan natur och kultur och hur de förmedlar 
denna kunskap inom sin verksamhet.  
   Historisk ekologi är en vetenskapsgren som redogör för människors påverkan på miljön och 
landskapets utveckling över tid (se nedan). Idag är historisk ekologi ett mycket aktivt fält 
inom arkeologin och allt fler forskningsprojekt arbetar inom dess ramar för att bidra till en 
positiv framtidsutveckling (se bl.a. IHOPE1 & TerraNova2). Den kunskap som historisk 
ekologi resulterat i ligger till grund för detta arbete. 
   Studien är uppdelad i fem huvuddelar. Den första delen presenterar syfte och 
problemformulering samt teori, metod och källkritiska aspekter. Den andra delen ger en 
bakgrund och placerar in detta arbete i en vetenskaplig kontext där forskningens bakgrund och 
dagsläge redovisas tillsammans med förklaring kring hur dagens natur- och kulturvård är 
strukturerad. Den tredje delen går in på djupet på naturum som koncept, vad ett naturum är 
och hur de arbetar. Den fjärde delen utgör förslag för hur kulturella aspekter inom landskap 
kan inkluderas inom den svenska naturvården och naturums verksamhet. Den femte delen ger 
en analys av detta arbete samt diskuterar det nuvarande läget inom svensk naturvård och hur 
inkluderandet av kulturella aspekter kan förbättras inom integrerad landskapsförvaltning. I 
bilaga 1 definieras begrepp som är centrala för denna uppsats. I Bilaga 2 redovisas svar från 
genomförda enkätundersökningar. 
 

1.1. Syfte & Problemformulering 
 

Naturum är en museiverksamhet som ägs och styrs av Naturvårdsverket. Naturums 
huvudsakliga fokus ligger på att förmedla kunskap och bygga upp allmänhetens intresse för 
naturen (NV 2019b). Verksamheten är en av de största och mest inflytelserika 
organisationerna inom området med syfte att synliggöra det svenska naturarvet (Emanuelsson 
2018:15). Därmed är deras verksamhet viktig för spridandet av denna kunskap och även att de 
bidrar med en holistisk bild av naturen och landskapet. Hur förhåller sig egentligen naturum 
till historia och kulturarv?  
   För att förstå varför landskapet och naturen ser ut som den gör idag krävs en förståelse för 
de processer som formar ett landskap. Dessa processer omfattar både naturliga biofysiska och 
kulturella processer och dessa samverkar med varandra (Dahlström & Lennartsson 2009:18f; 
Lindberg 2009:20f; Lindholm & Ekblom 2019:4; RAÄ 2017b). Trots det visar en 
undersökning av de olika naturumens förvaltningsplaner (totalt 32 stycken utspridda över 

                                                        
1 IHOPE http://ihopenet.org/ 
 
2 TerraNova https://terranovaproject.vu.nl 
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landet) under 2015 (opublicerad) att ord/begrepp som arkeologi, historia, kultur och arv är 
underrepresenterade i jämförelse med ord/begrepp som exempelvis biologi, geologi och 
biologisk mångfald (se Tabell 1). Det ord/begrepp som dock finns med någorlunda mycket är 
kulturella landskap (nämndes 15 gånger). Detta påvisar att det ändock finns viss insikt om 
betydelsen av det kulturella. I det stora hela tyder dock denna sammanställning på att det finns 
brister inom verksamhetens förmedlande av de kulturella aspekterna trots att dessa spelar en 
ytterst viktig roll inom formandet av landskapen och naturen. Till vilken nivå inkluderas 
egentligen de kulturella aspekterna av ett landskap inom naturums verksamhet? 
   Denna studie kommer undersöka hur naturum förhåller sig till de kulturella aspekterna av 
ett landskap i syfte att bättre förstå hur naturum kan utvecklas för att bidra till en positiv 
framtidsutveckling inom natur- och kulturvård. Varför är de kulturella aspekterna viktiga 
inom landskapsvård? Detta redogör studien för. Dessutom undersöks varför den kulturella 
delen verkar få ett så litet fokus inom naturums verksamhet. Slutligen läggs förslag fram på 
vad som kan göras för att förbättra detta i framtiden.  
 

 
Tabell 1. Urval av ord från den opublicerade undersökningen som gjordes av de olika naturumens 
förvaltningsplaner under 2015 som visar hur ofta dessa ord användes i dessa planer.  

1.2. Teori & Metod 
 
Detta arbete grundar sig i tidigare forskning inom historisk ekologi, biologiska kulturarv och 
den svenska naturvårdens lagar och riktlinjer. Analyser inom arbetet kommer genomföras 
inom ramarna för det biokulturella arvet (biocultural heritage) som nyligen föreslagits som ett 
teoretiskt ramverk för integrerad forskning och landskapsvård av Lindholm och Ekblom 
(2019). Detta ramverk består av fem delar som tillsammans bildar ett integrerat koncept. I 
grunden för detta koncept står tre olika informationskällor, dessa tre är ekosystemminnen, 
landskapsminnen och platsminnen. Ekosystemminnen innefattar biofysiska egenskaper, icke-
mänskliga organismer och agenter som ändras eller påverkas av mänsklig aktivitet – till 
exempel vilka arter som finns i området. Landskapsminnen innefattar materiellt manifesterade 
mänskliga aktiviteter som visar hur ett landskap har strukturerats och använts – exempelvis 
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fysiska lämningar i form av kolmila-bottnar eller diken. Platsminnen innefattar immateriella 
spår av hur människor uppfattar eller har uppfattat ett landskap genom berättelser eller 
kunskapsöverföring genom generationer – exempelvis platsnamn och traditioner. Genom att 
kombinera dessa tre informationskällor utvinns kunskap kring ett område via integrerad 
landskapsanalys - denna integrerande landskapsanalys utgör den fjärde delen i det 
biokulturella arvet. Genom att analysera dessa informationskällor framträder en förståelse för 
de processer som formar ett landskap och det biologiska kulturarvet. Den integrerade 
landskapsanalysen belyser den socio-ekologiska samverkan som finns i ett landskap och utgör 
grunden för kunskap kring landskapet och dess processer. Den femte delen inom det 
biokulturella arvet är förvaltning och förändring. Denna del är ett förhållningssätt till hur 
naturvården kan använda sig av den integrerade landskapsanalysen för att omvandla kunskap 
till policy och landskapsskötsel (Lindholm & Ekblom 2019:3ff). Detta teoretiska ramverk går 
dessutom i linje med hur Riksantikvarieämbetet anser att vård av biologiska kulturarv bör 
utformas. De lyfter fram vikten av att samla kunskap från flera källor, både biologiska och 
historiska (se RAÄ 2014). 
   Jag har valt att använda mig av detta ramverk för att det belyser den hoptrasslade samverkan 
som finns mellan människor och ekologi och därmed bidrar till en mer holistisk förståelse av 
landskapet. En enhetlig syn har länge efterfrågats inom den svenska naturvården (Ljungkvist 
et al. 2018:2). Detta ramverk ger en tydlighet som (enligt mig) kan vara det som saknas för att 
få en integrerad naturvård i Sverige som tar hänsyn till ett landskaps alla olika komponenter. 
Ramverket tydliggör relationer mellan natur och kultur på ett handfast sätt genom att visa på 
relationen mellan människa och natur via olika former av efterlämningar (ortsnamn och 
fysiska lämningar i landskapet). Den erkänner människans roll i ekosystemet och påvisar hur 
mänskliga handlingar påverkar ekosystemet. Den lyfter även fram vikten av traditionell 
kunskap, något som till stor del saknas inom svensk natur- och kulturvård (se nedan).  
   Arbetet utförs via bred och fördjupad läsning av tidigare forskning för att få empiriskt 
belägg för de slutsatser som framställs i denna text. Jag går igenom lagar och konventioner 
ihop med analyser från verksamma inom natur- och kulturvård. I och med detta framkommer 
en tydlig uppfattning om hur regelverket är utformat och även vad verksamma inom området 
tycker och tänker kring dessa regler och lagar. De aktuella regler och riktlinjer som finns 
ställs mot naturums verksamhet för att undersöka hur dessa åtföljs. Utöver detta kommer även 
de olika naturumen samt Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet att kontaktas via 
frågeformulär för att tillgå en inblick i hur de själva ser på natur- och kulturvårdssamverkan. 
Denna uppsats kommer beröra natur- och kulturvårdsarbetet i stort, men huvudfokus är hela 
tiden att härleda till hur naturum arbetar kring detta. 
   En aktiv avgränsning som gjorts inom arbetet är att utesluta nationalparker – även om dessa 
ofta har nära samarbete med naturum och att samma typ av problematik finns inom dessa 
verksamheter. Här finns möjlighet till fortsatta fördjupade studier som tar hänsyn till en större 
bild av natur- och kulturvård i Sverige.  
 

1.3. Källkritiska aspekter 
 

En källkritisk aspekt inom denna uppsats, men även inom natur- och kulturvård i stort, är att 
det inte finns en definitiv definition av begreppen natur och kultur. En entydig bild över hur 
natur och kultur samverkar och hör ihop saknas också. Är natur endast de landskap som inte 
berörts av människor? Dessa skulle först och främst vara väldigt få men det skulle även 
innebära att exempelvis parker och majoriteten av våra skogar och åkrar inte heller är natur.  
Det finns ett behov av att människor verkar inom ett landskap för att utveckla det till sin fulla 
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potential inom bland annat biologisk mångfald. Detta talar emot idén om att natur behöver 
varar orört av människor (se nedan). Om natur inte behöver vara orörd blir skillnaden mellan 
naturvård och kulturvård näst intill obefintlig då dessa blir sammanflätade på ett djupt plan. 
En tanke som florerar kring relationen mellan natur och kultur är att kulturen är ett resultat av 
naturen, att naturen utgör grunden för kulturens existens och att den hela tiden utvecklar 
kulturen. Väljer man att följa denna tanke blir skyddandet av naturen från människor en 
befängd idé då detta skulle resultera i en försämring av kulturen och även av naturen har 
forskningen visat (se nedan). Sammanflätat med dessa frågor finns frågan kring människans 
roll i landskapet. Hur mycket plats får vi ta i ett landskap? Byggnader är trots allt en del av 
landskapen – skulle till exempel ett landskap se svenskt ut utan en röd stuga med vita knutar? 
Denna fråga berör även andra frågor som exempelvis jakt. Har vi rätt att ta bort oönskad fauna 
precis som vi hjälper önskad fauna och flora? (för djupare diskussion se Andersson 
2010:65ff). 
   En annan källkritisk aspekt är att jag som skriver detta är inriktad på arkeologi och mina 
kunskaper ligger i första hand inom det kulturella. Uppsatsen kommer ta upp vikten av 
bredare kompetens med kombination av kunskap inom både natur och kultur. Dock ser 
utbildningarna ut som de gör idag där de är väldigt specialiserade på ett visst område. Denna 
uppsats hade kunna förbättras genom exempelvis ett tvärvetenskapligt samarbete. 
   En källkritisk aspekt kring analyserandet av de olika naturumen i denna uppsats är att det 
finns olika mycket information på de respektive hemsidorna, vilket kan innebära att 
verkligheten ser annorlunda ut mot vad som förmedlas via hemsidan. Majoriteten av 
naturumen har dessutom tillfälliga utställningar vilket innebär att de ibland kan lyfta fram 
kulturella delar som jag inte får med i min analys. Denna källkritiska aspekt försöker jag dock 
motverka genom att kontakta Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och de olika 
naturumen som finns ute i landet (se tredje kapitlet).  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer jag redogöra för tidigare forskning inom natur- och kulturvård och vart 
forskningen står idag, detta för att sätta in denna text i en forskningskontext för de som inte är 
fullt insatta inom ämnet. Även övergripande redogörelse för organiseringen av natur- och 
kulturvård i Sverige tas upp här nedan – både hur den sett ut historiskt och hur nutida 
organisering ser ut.  

2.1. Tidigare forskning och arkeologins bidrag 
 

2.1.1. Historisk ekologi 
 
 
Att miljöfrågor och diskussioner kring hållbar utveckling blir allt vanligare har nog ingen 
missat. Detta gäller inte enbart vetenskap utan även inom politik, på nyhetssändningar och i 
min erfarenhet även som diskussionsämne bland vänner och familj. Att det sker förändringar i 
miljön och att vi får mer extremväder har märkts allt tydligare de senaste åren med 
skogsbränder, översvämningar och torka som resulterar i dåliga skördar. Arkeologins bidrag 
till dessa diskussioner och forskningsfält sker framförallt i form av historisk ekologi. 
   Historisk ekologi är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som i grunden handlar om att förstå 
interaktioner genom tid mellan samhälle och miljö och dess konsekvenser. I och med att 
historisk ekologi är tvärvetenskapligt blir studierna i sig breda, då både naturvetenskapliga 
som humaniora discipliner finns representerade. De discipliner som samverkar i historisk 
ekologi är framförallt antropologi, arkeologi, biologi, ekologi, historia och kulturgeografi, 
men även ytterligare vetenskapsfält förekommer (Ekblom et al. 2018:13; Eriksson et al. 
2018:145). Undersökningar visar att historiskt bruk av landskap har stor inverkan på 
artrikedom ända in i modern tid (Gustavsson 2009:24; Iuga et al. 2019:92; Lennartsson 
2016:293; NV 2018). Tack vare den historiska ekologin har de mänskliga aspekterna kommit 
in på ett bredare plan i miljödebatten och forskningen kring hållbar utveckling. Historisk 
ekologi ifrågasätter det förenklade synsättet som tidigare funnits kring natur och kultur. Detta 
vetenskapsfält strävar efter att förklara komplexiteten som finns mellan kultur, natur och 
historia för att bättre kunna förstå och teoretisera dessa komplexa system (Ekblom et al. 
2018:13; Manyanga 2018:184). Analyser med ett långtids-perspektiv på samverkan mellan 
människa och miljö ger möjlighet till förståelse kring hur dagens agerande kan påverka 
framtiden i form av hållbar utveckling (Ekblom et al. 2018:13). Därmed har arkeologin 
utvecklats från att tidigare ha arbetat med förhistoria och ibland nutid för att nu dessutom 
intressera sig för framtidsforskning. 
   Inför en undersökning eller ett forskningsprojekt är det ofta omöjligt att veta om det 
kommer leda till kunskap som hjälper oss förstå relationer mellan miljö och människa, men 
om vi väljer att inte studera eller forska på det kommer vi garanterat inte få några svar. Vi 
behöver förstå hur samhället, politik och olika val påverkar miljön för att kunna skapa en 
hållbar framtid. I det förflutna ligger svaren till framtiden (Nordquist 2018:76f). Ett tydligt 
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exempel på detta är när vi i Sverige övergav det småskaliga jordbruket efter andra 
världskriget och en storskalig jordbruksproduktion tog över. Detta ledde till att många ängar 
och hagar försvann och att det ekosystem som funnits där sakta börjat förfalla. Även inom 
skogsindustrin, där blandskogen övergetts till förmån för barrskog för att maximera den 
ekonomiska vinningen, har den biologiska mångfalden påverkats med en mer homogen natur- 
och kulturmiljö (Gren 2010c:49). 
   På senare år har arkeologer anammat teorier om nischkonstruktion (niche construction) från 
den ekologiska vetenskapen för att förklara och förstå förändringar och utvecklingar i ett 
landskap (Eriksson et al. 2018:151f). Genom nischkonstruktion studeras landskapet och dess 
utveckling över tid genom att se biologiska och fysiologiska agenter som aktiva aktörer, vars 
handlande påverkar landskapet och varandra på olika vis (Eriksson et al. 2018:148). Denna 
förändring sker genom processer där organismer genom sin metabolism, aktivitet och 
agerande ändrar sin egen eller andras nisch, vilket innebär att landskapet med alla dess 
komponenter ständigt är i rörelse och förändring och kan möjligen leda till en evolutionär 
förändring hos en organism (Eriksson et al. 2018:152; Hodder 2012:149; Laland et al. 
2016:192; Laland & O´Brien 2011:191). Det finns två varianter av nischer inom denna teori. 
Den första varianten av nisch är fundamental nisch – med detta menas miljöfaktorer som 
tillåter en art att leva på en plats under obestämd tid. Den andra varianten är realiserad nisch 
– med denna del menas att delar av de miljöfaktorer som tillåter en arts existens på platsen är 
ett resultat av en annan arts handlingar (Eriksson et al. 2018:152). Ett exempel på detta kan 
vara att art X är beroende av art Y. Art Y är beroende av en viss miljö, denna hypotetiska 
miljö är resultatet av exempelvis slåtter. Människorna som bedrivit slåtter på platsen slutar 
med denna handling, vilket påverkar miljön. Detta leder till att art Y inte längre kan leva på 
platsen vilket i sin tur resulterar att art X inte heller kan överleva. Detta exempel innehåller 
bara två arter men i verkligheten kan det vara ännu fler arter som är beroende av varandra och 
därmed skulle dö ut under ett sådant här scenario. I och med denna typ av koncept av 
landskapet synliggörs den hoptrasslade relation som finns mellan olika agenter. Utöver denna 
ekologiska nischkonstruktion har även en kulturell nischkonstruktion utvecklats. Inom den 
kulturella varianten ses kunskapsöverföring från generation till generation som en drivande 
faktor till formandet av kultur. Kulturella värderingar påverkar sedan hur människor nyttjar 
naturen vilket leder till materiella manifestationer i landskapet (Eriksson et al. 2018:153). I 
och med denna syn på landskapet och dess olika agenter inom det blir kopplingen mellan 
natur och kultur tydlig.  
 

  2.1.2. Biologiskt kulturarv 
 
 
Den grundläggande principen för begreppet biologiskt kulturarv är att nyttjande av naturen 
resulterar i att biologin och ekosystemen påverkas av mänskliga handlingar och att levande 
organismer anpassas. Genom att spåra dessa anpassningar går det att härleda detta till det 
nyttjande som en gång i tiden skett, efter att detta nyttjande upphört (Lennartsson 2016:298; 
RAÄ 2014:2). Den biologiska halvan av begreppet innefattar liv och de förutsättningar som 
finns och behövs för dess existens, ända från att det första livet uppstod fram till idag. Den 
kulturella halvan innefattar alla handlingar som människan gjort genom tiderna (Lindberg 
2009:20). När dessa kombineras får vi alltså vad vi kallar för biologiskt kulturarv. Det kan 
handla om exempelvis gräsmarker där vissa arter gynnas av slåttermark och andra av 
betesmark. Genom att en jordbrukare nyttjar ett landskap på ett visst sätt under en längre 
period kommer därmed artantal och innehåll anpassas efter detta (Gustavsson 2009:24; RAÄ 
2014:4). Biologiska kulturarv kan vara både materiella och icke-materiella. Den övergripande 
formen av biologiskt kulturarv i Sverige har uppstått genom nyttjande för produktion vilket 



 

11  

resulterat i nya typer av landskap, naturtyper och strukturer som blivit livsmiljöer för olika 
vilda arter. Dessa typer av biologiska kulturarv brukar kallas för halvnaturliga eller semi-
natural då dessa livsmiljöer skapats av människor men koloniserats av vilda arter (Dahlström 
& Lennartsson 2009b:13; Lennartsson 2016:294). Ytterligare en typ av biologiskt kulturarv är 
odlad och domesticerad mångfald, med detta menas nyttoväxter, husdjur och boskapsdjur. 
Inom denna kategori består det biologiska kulturarvet av de egenskaper som avlats fram inom 
arterna – för att se dessa förändringar krävs dock en kunskap om artens ursprungliga 
egenskaper. Denna typ av förändring har skett för att till exempel motverka missväxt hos 
växter för att säkerställa goda skördar (Lennartsson 2016:295). Utöver dessa två varianter av 
biologiskt kulturarv finns även anlagd mångfald, med detta menas exempelvis trädgårdar och 
parker som i stort är baserade på levande organismer (Lennartsson 2016:296). Dessa tre typer 
av biologiskt kulturarv är alla materiella lämningar. När det kommer till immateriella 
kulturarv finns bland annat ortsnamn som kan ge indikationer på traditionell kunskap och 
naturnyttjanden som skett på en plats (Lennartsson 2016:296). Biologiskt kulturarv kan hjälpa 
naturvården med information om var och hur marken bör skötas för bibehållen biologisk 
mångfald. Det kan vara svårt att utforma naturskötsel som skapar en långsiktig hållbarhet med 
hög artrikedom – där kommer dessa kunskaper med dess långa tidsdjup in i bilden som en 
vägvisare som belyser brukningsformer och skötsel som tidigare fungerat väl i ett område 
(Lennartsson 2016:301). Genom att känna till vilka brukningsformer som tidigare fungerat väl 
i ett område kan nya beslut som fattas ta denna kunskap i beaktning för att skapa liknande 
brukningsformer för att bevara artrikedomen på platsen. Biologisk mångfald är något som 
eftersträvas inom naturvården av olika skäl, bland annat för hälsa, livskvalitet, välfärd och för 
att behålla ett fungerande ekosystem (NV 2018; Rounsevell et al. 2018:55f). Att ha ett väl 
fungerande ekosystem är viktigt då det ger oss tjänster (som ofta tas för givet) så som mat, 
vatten och resurser som exempelvis trä. Detta i sin tur leder till god ekonomi och god 
livskvalité för människor (Ash et al. 2010b:xi; Crossman et al. 2013:4). Utöver detta så blir 
riskerna för klimatförändringar, översvämningar och sjukdomar högre vid ett icke-fungerande 
ekosystem (Ash et al. 2010a:2f; Ash et al. 2010b:xi).  
 

2.1.3. Resultaten av historisk ekologi 
 
Artrikedomen blir allt sämre och sämre runt om i världen. Den politiskt obundna forsknings- 
och policyplattformen för biodiversitet och ekosystemtjänster (The Intergovernmental 
Science-Policy Plattform on Biodiversity and Ecosystem Service på engelska) (IPBES) 
uppskattar att ungefär 25 % av världens arter idag är hotade och att ungefär en miljon arter är 
nära utrotning. En stor del av denna dystra utveckling är orsakad av människor. Bland annat 
genom ett ändrat landskapsnyttjande där allt mer yta blir åkermark, färre arter odlas idag än 
tidigare, skogen har monokulturerats för ekonomisk vinning, allt för stort fiskande sker och 
klimatförändringar som skett på grund av utsläpp i atmosfären. Detta har lett till att en stor del 
arter får svårt att överleva i de nya miljöerna som uppstår (IPBES 2019b:3f). Idag har flera 
vetenskapsfält börjat ägna sig åt att försöka motverka detta (Lindholm & Ekblom 2019:2). 
Ekologer menar att det kan ta årtionden eller till och med århundraden för ett ekosystem att 
till fullo svara på en systemstörning. Trots detta utgör de flesta ekologiska undersökningarna 
ett omfång som varierar mellan dagar och några få år. En art finns inte slumpvis på en plats 
utan den behöver särskilda förutsättningar för dess existens då den först anländer, sedan 
etableras och slutligen stannar kvar. Genom att en art påträffas kan slutsatser dras kring hur 
tidigare förhållanden på en plats sett ut. Genom att utreda förhållanden på en plats går det att 
dra slutsatser kring hur ett område använts i historisk tid (RAÄ 2014 och 2015:23; RAÄ 
2014:2ff). Här kommer arkeologin in i bilden, då arkeologi arbetar under så långa tidsperioder 
att det går att se resultatet av en systemstörning som skedde för länge sedan. Detta tidsdjup 
ger även möjlighet att förutspå framtiden, när kollapser av ekosystem kan ske och vad dessa 
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kollapser kan leda till. När sådana förutsägelser kommer kan en anpassning ske för att 
utveckla en mer hållbar framtid (Redman 2005:70f). Att förstå människans roll inom 
formandet av landskap och miljö är av stor vikt för att till fullo förstå sig på miljön och hur 
dess processer fungerar. Denna kunskap krävs för att landskap ska kunna förvaltas på ett 
korrekt sätt som bidrar till en hållbar utveckling med hög artrikedom (Dahlström & 
Lennartsson 2009a:2; Lindholm & Ekblom 2019:4; Sandberg 2018:10f). Om inte denna 
förståelse finns blir skyddet och utvecklingen av ett landskap felaktigt, om ens påbörjat över 
huvud taget (Sandberg 2018:10). Ett tydligt exempel på när landskapsvården blivit felaktig på 
grund av att inte människans roll räknats in är när naturen lämnades orörd för att få återgå till 
sitt ”naturliga läge”. Då växte landskapen helt enkelt ihop och många arter blev lidande av 
detta (se Gren 2010b:16). Genom att undersöka vilka brukningsformer som tidigare fungerat 
väl på en plats kan nya beslut som tas anpassas efter denna kunskap för att anpassa nya 
brukningsformer som troligt kan gynna biologisk mångfald (Lennartsson 2016:301).  Idag 
finns det till exempel flera landskap som har en specifik artsammansättning just för att 
marken brukats på ett visst sätt under historiens lopp (Emanuelsson 2018:14; Lennartsson 
2016:297). Om det brukande och agerande som en gång i tiden skapat förutsättningar för en 
viss form av biologisk mångfald faller i glömska kan detta leda till att framtida förvaltning 
helt enkelt inte blir möjlig för att behålla den biologiska mångfalden på platsen (Lindholm & 
Ekblom 2019:2).  
   Idag råder en enad mening om att lågintensivt småskaligt naturbruk är det som är mest 
gynnsamt för miljön och artrikedomen (Ekblom et al. 2019:2). Försök till dåtidens jordbruk 
sker idag på flera platser i syfte att försöka konservera landskap och ekosystem som annars 
går förlorade. Nipakademin är ett tydligt exempel på detta. Nipakademin startades upp för att 
det fanns en förståelse kring att en skog med höga naturvärden hade behov av betande djur. 
De valde att använda sig av traditionella boskapsdjur som klarar av att gå på bete i 
skogsmiljö. De vill att djurhållningen sker så naturligt som möjligt och att djuren ska ha 
möjlighet att gå ute året om. Genom att föra in dessa djur i landskapet stärks det biologiska 
kulturarvet i området (Lindholm & Ekblom 2019:2ff; se Nipakademin). Genom att människor 
brukar jorden på ett visst sätt anpassas växter och djur till detta brukande och speciella 
antropogena organismsamhällen uppstår. När sedan brukandet ändras förändras också 
levnadsförhållandena för dessa organismsamhällen och många arter dör ut, vilket leder till en 
minskad artrikedom. Framförallt växter tar lång tid på sig i sin anpassning och förvandling, så 
genom att studera växter idag kan vi få reda på hur marken brukats tidigare för att försöka 
återskapa denna typ av nyttjande som en gång ägt rum i ett område. Detta kan därmed leda till 
att artrikedomen återigen stärks (Dahlström & Lennartsson 2009b:13f).  
   När det kommer till det biologiska kulturarvet blir bevarandet, visandet och förmedlandet 
annorlunda mot andra typer av arv som ofta går att visa på museer eller via 
informationstavlor. För att bevara detta för framtida generationer krävs det ett aktivt 
handlande, ett aktivt brukande. Det samma gäller även kulturarv som fortfarande är i livet, 
som exempelvis traditionell kunskap (Hallberg 2009:15). Traditionell kunskap är kunnande 
som gått i arv i generationer in i vår tid, Det kan exempelvis handla om 
markanvändningsmönster (Tunón 2009:10f). Allt fler verksamma inom naturvård har börjat 
förstå vikten av människans nyttjande och brukande av marken i historisk tid när det kommer 
till formandet av landskap och miljö. Därmed har fler försök till samarbeten där flera 
discipliner och vetenskaper arbetar tillsammans för att få en bredare förståelse och fler synsätt 
uppstått (se Dahlström & Lennartsson 2009a:2; Hallberg 2009:15; Jönsson 2009:4). Ofta 
baseras dessa typer av dåtidens brukande på traditionell kunskap. Faktum är dock att svenska 
myndigheter inte är särskilt bra på att föra vidare traditionell kunskap (Tunón 2004:14), trots 
att det finns konventioner som trycker på vikten av detta (se nedan).  
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2.2. Dagsläget inom natur- och kulturvård 
 

Natur- och kulturvård har många dimensioner och därmed har jag valt att dela upp detta 
kapitel i underkategorier. Det som gås igenom här nedan är lagar & konventioner (många 
exempel är taget från Agenda 21 men då Agenda 2030 har ratificerat alla punkter för Agenda 
21 är de fortsatt högst aktuella). Även en genomgång av hur vårdandet ser ut idag och till sist 
ödesfrågan inom naturvården – skydda eller vårda? 

2.2.1. Lagar, regler & riktlinjer 
 

Riksdagen klubbade igenom miljöbalken år 1999, det är denna lag som idag är den 
grundläggande lagstiftningen kring naturvården i Sverige. Under den första paragrafen i lagen 
kan man tydligt läsa att natur- och kulturmiljöer ska skyddas och vårdas, att biologisk 
mångfald ska bevaras och att landskap ska brukas och nyttjas på långsiktigt hållbart vis 
(Miljöbalken 1998:§1 punkt:2,3,4). Utöver denna lagstadga finns det en mängd olika 
konventioner att förhålla sig till som förmedlar olika typer av riktlinjer. Exempel på 
konventioner som följs i Sverige är europeiska landskapskonventionen (ELC), konventionen 
om biologisk mångfald (CBD), världsarvskonventionen och bernkonventionen (NV 2019c). 
Även Agenda 2030 som är en världstäckande konvention framtagen av Förenta Nationerna 
(FN) påverkar beslut kring naturvården i Sverige. Agenda 2030 lyfter bland annat fram vikten 
av fungerande ekosystem och biologisk mångfald (se Regeringskansliet).  
   År 2011 ratificerade Sverige ELC. Enligt konventionen ska landskap erkännas som en 
viktig del i människors liv. Konventionen syftar till att det ska finnas en balans mellan sociala 
behov, ekonomisk verksamhet och miljö. I ELC:s Artikel 6 § C punkt 1a, står det att i syfte att 
öka förståelse kring landskap ska landskapets särdrag och de handlingar och processer som 
formar landskapet analyseras (RAÄ 2017a). Att finna en balans där sociala behov, ekonomisk 
vinning och miljöfrågor värderas högt i konventioner som till exempel Agenda 2030 och dess 
föregångare Agenda 21 (Agenda 21 1992:10.3; Agenda 2030 2015). Framförallt ekonomi och 
miljöfrågor hänger starkt ihop när det gäller naturvård – genom att ha en hög artrikedom 
gynnas både ekonomin i form av bättre skördar och miljön genom ett väl fungerande 
ekosystem (Agenda 21 1992:10.1; Agenda 2030:33). Ytterligare en faktor som ofta 
återkommer inom olika riktlinjer och regler kring naturvård är brukande av traditionella 
metoder och traditionell kunskap (se Agenda 21 1992:10.7d; CBD:1f, 6). En sådan traditionell 
metod kan i svensk naturvård exempelvis vara slåtter. Agenda 21 tar dessutom upp vikten av 
att informera allmänheten kring vikten av integrerad vård av landskapet (Agenda 21 
1992:10.9). Detta skulle kunna göras väldigt tydligt genom att visa historiska exempel då det 
ofta tar tid för naturen att svara och reagera på handlingar. Dessutom tar Agenda 21 upp hur 
framtida generationer bör inspireras till att finna natur och naturvård intressant och viktigt för 
att bidra till en positiv framtida utveckling inom dessa frågor (Agenda 21 1992:10.11). Även 
CBD lyfter fram att kunskapen kring biologisk mångfald och vad som bör göras för att 
förbättra detta ofta är bristfälligt (CBD:1). Detta är något som naturum aktivt kan arbeta med 
att informera sina besökare om och därmed bidra till en positiv utveckling inom denna 
problematik. 
   En problematik som finns i vissa lagar och konventioner är bland annat att de säger att 
besluttagare bör ta i beaktning hur beslut kommer påverka tillexempel miljö och natur i 
framtiden (se t.ex. Agenda 21). Problemet med denna typ av formulering ligger i att många 
beslut som redan fattats har påverkat miljön. Exempel på detta inom svensk natur är bland 
annat industrialiseringen av jordbruk där betes- och hagmarker övergivits och nu växer igen, 
skogen som gått från att vara blandskog till att idag mestadels innehålla gran och tall för 
ekonomisk vinning. Dessa problem blir inte lösta genom att inte ändra förhållandena, det 
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krävs en viss tillbakagång om den biologiska mångfalden ska kunna räddas på flera platser. 
Denna tillbakagång behöver inte betyda att naturnyttjandet ska gå tillbaka till hur det såg ut 
under bondesamhället, utan att en anpassning behöver ske över hur modernt jordbruk och 
skogsbruk bedrivs för att gynna miljön och ekosystemen. Forskning kring detta sker idag, 
bland annat genom Effaråsen som är ett projekt som utreder hur biologiska värden kan 
bevaras och samtidigt kunna bedriva ekonomiskt hållbart skogsbruk (Effaråsen).  
 

2.2.2. Rådande omständigheter inom svensk natur- och kulturvård 
 

Redan under tidigt 1900-tal såg verksamma forskare inom natur- och kulturvård hur natur och 
kultur var djupt påverkade av varandra och det varnades för riskerna som fanns i att dela upp 
detta inom flera organisationer (Gren 2010:10).  
   Natur och kultur går hand i hand så varför gör inte vårdandet av dessa arv det? Historisk 
ekologi har gång på gång visat hur människors ageranden och brukande av landskap formar 
det på olika sätt. Detta till trots så sker majoriteten av debatter kring naturvård för sig och 
debatter kring kulturvård för sig (Ljungkvist et al. 2018:2). Splittringen mellan natur-, 
samhällsvetenskap och humaniora osynliggör komplexa förhållanden som finns inom 
landskap och natur. Landskap är komplexa fenomen med många variabler såsom klimat, 
geologi, geomorfologi, flora, fauna, funga och kultur, som går att närma sig från en massa 
olika håll med olika ändamål. Att arbeta tvärvetenskapligt bör vara ett alternativt 
tillvägagångssätt för att kunna ge ett bredare perspektiv som resulterar i ett holistiskt resultat 
som tar hänsyn till alla de olika komponenterna som finns inom ett landskap. Förutom att 
naturvårdare och kulturvårdare redan är uppdelade i olika skolor så bidrar staten dessutom till 
denna splittring genom att fördela pengaresurser ojämnt mellan dessa två fält (Emanuelsson 
2018:15). För att göra en grundläggande studie i pengafördelningen krävs ett gediget arbete 
som tar hänsyn till många variabler. Detta har inte genomförts för denna studie. Dock har en 
snabb jämförelse gjorts för inkomsterna för 2019 års budget mellan Naturvårdsverket och 
Riksantikvarieämbetet. Naturvårdsverket tilldelas 575 452 000 kr och Riksantikvarieämbetet 
tilldelas 274 801 000 kr (Statens budget 2019:18ff). Detta leder till att de som arbetar med 
kulturvård vill lägga alla sina pengar på just kulturvård då de får en mindre andel. Detta i sin 
tur leder till att de som arbetar med miljövård känner att deltagande i dessa projekt blir att 
slösa bort pengarna som var tänkta till miljövård, då de skulle innebära att de gick till 
kulturvård. I slutändan leder detta till att projekt som är kombinerade natur- och kulturvård 
blir lidande och ytterst få projekt av denna karaktär kommer till stånds (Emanuelsson 
2018:14f). Då det biologiska kulturarvet är en del av både natur och kultur blir denna 
problematik ytterst påtaglig för dessa arv och de hamnar i farozoner om inte denna 
uppdelning får en lösning. Den tydligaste lösningen på detta problem är att slå ihop 
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet till en enad organisation, detta tror jag skulle 
gynna den svenska natur- och kulturvården i stort (se Analys och Diskussion för fördjupning). 
   Utöver dessa problem som grundar sig i kunskap och ekonomi finns det konflikter som är 
betydligt mer svåra att lösa. Det kan handla om att ta bort kulturarv för att gynna ekologin i 
vattendrag där rinnande vatten leder till mer fisk (Emanuelsson 2018:15). I sådana frågor 
krävs det att någon part i konflikten viker sig men även här kan tvärvetenskapliga samarbeten 
leda till en bredare förståelse för båda parter och kompromisser kan verkställas. 
   Naturvården i Sverige har länge grundat sig i att låta naturen ta hand om sig själv. Detta har 
lett till att flertalet platser i Sverige fått en minskad artrikedom just för att ett visst brukande i 
historisk tid gett förutsättningar för en högre artrikedom (Lennartsson 2016:293; Lindholm & 
Ekblom 2019:2). Denna idé om att låta naturen ta hand som sig själv grundar sig i synen av att 
se ett landskap som något oföränderligt. Denna syn har på senare år börjat överges för att nu 
se ett landskap som något som förändras utefter naturen och människan. Denna ”nya” syn 
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(den har funnits länge men inte blivit allmänt vedertagen) gör att vårdandet av landskapet tar 
en ny form där aktivt ingripande är mer accepterat (Ljungkvist et al. 2018:3). 
 

2.2.3. Skydda eller vårda? 
 

En ständig fråga kring landskapsskötsel är just om den ska skyddas eller vårdas. Denna 
diskussion går att spåra ända tillbaka till sent 1800-tal och idag finns det fortfarande 
förespråkare för båda dessa inriktningar. Frågan i sig grundar sig i förhållningssättet till vad 
ett landskap är. De som förespråkar att landskap ska skyddas ser på landskapet som ett 
naturligt och oföränderligt fenomen. De som däremot förespråkar den vårdande delen har då 
den motsatta synen och betraktar ett landskap som något föränderligt som ständigt formas av 
olika processer. Tanken om att landskap är föränderliga och därmed behöver vårdas genom ett 
aktivt brukande har på senare år blivit den mest förespråkade inom landskapsvården. Dock 
har de som förespråkar att landskapet ska skyddas genom att lämnas åt sig självt gjort att 
samarbete blivit svårt (Ljungkvist et al. 2018:3). 
   Tanken på att landskapet ska skyddas och lämnas åt sig själv med så kallad fri utveckling 
anammades av den Svenska Naturskyddsföreningen när den grundades år 1909 (Gren 
2010b:16). Det tog dock inte lång tid innan de aktiva inom naturvården (och även 
kulturvården) insåg att landskapet hade en historisk dimension. Bara några år efter att den 
Svenska Naturskyddsföreningen skapats började det höras röster som förespråkade en annan 
typ av naturvård där människan behövdes som en aktiv agent då olika brukande gynnade 
naturen (Gren 2010b:24). Dessa förslag på ett bredare samarbete fick dock inget fäste, vilket 
resulterade i att klyftan mellan naturvård och kulturvård växte sig allt starkare över tid (Gren 
2010b:33). Under 1900-talet går naturvården och kulturvården åt olika riktningar, utefter 
modernismens tankegångar, som än mer förstärker åtskillnaden mellan dessa. Naturvården 
(naturskyddandet) riktar sig mot emotionella föreställningar om ett ursprungligt vilt 
naturtillstånd. Kulturvården å andra sidan blir mer saklig och vetenskaplig (i alla fall enligt 
den tidens mått) vilket innebär att den tar avstånd från national-romantiseringen (Gren 
2010b:37). 
   År 1962 bildades Statens Naturvårdsnämnd som senare (1967) skulle komma att bli Statens 
Naturvårdsverk då det slogs ihop med Statens Luftvårdsnämnd och Statens Vatteninspektion, 
det är denna myndighet som idag är Naturvårdsverket. År 1964 ersattes den befintliga 
naturskyddslagen med naturvårdslagen och detta innebar en förändring från den tidigare 
verksamheten som jobbat för att skydda genom passivitet i stället skulle vårda genom aktivt 
handlande (Gren 2010b:50; Ihse 2010:85). Denna lag utvecklades sedan under 1990-talet till 
miljöbalken som är det regelverk naturvården arbetar utefter idag (Ihse 2010:85). Idag sker 
naturvård genom brukande där skötselåtgärder tillåts för att gynna en biologisk mångfald 
(Ihse 2010:85). Denna insikt av att naturvård aktivt behöver verka i ett landskap kommer från 
kulturvården där de kunnat påvisa hur människors ageranden har format ett landskap (Ihse 
2010:85), detta visar tydligt på hur natur- och kulturvård hör ihop och hur viktigt ett 
samarbete är mellan dessa två sektorer. 
 

2.3. Organiseringen av natur- och kulturvård i Sverige 
 

Idag är naturvården och kulturvården uppdelad mellan två olika organisationer, där 
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Naturvårdsverket ansvarar för naturvården och Riksantikvarieämbetet för kulturvården. Det 
har dock ända sedan 1940- och 1950-talet funnits röster som menar att denna uppdelning inte 
är gynnsam för en holistisk bild av natur- och kulturvård (Gren 2010b:49f; Ljungkvist et al. 
2018:2). Under 1960-talet skedde en statlig utredning som gick under namnet Naturen och 
samhället, denna utredning lägger vikt vid att natur-, kulturmiljövård och friluftsliv inte bör 
bli separerade (Gren 2010b:50). Under 1980-talet etablerades ett tydligare samarbete mellan 
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet där de båda sektorerna skulle arbeta närmare 
varandra. Tyvärr blev inte detta försök till samverkan långvarigt, under 1990-talet valde 
Riksantikvarieämbetet att bryta detta samarbete på grund av en rädsla att naturvården skulle ta 
över arbetet för mycket. Efter detta uppbrott har samarbete blivit allt sämre mellan dessa 
sektorer (Bergils 2010:71). Ytterligare en faktor som delvis påverkat samarbetet negativt 
mellan Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet var inträdet i Europeiska Unionen (EU) 
1995. Detta gjorde att det blev än mer fast vilken sektor som skulle beröra vissa området. 
Riksantikvarieämbetet skulle basa över bebyggelse och åker, Naturvårdsverket över 
ängsmarker och hagmarker. Utmarkerna blev dock ett ovisst område som inte riktigt hörde 
hemma hos någon av dessa och därmed till stor del blev utan vård. Genom medlemskapet i 
EU har en splittring mellan landskapsbrukande individer och byråkratiska handläggare 
uppstått. Tidigare fanns det kontakt mellan dessa parter, vilket bidrog till en dialog - vilket 
resulterade i något större förståelse för varderas arbete. Detta har (tyvärr) upphört, vilket leder 
till en smalare syn på landskapet hos båda parterna (Bergils 2010:71f). 
   Idag är det Miljöbalken (1999) som utgör grunden för naturvården och vilka regler som 
skall följas. Denna lag säger dock inte mycket om landskapet som en helhet och de kulturella 
aspekterna lyser med sin frånvaro. Miljöbalken gör dessutom en skillnad mellan naturreservat 
och kulturreservat. En holistisk bild av landskap och miljö finns inte heller inom Miljöbalken, 
detta gäller även kulturminneslagen. Detta leder till att det blir svårt för de verksamma inom 
dessa två områden att få en enhetlig bild av hur natur och kultur hänger ihop och därmed blir 
samverkan mellan dessa två fält lidande (Gren 2010a:8). Sedan år 2008 förespråkar 
regeringen (via propositionen Hållbart skydd av naturområden) att naturvården och 
kulturmiljövården ska ha ett bättre samarbete. Naturmiljön ska vårdas inom kulturreservat och 
kulturmiljöer bör vårdas inom naturreservat (Gren 2010a:9).  
   Det hela grundar sig i synen på landskap, som tas upp under kapitlet Skydda eller vårda? 
(2.2.3.). En anledning till att det förblev en tudelad stuprörs-indelning, trots efterfrågan på 
tätare samarbete mellan natur- och kulturvård, är den ekonomiska vinningen som fanns i att 
omvandla nyttjandet av landskapet. Det gamla bondesamhället föll bort och 
industrialiseringen tog på riktigt fäste ute i landskapen (Gren 2010b:54). Regeringen ansåg 
ekonomisk vinning, utvidgande av infrastruktur och tätorter vara av större intresse och därav 
föll natur- och kulturvården i skymundan (Gren 2010b:56). Idag har vi dock stabil ekonomi 
och fungerande infrastruktur, så varför händer det inget kring denna fråga? Idag har både 
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet en funktion med tjänster inom de olika 
länsstyrelserna runt om i landet. Alltså har staten i stället för att införa ett centralt organ för 
natur- och kulturvård i stället skjutit över problemet till länsstyrelserna och hoppas på att 
dessa ska kunna fixa en fungerande samverkan mellan dessa två sektorer. Detta har dock 
bevisligen inte fungerat så som det var tänkt då den rådande dikotomin mellan dessa sektorer 
ännu är ett faktum (Gren 2010b:56). 
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3. Naturum 

I detta kapitel går jag igenom naturum utefter verksamhetens helhet. Även en granskning av 
de enskilda naturumens hemsidor görs för att undersöka hur de arbetar med att inkludera det 
kulturella inom sin verksamhet och hur detta förmedlas. 

3.1. Naturum som koncept 
 

År 1973 startade de första naturumen i Sverige som en försöksverksamhet som blivit 
inspirerade av olika besöksanläggningar med liknande syften i USA och Storbritannien. 
Naturvårdsverket startade upp denna idé med naturum och det är de som än idag avgör vilka 
anläggningar som får gå under namnet naturum och inte, beroende på om de uppfyller de krav 
som Naturvårdsverket satt upp för dessa besöksanläggningar (NV 2014:3). Naturvårdsverket 
beskriver naturums syfte som följande: 
• öka kunskapen om ett naturområdes naturvetenskapliga, natur- och kulturhistoriska, 
kulturella och upplevelsemässiga värden,  
• fördjupa besökarnas förståelse för naturområdet; förklara vad som hänt, händer och varför 
det sker,  
• vägleda besökarna om vad man kan se, uppleva och göra i området och hur man lämpligen 
tar sig dit,  
• motivera/påverka besökarna att uppträda i och använda naturområdet på sådant sätt att 
dess värden bevaras,  
• skapa förståelse för behovet av att bevara och vårda naturen i allmänhet och i området i 
synnerhet,  
• stimulera intresset för natur, naturvård och naturstudier och tjäna som underlag för olika 
undervisningsbehov,  
• ge kunskap om hur människan använt sig av och påverkat naturen i ett kulturhistoriskt 
perspektiv,  
• sprida kännedom om en trakts naturskyddade områden och andra besöksmål för friluftslivet. 
(NV 2014:8). 
Naturums verksamhet riktar sig mot allmänheten i stort men skolelever pekas ut som en viktig 
grupp att förmedla kunskaper till (NV 2014:8). 

3.2. Naturums relation till det kulturella  
 

Naturums huvudfokus ska ligga på att förmedla information kring flora, fauna, geologi och 
kulturhistoria och hur dessa i samverkan format det landskap som ett naturum befinner sig i. 
Utöver detta kan även Naturum förmedla kunskap kring bevarande och vårdande av natur, 
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den inverkan och relation människan har till miljön, allemansrätten och även information 
kring skyddade områden och möjligheter kring friluftsliv i området (NV 2014:11). 
Naturvårdsverket säger i sina riktlinjer för naturum att natur och kultur går hand i hand och att 
detta samband är en central del i verksamheten (NV 2014:18). De poängterar även att naturum 
ska bidra till att öka kunskap kring hur människor nyttjat och format naturen genom 
kulturhistoria (NV 2014:19). Här nedan undersöks hur detta lyser igenom i naturumens 
verksamhet runt om i landet. 

3.3. Naturum – var och en för sig 
Här nedan går jag igenom de olika naturumen var för sig genom att analysera information 
som går att hitta via deras hemsidor, verksamhetsbeskrivningar (utvärderingar) och 
verksamhetsprogram. Hur inkluderar de kulturarv och hur tydligt förmedlar de detta? 

3.3.1. Naturum Abisko 
Naturum Abisko saknar egen hemsida och den sida de har på Länsstyrelsen Norrbottens 
hemsida förmedlar inget kring kulturella arv (Naturum 4). 

3.3.2. Naturum Blekinge 
Naturum Blekinge har inkluderat det kulturella i sin verksamhet. De har i samband med 
naturum ett kulturreservat vid namn Ronneby Brunnspark. De lyfter fram de kulturhistoriska 
värdena kring odlingslandskap och parker, de informerar kring hur människor påverkar ett 
landskap genom olika handlingar och att naturvärdena ofta gynnas av detta (se Naturum 3). 
Måndagar och onsdagar har de guidade turer där de berättar om natur och kulturhistoria, ingen 
större information kring detta ges i detalj men det låter helt klart som att de berättar om 
människors roll inom landskapsformandet. De har även en aktivitet, Vandring i 
Brunnsskogen, där de lyfter fram skogens kulturvärden i beskrivningen – troligtvis informerar 
de kring detta under vandringen. De har även aktiviteter, slåtter i Tolseboda, slåtter i 
Steneryds lövängar och slåtter i Ire, där de förmedlar traditionell kunskap i form av 
slåtterarbete. Utöver detta har de även en aktivitet, vilda växter och syrade grönsaker, som 
informerar kring vilka växter människor levt av under historien och dessutom hur de 
traditionellt syrat dem för bevaring över vinterhalvåret (se Naturum 5). Förutom aktiviteter 
har de en utställning vid namn Brunnssparkens 300-åriga historia som troligen informerar 
kring människors påverkan på detta landskap (Naturum 26). 

3.3.3. Naturum Dalarna 
Naturum Dalarna med dess naturreservat ligger i anknytning till Skattlösbergs by. På 
Länsstyrelsen Dalarnas läns hemsida beskrivs ytligt hur finska nybyggare bosatt sig här och 
bedrivit slåtter och bete i landskapet vilket gynnat den biologiska månfalden (Naturum 34). 
Utöver detta har de även kulturlämningar vid Jätturn-området där de berättar hur marken 
brukats i äldre tider och att de fortsatt bedriva slåtter för att bevara arterna i området (Naturum 
6). Dock beskrivs detta ytligt och ingen större information ges via länsstyrelsens hemsida. 
Även i Enån-området nämner länsstyrelsens hemsida att slåtter bedrivits i äldre tider 
(Naturum 7). Leksand kommun nämner att naturum Dalarna har utställning kring natur och 
kultur (Naturum 35), men de beskriver inte vad denna utställning går ut på och kulturen lyser 
med sin frånvaro när jag letar igenom naturum Dalarnas hemsida. 

3.3.4. Naturum Falsterbo 
Naturum Falsterbo har en aktivitet i form av en vandring med en natur- och kulturguide, vad 



 

19  

för information som ges beskrivs ej i programbladet men detta är det enda kulturella som detta 
naturum har att erbjuda (Naturum 33). 

3.3.5. Naturum Fjärås Bräcka 
Naturum Fjärås Bräcka har en utställning kring kulturhistoria. De har även guidad vandring 
genom ett kulturhistoriskt landskap i området kring naturum. De har ytterligare en vandring i 
landskapet där de besöker gravar från 1800-talet, resta stenar från vikingatid och gamla 
hålvägar. Utöver dessa vandringar har de evenemang där besökare kan besöka Äskhults by 
som har rötter från 1600- och 1700-talet där besökaren får möjlighet att lära sig mer kring 
agrara fenomen, markvård och odling. Det finns även möjlighet att besöka Tjolöholms slott 
(Naturum 8).  

3.3.6. Naturum Fulufjället 
Detta naturum visar inga tecken på att inkludera det kulturella i sin verksamhet enligt 
hemsidan (Naturum 9). 

3.3.7. Naturum Färnebofjärden 
Detta naturum förmedlar på sin hemsida att de informerar besökarna om kulturhistoria, de 
säger dock inget mer kring detta eller vilken typ av information de förmedlar (Naturum 10).  

3.3.8. Naturum Getterön 
Naturum Getterön tar i sin basutställning upp hur mänskligt inflytande har påverkat 
landskapet (Naturum 11). 

3.3.9. Naturum Gotland 
Det kulturella verkar inte inkluderas inom detta naturums verksamhet enligt hemsidan 
(Naturum 12). 

3.3.10. Naturum Hornborgarsjön 
Naturum Hornborgarsjön verkar inte ha med kulturella aspekter i sin verksamhet vid 
genomgång av hemsidan (Naturum 13). 

3.3.11. Naturum Höga Kusten 
Detta naturum verkar ej inkludera kulturella arv i sitt arbete enligt hemsidan (Naturum 14). 

3.3.12. Naturum Kosterhavet 
Det kulturella verkar inte förmedlas inom detta naturums verksamhet enligt hemsidan 
(Naturum 15). 

3.3.13. Naturum Kronoberg 
Detta naturum förmedlar information kring människors påverkan på naturen till skolklasser 
som besöker naturumet (Naturum 32). 

3.3.14. Naturum Kullaberg 
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Detta naturum verkar inte inkludera kulturella aspekter i sin verksamhet (Naturum 16). 

3.3.15. Naturum Laponia 
Naturum Laponia erkänner relationen och samverkan mellan natur och kultur och informerar 
detta via sin utställning (Naturum 17). 

3.3.16. Naturum Nationalparkernas hus 
Detta naturum verkar inte förmedla information kring människors påverkan och samverkan 
med naturen (Naturum 39). 

3.3.17. Naturum Ottenby 
Naturum Ottenby förmedlar information kring historiskt brukande av landskapet och hur detta 
påverkat den biologiska mångfalden i området (Naturum 18). 

3.3.18. Naturum Skrylle 
På naturum Skrylle kan man lära sig om kulturhistoriska aspekter inom landskapet, de går 
dock inte in djupare än så inom ämnet på sin hemsida (Naturum 19). 

3.3.19. Naturum Sommen 
Detta naturum har en vandring där de informerar kring hur skogsbruket påverkar blåbärsriset. 
De har även en aktivitet där besökare får testa på slåtterarbete. De har även en aktivitet där de 
besöker gamla kolmilor i skogen – om de berättar kring denna aktivitets påverkan på naturen 
och landskapet framkommer dock inte. De har utöver detta även en aktivitet där de berättar 
om natur- och kulturvärden från medeltiden (Naturum 20). 

3.3.20. Naturum Stendörren 
Naturum Stendörren påstår att de förmedlar information kring kulturhistoria men hur detta 
sker framkommer inte på den lilla informationen som går att hitta via Länsstyrelsen 
Södermanlands läns hemsida (Naturum 21). 

3.3.21. Naturum Stenshuvud 
Detta naturum har en natur- och kulturvandring som aktivitet som är bokningsbar, det framgår 
dock inte om information kring människors påverkan på ett landskap förmedlas vid denna 
vandring (Naturum 22). 

3.3.22. Naturum Store Mosse 
Detta naturum verkar inte förmedla kulturella aspekter inom landskapet trots att Länsstyrelsen 
i Jönköpings län som driver naturum Store Mosse dessutom basar över kulturlandskapet i 
Södra Svänö som ligger i samma nationalpark (Naturum 2). 

3.3.23. Naturum Söderåsen 
Naturum Söderåsen förmedlar information kring det kulturella och till och med en 
informations-fil på hemsidan kring detta. Tyvärr går de inte in på djupet hur mänsklig 
påverkan formar landskap och natur – men det är en bra start (Naturum 23). 



 

21  

3.3.24. Naturum Trollskogen 
Detta naturum erbjuder en vandring (två tillfällen) som de kallar för: Kulturvandring i 
Trollskogen, förmodligen sprider de information och kunskap hur det kulturella samverkar 
med naturen – dock framgår detta inte med säkerhet på hemsidan. Utöver detta har de även ett 
event som heter: Forntid på norra Öland – möjligtvis inkluderar de kultur- och 
naturrelationen här. De har en arkeolog anställd vid detta naturum så det finns helt klart 
möjligheter och kompetens för att inkludera det kulturella inom verksamheten (Naturum 24). 

3.3.25. Naturum Tåkern 
Naturum Tåkern har ett evenemang som heter: Guidning Tåkerns natur och kultur. Denna 
guidning förmodar jag tar upp hur natur och kultur samverkar med varandra. De har även ett 
event där de informerar kring områdets geologi och kulturarv (Naturum 25).  

3.3.26. Naturum Vattenriket 
I naturum Vattenrikets årsrapport från 2017 beskrivs hur Vattenriket strävar efter att inkludera 
det kulturella utefter Naturvårdsverkets riktlinjer. Dock hittas inga exempel på hur detta gjorts 
under 2017. Däremot har olika aktiviteter tagit upp hur ekosystem påverkas av människor 
idag, till exempel genom läkemedel som läcker ut i vatten (Naturum 37). På hemsidan under 
evenemangsfliken går det att hitta event där besökare kan upptäcka medeltida borgruiner. Det 
framgår inte mycket information kring detta utöver fika, fina vyer, medeltida ballader, 
dockteater och ett rikt fågelliv. Om kulturella arv och dess påverkan på landskapet lyfts fram 
är oklart (Naturum 36). I Vattenrikets förslag till versamhetsplan för 2018 framgår det att 
landskap påverkats av människors brukande under historien, ingen förklaring kring detta 
uttalande framkommer (se Naturum 1:2). 

3.3.27. Naturum Vindelfjället Ammarnäs 
De säger på sin hemsida att de informerar kring kulturella aspekter av landskapet men 
informationen på hemsidan är mycket sparsam (Naturum 27). 

3.3.28. Naturum Vålådalen 
Naturum Vålådalen förmedlar kunskap kring natur och kultur enligt deras hemsida, dock inte 
hur detta sker (Naturum 28).  

3.3.29. Naturum Vänerskärgården – Victoriahuset 
Detta naturum skriver inget om att de förmedlar information kring det kulturella på sin 
hemsida (Naturum 29). 

3.3.30. Naturum Värmland 
Naturum Värmland säger på sin hemsida att de förmedlar information kring hur bland annat 
kulturhistoria format landskapet men ingen vidare information ges (Naturum 30). 

3.3.31. Naturum Västervik 
Naturum Västervik samarbetar med Västerviks Museum och museet erbjuder självfallet 
förmedling av information kring kultur och kulturarv. Naturumet i sig verkar dock inte 
förmedla kulturella aspekter av landskapet (Naturum 38). 
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3.3.32. Naturum Ånge 
Naturum Ånge säger på hemsidan att de förmedlar kulturella aspekter via utställningar, dock 
innehåller hemsidan ytterst lite information så hur detta sker är oklart (Naturum 31). 
 

3.4. Sammanställning av naturumen  
Som denna enkla genomgång här ovan visar är det en majoritet av naturumen som inkluderar 
kulturella aspekter inom sin verksamhet (se Tabell 2). En annan faktor som blev tydlig vid 
denna genomgång var att många av naturumen nämnde inkluderande av kulturella aspekter 
men inte visade på exempel på hur detta skedde inom verksamheten. Andra var desto 
tydligare där naturumen till exempel hade event (som t.ex. guidningar i landskapet) eller 
utställning där människans inverkan på ett landskap förklarades för besökarna. Det var även 
flertalet som nämnde att kulturella aspekter tas upp inom t.ex. guidningar men inte i vilken 
mån och utsträckning. Sedan fanns det även flertalet naturum som inte nämner de kulturella 
aspekterna av ett landskap över huvud taget, trots att dessa ska väga tungt enligt 
Naturvårdsverkets riktlinjer. Detta kan tyda på en kunskapsbrist inom naturum kring hur 
Naturvårdsverket vill att kulturella aspekter ska inkluderas och möjligtvis även varför de 
kulturella aspekterna är viktiga. I Tabell 3 visas ett annat diagram där en andel representerar 
tydligt inkluderande av kulturella aspekter, en andel där detta inkluderande är otydligt hur det 
sker och en del där naturum inte verkar inkludera kulturella aspekter inom sin verksamhet. 
Vid denna typ av sammanställning blir andelen naturum som tydligt inkluderar kulturella 
aspekter inom landskapet inom sin verksamhet betydligt färre. 

 
Tabell 2. Det röda fältet visar andelen (21 st.) naturum som enligt sin hemsida inkluderar kulturella aspekter i 
sitt arbete. Det blå fältet visar andelen (11 st.) naturum som inte inkluderar kulturella aspekter i sitt arbete 
enligt deras hemsida.  

Tydligt	  inkluderande	  av	  
kulturella	  aspekter	  

Otydligt	  hur	  de	  kulturella	  
aspekterna	  inkluderas	  
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Tabell 3. Det blå fältet visar andelen naturum (11 st.) som tydligt visar hur de inkluderar kulturella aspekter i 
sin verksamhet. Det röda fältet visar andelen naturum (10 st.) som påstår sig inkludera kulturella aspekter i sin 
verksamhet men där det är otydligt hur detta inkluderande sker. Det gröna fältet visar andelen naturum (11 st.) 
som inte verkar inkludera kulturella aspekter i sin verksamhet. 

 

3.5. Från insidan – naturums syn på inkluderande av kulturella värden 
och samarbetet mellan Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet 
 
För att ta reda på hur naturum själva ser på inkluderandet av kulturella värden inom landskap 
och natur inom sin verksamhet så genomfördes en enkätundersökning genom att ett 
frågeformulär skickades ut till samtliga naturum. I denna del kommer jag redogöra för 
resultatet av denna undersökning. Förfrågan om deltagande gick ut till samtliga 32 naturum i 
Sverige, det var 24 av naturumen som valde att delta i undersökningen. Enkäten var 
tillgänglig mellan den nionde april och den tjugotredje maj. Samtidigt som naturumen fick 
delta i en enkätundersökning så gjordes även en enklare enkätundersökning som skickades till 
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet för att undersöka hur de själva ser på samarbetet 
mellan dessa två instanser när det gäller naturvårdsfrågor. Endast Naturvårdsverket svarade på 
enkäten. Dock finns en hel del information kring hur Riksantikvarieämbetet ser på relationen 
mellan natur och kultur på deras hemsida och jag har försökt måla upp en bild av deras syn 
utefter den informationen. Svaren redovisas delvis i denna del. Samtliga svar redovisas i sin 
helhet i bilaga 2. 

3.5.1. Naturvårdsverket & Riksantikvarieämbetet 
 
En enkät skickades till Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet för att få en inblick i hur 
organisationerna själva ser på samarbetet mellan dessa två instanser när det gäller 
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naturvårdsfrågor. Enkäten bestod i enkla frågor (redovisas nedan) med tre alternativ att kryssa 
i som svar (ja, nej och vet ej), sedan fanns det under varje fråga en textruta med möjlighet att 
förtydliga svaret om informanten så önskade. Syftet med denna undersökning grundar sig i att 
få en inblick i hur Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet själva ser på samarbetet och 
relationen mellan natur- och kulturvård idag. Endast Naturvårdsverket valde att delta i 
undersökningen och svaren som redovisas nedan kommer därmed från dem. På 
Riksantikvarieämbetets hemsida framgår det dock tydligt att de anser att natur och kultur går 
hand i hand. Riksantikvarieämbetet anser att naturvårdare behöver kännedom om kulturvård 
för att på bästa sätt utföra sitt arbete och kulturvårdare behöver i sin tur kännedom om 
naturvård och naturvärden för att på bästa sätt utföra sitt arbete. De anser att de biologiska 
faktorerna i ett område är en lika viktig del av områdets historia som exempelvis 
fornlämningar. Naturvårdarna behöver insikt i det historiska brukandet som format platsen för 
att på bästa sätt skapa förutsättningar för en god naturvård (RAÄ 2017b).   
 
Den fråga som ställdes till Naturvårdsverket (och Riksantikvarieämbetet) var bland annat 
följande (se bilaga 2 för hela enkäten med svar): 
 
Finns det ett bra samarbete mellan Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet när det 
gäller naturvårdsfrågor? 
 
Svar: Natur- och kulturvården har likvärdiga och samma status i naturums nationella 
riktlinjer, för besökaren är det inte så viktigt om det handlar om natur- eller kulturvärden utan 
det handlar snarare om besöks- och upplevelsevärden. Samarbetet mellan Naturvårdsverket 
och Riksantikvarieämbetet skulle säkert kunna vara ännu bättre för att bidra till att vi 
kommunicerar natur- och kulturvärden på ett mer samordnat sätt. 
 

3.5.2. Naturum 
 
Till samtliga naturum skickades en enkätundersökning för att få en bättre inblick i hur de 
själva anser att de inkluderar kulturella värden i sin verksamhet. Som tidigare diskuterats (i 
källkritiska aspekter) finns det en risk att undersökning av enbart hemsidor kan bli 
missvisande och detta är ett sätt att försöka undkomma den problematiken. 
Enkätundersökningen strävar även efter att belysa om naturumen får den vägledning och hjälp 
från Naturvårdsverket de kan tänkas behöva för att på ett så bra sätt som möjligt inkludera 
kulturella aspekter inom sin verksamhet. Denna enkät var utformad på samma vis som den 
enkät som skickades till Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet (se ovan). 
 
De frågor som ställdes till naturumen var följande (se bilaga 2 för alla svar från 
enkätundersökningen): 
 
Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visande och förmedlande av 
landskap och natur? 
 
Alla naturum svarade att de inkluderade kulturella aspekter av landskapet på något vis, 16 
stycken gör det alltid och åtta stycken gör det ibland.  
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Tabell 4. Diagram som 
visar andelen svar på 
frågan kring 
inkluderande av 
kulturella aspekter av 
landskapet. 16 stycken 
svarade ja- alltid (blått) 
och nio stycken svarade 
ja – ibland (rött). 
 
 

 
Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
 
Vid denna fråga var svaren inte lika entydiga. Tio stycken anser att de är tydliga, fem stycken 
anser att de inte är det – dock ansåg två av dessa fem att de inte behöver vara tydliga riktlinjer 
från Naturvårdsverket, 9 stycken svarade vet ej.  

 
 
 
 
 

Tabell. 5. Diagram 
som visar hur 
naturumen svarade 
på frågan kring 
tydligheten i 
naturvårdsverkets 
riktlinjer. Tio 
stycken svarade ja 
(blått), fem stycken 
svarade nej (rött) 
och nio stycken 
svarade vet ej 
(grönt). 
 
 

 
Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
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Här ansåg en majoritet av de deltagande naturumen att de hade tillräckliga medel för att 
förmedla de kulturella aspekterna, 16 stycken svarade ja. Sju stycken svarade nej, det berodde 
ibland på ekonomi och ibland på kompetens hos personalen. Ett naturum kände sig osäker 
kring om allt fanns för att göra detta på ett korrekt sätt och svarade därmed vet ej. 
  

 
 
 
 
 
Tabell 6. Diagram 
som visar hur 
naturumen svarade 
på frågan om de 
anser har alla verktyg 
som behövs för att 
kunna inkludera 
kulturella aspekter i 
sin verksamhet. 16 
stycken svarade ja 
(blått), sju stycken 
svarade nej (rött) och 
ett naturum svarade 
vet ej (grönt). 
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4. Framtiden 

I denna del lyfter jag fram det jag ser som möjlighet att förbättra natur- och 
kulturvårdssamarbetet (för det är just samarbete som jag anser vara nyckeln till framgång). 
Jag pekar även ut möjligheter till förbättring inom naturums verksamhet när det kommer till 
att inkludera kulturella aspekter inom visandet och förmedlandet av landskap. 

4.1. Möjligheter till förbättring 
 
 
År 2001 kom den svenska regeringen med en skrivelse vid namn: En samlad 
naturvårdspolitik. I denna skrivelse framgår det att naturvård sker i ett landskap där både 
natur och kultur är närvarande som två sidor av samma mynt. Enligt dessa riktlinjer varken 
kan eller ska naturvård och kulturvård bedrivas enskilt, en gemensam utgångspunkt ur en 
holistisk bild av landskapet är därmed efterfrågat (Gren 2010a:9). I skrivande stund (2019) 
har det gått 18 år sedan dessa riktlinjer kom, men fortfarande är detta ett olöst problem. Vi har 
fortsatt två skilda instanser som sköter naturvårds- och kulturvårdsfrågorna. Det krävs en 
grundläggande förändring för att naturvården och kulturvården ska kunna agera gemensamt. 
Detta är av yttersta vikt om vi vill behålla våra svenska arv, men även om vi vill nå en hållbar 
framtid med bättre artrikedom.  
   På sätt och vis är det än svårare att få fram en holistisk bild av samverkan mellan natur och 
kultur idag än det var förr. Tidigare hade både forskare som personal inom myndigheter ofta 
ett ursprung i bondesamhället, vilket resulterade i en större förståelse för landskapsnyttjande. 
Idag är jordbruket inte utspritt på samma sätt som det var förr då det fanns betydligt fler 
gårdar och människor var mer beroende av landskapet och naturen. Detta leder till att 
majoriteten av befolkningen i Sverige inte har samma typ av relation eller förståelse för 
landskap och natur som tidigare (Bergils 2010:70f). 
   Idag är utbildning, forskning och statlig organisation uppdelad där naturen står för sig och 
kulturen står för sig (Bergils 2010:71; Gren 2010a:10; Ishe 2010:82), där specialister 
efterfrågas mer än generalister som har en fot i respektive vetenskapsgren (Bergils 2010:71). 
Det som förespråkas både inom politiken men även inom forskningen är ett bredare samarbete 
med större integration mellan dessa två parter. Det behövs utbildningar som lär ut denna 
samverkan som finnas mellan dessa två parter (Bergils 2010:72), det behövs även göras något 
nu. Det tydligaste alternativet vore att slå ihop Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet 
till en enad myndighet, alternativt att se till att de båda har en avdelning inom varje myndighet 
som jobbar med den andra. Även fler myndigheter skulle med fördel kunna ingå i ett sådant 
samarbete som exempelvis Skogsstyrelsen och Lantbruksstyrelsen. För att förtydliga - att 
Naturvårdsverket har en avdelning som är utbildade inom kulturvård och att 
Riksantikvarieämbetet har en grupp som är utbildad inom naturvård och att dessa grupper har 
en tät kontakt med nära samarbete. Uppdelningen som råder idag leder till att helheten går 
förlorad och felaktiga beslut tas (Gren 2010a:10). I min mening är detta enda sättet att få en 
fungerande natur- och kulturvård, det är måhända ingen banbrytande åsikt då dessa tankar 
funnits länge. I Norge har de delat upp natur- och kulturvård inom samma departement i form 
av klima- og miljødepartementet där de har fem avdelningar; kommunikasjonsenheten, hav- 
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og forurensningsavdelingen, klimaavdelingen, kulturminneavdelingen, 
naturforvaltningsavdelingen & organisatonsavdelingen (Klima- & miljødepartementet). Detta 
skulle vara en möjlig organisering av miljö-, natur- och kulturvården även i Sverige för att 
gynna ett enklare samarbete mellan de olika instanserna.  
   Utöver samarbete mellan natur- och kulturvården finns det dessutom ett behov av att testa 
sig fram med olika tekniker och metoder vid landskapsförvaltning för att utveckla och bevara 
kulturmiljöerna med dess höga artrikedom (Lindberg 2009:21). Exempel på detta är 
Nipakademin och Effaråsen-projektet som togs upp tidigare i uppsatsen. 
 
   När det kommer till naturums möjligheter till att förbättra sitt arbete med att inkludera 
kulturella aspekter i sitt arbete i framtiden anser jag att de har en stor möjlighet att arbete 
kring traditionell kunskap. Mycket traditionell kunskap är lokal kunskap och i och med det 
kan naturum hjälpa till på ytterligare en front då deras verksamhet finns utspridd över större 
delen av landet. De skulle både kunna samla in traditionell kunskap och sedan förmedla denna 
vidare till en bredare publik. Som nämnt i kapitel två så är svenska organisationer relativt 
dåliga på att bevara och förmedla denna typ av arv till yngre generationer och här anser jag att 
naturum skulle kunna bidra med en viktig del som skulle gynna både natur- och kulturarv. 
Ytterligare förbättring hos naturums visande och berättande av de kulturella aspekterna av 
landskapet och naturen skulle kunna ske genom nischkonstruktion (som tas upp i kapitel två) 
och ta till vara på den kunskap som lyfts fram i enlighet med det biokulturella arvet (som tas 
upp i kapitel ett). Genom att skapa sådana konstruktioner av landskapet blir det enklare och 
tydligare förklaringar till varför landskapet ser ut som det gör för de som arbetar på naturum. 
Därmed kan naturumen på ett tydligare sätt förmedla denna kunskap och landskapssyn vidare 
till besökarna på naturum. 
   Vid jämförande av de tolkningar som gjordes av naturumens hemsidor och deras svar på 
enkätundersökningen framgår det att uppdatering och förbättring av hemsidorna är önskvärt. 
Alla naturum svarade att de inkluderar kulturella aspekter i sin verksamhet på något sätt men 
inte alla förmedlade detta via hemsidan. Där kan naturumen arbeta för att bättre synliggöra sin 
verksamhet. 
   Vid enkätundersökningen som gjordes av naturumen (se bilaga 2) visade det sig att det 
dessutom fanns vissa behov av hjälp i form av mer inventeringar av landskapet för att bättre 
förstå de kulturella aspekterna. Det uttrycktes även en önskan i ett av svaren att ha ett tätare 
samarbete med Riksantikvarieämbetet för att få del av deras kompetens för att bättre förstå 
och förmedla de kulturella aspekterna. Det framgick även att vissa av naturum (antingen efter 
eget initiativ eller på beslut av Naturvårdsverket) aktivt valt att begränsa de kulturella 
aspekterna och lägga större fokus på de naturliga delarna. Detta tyder enligt mig på att det 
saknas en förståelse för att de naturliga delarna ofta ser ut som de gör på grund av 
människliga handlingar. Naturvårdsverket skulle kunna se till att naturumens personal 
utbildas inom landskapets kulturella aspekter och varför det är viktigt att ha kännedom om 
dessa. Alternativt att det finns ett krav på att varje naturum ska har en anställd som ansvarar 
för att dessa delar inkluderas i verksamheten.  
  



 

29  

5.  Analys & Diskussion 

5.1. Analys 
 
Denna undersökning har gått igenom hur arkeologi (huvudsakligen genom historisk ekologi) 
kan bidra till naturvården i syfte att öka förståelsen för vilka processer som skapar och formar 
ett landskap. Den har även gått igenom hur natur- och kulturvården är uppdelad i Sverige och 
påvisat de faror som finns i denna typ av uppdelning som råder. Även naturums verksamhet 
har redovisats och det framgår att det finns försök till att inkludera kulturella aspekter av 
landskapet, dock har det blivit tydligt att tillvägagångssätt och synen på vikten av detta skiftar 
något mellan de olika naturumen.  
   Den komplexitet som finns i relationen mellan natur- och kulturvård kräver en bredare 
kunskap inom de aktuella verksamheterna än vad som finns idag. Det behövs anpassade 
utbildningar som inkluderar båda sidorna av landskapet, personal inom de olika sektorerna 
som har kompetens inom olika områden och ett tätare samarbete mellan de olika sektorerna 
som arbetar inom natur och kultur. Historisk ekologi och nischkonstruktion har gett kunskap 
om hur biologiska kulturarv uppstått genom historiskt nyttjande av landskapet. Nu gäller det 
att ta till vara denna kunskap och förvandla den till handling inom natur- och kulturvården. 
Det gäller att aktivt utveckla dagens vårdande och brukande av landskapet så att inte dessa 
värdefulla miljöer går förlorade i framtiden (detta i enlighet med det biokulturella arvet som 
tas upp i kapitel ett). Då utbildningarna ser ut som de gör idag med väldigt tydliga inriktningar 
blir tvärvetenskapliga forskningsprojekt desto viktigare. Detta för att få fram en holistisk bild 
som tar hänsyn till alla olika parametrar som finns inom landskapet. Något som även lyftes 
fram inom enkätundersökningen där både ett naturum efterfrågade Riksantikvarieämbetets 
kunskap och där Naturvårdsverket lyfte fram att ett tätare samarbete skulle kunna vara 
gynnsamt för att få en mer sammanhållen bild av landskapet (se bilaga 2).  
   Mänsklig aktivitet har både direkt och indirekt påverkat landskapet på flera sätt. Om 
naturum vill leva upp till de krav och riktlinjer som Naturvårdsverket satt upp för 
verksamheten behöver detta inkluderas mer och tydligare i deras arbete. Förslagsvis skulle 
även Naturvårdsverket kunna vara hårdare vid sina utvärderingar av naturumen för att 
garantera att detta görs på ett korrekt sätt. Naturum arbetar ofta med skolor, barn och 
ungdomar i allmänhet och det är via naturum som många barn och ungdomar först kommer i 
kontakt med naturen på riktigt. Att ge dessa barn och ungdomar rätt information från början 
kan gynna hur framtida generationer ser på naturen och sin egen roll inom miljö och landskap. 
Detta kan i sin tur påverka hur de arbetar med och behandlar natur och landskap i framtiden. 
Något som även Agenda 21 lyfter fram som en viktig del i framtidsutvecklingen. Även CBD 
poängterar att kunskapen kring biologisk mångfald ofta är bristfällig. Detta finns det 
möjligheter för naturum att ändra på genom att sprida information till sina besökare kring 
biologisk mångfald och hur människor har påverkat den i historisk tid såväl som i nutid. 
   Slåtter är en traditionell kunskap och metod som flertalet naturum förmedlar via aktivt 
utlärande, något som går helt i linje med Agenda 21, Agenda 2030 & CBD:s riktlinjer. Denna 
aktivitet förmedlar kulturellt arv och traditionell kunskap på ett tydligt sätt – ett typexempel 
på när det valda teoretiska ramverket för detta arbete (biokulturella arv) fungerar som det är 
tänkt. Dock missar den svenska naturvården i stort med att bevara och skydda de biologiska 
kulturarven på många platser. En starkt bidragande faktor till detta misslyckande är den 
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uppdelning som idag råder mellan natur- och kulturvård vilket många forskare förespråkar är 
en nyckel till att få en holistisk landskapsskötsel. Det finns dock plats för att utöka kunskap 
och bevarande av traditionell kunskap som jag nämner i kapitel fyra. 
   Undersökningen visar att naturum till stor del försöker inkludera de kulturella aspekterna 
inom sin verksamhet, bland annat genom utställningar och guidade turer, dock finns det plats 
för förbättring. I enkätundersökningen var det flertalet naturum som inte ansåg att 
Naturvårdsverket var tillräckligt tydliga kring hur de kulturella aspekterna borde inkluderas 
inom naturumens verksamhet (21 % tyckte det var otydligt och 37 % kände sig osäkra kring 
tydligheten, se kapitel tre). Något som även speglas i genomgången av de olika naturumens 
hemsidor där flertalet (10 stycken) inte tydliggjorde hur de inkluderar kulturella aspekter utan 
bara nämner detta kort. I nuläget är det tydligt att de kulturella aspekterna ska inkluderas men 
inte hur de ska inkluderas, detta är något som Naturvårdsverket skulle kunna vara mer tydliga 
kring. Det fanns dock två naturum som ansåg att detta var positivt då det ger utrymme för 
naturumen att vara kreativa i sättet de inkluderar dessa kulturella aspekter. Det finns dock en 
risk med att detta inte utförs enligt de riktlinjer som Naturvårdsverket tänkt sig ska följas och 
inte heller de aspekter som många konventioner kring naturvård förespråkar. Detta då 
kunskap kan saknas eller att de helt enkelt ger de kulturella aspekterna lite utrymme. Några av 
naturumen samarbetar exempelvis med museum i närheten och anser därmed att dessa museer 
ska uppfylla de kulturella aspekterna av en plats. Dock är det inte säkert att ett museum väljer 
att belysa hur människor är en del av ekosystemet och hur landskapet förändras genom olika 
praktiker.  
   Vad kan då göras för att få ett tätare samarbete mellan natur- och kulturvård? En möjlighet 
är att se över miljöbalken. Denna lagstiftning saknar en tydlighet kring de kulturella 
aspekterna av ett landskap, vilket försvårar för naturvården och kulturvården att få en holistisk 
bild av landskapet när de utformar sina skötselplaner. Det finns ett behov av att dessa två 
instanser arbetar utefter samma premisser då natur och kultur är djupt sammankopplat. 
Ytterligare en möjlighet till att förbättra denna problematik är att ta bort ansvaret från 
länsstyrelserna och införa ett statligt organ som arbetar med dessa frågor. Detta skulle även 
leda till att pengar ämnade för natur- och kulturvård enklare fördelas på ett mer jämnt sätt 
utefter behov hos dessa två sektorer. Ett exempel på hur det kan organiseras är den norska 
modellen som tas upp i kapitel 4.  
   Enligt de lagar och riktlinjer som finns idag ska biologisk mångfald bevaras och landskapet 
ska brukas på en långsiktigt hållbart vis. För att detta ska kunna ske krävs en holistisk bild av 
landskapet och en förståelse för att ageranden har långsiktiga konsekvenser för landskapet och 
miljön. För att få fram denna kunskap kan nischkonstruktion effektivt användas då denna tar 
fram relationer mellan olika agenter och dess handlingar i landskapet. Om detta görs uppfylls 
även ELC:s krav på en ökad förståelse för landskap och de processer som formar landskapet. 
Detta skulle leda till att naturvården enklare kan gynna den biologiska mångfalden och 
artrikedomen i landskapet vilket leder till att god ekonomi, miljö och folkhälsa precis som 
Agenda 21 och Agenda 2030 förespråkar.  

5.2. Diskussion 
 
Denna underökning har tydligt visat att det finns en gemensam syn av att natur och kultur hör 
ihop hos forskare som studerar landskap, det går helt enkelt inte att utesluta den ena då de är 
så starkt sammankopplade. Denna vetskap finns tydligt inom både Naturvårdsverket och 
Riksantikvarieämbetet och verkar överlag även finnas inom de olika naturumen. Trots denna 
insikt är hela naturvårdssektorn och kulturvårdssektorn i Sverige uppdelade i två olika fack, 
ända från utbildnings-stadiet och hela vägen upp till statlig organisering av dessa instanser. 
Forskare och aktiva inom dessa två fält har poängterat detta under en lång tid men ännu har 
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inget gjorts för att förändra situationen. Det räcker alltså inte med att denna kunskap finns, 
något måste förändras inom svensk natur- och kulturvård för att integrera denna kunskap i 
vårdandet. Det är förståeligt att politiker drar sig från att lägga om natur- och kulturvårdens 
organisering då det är ett stort beslut. Det finns dock ett rikt underlag för varför detta behöver 
göras. Frågor kring miljö och hållbar utveckling är en av de stora politiska frågorna i 
dagsläget, dessutom ett allt mer påträngande problem. Den svenska regeringen förespråkar ett 
tätare samarbete mellan naturvården och kulturvården, det är trots allt regeringen som har 
möjlighet att påverka detta på ett tydligt sätt genom att slå ihop dessa två instanser. Jag ställer 
mig med detta arbete in i ledet bakom de forskare som kommit innan mig och påpekar 
behovet som finns av att erkänna människors roll i ekosystemet. Det är ytterst viktigt att ändra 
på naturvården om mänskligheten ska kunna förlita sig på ekosystemet och dess tjänster även 
i framtiden.  
   I enkätundersökningen framgår det att vissa naturum aktivt valt att marginalisera de 
kulturella aspekterna för att lägga mer fokus på naturen (se bilaga 2). Detta är mycket 
problematiskt enligt mig. Detta antyder att kunskapen om samverkan mellan natur och kultur 
till viss del kan saknas. Denna aktiva avgränsning är något som troligtvis inte skulle tillåtas 
om Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket hade ett tätare samarbete på något sätt. Det 
hade troligtvis inte heller skett om utbildningar kring natur- och kulturvård inte var separerade 
- utan lärde ut en mer holistisk bild av landskapet och de processer som formar det.  
   Alla tecken pekar åt samma håll, det behövs en holistisk bild av landskapet med en allmänt 
djupare förståelse för hur natur och kultur hör ihop och vilken roll vi människor spelar i 
ekosystemet. Det krävs bredare utbildningar och tydligare riktlinjer från beslutsfattare. Då 
naturum till stor del riktar sig mot barn och ungdomar kan de påverka att framtida forskare 
och beslutsfattare redan från unga år får med sig en förståelse för att natur och kultur hör ihop 
och påverkar varandra. Även en förståelse för vilken roll vi människor spelar i ekosystemet 
och på vilket sätt vi gynnas av att ha ett fungerande ekosystem behövs. Om denna kunskap 
byggs upp tidigt hos framtida generationer ökas möjligheten att framtida naturvård integrerar 
de kulturella aspekterna vid utformandet av skötselplaner. Detta skulle gynna miljön genom 
högre artrikedom och ett mer välmående ekosystem. 
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Bilaga 1: Definitioner 

 

Begrepp är tolkningsbara och kan betyda olika saker för olika personer beroende på bakgrund 

och kunskap. För att ge dem som läser min uppsats förutsättningen att läsa den på det vis som 

jag ser den kommer jag i denna del att definiera vissa begrepp som kan vara tolkningsbara i 

ett försök att minimera missuppfattningar, detta då begrepp spelar en avgörande roll i 

förmedlandet av kunskap och tankar (Rapport från Riksantikvarieämbetet 2015:9). 

 

Kulturarv: Ett kulturarv är materiella och/eller immateriella arv som skapats av människor 

och deras handlingar. Materiella kulturarv kan exempelvis vara föremål och konstruktioner. 

Immateriella kulturarv kan exempelvis vara traditioner och kunskap (Rapport från 

Riksantikvarieämbetet 2015:12).  

 

Kulturarvsarbete: Ett kulturarvsarbete är en handling som görs för att granska, sköta om, 

bevara, utveckla och mäkla kunskap kring ett kulturarv och dess värde (Rapport från 

Riksantikvarieämbetet 2015:12). 

 

Kulturmiljö: En kulturmiljö är en miljö som formats av mänsklig aktivitet och handling, 

denna handling kan vara både medveten samt omedveten. Storleken på en kulturmiljö varierar 

och kan vara hur liten som helst eller hur stor som helst, det finns inga krav angående omfång 

(Rapport från Riksantikvarieämbetet 2015:13). 

 

Kulturmiljöarbete: Kulturmiljöarbete fyller samma syfte och funktion som kulturarvsarbete 

fast det vid detta begrepp appliceras på kulturmiljö (Rapport från Riksantikvarieämbetet 

2015:13). 

 

Landskap: Ett landskap är ett område som formats över tid av antingen naturliga faktorer 

eller mänskliga faktorer, ofta har både de naturliga- och mänskliga faktorerna bidragit till 
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landskapets karaktär (Riksantikvarieämbetet europeiska landskapskonventionen 2019: Artikel 

1). 

 

Biologiskt Kulturarv: Biologiskt kulturarv är ett naturarv som skapats av mänsklig aktivitet. 

Genom att kombinera kulturhistoria och ekologi förstås den biologiska mångfalden på en 

plats genom brukande av naturen under historisk tid (Dahlström & Lennartsson 2009:2). 

 

Biologisk Mångfald: Biologisk mångfald består av levande organismer, deras genetiska 

uppbyggnad samt hur dessa organismer integrerar med omgivande miljö (Lennartsson 

2016:296).  

 

Ekologi: Sambandet mellan flora och fauna och landskapet de lever i utgör ekologi (Ihse 

2010:86). 

 
Slåtter: Att bedriva slåtter innebär att slå hö med lie.   
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Bilaga 2: Enkätformulär 

 
 
Naturum 
 

Getterön 

 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 

Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

I vår basutställning visas hur olika naturtyper har förändrats med tiden. T.ex. hur mycket skog fanns det i 
Halland för 100 år sedan och hur mycket finns det nu? Illustrerat på Hallandskartor. 

 

Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Vet ej  

 

Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

 
 

Värmland 
 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 
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Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Vi finns i Mariebergsskogen som är Karlstads stadspark. Här finns mycket kultur i historien samt växter, djur 
och byggnader. Vi brukar berätta om donationen som är en förutsättning till Mariebergsskogen och även till 
Gammelskogen med tallar som är 400 år. Strandängarna är också kultur. 

 

Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Vet ej  

 
Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

 

Kullaberg 
 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 
Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Självguidade vandringar i folder. Guidade vandringar. I basutslällningen och ibland när vi har tillfälliga 
utställningar. Vikingatema med skolor. 

 

Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 

Ja - riktlinjerna är tydliga 

 

Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 

Ja 

 

Ånge 
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Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 

Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 
Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 
Vår basutställning har till stor del ett kulturhistoriskt innehåll. Vi kommer i och för sig att enligt 
önskemål av Naturvårdsverket föra in mer av skyddad natur och minska lite på det kulturhistoriska 
innehållet. Vid guidningar i naturreservaten berättar guiderna alltid om historien och hur människorna 
levde i området. Kommunen har även inlett ett samarbete med Selånger och Borgsjö/Haverö 
församlingar kring ett projekt på St Olavsleden. Den 58 mil långa leden passerar strax utanför dörren 
på naturum och tanken är att i vår turistbyrådel eventuellt bygga upp en nod/litet center för St 
Olavsleden. Där lyfts den kulturhistoriska delen till stor grad. 
 
Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter 
inom landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Nej - riktlinjerna är inte tydliga 
Vid nej får ni gärna lägga till förslag på hur ni önskar att naturvårdsverket kunde hjälpa er kring dessa 
frågor: 
Omformulera och förtydliga 
 

Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Nej 
Vid nej, skriv gärna en kommentar kring vad ni saknar för att kunna göra detta på bästa sätt: 
Vi behöver mer personella resurser 
 
 

Fulufjället 
 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 
Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - Ibland (t.ex. vid tillfälliga utställningar) 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

I den permanenta utställningen finns alldeles för lite kultur, liksom i tillfälliga utställningar, då det ofta är 
fotoutställningar med vacker natur. I våra guidningar tar vi dock alltid upp de kulturella värdena i nationalparken 
och när vi möter våra besökare i naturum tipsar vi om besöksmål med kulturella inslag 

 

 

Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
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Vet ej  

Vid nej får ni gärna lägga till förslag på hur ni önskar att naturvårdsverket kunde hjälpa er kring dessa frågor: 

Jag har inte funderat över det, mer tagit det som självklart att natur och kultur hänger ihop, då ingen natur i 
Sverige är opåverkad av människan 

 

Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Nej 

Vid nej, skriv gärna en kommentar kring vad ni saknar för att kunna göra detta på bästa sätt: 

Gärna att det genomförs mer kulturinventeringar i de områden vi på naturum förväntas visa och berätta om och 
att vi kan få hjälp att inlemma resultaten i våra guidningar och utställningar 

 

Tåkern 
 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 

Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Mer eller mindre beroende på längden av guidningen, men ja, vi tar alltid upp kulturella aspekter då 
Tåkernbygden är en utpräglad kulturbygd. 

 
Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Ja - riktlinjerna är tydliga 

 

 

Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Vet ej 

Vid nej, skriv gärna en kommentar kring vad ni saknar för att kunna göra detta på bästa sätt: 

Beror på utbildning och bakgrund hos de som guidar, men vi utbildar våra naturumvärdar och de har manualer 
att läsa på inför guidningarna. 

 
 

Nationalparkernas hus 
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Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 

Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Huvudfokus ligger kanske på naturlandskapet och den orörda naturen i nationalparkerna, men när vi har guidade 
turer i Tyresta (där vi är placerade) är det väldigt naturligt att ta upp hur landskapet kring själva byn har skapats, 
och hur det också format skogen. Inte minst varför skogen ännu är oavverkad. Även i samtal om 
nationalparkerna kommer ju aspekten in att människan påverkat naturen mer eller mindre överallt, särskilt idag. 
Och i utställningen finns mänskliga artefakter i de flesta visade naturmiljöerna. 

 
Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Ja - riktlinjerna är tydliga 

 
Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

 

Höga Kusten 
 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 

Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - Ibland (t.ex. vid tillfälliga utställningar) 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Vi har under några år haft ett tema som heter Människan i Höga Kusten där vi genom föredrag har lyft historian i 
Höga Kusten. Även genom vandringar har vi besökt fornlämningar. Annars beror det på ämnet om vi inkluderar 
det eller ej. Jag anser att människan är en del i ekosystemet och vill arbeta med att få människor att se det så. I 
övrigt så fokuserar naturum Höga Kusten till stor del på landhöjningen och geologin. det rent geologisk har ett 
tidsperspektiv som ligger bortom människans :). Men hur hon har påverkats av landhöjningen tar vi upp i vår 
reguljära utsätllningsguidning. Vi talar även om världsarv och dess fredstanke. Där kommer naturligtvis 
människan in i bilden. 

Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Ja - riktlinjerna är tydliga 
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Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

 

 

Ottenby 
 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 

Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 

 

Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Vet ej  

 
Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

 
 

Vindelfjället i Ammarnäs 
 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 
Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - Ibland (t.ex. vid tillfälliga utställningar) 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Ja - ofta men inte alltid 

 

Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Ja - riktlinjerna är tydliga 
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Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

 
 

Vattenriket 
 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 
Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

För oss är detta självklart eftersom Vattenriket är ett kulturlandskap där värdena skapas genom människors bruk 
genom århundraden. Utan djur som betar strandängarna, inga vadarfåglar.... 

 

Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Vet ej  

 

Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

Vid nej, skriv gärna en kommentar kring vad ni saknar för att kunna göra detta på bästa sätt: 

Här på naturum jobbar "breda" kompetenser med kunskap inom ett landskapsperspektiv, tex så har vi flera 
landskapsvetare anställda. Vi har också lång erfarenhet från utställningar sedan 30 år tillbaka på att alltid se 
landskapet som en helhet, så för oss är det helt enkelt inget konstigt. I vårt uppdrag med Biosfärområdet, ett 
modellområde för hållbar utveckling, har vi mottot "Bra för natur och människa" som också sammanfattar vår 
syn- människa och natur tillsammans, inte var för sig. 

 

Söderåsen 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 
Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 
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Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

I vår fasta utställning har kultur lika stor del som biologi, geologi och vatten. I våra tillfälliga utställningar 
kopplar vi till människan. Vi hade förra året en utställning som hette Kulturarv i förändring som tog upp hur 
områdets naturturism ändrats genom åren. 

 
Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Ja - riktlinjerna är tydliga 

 
Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

 

Västervik 

 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 
Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - Ibland (t.ex. vid tillfälliga utställningar) 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Naturum Västervik samarbetar med Västerviks museum. Båda verksamheterna drivs av samma stiftelse och är 
samlokaliserade. 

 
Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Nej - riktlinjerna är inte tydliga 

Vid nej får ni gärna lägga till förslag på hur ni önskar att naturvårdsverket kunde hjälpa er kring dessa frågor: 

Personligen tycker jag att det är bra att det finns tolknings-möjligheter för varje naturum och anser inte att 
riktlinjerna ska ändras. 

 

Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

 
 

Hornborgasjön 
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Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 

Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Hornborgasjön är Sveriges genom tiderna största naturvårdsprojekt. Det går inte att prata om vare sig tranor eller 
andra fåglar och djur utan att komma in på den kulturella historien kring utdikningen av sjön. Vidare vävs även 
äldre historia och kultur in i både fast utställning och våra guidningar. 

 
Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Ja - riktlinjerna är tydliga 

 

Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

 

Blekinge 

 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 

Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Då vi är belägna i en kurortsmiljö och Blekinges enda kulturreservat, nämligen Ronneby Brunnspark, med anor 
från 1700-talet är vi starkt knutna till den miljö och kultur som byggts upp runt brunnsverksamheten. Vi har en 
permanent utställning om just brunnsepoken och dess storhetstid. Vi har även äran att, som naturum, vara 
verksamma i en lokal som lät byggas 1891 och först brukades som gymnastiksal. Sommartid, två gånger i 
veckan, har vi även en guidad tur i parken om kulturlivet, byggnaderna och varför man anlade kurorten just här, i 
lilla Ronneby. 

 

Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
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Vet ej  

Vid nej får ni gärna lägga till förslag på hur ni önskar att naturvårdsverket kunde hjälpa er kring dessa frågor: 

Har fått väldigt lite information om just NVs riktlinjer. 

 

Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

 
 

Vänerskärgården – Victoriahuset 

 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 
Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - Ibland (t.ex. vid tillfälliga utställningar) 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Då naturum Vänerskärgården ligger granne med Läckö Slott och Stiftelsen Läckö Slott är huvudman för naturum 
så togs ett aktivt val att fokusera mer på naturdelen vid basutställningens byggnation. Självklart utesluts inte 
människan och de kulturella aspekterna i skärgården helt men huvudfokus ligger inte här. 

 
Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Ja - riktlinjerna är tydliga 

Vid nej får ni gärna lägga till förslag på hur ni önskar att naturvårdsverket kunde hjälpa er kring dessa frågor: 

Lika tydliga som när det kommer till fokus på natur. Det är sagt att vi skall arbeta med natur&kulturaspekterna i 
vårt omgivande landskap. I utställningar, mötet med naturums personal & föredrag mm möter våra besökare 
båda aspekterna på olika sätt. Men exakt hur förmedlingen skall gå till behöver inte förmedlas från 
naturvårdsverket. Det är vår uppgift på naturum att vara kreativa. 

 
Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

 

Store Mosse 
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Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 
Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Vi har delar i vår fasta uställning som inkluderar gamla bruksföremål och våra två "öar" av gammal brukad mark 
och bosättning där vi nu också har hus som drivs som vandrarhem i STF. Slåtter är också något som finns med. 
Sedan visar vi också upp delar av fornnodisk mytologi kring mossar och myrmarker i utställningen. 

 
Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Vet ej  

Vid nej får ni gärna lägga till förslag på hur ni önskar att naturvårdsverket kunde hjälpa er kring dessa frågor: 

Det finns riktlinjer från NV om att naturum är en plats där förmedling av natur och kultur i det representerade 
området ska ske. Kan inte uttla mig om hur tydligt det är, men ganska tydliga måste de ju vara för jag har det 
med mig hela tiden. I bergeppet naturvägledning ingår kultur också. 

 
Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

 

 

Falsterbo 

 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 
Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 

 
Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Nej - riktlinjerna är inte tydliga 

 
Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
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kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Nej 

 
 

Skrylle 

 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 

Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - Ibland (t.ex. vid tillfälliga utställningar) 

 

Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Vet ej  

 

Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 

 

Kosterhavet 

 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 

Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - Ibland (t.ex. vid tillfälliga utställningar) 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Vid guidade visningar i landskapet brukar vi tala om hur landskapet förändrats över tid pga förändring i 
människans utnyttjande av landskapets resurser. Vi visar på de åtgärder som gjorts och planeras på vissa platser 
för att återskapa ett landskapet så som det såg ut fram till början av förra seklet. Vi röjer, bränner vegetation, slår 
ängsmarker, har betande djur och hamlar träd t.ex.. Vi har även haft rena kulturvandringar där vi visar på spår av 
gammal bebyggelse och andra spår av mänsklig aktivitet. Vi har ett visst samarbete med hembygdsföreningar 
och har bl.a. gjort tillfälliga utställningar om fiske. 
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Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Ja - riktlinjerna är tydliga 

Vid nej får ni gärna lägga till förslag på hur ni önskar att naturvårdsverket kunde hjälpa er kring dessa frågor: 

Riktlinjerna är tydliga på det sättet att naturums uppdrag och syfte är att förutom att ta upp naturmässiga värden 
även behandla natur- och kulturhistoria i ett vidare perspektiv liksom betydelsen av natur- och kulturmiljövård. 
Men det står inte specifikt hur det skall förmedlas mer än hur naturum överlag skall förmedla sitt budskap med 
utställningar och guidningar mm. 

 
Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Nej 

Vid nej, skriv gärna en kommentar kring vad ni saknar för att kunna göra detta på bästa sätt: 

Vi har ju inte all expertis i verksamheten hela tiden men det brukar inte vara några problem att hitta personer 
med kompetens på områden vi saknar. 

 
 

Stendörren 

 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 
Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - Ibland (t.ex. vid tillfälliga utställningar) 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

I vår permanenta utställning har vi ett avsnitt som handlar om "livet i skärgården" Där visar vi på likheter och 
skillnader i nyttjandet av skärgården från stenåldern och fram till nutid. I vårt sommarprogram lyfter vi 
kulturhistorien. Vi har bla forntids/kulturhistoriska vandringar och guidningar med kulturhistorietema. 

 
Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Vet ej  

 
Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Ja 
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Vålådalen 

 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 
Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Vi har ambitionen att koppla ihop lanskapets alla aspekter. En replik som vi använder är "utan människor i vårt 
landskapunder 10 000år så hade vi inte haft lika många olika växter och djur. Här har vi bidragit inte förstört". 

 

Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Nej - riktlinjerna är inte tydliga 

Vid nej får ni gärna lägga till förslag på hur ni önskar att naturvårdsverket kunde hjälpa er kring dessa frågor: 

Men det finns utrymme i riktlinjerna som gör att riktlinjerna inte hindrar kulturaspekten. 

 

Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Nej 

Vid nej, skriv gärna en kommentar kring vad ni saknar för att kunna göra detta på bästa sätt: 

skulle vilja var mer kopplade mot tex riksantikvarieämbetet. Dels för att kunna skapa medel och även för att 
lättare komma åt deras kompitens. En annan aspekt kan vara att kopplingen kultur och natur skulle få en högre 
status. Om du undrar mer om vårt arbete så går det bra att ringa mig. //Ola Fransson, förståndare vid naturum 
Vålådalen. 

 
 

Vindelfjället Hemavan 

 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 

Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja – alltid 
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Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Nej - riktlinjerna är inte tydliga 

 

Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Nej 

 

 

Naturum Abisko 

 
Tillåts svaren från enkäten publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 

Inkluderar ni kulturella aspekter inom er verksamhet kring visandet och förmedlande av 
landskap och natur? 
Ja - alltid 

Frivilligt förtydligande kring hur detta sker eller inte sker: 

Landskapet är både naturligt och kulturellt skapat, så vi kommer hela tiden in på båda aspekterna. 

 
Anser ni att naturvårdsverket har tydliga riktlinjer när det gäller hur kulturella aspekter inom 
landskap ska förmedlas inom verksamheten? 
Ja - riktlinjerna är tydliga 

Vid nej får ni gärna lägga till förslag på hur ni önskar att naturvårdsverket kunde hjälpa er kring dessa frågor: 

Ja, de är tydliga och min bild är att de kulturella aspekterna generellt lyfts mer och mer på många naturum. 

 
Anser ni att ni har alla verktyg som behövs inom er verksamhet för att kunna förmedla de 
kulturella aspekterna inom landskap och natur på ett korrekt sätt? 
Nej 

Vid nej, skriv gärna en kommentar kring vad ni saknar för att kunna göra detta på bästa sätt: 

Nej, ambitionerna och viljan att göra mer är större än de ekonomiska resurserna. 
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Naturvårdsverket 

 
Tillåts svaren i denna enkät publiceras i uppsatsen? 
Ja 

 
Finns det ett bra samarbete mellan naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet när det gäller 
naturvårdsfrågor? 
Ja  

Frivilligt förtydligande: 

Natur- och kulturvärden har likvärdig och samma status i naturums nationella riktlinjer, för besökaren är det inte 
så viktigt om det handlar om natur- eller kulturvärden utan det handlar snarare om besöks- och 
upplevelsevärdena. Samarbetet på nationell nivå mellan Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet skulle 
säkert kunna vara ännu bättre för att bidra till att vi kommunicerar natur- och kulturvärden på ett mer samordnat 
sätt. 

 

Skulle ni vilja att samarbetet mellan naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet såg 
annorlunda ut mot idag när det gäller naturvårdsfrågor? 
Ja 

Frivilligt förtydligande: 

Se svar ovan. 
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Illustrationsförteckning 

Tabell 1. Redovisande tabell över urval av ord/begrepp från en opublicerad undersökning som 
gjordes av de olika naturumens förvaltningsplaner under 2015 som visas hur ofta de utvalda 
orden förekom. S. 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Tabell 2. Visar andelen naturum som enligt sin hemsida inkluderar kulturella värden i 
landskapet via sin hemsida samt naturum samt andelen naturum som inte har med detta på sin 
hemsida. S. 22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tydligt	  inkluderande	  av	  
kulturella	  aspekter	  

Otydligt	  hur	  de	  
kulturella	  aspekterna	  
inkluderas	  
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Tabell 3. Visar andelen naturum som tydligt redogör för hur de inkluderar kulturella aspekter 
via sin hemsida, antalet naturum som säger sig inkludera kulturella aspekter men inte 
specificerar hur samt naturum som enligt sin hemsida inte verkar inkludera kulturella 
aspekter. S. 23. 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Tabell 4. Diagram som visar hur naturumen svarade på frågan kring inkluderande av 
kulturella aspekter av landskapet. S. 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 
Tabell 5. Diagram som visar hur naturumen svarade på frågan kring tydligheten i 
naturvårdsverkets riktlinjer. S. 25. 
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Tabell 6. Diagram som visar hur naturumen svarade på frågan om de har de verktyg de anser 
sig behöva för att kunna inkludera kulturella aspekter av landskapet i sin verksamhet. S. 26.  

 


