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Sammanfattande resultat
När väl biologiskt kulturarv har tolkats, kan kunskapen användas på flera sätt.
•
•
•

Biologiskt kulturarv blir ett kulturarv som bidrar till att berätta människans historia.
Biologiskt kulturarv blir en historisk källa som kan komplettera eller ifrågasätta andra
historiska källor.
Biologiskt kulturarv blir en ekologisk kunskapskälla som kan komplettera eller
ifrågasätta annan ekologisk kunskap.
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Biologiskt kulturarv berättar hur biologisk mångfald formats, vilket är en nödvändig
kunskap för naturvården om man vill bevara och uthålligt nyttja biologisk mångfald.
Eftersom det är vissa historiska förhållanden som format både biologisk mångfald och
biologiskt kulturarv, är det inte troligt att målkonflikter mellan olika bevarandevärden
är särskilt vanliga. Biologiskt kulturarv indikerar att det är en rimlig utgångspunkt,
och ger anvisningar till nya tolkningar av ekologi och historia som kan lösa konflikter.
Biologiskt kulturarv ger en möjlighet för kulturmiljövården att tolka natur och
naturresurser i termer av kulturarv, vilket minskar diskrepansen mellan kunskapen om
människan och kunskapen om naturen. Biologiskt kulturarv placerar också
människans historiska formande av landskapet i en ekologisk kontext av arter och
naturtyper, vilket gör att antropogena processer kan analyseras och förstås av ekologer
på samma sätt som ekologiska processer.

I projektet har dessa, och flera aspekter på biologiskt kulturarv och på samband mellan
människa och natur presenterats både teoretiskt och tillämpat.
Bakgrund och syfte
Biologiskt kulturarv är ett centralt begrepp för förståelsen av sambanden mellan naturen och
människans brukande av den. RAÄ har föreslagit en definition av begreppet (Fördjupad
utvärdering, RAÄ 2007:6) och biologiskt kulturarv avser i princip den information om
historiskt brukande som finns i de levande organismerna och de naturtyper och landskap de
bygger upp. Biologiskt kulturarv är ett viktigt komplement till annat kulturarv.
Kunskapen om biologiskt kulturarv måste byggas upp genom att sätta samman ekologisk och
historisk/etnologisk kunskap, d.v.s. genom tvärvetenskapligt arbete. Lokal traditionell
kunskap har många gånger en central roll. För att använda kunskapen om biologiskt kulturarv
i praktiken krävs på motsvarande sätt samverkan mellan naturvård och kulturmiljövård.
En utveckling av kunskapen om biologiskt kulturarv skulle skapa en gemensam kunskapsoch diskussionsbas för naturvård och kulturmiljövård, av stor betydelse för fortsatt arbete i
kulturlandskapet. Denna bas skulle utgöra en mycket användbar kontaktyta och en mötesplats
för de två disciplinerna/sektorerna. Biologisk mångfald skulle kunna sättas in i sitt
kulturhistoriska sammanhang. Mänskliga aktiviteter som format och formar landskapet skulle
i sin tur få en ekologisk kontext.
Förankring i samhälle och politiska mål
På senare år har biologiskt kulturarv uppmärksammats i många sammanhang, både som ett
värde att bevara i sig självt och som ett verktyg för att förstärka kulturmiljövård och
naturvård och samverkan dem emellan. Några exempel är:
•

•

I Regeringens proposition ”Hållbart skydd av naturområden” (Prop. 2008/09:214) görs
bedömningen Samverkan mellan naturvården och kulturmiljövården bör utvecklas.
Naturvårds- och kulturmiljövärdena bör tillvaratas i respektive sektors arbete med
bevarande och vård av natur- och kulturmiljöer. Miljömålsrådet föreslår i sin fördjupade
utvärdering beträffande skötselmetoder: utred hur alternativa metoder kan bevara det
biologiska kulturarvet och beträffande indikatorarter: identifiera arter som pekat på
utveckling av det biologiska kulturarvet.
Sektors/ämnesöverskridande gemensamt arbete med biologiskt kulturarv skulle ge ett
mervärde i form av ökad kunskap om hur människans brukande format naturen och
landskapet, och om hur den kunskapen kan användas för att förbättra skötsel av
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skyddade områden och nyttjande av naturresurser i landskapet. Svårigheter att inom
naturvården utforma fungerande skötselregimer för hotad natur och biologisk mångfald
kan i stor utsträckning tillskrivas bristen på kunskap om biologiskt kulturarv. I Prop.
2008/09:214 konstateras att Den biologiska mångfalden är i många fall också ett
biologiskt kulturarv skapat av människor, och som följaktligen också kräver
kulturhistoriska kunskaper för att kunna bevaras långsiktigt.
Biologiskt kulturarv är en länk mellan Europeiska landskapskonventionen (ELC) och
Konventionen om biologisk mångfald (CBD), bland annat vad gäller de två
konventionernas olika definition av landskap och landskapskvalité. Bevarande av
kulturmiljövärden och biologisk mångfald är till stor del en fråga om hållbart nyttjande
av naturresurser. Kunskap om och möjligheter till tillämpning av biologiskt kulturarv är
därför av stor betydelse även för areella näringar. I skrivelsen ”En samlad
naturvårdspolitik” (2001/02:173) anförs att Framtidens utmaning inom naturvården
ligger till stor del i att utvidga perspektivet till hela landskapet; att se ”de särskilt
värdefulla områdena” i sitt landskap och i sitt kulturella sammanhang, där bl.a.
markanvändningshistoriken ofta ingår som en metod för att avgöra vilka värden som
kräver kontinuerlig skötsel för en långsiktigt god bevarandestatus. Här finns stora
möjligheter för kulturmiljö- och naturvården att ömsesidigt bidra till gemensamma
analyser och redovisningar av bevarande- och brukandevärden.
I miljömålspropositionen (Prop. 2009/10:115) betonas allmänt att åtgärder skall syfta till
att stärka både natur- och kulturmiljövärden. Dessutom föreslås ett särskilt uppdrag
beträffande biologiskt kulturarv med syfte att ”…ta fram en strategi för hur det
biologiska kulturarvet kan förvaltas så att viktiga natur- och kultur-värden består. I
strategin bör ”det biologiska kulturarvet” tydliggöras och viktiga natur- och
kulturvärden som är knutna till det biologiska kultur-arvet definieras”.

Inom samarbetsprojekt mellan RAÄ och CBM 2010 och 2011 om biologiskt kulturarv
utmejslades flera angelägna frågor att gå vidare med i detta treåriga projekt.
Projektets syften :
• Använda biologiskt kulturarv som historiska betydelsebärare och därmed tillföra
kulturmiljövården kunskap om nyttjandehistoria, särskilt i landskap där annat
kulturarv är sparsamt. Det kan vara ett stöd för att precisera skötselmål och åtgärder i
exempelvis kulturreservat, för information och naturvägledning.
• Arbeta med bevarande av biologiskt kulturarv i produktionslandskapet, med speciellt
fokus på fäbodlandskapet och annat utmarksbete.
• Ta fram kunskapsunderlag till en utbildningsinsats inom kulturmiljö- och naturvården
för att arbeta med biologiskt kulturarv på olika sätt. En viktig del i detta är arbetet
med faktablad och metoder för identifiering, tolkning och dokumentation som
påbörjats under 2011. Detta är en grund för kommande inventering och tolkning.
• Bidra till utvecklandet av ett gemensamt ”språk” för biologiskt kulturarv i
produktionslandskapet, bl.a. genom arbetet med faktablad.
• Genom fallstudier bidra till en samhällsorienterad kunskapsuppbyggnad och
teoribildning kring biologiskt kulturarv.
• Ge löpande input i RAÄs pågående arbete med biologiskt kulturarv, förvaltning,
landskap m.m. i olika sammanhang.
Kortfattad teori- och metoddiskussion
RAÄ definierar olika nivåer av biologiskt kulturarv i Fördjupad utvärdering 2007:6:
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Egenskaper Människan har på olika sätt påverkat växt- och djurarters arvsmassa. Det
kan handla om att särskilda egenskaper hos en frukt eller grönsak har prioriterats
genom metodiskt urval. Eller att ängsväxter blommar tidigare på säsongen på grund
av det oavsiktliga selektionstryck som den återkommande slåttern inneburit.
Individer Enskilda träd och buskar har formats av människan. Exempel är ett hamlat
lövträd eller beskurna träd i en allé, eller gammelekar som naturligt växt sig
vidkroniga i den ljusöppna beteshage människan skapat.
Förekomster av arter Mänskligt nyttjande har gynnat speciella arter, antingen
genom aktiv inplantering eller genom att man skapat livsmiljöer där vilda arter trivs.
Exempel är förekomster av gullvivor i gamla slåtterängar och betesbackar.
Naturtyper Hela naturtyper har formats eller uppkommit genom tidigare bruk.
Exempel är ljunghedar, ekhagar och strandängar.
Landskap Olika naturtyper bygger tillsammans upp brukningspräglade landskap i
jordbrukslandskap, skog och fjäll.

Insamling av kunskap
För att biologiskt kulturarv skall avslöja sina historier om människan, d.v.s. bli ett kulturarv,
behöver vi veta hur det formats. Denna kunskap kan rymma både generella drag i det
historiska nyttjandet av landskapet (t.ex. att vissa platser nyttjats för bete, andra för åkerbruk,
medan andra fått förbli skog), och detaljer i nyttjandet (t.ex. hur och när en gräsmark betats,
och vilka olika nyttjandeformer som funnits i skogen). I detta avseende skiljer sig inte
biologiskt kulturarv från annat kulturarv.
Listan över nivåer här ovan visar att människan format biologiskt kulturarv på många olika
sätt. Det går således inte att bygga upp tillräcklig kunskap med enbart generell kunskap, utan
det behövs fallstudier över olika slags biologiskt kulturarv. Varje fallstudie berättar sin
historia, men flera historier kan sedan sättas samman till en mer generell bild, och kanske
modell för de historiska samband mellan natur och människa som format landskapet med
dess biologiska kulturarv. Projektet bygger på fältbesök och inventeringar av BK. Vi har
strävat efter att täcka ett brett spektrum av relevanta naturtyper, brukningssystem och
geografiska områden. Arbetet har främst bedrivits i jordbrukslandskapet, men en metod för
tolkning av fjällandskap utvecklades också med medfinansiering av Länsstyrelsen i
Norrbotten. En utveckling av tolkning av biologiskt kulturarv i fjällen, baserat på metoden,
beviljades tyvärr inte medel.
Metoder för tolkning
Metoder för att tolka biologiskt kulturarv har utvecklats inom projektet. En övergripande
princip bygger på vetskapen om att allt biologiskt kulturarv har skapats genom en
kombination av naturliga förutsättningar, naturliga processer och människans nyttjande av
naturen. Därför förutsätter tolkningen att man växlar mellan historisk kunskap om
människans nyttjande och om hur naturen kan ha svarat på människans aktiviteter.
Observationer ute i naturen skapar frågor att ställa till det historiska källmaterialet, och
historiska uppgifter ger i sin tur idéer om vad som behöver studeras i fält. De resultat som
kommer ur de respektive källorna ställer i regel nya frågor som kräver mer biologisk och
historisk information och tolkning av information från nya vinklar, och dialogen mellan
källor blir därför en iterativ process. Metoden beskrivs i faktabladet ”Att tyda landskapets
berättelser”, http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/7207.
Tillämpning
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Den praktiska tillämpning av kunskapen om biologiskt kulturarv görs genom samverkan med
praktiker lokalt och nationellt. Kunskap om biologiskt kulturarv används för att utforma
exempelvis skötselmetoder baserat på dagens förutsättningar; exempelvis kan viktiga
historiska hävdregimer imiteras med modern teknik. Tillämpning syftar till att dels bevara
relevanta delar av det biologiska kulturarvet, både enskilda företeelser och större
nyttjandesystem, dels använda kunskapen om biologiskt kulturarv i förvaltning av och
information i exempelvis kultur- och naturreservat.
Tillämpning i forskning görs på två sätt. Dels genom att använda biologiskt kulturarv som en
historisk och ekologisk kunskapskälla, i historisk, ekologisk och tvärvetenskaplig forskning.
Dels genom att försöka bygga övergripande modeller för hur biologiskt kulturarv uppkommit
genom interaktionen mellan människa och natur. I projektets kölvatten har flera
tvärvetenskapliga samarbeten uppstått.
Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Projektet har arbetat med fem delar, vilka beskrivs var för sig i det följande.
1. Biologiskt kulturarv som vägledning vid förvaltning av landskap.
Behovet har här varit att dels öka betydelsen av kulturmiljövårdsaspekter i landskapsskötsel
generellt, dels få vägledning till hur landskap, ekosystem, naturtyper och arter bör skötas för
att bevaras och utvecklas, inom såväl natur- som kulturmiljövård. Sju KR och NR har
inventerats på biologiskt kulturarv i samband med att skötselplaner uppdaterats: Åsnebyn
KR, Smedstorp KR, Brottö KR, Gallejaur KR och NR, Norrbys KR och Bäcks NR, Östra
Tvärnö NR och Hjälmö NR. Därtill har analyserats ett par specifika frågeställningar från
naturvården om historiska markanvändningsregimer, i syfte att bevara hotade arter eller
naturtyper. De flesta av inventeringsrapporterna finns på
http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/det-biologiska-kulturarvet/hur-man-inventerarbiologiskt-kulturarv/inventeringsrapporter/.
Några resultat
• Inventering av biologiskt kulturarv är effektiv metod att hitta lämpligaste skötsel i ett
område. Den är betydligt snabbare och billigare än att, som vanligtvis görs, först
inventera flora och fauna och sedan tolka dessa fynduppgifter i termer av
skötselbehov. Biologiskt kulturarv ger direkt denna information.
• Arbetet i de olika fallstudieområdena har bedrivits mycket interaktivt, genom nära
samarbete mellan CBM, RAÄ, Länsstyrelsen/stiftelser och lokala brukare och
informanter. Den dialog som förts har i sig visat sig vara en mycket viktig del av
tillämpningen av biologiskt kulturarv.
• Omvänt har biologiskt kulturarv visat sig vara en mycket fruktbar plattform för dialog
mellan olika aktörer. Medan naturvårdens och kulturmiljövårdens traditionella
värdeindikatorer (som naturvårdens arter och kulturmiljövårdens byggnadslämningar)
ofta saknar tydliga beröringspunkter är biologiskt kulturarv uppenbart både ett
kulturarv och biologisk mångfald. Biologiskt kulturarv kan inte hanteras av den ena
av sektorerna ensam, utan kräver och uppmuntrar samarbete.
• Biologiskt kulturarv förekommer rikligt i landskapet, inte minst i naturtyper och
områden som är fattiga på annat kulturarv. Man kan säga att det ”vanliga” kulturarvet,
vägar, diken, rösen, byggnader etc, visar var odlingslandskapets olika ytor (ängar,
åkrar, vallgator etc) funnits. Biologiskt kulturarv fyller dessa ytor med information
om det tidigare brukandet.
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De detaljer i brukandet som biologiskt kulturarv indikerar kan ofta vara av avgörande
betydelse för bevarande av biologiskt kulturarv och biologisk mångfald. Exempel är
tidpunkten, intensiteten och dynamiken i hävden (bete eller slåtter). Detaljerna visar
även tydligt att det inte räcker att hålla landskapet öppet, utan att detta måste göras
med rätt metoder (se exempelvis artikeln om slåtter i http://skargardsstiftelsen.se/wpcontent/uploads/2012/05/Levande_skargardsnatur-2014.pdf ). Sådana
hävdkomponenter kan lätt efterliknas i modern hävd, t.ex. genom att sätta stängsel på
rätt plats och genom att uppmärksamma behovet av särskilda metoder i
skötselplanering och finansiering av skötseln.
De underlag som tagits fram för de nämnda områdena kommer att användas i
skötselplaneringen.
Informationen om biologiskt kulturarv placerar människan i landskapet på ett mycket
påtagligt sätt, och en besökare i ett skyddat område kan på plats se spåren efter
tidigare aktiviteter. Biologiskt kulturarv är därför en viktig källa till information i
skyddade områden. Se exempelvis http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-ochprojekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/samverkan-/aktuella-projekt-ochuppdrag/projekt-biologiskt-kulturarv/tema-information-och-skotsel-skyddadeomraden/ .
Underlagen planeras även användas i en kommande satsning på utbildning av
förvaltare.
Den information om tidigare aktiviteter som biologiskt kulturarv rymmer, är en
avgörande kunskapskälla för naturvården. Under projektet har flera specifika
naturvårdsfrågor om arter och naturtyper ställts av länsstyrelser, exempelvis om
hotade arter (se t.ex. http://www.raa.se/app/uploads/2014/11/Väddnätfjärilensekologiska-historia-i-Norduppland.pdf) . Genom att använda biologiskt kulturarv som
kunskapsunderlag har ekologisk kunskap kunnat omprövas och nya tolkningar av
ekologiska samband kunnat implementeras. Negativa trender hos hotade arter har
därigenom kunnat vändas, och arterna har samtidigt visat sig vara ett intressant
biologiskt kulturarv, inte bara en angelägenhet för artforskare. Se exempelvis uppsats
om mnemosynefjäril på http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningarprojekt/centrum-for-biologisk-mangfald/Dokument/publikationer-cbm/cbmskriftserie/skrift59.pdf.

2. Dokumentation och inventeringsmetodik.
Parallellt med att inventering av biologiskt kulturarv tillämpats i skyddade områden har
metodiken för att identifiera och tolka biologiskt kulturarv utvecklats.
Några resultat
• Kunskapen om biologiskt kulturarv finns på både generell och specifik nivå. Den
generella innebär att urskilja människans närvaro i olika landskapstyper och i stora
drag förstå vad människan gjort där. Den specifika nivån är att tolka detaljer i
biologiskt kulturarv som fördjupar kunskapen om människans historia, se nästa punkt.
Detaljerna kräver tämligen ingående behandling av olika slags biologiskt kulturarv,
och härvid har RAÄs serie Vårda Väl visat sig vara ett bra format att fortlöpande
presentera kunskapen. Blad som hittills producerats finns på
http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/det-biologiska-kulturarvet/publikationer/ .
• Det behövs vägledning både för identifiering och tolkning av biologiskt kulturarv.
Identifiering behandlas för olika typer av kulturarv i separata faktablad (se länken
under föregående punkt), och är även sammanställt som en fältmanual vilken
publiceras som ett Vårda Väl-blad under sommaren 2015. Tolkningsmetodik har
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redovisats i bladet http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/7207 . Där utvecklas den
iterativa växlingen mellan olika källmaterial. Tolkningen leder både till ökad
detaljkunskap om det specifika och till en fördjupad förståelse av det människans
nyttjande av naturen som format detaljerna.
Lokal traditionell kunskap är ofta av central betydelse för tolkningen av biologiskt
kulturarv. Många lämningar är från 1900-talet vilket till skillnad från tidigare perioder
är fattigt på detaljerad historisk information (t.ex. kartor) om markanvändningen.
Däremot finns ofta äldre personer kvar som kan berätta om nyttjandet från 1930-tal
och framåt.
Inom ett separat delprojekt i samarbete med Länsstyrelsen, Sirges och Tuorpon
samebyar, Àjtte fjäll- och samemuseum i Norrbotten, utvecklades en metod för att
tolka renskötselns landskap (fjäll, skog och flyttleder) med hjälp av biologiskt
kulturarv. I projektet deltog ekologer, arkeologer, kulturmiljövårdande och
naturvårdande tjänstemän, renskötare m.fl. Metoden bygger på interaktiva
fältworkshops där olika kompetenser tolkar landskap och företeelser genom sina
glasögon, i lyhörd dialog med varandra. Pilotprojektet visade dels att fjällen är ett
betydligt mer människopräglat kulturlandskap än man hittills trott, både vad gäller
landskapets drag i stort och detaljerna i vegetation och nyttjande. Det finns nu mycket
goda förutsättningar att i fortsättningsprojekt beskriva olika fjällandskap och andra
renskötselmarker vad gäller sambanden mellan historiskt och nuvarande nyttjande,
landskap/biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

3. Faktablad om biologiskt kulturarv
Biologiskt kulturarv är ett nytt begrepp och närmare information om olika slags biologiskt
kulturarv, om inventering, tolkning etc. saknades is stort sett vid projektets början. Ett viktigt
syfte med projektet har därför varit att producera ett första paket av information om
biologiskt kulturarv, så att det kan börja användas inom kulturmiljövården.
Resultat
• Som nämnts under föregående rubrik har faktablad inom Vårda Väl-serien visat sig
vara ett utmärkt format för att presentera de pusselbitar som behövs för att utveckla
kunskapen om biologiskt kulturarv, och tillämpa den i praktik och forskning.
Faktablad kan skrivas om stort och smått och enkelt uppdateras när ny kunskap
kommer fram.
• Hittills producerade faktablad finns samlade på RAÄs hemsida,
http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/det-biologiska-kulturarvet/publikationer/.
• Faktabladen har genom medfinansiering från CBM kunnat kompletteras med mer
fylligt material än som ryms inom faktablads-formatet. Sådant material har främst
publicerats i CBMs skriftserie, http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-ochprojekt/centrum-for-biologisk-mangfald-cbm/publikationer/bocker-och-tidskrifter/ ,
där nummer 34, 40, 49, 82 och 87 explicit behandlar biologiskt kulturarv.
4. Fäbodlandskap och betesskogar
I skog och utmarker har kulturmiljövården haft en svagare position än på inägomark.
Samtidigt är både biologisk mångfald och biologiskt kulturarv där akut hotat av felaktig
skötsel och avverkning. Det är brådskande att kartlägga vilka värden som finns och de mest
värdefulla miljöerna och som bas för skydd, hänsyn och skötsel.
I projektet har behandlats dels skogsbetesmarker/bondeskogar generellt i Sverige, dels mer
explicit fäbodlandskapen. Vi har arbetat med inventeringar av biologiskt kulturarv,
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utveckling av tolkningsmetoder och strukturerade analyser för att besvara specifika frågor om
hur dagens skogar är formade av naturliga förhållanden respektive av historiskt brukande.
Några resultat
• Förekomsten av kulturarv i skogslandskapet har hittills varit dåligt känd och
begränsats till fornminnesinventeringarnas lämningar. Kända lämningar har knappast
kunnat ge en bild av hur skogen nyttjats och formats av historiskt nyttjande. Begrepp
som skogsbete, bondeskog, kolningsskog etc har använts utan större möjligheter att
mer precist beskriva hur olika skötselkomponenter format olika skogstyper med sin
karaktäristiska biologiska mångfald. Av brist på alternativ har en stor del av det
boreala skogsskyddet inom naturvården fastnat i ”fri utveckling-spåret” där den enda
störningsregim som beskrivits är den naturliga branddynamiken. I och med detta
projekt framträdde en bild av ett mer eller mindre kulturformat skogslandskap,
mycket rikt på biologiskt kulturarv så länge inte skogen avverkas. Några publikationer
som i synnerhet presenterar detta landskap finns på länkarna
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-forbiologisk-mangfald/Dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/skrift49.pdf
(fäbodskog), http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/6813 (Gallejaur),
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/348 (bondeskog),
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/324 (Träd och buskar) och
http://kulturarvsdata.se/raa/samla/html/3342 (Fäbodskog faktablad).
• Genom att kunskapen om utmarken byggs upp kan också fäbodvallar och byarnas
inägomarker, färdvägar byggnader få sin kontext i perspektiv av hela
försörjningssystemet. Denna kunskap har fördjupats genom tilläggsfinansiering av
Vetenskapsrådet där ett projekt om bondedagböcker från 1800-talet belyser nyttjandet
av skogar i Bergslagen.
• Projektet har avslöjat ett omfattande nyttjande av lövträd i Dalarnas fäbodområden,
och antytt liknande nyttjande även i andra delas av barrskogslandskapet. Detta var
tidigare i stort sett okänt. Resultatet publiceras i en rapport om lövtäkt i nordliga
skogar, se http://www.raa.se/app/uploads/2014/11/Lövtäkt-i-nordligalandskap_150401.pdf .
• Kunskapen om hur historiskt nyttjande format skogslandskapet i många delar av
Sverige har stor betydelse för förvaltningen inom naturvården och för samverkan
mellan naturvård och kulturmiljövård. I projektet har särskilt den av naturvården
prioriterade naturtypen Kalbarrskog behandlats i samarbete med Länsstyrelsen i
Uppsala län, Skogsstyrelsen m.fl. Resultatet är att dagens naturvärden högst sannolikt
är formade av det historiska betesnyttjandet och därtill förmodligen av ett aktivt
skapande av ljusöppna betesmiljöer under lång tid. Det återstår emellertid att belysa
vilka skötselkomponenter (olika slags huggning, bete etc) som behöver återinföras
eller imiteras i dagens skötsel.
5. Samhällsorienterad kunskapsuppbyggnad och teoribildning
Som nämnts byggs kunskapen om biologiskt kulturarv upp genom tolkning av detaljer vilka
successivt sätts in i vidare sammanhang för att bygga bilden av människans roll i och
betydelse för naturen. För att bygga dessa sammanhang behövs ofta teoribildning som
utvecklar förslag till generella modeller, vilka kan testas.
Några resultat
• En slutsats är att kunskapen om människa-natur med fördel byggs av detaljer, så att
säga underifrån. Detta gynnas av detaljkunskap om både historia och ekologi, och
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tolkningen görs därför med fördel genom samarbete mellan olika discipliner. Ofta
ifrågasätts de breda penseldragen inom såväl historia som ekologi av observerade
detaljer i biologiskt kulturarv. Om ifrågasättandet tillåts initiera omtolkning
framträder ofta mer logiska och korrekta bilder av människans och naturens historia.
Ett exempel där naturvården behövt omvärdera ”gamla sanningar” är den rödlistade
mnemosynefjärilen vid Roslagskusten, se
http://www.slu.se/Global/externwebben/centrumbildningar-projekt/centrum-forbiologisk-mangfald/Dokument/publikationer-cbm/cbm-skriftserie/skrift59.pdf och
http://www.biodiverse.se/articles/biohistoria-loser-naturvardsknuten . Ett annat
exempel, där en konflikt uppstått mellan kulturmiljövård och naturvård, från KR
Linnés Hammarby ges här.
På Linnés Hammarby har hittats spår av många arter knutna till död ved. Många av
dessa lever på ved av sådana träd och buskar och av sådana kvalitéer som idag bara
hittas i hävdade miljöer i gamla kulturlandskap. Arterna indikerar således att död ved
funnits i det gamla landskapet, medan kulturmiljövården ofta framhåller att
landskapet var i det närmaste länsat på ved, åtminstone i bebyggelsens närhet. Ofta
framförs spridning från utmark (se ovan) som förklaring till varför arter idag
förekommer i miljöer där de enligt historisk teori om biotoper och skötsel inte kan ha
funnits tidigare. I vissa fall är säkert den förklaringen korrekt, men många gånger
talar landskapets förutsättningar för innehåll av livsmiljöer starkt emot den teorin. Ett
exempel är att många lövträd, som alm och sälg och i viss mån ask aldrig tycks varit
vanliga på utmarken. Dessa trädslag är mycket seglivade genom att de skjuter nya
stubbskott om en stam avverkas eller dör, och om de varit vanliga på utmark under
17-1800-talet skulle vi se spår av dem än idag, om inte annat i glesa skogstyper och i
skogsreservat som inte påverkats nämnvärt av skogsbruk sedan Linnés tid. Om ved av
dessa trädslag i ett område innehåller en rik fauna av insekter, svampar, lavar etc.
indikerar arterna ofta att deras livsmiljö trots allt funnits på inägomark.
Arter kan också bytt livsmiljö vilket likaledes kan leda oss på villospår beträffande
landskapets historiska utseende. Ett exempel är sälgen: idag är grova halvmurkna
sälgstammar på inägomark runt Uppsala mycket rika på vedinsekter och insekterna
indikerar alltså att deras livsmiljö funnits även historiskt. Samtidigt är det knappast
troligt att sälg på inägomark historiskt fick stå orörd och bli murken som idag, därtill
var sälgen alltför värdefull som källa till lövfoder och klenved. De flesta av dagens
sälgar bär spår av att blivit regelbundet beskurna på stubben (det blir grova
flerstammiga socklar) vilket alltså inte skapar grova gamla stammar till
vedinsekterna. Var levde då sälginsekterna på Linnés tid? Utmarken kan vara en, men
som ovan nämnts inte särskilt trolig förklaring. En annan kan vara att sälgen
historiskt hamlades, vilket skapar just de grova stammar med rikligt med vedsubstrat
som insekterna behöver. I trakter där lövtäkt fortgått in i sen tid, som i norra
Roslagen och på Norska västkusten, ser man att de flesta sälgar på inägomarken varit
hamlade. I Uppsalatrakten, däremot, där hamlingsbruket övergavs för längesedan, är
de gamla hamlingsstammarna sedan länge borta och har ersatts av socklad sälg.
•

Det har varit nödvändigt att precisera begreppet biologiskt kulturarv i relation till
andra begrepp, liksom till andra slags historiebärande element i landskapet vilka inte
kan betraktas som biologiskt kulturarv enligt RAÄs definition. Figuren här nedan
visar hur biologiskt kulturarv förhåller sig till några andra begrepp. Biologisk
mångfald beskriver allt levande, både det som formats av människan och det som är
9

mer naturligt. En del av den biologiska mångfald vi ser i naturen bär på en historia om
tidigare förhållanden och skeenden. Sådan natur kan kallas Biologiska historiebärare.
De kan berätta naturens egen historia, om storm, brand, laviner eller varmare klimat.
En del av de biologiska historiebärarna har formats av människan kan då kallas
Biologiska kulturspår. En stor del av de biologiska kulturspåren kan bevaras genom
fortsatt brukande och skötsel och utgör alltså det Biologiska kulturarvet enligt
definitionen ovan. Men en del av de biologiska kulturspåren passar inte in på
definitionen av biologiskt kulturarv; de har visserligen formats av människan kan inte
bevaras med fortsatt brukande. Det vanligaste exemplet i naturen är olika slags
igenväxningsvegetation som berättar om upphört brukande.

•

Inom kulturmiljövården finns ofta en diskrepans mellan ”det vanliga kulturarvet”, om
vilket vi ofta har god kunskap, och det omgivande landskapet. Vi vet visserligen att
landskapet och naturförhållandena varit en viktig grund för försörjningen, men genom
avsaknad av kulturspår ute i terrängen blir landskapet lätt bara en diffus bakgrund till
det kulturarv och den kultur som beskrivs med utgångspunkt från exempelvis
bebyggelsemiljöerna i KR. Biologiskt kulturarv fyller landskapet med detaljer som
kan tolkas och beskrivas på samma sätt som annat kulturarv. Det finns behov av att gå
vidare med att på ett strukturerat sätt analysera analogier, likheter och skillnader
mellan biologiskt kulturarv och annat kulturarv, så att det biologiska kulturarvet på ett
naturligt sätt kan komplettera kulturmiljövårdens övriga kunskap.
Samma sak gäller naturvården, där människans närvaro i landskapet visserligen är
känd i stora drag, men där människans historiska landskapsnyttjande trots allt inte kan
kopplas till arter och naturtyper på samma sätt som ekologer behandlar mer naturliga
processer och naturförhållanden. Kulturen blir med andra ord en diffus bakgrund till
det ekologiska. Här behöver vi gå vidare med ekologiska tolkningar av historiska
skeenden under olika tidsepoker, så att antropogena processer i landskapet kan
analyseras och värderas på samma sätt som de naturliga.

•

Tolkning av biologiskt kulturarv innefattar kunskap om hur det skapats. Skapande av
biologiskt kulturarv är i stor utsträckning resultatet av interaktioner mellan människa
och natur. Människan har format naturen efter sina behov, men samtidigt behövt
anpassa sitt nyttjande till naturförutsättningarna. När ekosystem svarar på
skötselåtgärder utifrån vissa ekologiska grundprinciper, behöver skötseln i sin tur
anpassas efter förändringen. Vilket i sin tur ändrar naturen… Det kan antas att sådana
upprepade feedback-processer format såväl kulturlandskap som kulturer, till ett
förhållande där ekosystem och lokalsamhällen blivit ömsesidigt beroende av varandra.
Detta kan beskrivas som Biokulturell diversitet. Detta begrepp står i motsats till den
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•

dikotomi mellan natur och kultur som många gånger funnits, åtminstone i den
akademiska världen. Om således dikotomin och biokulturell diversitet representerar
två paradigmatiska betraktelsesätt, är ingetdera särskilt tillämpbart i enskilda fall. Inte
heller ger de nämnvärd vägledning för analys av de faktiska sambanden mellan
människa och natur i ett historiskt perspektiv. Begreppet biokulturell diversitet
behöver fyllas med detaljer som visar vad som faktiskt hänt på en viss plats, i en viss
kultur eller ett visst ekosystem. Först då kan vi förstå när och hur människa och natur
är ömsesidigt beroende av varandra, när de inte är det, och vilka naturliga och
kulturella mekanismer som är involverade i att bygga upp biokulturell diversitet och
biologiskt kulturarv. Vår mening är att den ekologiska och historiska information som
ryms inom biologiskt kulturarv tillhandahåller just denna nödvändiga kunskap. En
utveckling av resonemanget kommer att publiceras i ett bokkapitel med essäer i
historisk ekologi.
Av föregående punkt framgår att biologiskt kulturarv hjälper till att beskriva hur
människan format resurser i landskapet, vilket med fördel kan diskuteras i termer av
ekosystemtjänster. Biologiskt kulturarv är i sig en kulturell ekosystemtjänst, nämligen
ekosystem som bevarar ett kulturarv.
Åtskilligt av det historiska skapandet av ekosystemtjänster kan utläsas i naturen idag
(som biologiskt kulturarv) och i historiska källor. I projektet har vi dessutom arbetat
med referenslandskap i andra delar av Europa där nyttjandet och skapandet av
naturresurser ännu är levande, främst i Rumänska karpaterna. I samarbete med
Rumänska antropologer har landskapsnyttjandet tolkats såväl ekologiskt som socioekonomiskt, vilket gett ett kunskapsunderlag av stort värde för att tolka svenska
historiska källor och svenskt biologiskt kulturarv. En publikation i ämnet är Anna
Dahlström, Ana Maria Iuga & Tommy Lennartsson, 2013. Managing biodiversity rich
hay-meadows in the EU: a comparison of Swedish and Romanian grasslands. Journal
of Environmental Conservation, 40(2): 194-205, Cambridge U.P., 12 pp.
Doi:10.1017/S0376892912000458.

Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Forskningen om biologiskt kulturarv är mycket begränsad, i Sverige såväl som på andra håll.
Några exempel på forskning är den skogshistoriska forskningen vid exempelvis Umeå
Universitet, vilken arbetar med borealt skogsnyttjande och boreala kulturspår. Spåren har i
viss mån tolkats i termer av vilka antropogena störningsregimer som format skogarna, och
ofta i termer av skogarnas kulturarv.
För fjällen finns sammanställningar av (samiska) kulturspår, dock i ringa grad biologiska
kulturspår. Här har inte spåren i nämnvärd grad översatts till kulturlandskap.
Beträffande jordbrukslandskapet är det självklart format av människan – så självklart att
detaljerna i detta nyttjande sällan har behandlats. En följd av det är att både natur- och
kulturmiljövård har en tämligen mager verktygslåda för skötsel av jordbrukslandskapet. Bete,
slåtter och åkerbruk är de huvudsakliga verktygen, och trots att vi vbet att alla tre kan
bedrivas på många olika sätt och med olika effekter på landskapet, har de olika historiska
skötselregimerna knappast preciserats eller tillämpats i modern skötsel. Ett undantag är Urban
Ekstams och Nils Forsheds populärvetenskapliga böcker vilka i princip beskriver den
historiska ekologin hos naturtyper och arter.
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Det är uppenbart att biologiskt kulturarv ofta beskriver detaljer i skötsel och en tolkning av
biologiskt kulturarv kräver därför kunskap om historiskt nyttjande. Betydelsen av olika
hävdkomponenter, exempelvis relaterade till tidpunkt och intensitet i hävden, har diskuterats i
exempelvis Dahlström m.fl. (213) och Gustavsson m.fl. (2011).
Det skall noteras att den engelska översättningen, biocultural heritage, inte är samma sak som
biologiskt kulturarv, utan snarare betecknar lokal traditionell kunskap om och nyttjande av
naturresurser hos ursprungsbefolkningar (se exempelvis www.biocultural.iied.org ). En
internationell term som ligger nära, men utan att vara ekvivalent med biologiskt kulturarv är
biocultural diversity, vilken beskriver hur människan format naturen och naturen påverkat
människan (Dasmann 1991). Begreppet myntades inom etnobiologi och har ofta reserverats
för ursprungsfolk, men ett behov av att vidga konceptet har betonats av bl.a. Cocks (2006).
Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Projektet har skapat en bred bas för samarbeten mellan aktörer och fyller många av
kulturmiljövårdens behov
Biologiskt kulturarv som vägledning vid förvaltning
I RAÄs arbete med bildande och förvaltning av kulturreservat utgör landskapsvård utifrån det
biologiska kulturarvet en viktig del. RAÄs granskning av befintliga beslut och skötselplaner
för KR indikerar brist på samordning mellan kultur- och naturvärden vilket kan åtgärdas
genom att fokusera på biologiskt kulturarv istället för att separat beskriva natur- och
kulturvärden. Denna idé tillämpas för närvarande av RAÄ i ett regeringsuppdrag om
samverkan mellan natur- och kulturmiljövård. Kunskap om BK är viktig för
kulturmiljövårdens arbete med Landsbygdsprogrammet.
Dokumentation och inventeringsmetodik
Inventering och dokumentation behövs för att utveckla begreppet biologiskt kulturarv: vilka
olika slags biologiskt kulturarv som finns, regionala skillnader etc. I projektet har metodik för
tolkning och inventering tagits fram och även provats i praktiken i några NR och KR. Från
länsstyrelsernas håll (både naturmiljö och kulturmiljö) finns en stor efterfrågan på biologiskt
kulturarv-inventeringar för att förbättra kunskapsunderlag, skötsel och för att lösa upp knutar
mellan natur- och kulturmiljöintressen.
Faktablad om BK
Det behövs information om BK som är både lättillgänglig, intresseväckande och praktiskt
användbar. I projektet har flera lättillgängliga skrifter tagits fram, bland annat i form av
faktablad i RAÄs serie Vårda Väl, vilka beskriver olika aspekter på biologiskt kulturarv.
Faktablad medger en löpande uppdatering i takt med ökad kunskap om biologiskt kulturarv
Fäbodlandskap och betesskogar
Skogslandskapet är fattigt på ”vanliga” kulturlämningar jämfört med inägomarken, men
projektet har visat att det är desto rikare på biologiskt kulturarv. Projektet har identifierat
flera slags mänsklig påverkan på skogarna som hittills varit helt okända, exempelvis ett
borealt lövträdsnyttjande och det aktiva skapandet av ”barrträdshagmarker” för bete och
annan produktion. Detta har stor betydelse för kulturmiljövårdens roll i avsättning och
skötselplanering i skogsreservat, vare sig det är NR eller KR. Resultaten är viktiga även för
många delar av samarbetet mellan RAÄ och SKS.
Samhällsorienterad kunskapsuppbyggnad och teoribildning
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Genom att identifiera mekanismer för samband mellan människa och natur kan projektets och
andra fallstudier användas till mer generella slutsatser, metoder, rekommendationer etc. I
själva tolkningen av biologiskt kulturarv ligger ökad förståelse av interaktionerna mellan
människans behov och metoder och de naturliga förutsättningarna och processerna.
Människans beroende av naturen blir tydligare, liksom naturens beroende av människan och
hennes traditionella nyttjande. Genom att utgå från biologiskt kulturarv kunde tydliga
kulturella ekosystemtjänster identifieras och värderas.
Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Som framgår av ovanstående sammanställning har projektet satsat mycket på att sprida
resultat, både vetenskapligt och populärvetenskapligt. Genom ett nära samarbete med RAÄ
har praktiskt taget alla resultat publicerats på RAÄs hemsida, där ett särskilt tema om
biologiskt kulturarv lagts upp. Tryckta publikationer har distribuerats till något hundratal
berörda och bland annat gjordes ett samlat utskick till alla som deltagit i de två pilotprojekt
om biologiskt kulturarv som föregått detta treåriga projekt. sammanlagt har 20 publikationer
tagits fram (tryckta eller under tryckning) samt sex rapporter. Därtill en permanent utställning
om biologiskt kulturarv på Skärgårdsstiftelsens gård Hjälmö Lantbruk.
Resultat har presenterats på två internationella konferenser, och delvis på ytterligare en
konferens. Resultaten har också presenterats på 40 föredrag, workshops, seminarier, för
myndigheter, brukare, allmänheten och forskare. Tre radioinslag och ett antal tidningsartiklar
har behandlat biologiskt kulturarv baserat på resultat från projektet.
En viktig del av projektet har varit att bistå RAÄ i arbetet med landskap, vilket gjorts genom
ett stort antal informella kontakter, leverans av texter mm.
Fyra vetenskapliga artiklar och ytterligare ett faktablad är planerade för 2015-16.
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