
Kunskapslyft  
för landskapet
När Sveriges Hembygdsförbund 100-årsjubilerade, firades 
det i Skåne med ett landskapsprojekt. Skånes Hembygds-
förbund utgick från den  Europeiska landskapskonventionen, 
ELC, och lyfte frågan i 33 kommuner.

Text: Jonas Jönsson

 Landskapskonventionen, ELC, 
innebär bland annat att alla 
invånare ska kunna delta aktivt 
i värdering och förvaltning av 

landskapet. Något som är helt i linje 
med hembygdsrörelsens ambitioner.

– Mycket av hembygdsrörelsens
arbete inom natur- och kulturarvs-
området handlar om hur vi använder, 
förändrar och förhåller oss till 
landskapet, säger Pia Sander som 
är kanslichef på Skånes Hembygds-
förbund.

– Och det var något vi ville lyfta
fram. Vi ville inkludera fler. 

Skånes Hembygdsförbunds 
ambition var att knyta kontakter och 
få kunskap om hur kommuner och 
föreningar arbetar med landskaps-

frågor. De kontaktade Skånes 106 
hembygdsföreningar och skickade 
brev till tjänstepersoner i Skånes 33 
kommuner.

Kontakter etablerades med 
bland annat kultur- och turism-
samordnare och kommunekologer. 
Sedan  arrangerade man möten med 
representanter från kommuner, 
medlemsföreningar och andra 
föreningar med intresse för natur- och 
kulturvärden i kommunerna.

Mötena ledde fram till att repre-
sentanter från Skånes Hembygds-
förbund gjorde uppföljningar i tre 
kommuner där politiker, tjänstemän 
och föreningar bjöds in till rundturer 
med buss till platser av natur- och 
kulturhistoriskt värde.

– Att vattendrag och
strandängar hotades av
bebyggelse var ofta helt
obekant för politiker och
kommunfolk, säger kansli-
chef Pia Sander på Skånes
hembygdsförbund. Mål 4 i kulturmiljö-

programmet:

VERKA I 
LANDSKAPETS 
FÖRÄNDRING

Målet är att 
hela tiden öka 
hembygds-
rörelsens 
möjligheter och 
färdigheter i att 
uppmärksamma, 
påverka och 
medverka vid 
landskapets 
förändring i 
hembygden.

Att uppmärk
samma, påverka 
och medverka 
vid landskapets 
förändring handlar 
bland annat om att 
vara aktiva parter i 
samhälls planering, 
byggande, 
ortnamns
användning, 
förändring av 
markanvändning 
och offentliga 
satsningar. Det 
handlar också om 
att uppmärksamma 
allmänheten på 
förändringarna, 
för att väcka 
debatt och ökad 
medvetenhet, även 
bland politiker och 
samhällsplanerare.

"Mötena ledde 
fram till upp
följningar i tre 
 kommuner."
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– Det var bland annat vattendrag
eller strandängar som hotades 
av bebyggelse, som ofta var 
helt obekanta för politiker och 
kommunfolk, säger Pia Sander. 

– Att träffas, samtala och lyssna
på varandra är otroligt viktigt och 
avgörande om Europeiska landskaps-
konventionens mål ska kunna 
introduceras.

Skånes Hembygdsförbund väckte 
debatt och försökte få hembygds-
föreningarna mer intresserade och 
aktiva inom landskapsfrågor. De 
bjöd bland annat in hembygdsföre-
ningar till seminarier om Europeiska 
landskapskonventionen.

– Vi uppmuntrade medlemsföre-
ningar att yttra sig och svara på 
remisser, hitta argument och försöka 
påverka tidigt i beslutprocesser. 
Många hembygdsföreningar har hög 
kompetens och vill medverka aktivt i 
samhällsfrågor.

– Vi har informerat via alla våra
kanaler, säger Pia Sander. Alltså 
hemsida, Facebook och nyhetsbrev. 

Hembygdsförbundet har även 
pratat om ELC och haft möten med 
kollegor i Västra Götaland. Och 
Sven Jensén, ordförande i Skånes 
Hembygdsförbund, har pratat om 
biologisk mångfald.

Intresse för landskapet
– Min uppfattning är att det finns
ett intresse för landskapsfrågorna,
säger Pia Sander. Vi på det regionala
förbundet måste nu försöka stötta
föreningarna.

Pia Sanders ambition och 
förhoppning är att hembygds-
rörelsens roll ska bli mer 
fram trädande i samhällsplaneringen. 

– Det är en önskedröm att
kommuner och föreningar har ett 
större utbyte av varandra och att 
föreningarnas kunskap kommer till 

nytta. Och att de föreningar som 
vill ska bli remissinstanser. När till 
exempel kommunen ska anlägga 
en cykelbana, förändra ett bostads-
område eller väg så borde det vara en 
självklarhet att de ska vända sig till 
den lokala hembygdsföreningen. Det 
vore en stor vinst för alla.

Med i samhällsbygget
– Vi vill vara en del av samhället
och inte stå utanför. Vi ska inte
bara bli förknippade med knätofs
och midsommardans. Jag märker
tydligt att hembygdsrörelsen är en
framåtriktad rörelse när jag möter
medlemmar, säger hon.

  Frågan är om temat landskap har 
fått något resultat.

– Jag har märkt att medlemsföre-
ningar har blivit mer engagerade 
i frågor som rör förändringar i 
landskapet. De gör fler skrivelser och 
vi på förbundet har blivit involverade 
i olika processer och fått nya samar-
betspartner. Och kommuner vet nu 
mer om vad hembygdsrörelsen gör 
och vad vi är bra på och vad vi kan 
samverka kring. 

– Men mer exakt vilka
 konsekvenser vårt tematiska arbete 
med landskap har fått är svårt att 
säga. Vi har inte resurser att utvärdera 
och mäta saker samt återkoppla till 
alla vi träffat. Det är en brist hos oss.

Pia Sander har förslag på hur 
hembygdsföreningar ska kunna 
påverka landskapsförändringar i 
hembygden.

– Ta kontakt och bjud in tjänsteper-
soner och politiker från kommunen.  
Var på plats när landskaps-
förändringar diskuteras. Bygg upp 
relationer och berätta vad ni kan 
bidra med. Visa att ni finns och hitta 
långsiktiga former för utbyte. 

– Det går inte att vänta på att någon
annan bjuder upp, säger Pia Sander. ●

"Många 
hembygds
föreningar 
har hög 
 kompetens 
och vill med
verka aktivt 
i samhälls
frågor."
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