Projektredovisning.
Projektnamn:
Tillämpning av Europeiska landskapskonventionen (ELC) - Landskapsportal (3.2.2-06042013 )
Ansvarig institution:
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvalting. Box 58, 230 52 Alnarp.
Medverkande institutioner eller discipliner:
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvalting. Box 58, 230 52 Alnarp.
Projektledare:
Professor Ingrid Sarlöv Herlin, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och
förvalting. Box 58, 230 52 Alnarp. ingrid.sarlov-herlin@slu.se
Projektmedarbetare:
Anders Larsson 6510081471 universitetsadjunkt
Caroline Dahl 7007064244 Projektledare
Neil Sang 7702057956 Forskare

Sammanfattande resultat:
Projektet har inneburit Riksantikvarieämbetets finansiella stöd kr till en del av ett mer
omfattande projekt inom ramen för Fortlöpande miljöanalys vid Sveriges Lantbruksuniversitet
(FoMA). Stödet om 35000 kr har lagts till verksamhetsbudgeten för FoMA projektet under
namnet ”Pilotstudie av en Landskapsportal enligt den europeiska landskapskonventionens
syften -Landskapsobservatoriet i Skåne län som exempel” en pilotstudie som genomfördes
under oktober- december, 2013 med slutseminarium och fortsätta aktiveter under 2014.

Bakgrund och syfte med projektet.
Den Europeiska Landskapskonventionen, som trädde i kraft i Sverige i maj 2011, har som ett
av sitt viktigaste syfte att öka demokratiseringen i beslut som rör landskapet. Länder, som
ratificerar att följa landskapskonventionen, åtar sig bland annat att kartera och identifiera
landskap, att övervaka och analysera tillståndet i landskapet och att införa s.k.
miljökvalitetsmål. Inte minst gäller detta det upplevda landskapet. Detta ligger också i linje
med verksamheten för fortlöpande miljöanalys vid Sveriges Lantbruksuniversitet (FoMA).
I dokumentet; ”Recommendation CM/Rec (2008)3 on the Guidelines for the implementation
of the European Landscape Convention (Europarådet 2008), beskrivs Landskapsobservatorier
som bland de viktigaste verktygen för genomförandet av landskapskonventionen.
Landskapsobservatorier möjliggör i grova drag insamling och utbyte av information och data

om landskapet, så att man kan övervaka landskapstillståndet, föra ut kunskap om landskapet
samt att att medborgares synpunkter om landskapet förmedlas till myndigheter och tillbaka till
medborgarna. Genom digitala plattformar kan landskapsobservatorier tillhandahålla
information till allmänheten och detta kan ske genom så kallad crow sourcing, att allmänheten
laddar upp information. I Europa, särskilt i Italien och Spanien finns ett ökande antal
regionala landskapsobservatorier. Det mest avancerade landskapsobservatoret i fråga om
resurser och aktiviteter är Landscape Observatory of Catalonia
http://www.catpaisatge.net/eng/objectius.php . Detta arbetar bland annat med att samla in
landskapsinformation, för medvetandegörande och kommunikation mellan myndigheter och
allmänhet och att utföra landskapsanalyser som planeringsunderlag mm. Landscape
Observatory of Catalonia är också en nav för många olika verksamheter om landskapet;
seminarier, konferenser, skolaktiviteter mm.
Landskapsobservatoriet i Skåne http://www.landskapsobservatorium.se/ är ett pågående
initiativ och resultatet av ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Skåne län, Kommunförbundet
Skåne, Lantbrukarnas Riksförbund Skåne, Sveriges lantbruksuniversitet, Region Skåne och
Kävlinge kommun. Landskapsobservatoriet syftar till att uppnå ett hållbart (socialt,
ekonomiskt och miljömässigt) utattnyttjande av landskapets resurser genom;
•
•
•
•
•
•

öka dialogen mellan landskapets aktörer och därmed öka medvetenheten om
sammanhang och konsekvenser,
stärka förutsättningarna för en mer medveten samhällsplanering,
förändra föreställningen om landskapet som bild till landskapet som system,
utveckla samtalet om relationen mellan landsbygd och stad,
lyfta fram och stärka landsbygden och det stadsnära landskapets betydelse i den
fysiska planeringen,
stärka och samla kunskapen om landskapet och de processer som driver på
landskapets utveckling. (Landskapsobservatoriet Skåne 2014)

Landskapsobservatoriet i Skåne fungerar idag huvudsakligen idag genom en websida, med
möjlighet för läsare, allmänhets eller yrkesverksamma i ämnet, att skicka in bidrag och att på
detta sätt samla kunskap och kompetens om landskapets utveckling. Ur ett
landskapsperspektiv belyses belysa aktuella händelser, projekt, rapporter, forskning, analyser,
statistik mm, att för att utforska hur landskapet påverkas av politiska beslut, trender etc. och
kommunicera detta genom olika media.
Ett av syftena med detta pilo projekt har varit att närmare undersöka hur
Landskapsobservatoriet i Skåne skulle kunna utvecklas som ett mer omfattande
observatorium , och därmed fungera som ett exempel för liknande initiativ i andra regioner.
Också gränsöverskridande samarbete är något som förordas av landskapskonventionen och
visst samarbet med Danmark iform av ett inter-reg samarbete vid Köpenhamns universitet har
inletts. Inom flera ämnesgrupper vid Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvalting,
SLU, pågår idag på olika sätt ett parallellt arbete med koppling till landskapsobservatoriers
verksamheter och idéer. Movium vid SLU är också en potentiell intressent, liksom
framtidsprogrammet FUSE vid SLU (Future Urban Sustainable Environment). Ett möjligt
scenario skulle också kunna vara att, liksom Landscape Observatory of Catalonia, som arbetar
gränsöverskridande mellan Spanien och Frankrike, att kunna utveckla ett framtida skånskt
landskapsobservatorium i Öresundsregionen tillsammans med Danmark.
Projektet huvudsakliga syfte har varit att undersöka hur utveckling av landskapsportal samt
hur utveckling av landskapskvalitetsmål skulle kunna ingå i landskapsobservatoriet i Skåne

län, samt hur landskapsobservatorier i Europa kan vara uppbyggda för bästa nyttan för
implementeringen av den Europeiska landskapskonventionen, och för förlöpande miljöanalys
på SLU. För detta kommer vi tittat på de Euroepiska landskapsobservatorier som idag finns,.
En viktig del harvarit att undersöka hur man kan utveckla en s.k. landskapsportal för
insamling och analys av information som rör landskap, planering och människors vardag.
Som en följdverkan kan projektet också ses som en grund för utveckling av partnerskap och
långsiktig finansiering och för en eller flera forskningsansökningar.
Metoder
Arbetet har inburit att ta fram underlag för utvecklandet av en Landskapsportal (en interaktiv
web portal för insamling och utbyte av landskapsinformation), och undersöka vad
formuleringen av landskapskvalitetsmål enligt landskapskonventionens anda kan innebära,
Denna del av arbetet bygger på litteraturstudier och textstudier av vetenskaplig litteratur,
rapporter, webbaserade och tryckta rapporter, studier av landskapsobservatorier och andra
portaler på internet.
Dialog med intressenter i seminarieform har utgjort den viktigaste delen av FoMA projektet. .
Detta har skett genom möten med styrguppen för landskapsobservatorium i Skåne; där bland
annat Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne och LRF ingår. En veckolång workshop på temat
landskapsobservatorier hölls i november 2013 med ytterligare finansiering från Institutionen
för landskapsarkitektur planering och förvaltning vid SLU, Alnarp, i samarbete med professor
Lisa Diedrich med inbjudna föreläsare från University of Newcastle (Graham Fairclough),
Catalunya Politecnic University (Maria Goula), Landscape Observatory Catalonia (Pere Sala)
och University of Melbourne (Gini Lee) samt länsstyrelsen i Skåne (Louise Andersson) .
Ett specifikt seminarium för FoMA projektet avhölls på Alnarp den 4 april 2014. I detta
deltog förutom projektgruppen också deltagare från Länsstyrelsen, Region Skåne,
organisationen Smaka På Skåne, konsultförtaget Reflekta som arbetar med
landsbygdsamverkan samt en student som gör examensarbete vid SLU. Represnatanter från
RAÄ var inbjudna men hade ej möjlighet att närvara. Författande av en populärvetenskaplig
rapport om landskapsobservatorier pågår, f.n. i syftet att locka möjliga finansiärer.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Vi har i det tidigare FoMA projektet samverkat med Riksantikvarieämbetet och avser fortsätta
detta, liksom att bjuda in andra nationella, regionala och lokala myndigheter och
organisationer att visa sitt stöd. En framgångsrik implementering av den Europeiska
landskapskonventionen är också ett framgångskriterium för kulturmiljöarbetet.

Resultatspridning - nuläge och framtidsläge.
För resultatspridningen kan noteras att Ingrid Sarlöv Herlin deltagit som inbjuden talare vid
Council of Europe Meeting of the Workshops for the implementation of the European
Landscape Convention o “Territories of the future: landscape identification and assessment,

an exercise in democracy” i Cetinje, Montenegro, 2-3 October 2013. Ingrid Sarlöv Herlin var
även inbjuden talare vid Landskapsforum i Stockholm den 14 november 2013. I linje med
projektets innehåll anordnade Ingrid Sarlöv Herlin tillsammans med forskare vid SLU
(Kenneth Olwig) och Göteborgs universitet (Marie Stenseke) samt den i England baserade
Landscape Research Group ett forskningsseminarium på KSLA om landskapskarakterisering,
i mars 2014.
För närvarande sker fortsatt arbete igenom ett INTERREG projekt i SLUS ledning
tillsammans med Köpenhamns universitet. Som en del av detta koordinerar Institutionen n
forskingsansökan inom EUs Horizon 2020 inom ämnet; 'Demonstration of the concept of
Citizen Observatories' med planerad medverkan från forskare och befintliga
landskapsobservatorier från Danmark, Tyskland, Storbritannien och Italien. Vidare pågår
fortsatt samarbete med landskapsobservatoriet i Skåne för observatoriets framtid och att
utveckla landskaps observatorie idén vid institutionen. Neil Sang deltog till exempel i ett
seminarium om landskapsobservatorier i Torino i september 2014, samt i Civilscapes
landskapsforum i Marstrand, också det med programinslag om landskapsobservatorier.

