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Det antikvariska landskapet – ett paradigmskifte
inom svensk landskapsförändring

Hans Antonson

Denna artikel beskriver och analyserar hur landskapet behandlas inom den of-
fentliga samhällsplaneringen, särskilt med fokus på natur- och kulturmiljöorga-
nisationerna. Artikeln har växt fram ur en kritik mot att man idag inte beaktar
landskap på ett adekvat sätt trots forskning inom denna disciplin, samt att man
vid sektorsmyndigheterna sällan diskuterar konsekvenserna av sitt antikva-
riska betraktelsesätt. Jag väljer att begränsa mig till en del av landskapet och
väljer bort städer och samhällen till förmån för landsbygden. Ibland kallas
denna del av landskapet för odlingslandskapet eller kulturlandskapet. Bak-
grunden till artikeln hämtas från praktiska erfarenheter vilka inhämtats under
knappt 20 års arbete inom branschen vid olika myndigheter på olika nivåer
samt inom forskarsamhället.

Landskapsforskning

Den internationella forskningen om landskapet och landskapsbegreppet är om-
fattande. Den landskapssyn jag företräder är i mångt och mycket densamma
som den Ulf Jansson i sin artikel inledningsvis har beskrivit, det är därför onö-
digt att tynga denna artikel med en snarlik beskrivning. Jag vill dock betona
betydelsen av den amerikanske geografen Carl Sauers ståndpunkt, att en upp-
delning i natur- och kulturlandskap inte är relevant, i min definition utan att
man istället skall tala om helheten, dvs. landskap.1

Stockholmsgeografen Ulf Sporrong har på ett elegant sätt beskrivit land-
skap, nämligen summan av alla detaljer i den omgivande miljön som tillsam-
mans påverkar våra sinnen.2 De detaljer och den påverkan som åsyftas utgörs
av vad som brukar kallas former respektive upplevelse. Bakom formerna lig-
ger olika processer. Landskapets former kan bestå av vägar, byggnader, mark-
slag, träd, jordarter, postglaciala leror etc. Processerna kan exempelvis utgöras
av 1800-talets stora uppodlingsverksamhet då äng och våtmarker blev åker,

1 Sauer 1925 s. 25.
2 Sporrong 1996.



282

1930-talets kristidsarbeten i form av stenröjningar och vägbyggen (s.k. AK-
vägar), religionsskiftet mellan järnålder och medeltid som innebar att kyrkor
byggdes och ättebacken övergavs till förmån för kyrkbacken, eller landhöj-
ningen. Människans sinnen är till sin natur olika, således kan uppfattningen av
ett och samma landskap variera beroende på vem som betraktar det. Historiskt
sett har landskapet främst uppkommit som ett resultat av tekniska, ekonomiska
och sociala processer, dvs. vår historia bygger upp dagens landskap.

Den mellanstatliga organisationen Europarådet tog år 2000 fram en land-
skapskonvention som Sverige ratificerade cirka ett år senare. Konventionens
definition av landskap är snarlik den som tecknats ovan. Landskap definieras
som ”ett område sådant det uppfattas av människor vars karaktär är resultatet
av påverkan och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”.3

Landskapsbegreppet brukar emellertid kunna ge upphov till åsiktsskillna-
der inom olika akademiska discipliner. Särskilt tydlig är skillnaden mellan de
personer eller forskargrupper som arbetar med landskap i dess bredaste bemär-
kelse, dvs. med alla former och processer, och de personer eller forskargrupper
som endast arbetar med vissa typer av former och processer. Naturligtvis
kommer det aldrig finnas en allenarådande definition av landskap. Helle
Skånes beskriver en rad sådana definitioner i sin avhandling.4 Men det är
viktigt att påpeka bristerna i olika typer av landskapsdefinitioner. Exempelvis
har inom den ekologiska disciplinen landskap definierats som ett arealbestämt
landområde med vissa homogena drag.5 Jag menar att denna definition brister
eftersom den inte tar sin utgångspunkt i ett helhetsperspektiv, utan istället
utestänger vissa former, vissa processer och vissa landområden under en viss
bestämd areal. I landskapet integreras olika människors agerande över en lång
tidsperiod. För att förstå dagens landskap måste man ha ett brett geografiskt
och tidsmässigt angreppssätt.

Nedan försöker jag teckna en bakgrund till hur arbetet med landskapet växt
fram och hur det beaktas inom samhällsplaneringen. Sverige är ett av de län-
der där hänsyn, skydd och bevarande sedan länge har en stark ställning inom
samhällsplaneringen, och samhällsplaneringen i sig är omfattande jämfört med
många andra länder. Jag har valt några axplock ur den offentliga planerings-
processens historia som rör landskap, vilka jag menar har haft en särskilt stor
betydelse för dagens situation.

Vägen till det antikvariska landskapet

Trots att det antikvariska arbetet med skydd av vissa historiska objekt redan
reglerades genom ett plakat från 1666, var det egentligen först i och med na-

3 Europeisk landskapskonvention 2000, artikel 1.
4 Skånes 1996.
5 Forman 1995.
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turvårdens intåg på den offentliga arenan 1909 som det antikvariska arbetet
fick en tydlig roll inom samhällsplaneringen. Att skydda naturen, och däri-
bland kultur, tog sin början i med lagen angående nationalparker år 1909.6

Lagförslaget utformades i form av fridlysning med förbud mot bl.a. odling,
kreatursbete, att avlägsna växter m.m. och parkerna skulle bevaras i huvudsak
orubbade som provstycken på ursprunglig eller märklig natur.7 Fridlysnings-
tanken kom att kritiseras eftersom flera parker inte representerade ursprunglig
natur utan var starkt präglade av människan. Ett sådant exempel var Ängsö
nationalpark i Roslagens skärgård, där avhysningen av jordbruket resulterade i
att den speciella orkidéfloran höll på att försvinna på grund av igenväxning.8

Frågan om att naturen hade en koppling till kulturen, att man också borde
vårda istället för att fridlysa och skydda, uppmärksammades redan i förarbe-
tena till naturskyddslagen 1951,9 någon förändring i detta avseende skedde
inte i naturskyddslagen,10 däremot i 1964 års naturvårdslag.11 I förarbetena till
denna12 tydliggjordes skillnaden mellan naturskydd och naturvård. Det konsta-
terades att naturen även måste vårdas om delar av dess värden skall finnas
kvar, eftersom miljön eller biotopen annars förändras. I lagförslaget tog man
fasta på detta och föreslog inrättande av naturreservat.13 Resultatet av den
förändrade lagstiftningen blev emellertid magert. Istället blev det så att kopp-
lingen mellan natur och kultur även fortsättningsvis skulle kommma att utre-
das under lång tid. Drygt tio år efter tillkomsten av naturvårdslagen uppmärk-
sammades frågan om helheten i landskapet i 1974 års kulturpolitiska proposi-
tion.14 Detsamma skedde när jordbruksdepartementet samma år lämnade ett
förslag till en ändring av naturvårdslagen, där det konstaterades att samspelet
mellan människa och natur inneburit att hela den naturliga omgivningen utgör
ett kulturlandskap15 och att gällande bestämmelser inte räckte till för vård av

6 Prop. 1909: 102.
7 Prop 1909:125 s. 2.
8 Enligt Romell 1960, kritiserades naturskyddet redan 1938 i en rapport av Lars-Gunnar Romell och

Nils Ekberg.
9 SOU 1951:5. Naturskyddsutredningen skrev att även kulturlandskapets olika naturtyper skulle beva-

ras och vårdas. Utredningen hänvisar till en motion (nr 65) från 1941 års riksdag, som påpekar att
hotet mot karaktäristiska drag i det gamla kulturlandskapet, ur vilka generationer hämtat sin näring,
givit upphov till en utveckling av den gamla naturskyddstanken.

10 SFS 1952:688.
11 SFS 1960:690.
12 SOU 1962:36.
13 I förslaget till naturvårdslagen påpekades att säkerställda områden skulle vara representativa för

svensk natur och det svenska odlingslandskapet, vilket skulle tillgodose vetenskapliga intressen så-
väl som önskemålet att för eftervärlden bevara äldre odlingsformer och försvinnande land-
skapstyper. Det påpekades att den föreslagna lagens innebörd av begreppet natur även innefattade
den kulturpräglade naturen, såsom odlingslandskapets traditionellt hävdade lövängar och betes-
marker (prop. 1964:148 s. 41 ff).

14 Regeringen skrev bl.a. att kulturminnesvården, som traditionellt arbetat med monument- och ob-
jektsvård, i ökad utsträckning skulle satsa på bevarande av samlade miljöer. Några särskilda medel
för detta tilldelades inte kulturminnesvården. (prop. 1974:28, s. 351)

15 Ds Jo 1974:1 s. 208.



284

landskapet,16 varför man föreslog inrättandet av naturvårdsområden.17 Jord-
bruksdepartementets syn på kopplingen mellan natur och kultur kom även att
uttryckas i en gemensam skrivelse från Naturvårdsverket och Riksantikvarie-
ämbetet (RAÄ) till länsstyrelserna och kommunerna med bl.a. arbetsanvis-
ningar.18 Utredandet fortsatte och år 1987 ansåg regeringen att insatser måste
göras för att kraftigare fästa uppmärksamheten på odlingslandskapets kultur-
värden samt att stärka samverkan mellan kultur- och naturvårdsorganisatio-
nerna.19 I samband med Naturvårdslagsutredningens översyn av naturvårdsla-
gen år 1990 tydliggjordes den kulturhistoriska dimensionen inom naturvården
genom en ändring av naturvårdslagen.20 Ängsö har tidigare nämnts som en
väckarklocka. 1996 genomfördes en revision av bl.a. Ängsö.21 Resultatet, sett
utifrån den mycket gamla debatten om kopplingen mellan natur och kultur, var
nedslående. En broschyr från Ängsö nationalpark kan belysa påståendet. Om
landskapets utseende står det: ”1943 påbörjades så ett omfattande röjningsar-
bete för att återge Ängsö dess tidigare karaktär. I dag kan man åter tala om
Ängsö som en levande minnesvård över det kulturlandskap som rådde vid se-
kelskiftet”.22 Vid revisionen kunde det emellertid konstateras att det vid sekel-
skiftet inte fanns områden avsatta för fri utveckling eftersom all mark hävda-
des. 1996 utgjordes cirka 1/3 av öns yta ett skogsbeväxt fågelskyddsområde,
utan skötsel, på relativt öppen mark. Förr fanns det inte några regelrätta skogs-
beten med hänsyn tagen till öns ringa storlek. 1996 utgjorde knappt 1/3 av öns
yta skogsbete i ungtallskog. Skillnaden mellan teori och praktik visade sig vid
revisionen vara stor. År 1990 beslutade riksdagen att samla miljölagarna i en
miljöbalk23 eftersom miljölagstiftningen uppfattades som oöverskådlig, där
samma frågor löstes på olika sätt i olika lagar. Trots ett annorlunda förslag
från Miljöskyddskommittén24 valde Miljöbalksutredningen att hålla fast vid det
skyddsbegrepp man tog avstånd ifrån i förarbetena till 1964 års naturvårdslag,
dels genom att lagens andra avdelning benämns Skydd av naturen, samt att 7
kap. benämns Skydd av områden, dels genom avsaknaden av helhetssyn efter-
som naturreservat kompletterades med en bestämmelse om kulturreservat.25

16 Kommittén uppmärksammade att den befintliga vården av landskapet, reglerad genom naturvårds-
lagens 19 § rörande landskapsbilden, var för begränsad då den endast hade möjlighet att hindra sär-
skilt framträdande skador.

17 Dessa områden skulle inte endast gälla landskapsbilden utan landskapet som helhet, med ett grund-
läggande skydd för hela naturmiljön, inbegripet den kulturbetonade naturmiljön, samt kultur- och
odlingslandskapet (Ds Jo 1974:1 s. 220).

18 Naturvårdsverket & Riksantikvarieämbetet 1982.
19 Prop. 1987/88:104. Propositionen föregicks av en utredning inom utbildningsdepartementet avse-

ende en möjlig effektivisering och breddning av kulturminnesvården. Bland annat togs frågan upp
om det fanns möjlighet att bevara större kulturhistoriska miljöer inom ramen för den kommande
kulturminneslagen (Ds U 1987:9).

20 SOU 1990:38.
21 Antonson 1997.
22 Naturvårdsverket 1995.
23 Prop. 1990/91:90.
24 SOU 1993:27.
25 SOU 1996:103
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Det senare motiverades av regeringen med en skarp kritik av hur naturvårds-
organisationen dittills hade skött arbetet med områdesskydd.26

Några andra viktiga redskap för samhällsplanerare, som medverkat till att
det antikvariska arbetet fick en tydligare roll inom samhällsplaneringen, är den
fysiska riksplaneringen från 1972 som gav upphov till ett förbättrat kunskaps-
underlag. En stor mängd inventeringar av natur- och kulturvärden genomfördes
därför under de kommande tre decennierna.27 Detta ledde till att natur- och
kulturvärden som inte var skyddade uppmärksammades. Denna nya insikt
ledde till en attitydförändring avseende den samhällsfinansierade skötseln av
landskap och resulterade i olika program där ersättning utgick för skötsel av
markslag och objekt såsom stenmurar och diken.28 De nationella programmen
har sedan 1995 ersatts av EU:s miljöersättningsprogram (felaktigt kallade för
miljöstöd).

Ett annat redskap är lagstiftningarna. 1988 ersattes fornminneslagen29 och
byggnadsminneslagen30 av kulturminneslagen.31 För byggnadsminnen hade man
frångått objektstänkandet till förmån för ett s.k. miljötänkande, dvs. att ett
objekt är beroende av sina delar som tillsammans utgör en helhet. Bestäm-
melserna kunde nu även tillämpas på park, trädgård eller annan kulturhisto-
riskt värdefull anläggning. Kulturminneslagen reglerar emellertid inte land-
skap. 1987 introducerades naturresurslagen.32 Lagen innehöll bland annat be-
stämmelser om olika typer av riksintressen, natur, kultur, kommunikation, in-
dustriell produktion m.fl. Dessa riksintressen skulle pekas ut av ansvariga
myndigheter som ett viktigt planeringsunderlag. Efter ett mycket brett samråd
inom kulturmiljöorganisationen, pekade RAÄ redan samma år ut 1700 riksin-
tressanta områden för kulturmiljön, baserat på uppgifter från länsstyrelser och
kommuner som härstammade från 1960-talet. Nyligen har naturvårdsorgani-
sationen avgränsat sina riksintresseområden. Genom propositionen En god
livsmiljö år 1991 infördes en bestämmelse om miljökonsekvensbeskrivningar
(MKB) i naturresurslagen.33 Idag ingår MKB i miljöbalken34 och nästan all
byggverksamhet omfattas av kravet på att en MKB skall finnas med i ansökan
om tillstånd. Syftet med MKB är att identifiera och beskriva de direkta och in-
direkta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på bland
annat människor, djur, växter, mark, vatten, landskap och kulturmiljö. Samma
år som naturresurslagen stiftades introducerades plan- och bygglagen.35 I sam-

26 Prop. 1997/98:45.
27 Här kan nämnas fornminnesinventeringen, bebyggelseinventeringar, urskogsinventeringen, invente-

ringar inför kommunala kulturmiljöprogram, våtmarksinventeringen m.fl.
28 Exempelvis Naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet (NOLA), Kulturmiljöåtgärder i odlingslandska-

pet (KOLA), Landskapsvård.
29 SFS 1942:350.
30 SFS 1960:690
31 SFS 1988:950.
32 SFS 1987:12.
33 Prop. 1990/91:90.
34 SFS 1998:808.
35 SFS 1987:10.
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band med utplacering av byggnader och tomter reglerar den såväl landskaps-
bild som natur- och kulturvärden. Byggnadsnämnden skall dessutom verka för
en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö.

Parallellt med framtagandet av miljöbalken pågick ett arbete med natio-
nella miljökvalitetsmål. 1998 infördes 15 mål som skall medverka till en eko-
logiskt hållbar utveckling i Sverige. Om miljömål 9, Ett rikt odlingslandskap,
kan läsas att ”odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturmiljövärden
skall bevaras och stärkas.”36 Om miljömål 11, En god bebyggd miljö, står det
skrivet att ”natur- och kulturvärden skall tas tillvara. [Målet innebär att] det
kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av … platser och land-
skap med särskilda värden skall värnas och utvecklas”.37 För att de nationella
miljökvalitetsmålen skulle bli praktiskt användbara gavs en rad myndigheter i
uppdrag att bryta ned dem i delmål. RAÄ medverkade i detta arbete.38 Flera av
delmålen kom aldrig med i regeringens förslag.39

Av denna selektiva genomgång av det senaste århundradets offentliga syn
på och arbete med landskap kan man göra några konstateranden. Bl.a. att
landskap inledningsvis var en naturskyddsfråga inom ramen för områdes-
skydd, men att man med tiden insåg landskapets komplexitet och att viss natur
inte kan leva vidare utan människans hjälp. Trots en tidig insikt om detta
skulle det ta lång tid innan regeringen föreslog att kulturaspekterna skulle vara
en naturlig del i arbetet med att skydda områden. Någon större effekt fick
emellertid inte den förändrade lagstiftningen i det praktiska arbetet, vilket bl.a.
resulterade i att regeringen delade upp ansvaret avseende skydd av områden i
naturreservat och kulturreservat, en åtgärd som antagligen i hög grad angrep
symptomen istället för sjukdomen. Ett annat konstaterande är att införandet av
planlagstiftning, med verksamma redskap i form av MKB, resulterade i att man
övergick från att mestadels intressera sig för skyddade objekt eller områden
till att så småningom intressera sig för det jag kallar det generella landskapet,
dvs. på något sätt utpekade men inte nödvändigtvis skyddade områden vilka
omfattar gigantiska arealer av den svenska landsbygden. Ett tredje konstate-
rande är att fokuserandet på skydd och bevarande tog en vändning i och med
miljökvalitetsmålen som även medgav utveckling.

36 Prop 1997/98:145 s. 120. Målet innebär bl.a. att ”Biologiska och kulturhistoriska värden i odlings-
landskapet som uppkommit genom lång, traditionsenlig skötsel bevaras eller förbättras” samt att
”hotade arter och naturtyper samt kulturmiljöer skyddas och bevaras.”

37 Prop. 1997/98:145 s. 138.
38 RAÄ:s förslag till kulturmiljömål för miljökvalitetsmål 9 var bl.a. ” att jordbruk bedrivs i hela landet”,

”att nedläggning av jordbruksmark ... har minimerats på marker som var inägomark före skiftena”
samt ”att odlingslandskapets historiska bebyggelse-, kommunikations- och ägomönster med de för
olika delar av landet karaktäristiska särdragen, är bevarat och vårdat” (Riksantikvarieämbetet 1999
s. 66).

39 Prop. 2000/01:130.
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Det antikvariska landskapet idag

Ovan har jag försökt beskriva framväxten av en stark natur- och kulturmiljö-
organisation som i allt högre grad arbetar med landskap, även om benämning-
arna har varit olika. Som framgått finns många bestämmelser som reglerar
landskap på ett eller annat sätt. Det offentliga landskapsarbetet bedrivs och
omfattas idag av ett flertal aktörer. I huvudsak ser jag fyra stora aktörer. Dels
är det ägare och brukare av landskapet. Ofta handlar det om bönder, även om
man generellt kan säga att alla som befinner sig i landskapet, flanörer, förbi-
passerande, turister m.fl. också brukar landskapet. Dels är det de boende i
landskapet, framförallt bönder och fritidsboende. Dels är det vad som i Sve-
rige kallas för verksamhetsutövare, dvs. entreprenörer, de som planerar och
anlägger olika former av byggnadsverk såsom infrastruktur, fabriker, kraftverk
m.fl. Dels är det myndigheter med sektorsansvar för tillsyn, dvs. att vissa lagar
som rör vår omgivning följs. Sedan finns det en rad mindre aktörer såsom
forskare, politiker, media m.fl. De aktörer som fortsättningsvis kommer att be-
handlas är myndigheterna.

Länsstyrelserna är tillsammans med kommunerna de myndigheter som ge-
nomför det praktiska arbetet med landskapet, såsom att ge tillstånd till byg-
gande av vindkraftverk och annan infrastruktur, lagskydda vissa områden, in-
ventera värden, utpeka känsliga områden m.m. De statliga verken övervakar
länsstyrelsernas arbete och utgör samtidigt en sorts idésmedja där nya regel-
verk konstrueras, där kunskap och nya strategier tas fram. De statliga verken
med huvudansvar för respektive samhällssektor, såsom miljö, kultur, natur,
vägar, boende/byggande m.fl. kallas för sektorsmyndigheter. Ansvaret regleras
i förordningsinstruktioner som beslutas av riksdagen. Av en rad sektorsmyn-
digheter40 som borde ha någon typ av ansvar för landskapet, är det endast i in-
struktionen till RAÄ som landskap nämns. Där står att RAÄ särskilt skall
”värna om kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet samt bevaka
kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande”.41

Detta komplex av aktörer, styrmedel och redskap påverkar idag landska-
pets utveckling. Nedan tecknas två exempel som båda rör intrång i landskapet,
dels vindkraftsanläggningar, dels transportinfrastrukturanläggningar.

Vindkraftsanläggningar

Regeringen anser att det är viktigt med en övergång till förnyelsebara energi-
slag som inte bidrar till växthuseffekten. Vindkraft är ett sådant energislag
som dessutom kraftigt påverkar landskapet. Senast 2010 menar regeringen att
c:a 2 TWh energi skall komma från vindkraftverk, vilket har föranlett re-

40 Riksantikvarieämbetet, Boverket, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna,
Länsstyrelserna.

41 SFS 1997:1171, 2 § punkt 1.
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geringen att på olika sätt öka antalet verk. En rad åtgärder föreslås för att
underlätta byggande av vindkraftverk. Regeringen skriver att lokalisering av
vindkraftverk skall ske med hänsyn tagen till bl.a. natur- och kulturmiljö, fri-
luftsliv samt landskapsbild.42 Vidare anser regeringen att fysisk planering och
samhällsbyggande senast år 2010 ska grundas på program och strategier för
hur utbyggnad av produktionsanläggningar av vindkraft ska främjas.43

Som ett led i detta strategiarbete har RAÄ tagit fram en fallstudie om kul-
turmiljö och vindkraft,44 samt utför ett regeringsuppdrag om vindkraftverkens
inverkan på kulturmiljön.45 Fallstudien utgår ifrån ett mycket traditionellt an-
tikvariskt synsätt, där författaren värderar sina upplevelser och intryck huvud-
sakligen utifrån en estetisk och visuell utgångspunkt. Exempel på denna tradi-
tionella syn är att vindkraftverk dominerar för mycket över ett kulturobjekt eller
att de konkurrerar ut objekt och miljöer. Studien saknar flera viktiga grundförut-
sättningar, dels en diskussion om var gränsen går för framtidens kulturarv,
dels frågeställningar som berör vilka kulturmiljöeffekter vindkraftetableringen
har i ett långt tidsperspektiv och dels de boendes kulturmiljösyn. Istället förs
alltså diskussioner om huruvida ett (ålderdomligt) landskap är tåligt eller ej.
Trots dessa brister skriver den interdepartementala arbetsgruppen AgVIND,
där RAÄ medverkade, i en rapport att ”erfarenheter och bedömningsgrunder
från fallstudien bör dock kunna användas som utgångspunkt för den
kartläggning och analys av kust-, havs- och fjällandskap som nu föreslås”.46

Kartläggningen som nämns ingår i RAÄ:s regeringsuppdrag men bottnar i den
Europeiska landskapskonventionens krav.47 I en skrivelse från RAÄ delas vind-
kraftsanläggningarnas konsekvenser på kulturmiljön in i tre bedömningskatego-
rier, nämligen upplevelsevärde, pedagogiskt värde och vetenskapligt värde. Den
viktigaste aspekten vid en lämplighetsbedömning förefaller vara huruvida det
finns ett tidssamband mellan vindkraftanläggningen och miljön där den lokali-
seras. Tidssambandet verkar emellertid inte vara knutet till funktion utan till nytt
och gammalt, dvs. om det redan finns nya inslag i kulturmiljön. Dock påpekar
man särskilt att det inte handlar om att tillmäta det gamla ett högre värde. An-
läggningarnas relation till kulturmiljön beskrivs utifrån begreppen dominera, kon-
kurrera, inordna/underordna och samverka. Utifrån resonemanget om tidssam-
band delar RAÄ, utifrån Nordiska ministerrådets riktlinjer,48 in kulturmiljön i tre
landskapstyper:49 De historiska karaktärslandskapen, Vardagslandskapen samt

42 Prop. 1997/98:145.
43 Prop. 2000/01:130.
44 Sundström 2000.
45 RAÄ Dnr 331-3128-2001.
46 AgVIND 2001, 2. 12.
47 Europeisk landskapskonvention, artikel 6.C.1.a.i.
48 Nordisk ministerråd 2002 s. 10.
49 Det borde vara tvärtom, dvs. att landskap är överordnat kulturmiljö eftersom RAÄ, Naturvårds-

verket & Boverket i sitt strategidokument för en hållbar utveckling av landskapet, skriver att
kulturmiljö är en ”infallsvinkel” av landskapet, något som måste tolkas som att kulturmiljöbegreppet
ingår i landskapsbegreppet (Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket & Boverket 2002 s. 7).
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Landskap huvudsakligen präglade av efterkrigstidens expansion och teknikut-
veckling. Beskrivningen av de historiska karaktärslandskapen är bl.a. ”… histo-
riska uttrycken [är] särskilt tydliga … Nytillskotten är få och underordnade hel-
heten … Tiden tycks ha stannat av någon gång under 1900-talets början … stark
prägel av ålderdomlighet … miljöerna svarar mot den bild som finns i allmänna
medvetandet”.50 Dessa landskap anses sårbara för vindkraftverk. Vardags-
landskapen karaktäriseras av ”gammalt och nytt … uppenbar kontinuitet fram till
vår tid … Dessa landskap kan tåla en del nya inslag såsom vindkraftverk, men
inte överallt”.51 För den tredje landskapstypen menar man att ”äldre historiska
lämningar redan har fått ge vika för det moderna industrisamhället avtryck … Det
är endast i dessa landskap som vindkraftparker bör komma i fråga”.52

RAÄ:s arbete med landskap och vindkraft kan kritiseras, dels utifrån av-
gränsningen av de landskap/områden som inte tål vindkraftsetablering, dels
utifrån målkonflikter och dels utifrån ett haltande kunskapsunderlag och en ensidig
expertsyn. Eftersom man har dragit en gräns för ”ålderdomlighet” vid 1900-talets
början är det svårt att frigöra sig från tanken att man trots allt inte har tagit
ställning för att vissa områden har ett högre värde bara för att kulturmiljöspåren
där är äldre (eventuellt har en obruten kontinuitet). Till detta kan man lägga
anläggningarnas relation till kulturmiljön som märkligt nog inte beskrivs utifrån
begreppet utveckla (i enlighet med miljökvalitetsmålen) utan endast utifrån be-
greppen dominera, konkurrera, inordna/underordna och samverka. Gränsen
”1900-talets början” är dessutom gripen ur luften utan förankring i vare sig
kulturmiljöforskning eller landskapsforskning. Det vore lika fel att sätta gränsen
vid 1827, 1947, 1990 då nya jordbrukspolitiska program inleddes, eller vid 1950-
talet då privatbilismen slog igenom, händelser som alla ledde till stora land-
skapsförändringar. Ett objekt eller ett område blir inte mer intressant bara för att
det är ålderdomligt. Det är intressant för att det bl.a. speglar en process. Utifrån en
helhetssyn på landskapet är historiens alla årsringar inom ett område av samma
värde. Landskapets olika byggstenar, såsom dagens byggnadsanläggningar med
deras bakomliggande orsaker, kan i morgon betraktas som bevarandevärda. Vissa
radiomaster, lantbrukssilos, industrispår, motorvägar, motell, kraftlednings-
stolpar, industrilinbanor m.m. betraktas idag som potentiella kulturvärden, om de
inte redan har pekats ut som viktiga kulturvärden. Så har det varit alltsedan
bevarandearbetets barndom. Vissa av dessa objektsvärden var eller är reversibla,
men är intressanta först då de har blivit ovanliga.

Inventeringen av områden som utifrån ett nationellt perspektiv bör hållas fria
från en vindkraftsutbyggnad torde vara onödig med bakgrund av att det redan
finns minst 1700 utpekade riksintressen för kulturmiljövården, vilka dessutom
nyligen har reviderats.53 Det förefaller märkligt om lagstiftningen som reglerar

50 RAÄ Dnr 331-3128-2001 s. 4.
51 Riksantikvarieämbetet 2001 s. 4.
52 Riksantikvarieämbetet 2001 s. 5.
53 Exempelvis Riksantikvarieämbetet 1995 & 1997.
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riksintressen för kulturmiljövården inte skulle vara tillämpbar för vindkrafts-
anläggningar när den används för storskaliga infrastrukturanläggningar.54

Riksintresseområden är utpekade utifrån vissa värden, inte utifrån vissa hot, där-
för förefaller det som om syftet med den nya inventeringen är dunkel snarare än
att riksintresseområdena inte skulle hålla måttet för nya typer av byggnads-
anläggningar. Om RAÄ:s planerade inventering trots allt genomförs kan man
redan nu förstå att enorma landarealer kommer att pekas ut, eftersom man redan
innan inventeringen är klar påpekar att karaktärslandskapen utgörs av bl.a.
”Bohuskusten, Falbygden, Gotland, Fjällen” m.fl. som vi vet är några av många
gamla kulturbygder.55 Inom dessa bygder är alltså sannolikheten mycket stor för
att länsstyrelserna, utifrån RAÄ:s kommande riktlinjer, inte kommer tillåta upp-
förande av vindkraftverk. Att på detta sätt peka ut områden redan innan inven-
teringen är klar förefaller tendentiöst. Forskning ger vid handen att dessa ut-
pekade landskap kännetecknas av att de under historiens gång genomgått stora
och genomgripande förändringar såväl vad gäller enskilda objekt som stora
arealer, exempelvis förbuskningen av Bohusläns kustnära naturbetesmarker samt
beskogningen av ljunghedarna, uppodlingen av och därefter beskogningen av Seger-
stadsfalan i Västergötland, anläggandet av Gotlands stenkyrkor, nedläggningen
av fjällägenheter, övergivandet av samevisten samt anläggandet av turismanlägg-
ningar i fjällen. Det saknas även en genomgripande analys av hur länsstyrelsernas
tänkbara förbud förhåller sig till regeringens intentioner om en levande landsbygd
och en regional hållbar utveckling.56 Tillika saknas en analys av hur RAÄ:s egna
mål förhåller sig till varandra, dels miljökvalitetsmålens delmål om att jordbruk
skall bedrivas i hela landet samt att nedläggning av jordbruksmark ska minime-
ras, dels målet att skydda vissa områden från vindkraftverk, dvs. en verksamhet
som är en potentiell inkomstkälla för bönder. Eventuellt kan här skönjas två oför-
enliga mål. Om vindkraft kan medverka till att vissa karaktärslandskap varken be-
skogas eller utarmas på invånare, är ett förbud i så fall motiverat utifrån målet om
en levande landsbygd? I föreliggande artikel förblir dock frågan obesvarad. En
fråga som inte berörs i olika vindkraftsutredningar är vilka effekter ett generellt
nej till vindkraft i fjällen får för stärkandet av ursprungsbefolkningars roll
avseende deras kulturella, sociala, ekonomiska och fysiska välbefinnande.57

54 Visst finns det fog för att kritisera grunden för en del riksintressen, men majoriteten är dock att
betrakta som intressanta i ett riksperspektiv.

55 RAÄ Dnr 331-3128-2001 s. 4.
56 Regeringen skriver bl.a. att ”i en tillväxtinriktad politik för hela landet är det nödvändigt att såväl

glesbygdens som landsbygdens resurser tas till vara” (prop 1997/98:62), ”Såsom också tydliggjorts i
1999 års regeringsförklaring är det av stor vikt att hela Sverige utvecklas. Därför måste arbets-
tillfällen skapas där människorna finns och det är viktigt att det finns ett levande jordbruk i landets
alla delar” (Regeringen 2000 s. 79) samt ”En balanserad regional utveckling är en förutsättning för
en hållbar samhällsutveckling. I propositionen Regional tillväxt – för arbete och välfärd (prop.
1997/98:62) introducerade regeringen en ny regional näringspolitik. Målet är att utifrån de regionala
förutsättningarna stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt som kan bidra till fler och växande företag
och därmed ökad sysselsättning. Den nya näringspolitiken bygger på en effektivare samordning
mellan politikområden och sektorer” (skr. 1999/2000:13 s. 22).

57 Riodeklarationen, princip 22, samt Agenda 21 kap. 26:1 i Earth summit 1992.



291

Det är olyckligt om en sektorsmyndighet bygger sina beslut på egna sub-
jektiva värderingar, utan att först beskriva hur värderingarna är förankrade i
forskning. Hur skall ett beslut kunna bli trovärdigt om det inte går att förstå
varför ett vindkraftverk konkurrerar med, alternativt kompletterar, en kyrka
eller ett fyrtorn? Är det rentav så att en kulturhistorisk argumentation lika
gärna kan formuleras som att vindkraftverk uttrycker en kontinuitet i bondens
sätt att utnyttja naturresurserna för sin utkomsts skull? Bedömningar av hur
vindkraft dominerar över kulturmiljön återknyter till en lång landskapsbilds-
tradition med rötter i naturvårdslagen. Det finns dock metoder som försöker
minska fokuserandet vid subjektiva värderingar för att istället ta fasta på kul-
turhistorisk kontinuitet.58 För att en beskrivning av landskapet skall vara så
fullständig som möjligt måste människors relation till landskapet beaktas. Ag-
VIND påpekade detta och skrev att det krävs simuleringar och laboratorieför-
sök, särskilt avseende hur allmänheten accepterar upplevelsen av vindkrafts-
parker i natur- och kulturlandskapet.59 Dessutom är det en aspekt som lyfts
fram i landskapskonventionens definition av landskap. Utifrån konventionen
påpekar Nordiska ministerrådet vikten av medborgarens uppfattning och vär-
dering av landskap samt dennes medverkan i landskapets utveckling.60 Frågan
är dock hur myndigheterna ställer sig till de boendes respektive de besökandes
uppfattningar, och hur dessa uppfattningar relateras till myndigheternas egen
landskapssyn? Norska studier har visat att den professionella planeraren (ex-
empelvis landskapsarkitekten, kulturmiljövårdaren, naturvårdaren och politi-
kern) bidrar till att ändra på allmänhetens uppfattning om vad som är fint och
bevarandevärt.61 Följden av detta blir att planeraren i värsta fall skapar sina
egna landskap. När man frågar människor i enkät- eller intervjustudier om de-
ras relation till landskapet, måste man dock ställa frågor som inte reduceras till
enkla orsak–verkansamband av typen: ”Förfular vindkraftverket omgivningen?”
Eller ”Hotar vindkraftverket natur- och kulturvärden?” Man måste komplettera
med mer vardagsanknutna frågor i stil med: ”Om ett vindkraftverk leder till att
två bönder kan driva sina jordbruk vidare i bygden, kan du då acceptera att
verket byggs intill din gård?” Eller ”Om affären inte behöver läggas ned för att
flera arbetstillfällen skapas genom en vindkraftsetablering, kan du då accepte-
ra oljud samt störande ljusreflexer?” Det förefaller inte som att RAÄ planerar
några frågeundersökningar hos boende och besökare, för att utifrån sådana un-
dersökningar och egna fältinventeringar avgränsa områden i de tre kategori-
erna som har nämnts ovan. Acceptansstudier är en vetenskapsgren i sig med
mycket komplex metodutformning.

58 Antonson 2001.
59 AgVIND 2001 s. 12.
60 Nordisk ministerråd 2002, s. 17, 32f.
61 Daugstad & Jones 1994.
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Figur 1. Vindkraftverk i landskapet vid Tjärby kyrka utanför Veinge i Hallands län,
med ett förhistoriskt gravfält i förgrunden, fotograferad den 29 oktober 2002. Är de
för nya, inte tillräckligt ålderdomliga, fina, fula eller utvecklande och kompletterande?
Ingen kan svara entydigt på dessa frågor. Myndigheterna kommer även fortsätt-
ningsvis ha svårt att komma med trovärdiga beslutsargument om de inte tydligt be-
aktar allmänhetens syn, se även omslaget till denna bok (foto: Hans Antonson).

Transportinfrastruktur

För närvarande utreder Vägverkets regionkontor Väst huruvida Europaväg 6
skall byggas ut till en fyrfältsväg genom Bohuslän.62 Exemplet är intressant
eftersom det rör sig om en stor anläggning som, i likhet med vindkraftparker,
kommer att påverka landskapet avsevärt. Dessutom är exemplet intressant ef-
tersom det sätter fokus på hur man officiellt betraktar landskap oavsett om det
är säkerställt i form av någon sorts områdesskydd eller inte.

I den planeringsprocess som omfattar planering och byggande av väg ingår
MKB två gånger, dels i vägutredningsskedet, dels i arbetsplaneskedet. I vägut-
redningen förordade Vägverket korridoralternativ Röd 23. Precis som nuva-
rande E6 är det tänkt att Röd 23 skall löpa genom riksintresseområde Tanum,
ett riksintresse för kulturmiljövården. Tanum är bland annat känt för sina häll-
ristningar från bronsåldern. E6:an omfattas av TEN-T63 inom ramen för Sveri-
ges medlemskap i EU. Enligt Vägverket är sådana vägar även klassade som
riksintressen för kommunikation enligt miljöbalken. När riksintresse står emot
riksintresse (kultur mot kommunikation) skall enligt miljöbalken företräde ges
åt sådana ändamål som på bästa sätt främjar den långsiktiga hushållningen
med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt. I detta fall har Vägverket
genomfört en vederhäftig avvägning som föll till kommunikationsintressets

62 Vägverket 1999a, 1999b, 2001.
63 Transeuropeiska nätverket för transportinfrastruktur (TransEuropean Network in the Field of Trans-

port).
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fördel. Emellertid är Tanum även klassat som Världsarv. Sveriges olika världs-
arv har genom en rigorös utredning och ett brett samråd efter beslut i riks-
dagen föreslagits för Världsarvskommittén som röstar för eller emot ett för-
slag. Om Världsarvskommittén röstat för ett världsarvsförslag, innebär det
också att alla stater som undertecknat konventionen anser att de svenska
världsarven är unika och bevarandevärda.

Syftet med UNESCO:s världsarvsområden är att de skall identifieras,
skyddas, bevaras och levandegöras för kommande generationer.64 Vad betyder
egentligen detta? En aktuell syn på landskapet medger förnyelse och utveck-
ling (se miljökvalitetsmålen). När det dock gäller vissa former av säkerställda
områden gäller helt andra villkor. Säkerställandet regleras ofta av lagar som
bygger på en äldre landskapssyn. Många gånger handlar det om en museal syn
där syftet med ett område ofta är att skydda och bevara, även om det inte alltid
blir så i praktiken. Världsarvskonventionen är en sådan bestämmelse, som uti-
från en museal syn syftar till att hindra en pågående förändring inom ett om-
råde, eller snarare syftar till att vidmakthålla ett visst önskat tillstånd. Kon-
ventionens definition av kulturarv är formulerad på ett sätt som knappast avser
världsarvsområdets kommande värden, utan avser de värden som fanns vid ti-
den för Världsarvskommitténs beslut. I sin avsikt att låta vägen gå genom
världsarvet stödjer sig Vägverket, när det gäller kulturmiljöfrågorna, på en
mängd offentliga instanser, däribland länsstyrelsens kulturmiljöexperter, Riks-
antikvarieämbetet, Bohusläns museum, Vitlycke museum, Världsarvskom-
mittén i UNESCO, en världsarvskoordinator för ICOMOS samt en represen-
tant från svenska ICOMOS. Samordningen har dock varit mycket bristfällig
med olika åsiktsriktningar som följd, vilket inte har underlättat Vägverkets
ställningstagande och beslut. Exempelvis menade RAÄ först att den nya E6:an
helt skulle undvika världsarvsområdet, men har senare ändrat sig och menar
att det fortsatta arbetet bör inriktas på korridoralternativ Röd 4. Någon avväg-
ning mellan överstatliga intressen (världsarv mot TEN-T) har dock Vägverket
inte genomfört.

Ett annat infrastrukturexempel som just nu är aktuellt utgörs av Ostlänken,
en höghastighetsjärnväg som planeras mellan Södertälje och Linköping, se
Figur 2.65 Den del som går söderut från Nyköping är särskilt intressant. En av
de tänkta korridorerna, UAb, är placerad i Kiladalen utmed samma sträckning
som den befintliga järnvägen, med några små undantag sydväst om Jönåker.
Dalgången har bebotts av människor åtminstone sedan bronsålder och är idag
präglad av jordbruk. Stora delar av den öppna dalgången är idag utpekade som
riksintressanta för kulturmiljövården66 och ett mindre område som omger själva
ån har utpekats som ett riksintresse för naturvården.67 Transporter av männi-

64 Världsarvskonventionen 1972.
65 Ostlänken 2002.
66 Områdesbeteckning: Kiladalen (D 55).
67 Områdesbeteckning: NRO 04 003.
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skor och gods kan sägas ha löpt längs med dalgången sedan länge. I förhisto-
risk tid färdades man på Kilaån, idag går såväl järnväg som den gamla riks-
vägen i dalgången (väg 800, sedermera E4:an, innan den 1986 ersattes av en
ny motortrafikled norr om dalgången som byggdes ut till dagens motorväg
1994–1996). Ostlänkens övriga korridoralternativ, UAa och UAc, planeras att
lokaliseras till skogen norr om Kiladalen i närheten av den nuvarande motor-
vägen. Vissa tecken tyder på att Kiladalskorridoren är den mest samhällseko-
nomiska. Frågan är vilka kulturhistoriska argument som talar för och emot en
lokalisering av banan dit. Att delar av Kiladalen är skyddade kan ses som ett
argument för att välja en annan bansträckning, dvs. att undvika ytterligare in-
trång i en känslig miljö.68 Emellertid kan kontinuitetstanken, dvs. att man all-
tid har färdats utmed denna dalgång, tala för en lokalisering av Ostlänken till
Kiladalen. Banan skulle därmed medverka till att upprätthålla kommunika-
tionskontinuiteten i denna landskapsdel. Ser man till landskapsbilden som be-
varandeintresse framgår av förstudien att järnvägens visuella påverkan kan bli
stor i dalgångarna.69 En bana förlagd till Kiladalen skulle dock kunna bidra till
det pedagogiska värdet, genom att värdefulla kulturmiljöer visas upp för den
resande allmänheten så att upplevelsen av resan eventuellt ökar. Allmänheten
av idag besöker i allt mindre utsträckning landskapet på plats.

Figur 2. Kiladalen sydväst om Nyköping. Den nya motorleden (E4) som anlades
under 1980-talet drogs utanför dalgången. Resultatet blev att den kulturhistoriska
kommunikationskontinuiteten bröts, samtidigt som de vägfarande inte längre kan
uppleva landskapets kulturvärden under färd. Kanske planeras den kommande ost-
länken utifrån ett annat synsätt, där kulturhistorisk kontinuitet och upplevelse
beaktas. Kartsymboler: 1 = skog, 2 = samhälle, 3 = öppen mark, 4 = Ostlänken,
5 = Järnväg, 6 = kyrka, 7 = landsväg (väg 800), 8 = motorväg (E4), 9 = vattendrag
(karta: Hans Antonson).

Natur- och kulturmiljöorganisationerna har ibland varit med och styrt nya vä-
gar från de gamla kommunikationslederna, där människor bor och brukar
marken, till helt nya lägen i mestadels skogsmark. Ett sådant exempel utgörs

68 När motortrafikleden planerades mot slutet av 1970-talet fanns inte riksintressen i lagstiftningen,
lokaliseringen av leden till skogen var framförallt av teknisk natur.

69 Ostlänken 2002, exempelvis kap. 6.2.9.
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av E4:an mellan Väderstad och Ödeshög i Östergötland. Myndigheterna har
sannolikt ansett att man avlastat de gamla bygderna från stora trafikmängder
samt skyddat dem från stora sår. Men den resande kan inte längre uppleva hur
Ombergs siluett sticker upp ur den flacka östgötska åkerslätten, och att ta en
snabb termosfika vid Rökstenen (stor runsten vid Röks kyrka) har blivit
krångligt, se Figur 3. Det finns inte längre något utmed de nya vägarna som
gör att resenären på ett enkelt sätt kan identifiera sig med en bygd och ett land-
skap. Trots de odlade bygdernas regionala särart är dock skogen snarlik var
man än åker. Skyddstanken riskerar resultera i att landskapet blir anonymt och
sakta glöms bort, istället för att resenärer skall kunna identifiera sig med sitt
natur- och kulturarv. Parallellt med att leda bort trafiken från de gamla byg-
derna har man, istället för att visa upp verkligheten, börjat bygga kulisser ut-
med vägarna såsom stenmurar, hankgärdesgårdar och stiliserade fornläm-
ningar. Samtidigt dyker identitetsbärande reklamskyltar, såsom polkagrisar
och tändstickor, upp utmed vägarna. Denna omläggning av väg och trafik fo-
kuserar även på bristen av samordning mellan olika myndigheter. Landskaps-
upplevelsens betydelse ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är inte beaktad, en
fråga som berör flera myndigheter. Kanske håller sig förare mer alerta om de
får uppleva varierade landskap istället för monoton skog. Vissa studier pekar
åt det hållet.70 Detta är en fortsatt viktig forskningsuppgift.

Figur 3. Östgötaslätten sedd från väg 920 (gamla E4:an) med Omberg i bakgrunden
och Röks kyrka vid horisonten i bildens vänstra del, fotograferad den 22 december
2002. Vilka kulturmiljövinster respektive -förluster resulterade E4:ans nya lokalisering
i? Det öppna landskapet besparades förvisso från en mycket stor trafikapparat, men
är natur- och kulturmiljövärdena i detta landskap glömda eller på väg att bli glömda
för den stora allmänheten, då få personer numera färdas denna väg? Vems kultur-
miljöintresse beaktas och tas tillvara i ett dylikt fall? (foto: Hans Antonson).

70 Exempelvis har Helena Drottenborg visat att på en korrelation mellan hastighet och den visuella
upplevelsen av vackra vägrum (Drottenborg 1999).
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Den landskapssyn som ligger bakom de tre exemplen förefaller variera och
någon tydlig åsiktsriktning kan man inte skönja i endera riktningen. Det of-
fentliga arbetet med landskap andas expertsyn, eftersom ingen annan grund för
ställningstaganden än egna värderingar finns redovisade. Vidare har man har
tagit ställning för att något har ett högre värde än något annan på grund av ål-
der, vilket kan ifrågasättas. Genom att säga nej till etablering av en viss verk-
samhet utifrån ett dylikt argument riskerar man ett tillstånd där landskapet för-
ändras utifrån ett antikvariskt synsätt, vilket leder till att landskapet inte fylls
på med nya former genom pågående processer. Men inte heller här finns en
enhetlig linje från sektorsmyndigheterna. Ibland accepterar man intrång av
stora byggnadsobjekt, till och med inom områden som har pekats ut som världs-
arv, ibland gör man det inte. Ibland döljer man landskapets natur- och kultur-
värden istället för att visa upp dem.

Det antikvariska landskapet och framtiden

Landskapet utgör idag en naturlig del av den svenska planeringsprocessen.
Någon gång under 1980-talets andra hälft anser jag att det inträder ett tydligt
paradigmskifte i den offentliga synen på landskap, där landskapet kom att sty-
ras allt hårdare utifrån antikvariska värderingar. Ideologin har växt fram ur den
offentliga naturvården, men framförallt är det införandet av naturresurslagen
samt förändringen av jordbrukspolitiken mot en livsmedelspolitik som jag an-
ser ligger bakom förändringen. Landskapet formas inte på samma sätt som förr
då i huvudsak ekonomiska, tekniska och sociala processer utgjorde grund. I
stället skapas stundom antikvariska landskap. Det kan naturligtvis hävdas att
intåget av en antikvarisk landskapspåverkan bara är ytterligare en framvuxen
ideologi som speglar vår historia, och som därmed är en av flera landskaps-
processer.71 Det råder dock en tystnad inom den offentliga förvaltningen om
vad det antikvariska intåget får och har fått för effekter på landskapet eller om
det ens är önskvärt i alla lägen.

Idag utreds landskapsfrågor regelbundet i olika planeringssammanhang som
rör byggande. Men som jag har visat ovan arbetar man idag huvudsakligen
utifrån ett betraktelsesätt där skydd av det gamla prioriteras. Utifrån ett sådant
betraktelsesätt är det naturligt för myndighetshandläggare att betrakta uppfö-
randet av en ny anläggning i första hand som ett hot mot befintliga värden. Det
kan tyckas märkligt med beaktande av hur landskapet har växt fram och hur
förändring idag beaktas inom exempelvis svensk byggnadsvård. Om ett antik-
variskt betraktelsesätt hade fått råda fullt ut i gången tid skulle aldrig de

71 I RAÄ:s, Naturvårdsverkets och Boverkets nya strategidokument förs en sådan diskussion. Man
menar att samhällsutvecklingen är en kraft som tar tillvara landskap och får därför en roll som ut-
gångspunkt för kontinuerlig samhällsutveckling. Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket & Bo-
verket 2002 s. 8.



297

medeltida stenkyrkorna ha byggts eller utdikning av ängsmarkerna ha genom-
förts. Inom svenskt byggnadsantikvariskt arbete betraktas inte alltid förändring
som ett hot mot något äldre. Man har frångått ett synsätt där man vill återställa
ett byggnadsverk till ett visst utseende, knutet till en viss tid. Man lägger
istället krutet på att försöka förstå varför byggnaden idag ser ut som den gör.
Man identifierar och dokumenterar igenmurade fönster, nyupptagna dörrar,
olika byggnadsmaterial från skilda tider m.m. Man försöker inte ändra på
detta, eller hindra en förändring som motiveras av dagens annorlunda krav så-
som VVS, handikappanpassning etc. Att RAÄ accepterar att en ny europaväg,
under vissa förutsättningar, kan dras genom ett världsarvsområde i Bohuslän
är ett exempel på ett sådant synsätt. En fråga som inte får glömmas bort i den
antikvariska diskussionen och beslutsprocessen är landskapets kommande
former, något som de båda miljökvalitetsmålen, beskrivna ovan, ger uttryck
för. Kommande former medverkar till att vidmakthålla landskapet som veten-
skaplig källa, och som framgår ovan bedöms ofta kulturmiljö utifrån bl.a. det
vetenskapliga värdet.

Det torde vara svårt att i samma landskap både arbeta med en traditionell
antikivarisk syn, där skydd och bevarande står i fokus, och samtidigt arbeta för
landskapets utveckling och stärkande. Den offentliga natur- och kulturmiljö-
vården kan fullt ut tillämpa en traditionell antikvarisk syn inom skyddade om-
råden av olika slag, såsom exempelvis reservat. Inom reservaten kan man lägga
locket på för vidare utveckling och renodla någon viss tidsperiod eller histo-
risk process. Reservaten kan utgöra landskapsmuseer om man så önskar, och
vara en viktig del i det pedagogiska arbetet med att förmedla kunskap om
landskap till boende och turister. Att dock betrakta avsevärda arealer av lands-
bygden som skyddade områden, där man i första hand skall skydda och bevara
det som har varit, kan få stora negativa följder för landskapets framtid. Ibland
har den traditionella antikvariska synen lett till att man utan diskussion värnar
ihjäl landskapet vilket resulterar i att kulturhistoriska samband och kulturhisto-
risk kontinuitet bryts med följd att även det pedagogiska värdet går förlorat, att
landskapets karaktärsdrag anonymiseras så att upplevelsen av landskapet
minskar, att det framtida vetenskapliga värdet utarmas samt att den offentliga
landskapssynen eventuellt inte motsvaras av brukarnas landskapssyn. Vind-
kraftsexemplet som redovisats ovan pekade på vikten av att komplettera ett
beslutsunderlag med de boendes syn, för undvika risken att de antikvariska
myndigheterna skapar värden över sig själva. Kiladalen väster om Nyköping
är ett annat exempel. Kontinuiteten i kommunikationsmönstret bröts och Kila-
dalen är idag bortglömd av majoriteten vägfarande. De boende har förstås fått
en behagligare boendemiljö vad gäller trafikmängd, buller, vibrationer, lukt etc.,
men sådana argument är i första hand en hälsofråga, inte en natur- eller
kulturmiljöfråga även om vissa kopplingar naturligtvis finns.
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