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Traditionell kunskap och lokalsamhällen

Till statsrådet och chefen för
Miljödepartementet
Regeringen beslutade den 21 mars 2002 att låta
Centrum för biologisk mångfald granska tre
olika artiklar inom Konventionen om biologisk
mångfald. Detta är rapporten från den del av
uppdraget som granskar olika aspekter på ar
tikel 8j. Det är främst aspekter på att bevara,
stärka, skydda, tillämpa och att sprida traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor samt hur
utbildningssystemet skulle kunna tillämpas för
att uppnå ovanstående syften som har utretts.
Föreståndaren för Centrum för biologisk
mångfald filosofie doktor Urban Emanuelsson
utsåg Håkan Tunón, doktor i farmaceutisk ve
tenskap, att fungera som ansvarig för Centrum
för biologisk mångfalds utredning.
I arbetet har också landskapshistoriker
Kelvin Ekeland varit engagerad och bidragit
med många och omfattande inlägg, idéer och
synpunkter. I samband med bland annat arbetet
rörande enkäter till och sammanställning av svar
från folkhögskolor, gymnasier, kommuner och
länsstyrelser samt i undersökningen av forsk
nings- och undervisningsläget vid universitet
och högskolor har filosofie magister Line Boberg
varit till ovärderlig hjälp. Docent Carl-Gustaf
Thornström har assisterat i frågor rörande till
gång till och skydd av traditionell kunskap samt
eventuella vinstdelningsfrågor. Filosofie dokto
rerna Urban Emanuelsson och Börge Pettersson
har bidragit med allmänna kommentarer och
till de övergripande slutsatserna. Även f.d. mu
seiavdelningschefen Bo Nilsson har givit viktiga
bidrag till framför allt slutsatserna och apropos
museivärldens roll i detta sammanhang.
Mångfaldskonventionens arbetsprogram
för implementeringen av artikel 8j medföljer
rapporten som bilaga 1. Till utredningen har
också ett antal inlägg från olika organisationer
inkluderats som bilagor. Bilaga 2 är Sametingets

inlaga till Centrum för biologisk mångfald. Vi har
också uppdragit åt filosofie licentiat Weronika
Linkowski och docent Tommy Lennartsson att
i bilaga 3 sammanställa läget vad gäller forskning
på traditionell kunskap och dess direkta påverkan
på den biologiska mångfalden. Filosofie doktor
Malin Almqvist har också bidragit till arbetet
med en granskning av skötselplaner för olika
natur- och kulturvårdsområden, vilket redovisas
i bilaga 4. Bilagt finns också inlagor från Sveriges
hembygdsförbund (bilaga 5), Gävleborgs fäbod
förening (bilaga 6) och Svenska Jägareförbundet
(bilaga 7),
Härmed överlämnar Centrum för biologisk
mångfald sitt betänkande ”Traditionell kunskap
och lokalsamhällen: artikel 8j i Sverige”. Syn
punkter rörande en svensk implementering av
artikel 8j i Konventionen om biologisk mång
fald.
Jag har därmed slutfört mitt uppdrag.
Uppsala i februari 2004
Håkan Tunón
/Urban Emanuelsson

III

Centrum för biologisk mångfald
Sammanfattning
Traditionell kunskap och
lokalsamhällen. Artikel 8j i Sverige.

Miljödepartementet gav Centrum för biologisk
mångfald (CBM) i uppdrag att granska Sveriges
genomförande av Konventionen om biologisk
mångfald (CBD) med avseende på användningen
av traditionell kunskap inom naturvården och
för hållbart nyttjande av den biologiska mång
falden. Uppdraget i sin helhet inbegrep tre olika
deluppdrag och det avsnitt av uppdragstexten
som är relevant för denna del lyder i sin helhet
som följer:
CBD:s artikel 8 har rubriken ’In situbevarande’ och handlar om olika direkta
insatser för att bevara biologisk mångfald
in situ, dvs. i naturligt tillstånd. De senaste
20 åren har natur- och kulturmiljövården
stärkts genom att forskningsfältet
naturvårdsbiologi utvecklats. Artikel 8j
betonar att även traditionella kunskaper och
sedvänjor kan vara relevanta för bevarande
och hållbart nyttjande. Artikeln betonar
vikten av att bevara, stärka, skydda, tillämpa
och sprida sådana kunskaper och sedvänjor.
Sverige har hittills inte funnit skäl att
skydda traditionell kunskap, med undantag
av att visst skydd finns för traditionell
kunskap, bl.a. genom bestämmelser om
exklusiv rätt att hålla renar. Det behöver
därför analyseras om detta förhållningssätt
är förenligt med konventionens intentioner.
Det finns behov av att redovisa
– förslag till hur traditionell kunskap skall
kunna bevaras, stärkas, skyddas och spridas,
samt i ökad utsträckning praktiskt tillämpas,
– förslag om hur det formella och
informella utbildningssystemet kan
användas för att uppnå ovanstående syften,
– en analys som visar om det finns ett
behov att skydda traditionell kunskap i
Sverige, och i så fall föreslå lämplig form
för detta. Om förslagen berör Patentoch registreringsverkets eller Statens
växtsortsnämnds ansvarsområden bör
samråd ske med dessa myndigheter.

Artikel 8 i konventionen handlar specifikt om in
situ-bevarande och punkt 8j lyder i sin helhet:
8j) med förbehåll för dess nationella
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lagstiftning respektera, bevara och bibehålla
kunskaper, innovationer och sedvänjor hos
ursprungliga och lokala samhällen med
traditionella livssätt som är relevanta för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av
biologisk mångfald, och främja en bredare
tillämpning av dessa, med godkännande
och deltagande av innehavarna av sådana
kunskaper, innovationer och sedvänjor,
samt främja rättvis fördelning av nyttan
som uppkommer vid utnyttjandet av sådana
kunskaper, innovationer och sedvänjor;

Detta var utgångspunkten för arbetet och vi har
därför främst fokuserat oss på sådan traditionell
kunskap som kan ha betydelse för naturvården
och in situ-bevarande. Med naturvård menar vi i
en vid bemärkelse. För att möjliggöra en effektiv
naturvård krävs enligt vår mening en gränslös
samverkan mellan institutionell naturvård och
den som görs som ett led i allt företagande så
väl som vad som sker ideellt. Dessutom är det
praktiskt omöjligt att upprätthålla några skrankor
mellan natur och kultur. I texten om uppdraget
markeras att frågor rörande lantraser och -sorter
är av underordnat värde om dessa inte direkt är
intimt förknippade med traditionell kunskap och
denna del av ämnet etnobiologi är således inte
specifikt skildrad. För uppdraget bedömdes det
av intresse att initialt klarlägga vad som bör ses
som de olika gränserna vad gäller uppgiften.
I utredningen har inte heller de internatio
nella frågorna beretts något större utrymme utan
vi har fokuserat på de nationella aspekterna av
en implementering. Det är emellertid tydligt
att Sverige är berört också av frågor som gäl
ler svensk forskning och bioprospektering av
traditionell kunskap och genetiska resurser från
andra länder samt de omvända förhållandena,
men detta har inte specifikt utretts. En annan
viktig fråga är överföringen till andra länder,
främst i tredje världen, av kunskap och erfaren
heter rörande hur man i Sverige hanterar denna
typ av frågor. Dessa har emellertid inte utretts
specifikt. Vidare har vi inte i utredningen gjort
närmare analyser av möjligheterna att skapa
framtida näringar ur enskilda traditionella inno
vationer eller sedvänjor.
Första kapitlet: Utredningen redovisar här de
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mer övergripande förslagen till åtgärder. Huvud
förslaget är att inrätta ett nationellt program för
frågor rörande artikel 8j, traditionell kunskap,
samt ursprungliga och lokala samhällen. Detta
program skulle kunna fungera som nationell
samordnare av en mängd av de åtaganden som
Sverige förbundit sig att göra enligt underteck
nandet av CBD. Dessa åtagande inkluderar
uppdragstextens formuleringar att traditionell
kunskap ska ”bevaras, stärkas, skyddas och
spridas, samt i ökad utsträckning praktiskt til�
lämpas”, vilka skulle kunna genomföras inom
programmet. Programmet skulle kunna utgöra
tematisk fokalpunkt för frågor rörande artikel
8j, traditionell kunskap och lokala samhällen.
Ett inrättande av programmet skulle även till
viss del kunna ses som fullföljande av vissa delar
av andra internationella överenskommelser. Det
skulle också utgöra ett viktigt verktyg i arbetet
med landsbygdsutveckling i glesbygdsområden
i och med att artikel 8j dessutom syftar till ut
veckling av nya lokala näringar utifrån den äldre
kunskapen.
Andra kapitlet: Eftersom uppdraget handlar
om kopplingen mellan traditionell kunskap
och lokalsamhällen så granskades först samt
liga artiklar i CBD för att utröna vilka artiklar
som berör dessa ämnen. Därefter studerade vi
de olika besluten, diskussionerna och de fram
tagna arbetsmaterialen under perioden som har
följt undertecknandet av konventionen. Sedan
granskades de svenska nationella rapporterna till
konventionen vad gäller uppgifter om arbete rö
rande artikel 8j. Dessutom gjordes en översiktlig
granskning av utvecklingen inom några andra
internationella konventioner och överenskom
melser som innehåller likartade skrivningar och
andemeningar.
Slutsatser:
• Det finns långt gående löften rörande insatser
för att bevara och tillämpa traditionell kunskap
och respektera ursprungs- och lokalsamhällens
rättigheter i och med de beslut som har fattats
vid CBD:s partsmöten.
• Dessa åtaganden är inte endast knutna till CBD
utan liknande tankegångar och/eller åtaganden

återfinns i bl.a. Agenda 21, Habitatagendan
och Ramsar-konventionen. Likartade tankar
återfinns också i ILO:s konvention nr 169, som
Sverige inte har ratificerat, samt på flera andra
håll inom FN:s arbete, t.ex. Kommissionen för
mänskliga rättigheter, Permanent Forum on In
digenous Issues, Världskommissionen för kultur
och utveckling samt andra delar av UNESCO:
s arbete, t.ex. Konventionen om skydd av det
immateriella kulturarvet. I merparten av dessa
har Sverige inte beaktat de specifika delar som
rör traditionell kunskap eller ”ursprungs- och
lokalbefolkningar med traditionella livssätt”.
• Diskussionerna inom CBD har inte enbart
handlat om de biologiska kunskaperna utan
man har även poängterat vikten av en holistisk
ansats till traditionell kunskap vilket innebär
att även andra kulturyttringar och aspekter på
världsåskådning är relevanta. För att kunskapen
ska kunna bevaras och utvecklas krävs en helhet
samt att den på något sätt fortfarande nyttjas.
Det är därför väsentligt att värna om utövarnas
traditionella sysselsättning och livssätt. Mycket av
diskussionerna har även rört frågor om markrät
tigheter och självbestämmande.
Tredje kapitlet: Termerna traditionell kunskap
och lokalsamhällen ger utrymme för en mängd
olika tolkningar och det bedömdes därför vara
av vikt att försöka ge dessa en lämplig tolkning
utifrån de förhållanden som råder i Sverige.
Därför ges en inledning till termen traditionell
kunskap bl.a. kopplat till ämnet etnobiologi och
dessutom listas några av de ursprungliga och lokala
samhällen som i Sverige kan anses vara berörda
av artikel 8j. Eftersom diskussionerna rörande
artikel 8j har kretsat kring förvaltning på lägsta
möjliga administrativa nivå har vi tittat på en del
svenska exempel på lokalförvaltning av biolo
giska resurser. I kapitlet refereras även till några
möjliga svenska exempel där man sannolikt
borde tas hänsyn till artikel 8j, småviltsjakten i
fjällen, laxfisket i Haparandaskärgård och Lapo
nia – Lapplands världsarv.
Slutsatser:
• Det finns många olika tolkningar av vilken typ
av traditionell kunskap, innovationer och sedvän
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jor som berörs av konventionen, men generellt
menas att man ska ha en så vid syn som möjligt
och att relevant kunskap inte utvecklas ex situ
varför hela systemet bör beaktas i bevarandet.
• Det finns ännu ingen definition av vad som
i konventionen menas med ”ursprungliga och
lokala samhällen med traditionella livssätt …”,
men en svensk tolkning bör i nuläget ta hänsyn
till t.ex. samer, fäbodbönder, fjällbönder, skär
gårdsbönder samt kust- och skärgårdsfiskare.
Dessutom konstateras det i konventionens bak
grundsmaterial att det kan finnas andra relevanta
traditionsbärare, t.ex. slöjdare och botare.
Fjärde kapitlet: Den traditionella kunskapens
påverkan på den biologiska mångfalden in situ
är den centrala delen i artikel 8j och det ansågs
därför vara nödvändigt att bedöma hur traditio
nell kunskap idag tillämpas inom naturvården och
kulturvården samt hur man tar hänsyn till den
inom en specifik del av naturvården, rovdjursför
valtningen, samt miljömålet ”Levande skärgård”.
Eftersom mycket av dagens miljöarbete baseras
på de av regeringen uppställda miljökvalitetsmå
len så fann vi det lämpligt att göra en värdering
av hur artikel 8j:s andemening har inlemmats i
dem, inklusive förslaget till det sextonde målet
om biologisk mångfald.
Slutsatser:
• Sverige har hittills inte på något strukturerat
sätt tagit hänsyn till artikel 8j, varken i statliga
utredningar, propositioner eller i det lokala ar
betet. Detta gäller såväl naturvårds- som kul
tursektorn.
• Inom naturvården idag används ofta tradi
tionell hävd (t.ex. slåtter, hamling, bränning,
natur≠bete) som skötselmetoder, både inom
natur- och kulturmiljövården. Användningen
utgår egentligen inte från ursprungs- eller
lokalbefolkningar utan snarare från naturvårds
biologisk forskning.
• Synen på landskapet som kulturlandskap skiljer
mellan sektorerna. naturvården och skogsbruket
menar att odlingslandskapet är ett kulturland
skap och i behov av hävd för att den biologiska
mångfalden ska vara kvar, medan man anser att
skogslandskapets kulturlandskap nästan enbart
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innefattar fasta lämningar och att den biolo
giska mångfalden gynnas mest av fri utveckling.
Kopplingen människa-skog inskränks för det
mesta till skogsbruket medan övriga aktiviteter
”glöms bort”.
• Kulturmiljövården förefaller främst vara in
tresserad av restaurering av ”utdöda” (fossila)
miljöer medan nu levande men utdöende (re
likta) kulturmiljöer, som exempelvis fungerande
fäbodbruk eller fiskelägen, inte förekommer på
agendan.
• Samordningen mellan natur- och kulturmiljö
vården behöver förbättras.
• Inrättandet av kulturreservat kan få stor bety
delse även i detta sammanhanget
• Inget av de sexton miljökvalitetsmålen har
på något omfattande sätt inkluderat artikel 8j
i diskussionerna. I det sextonde miljömålet har
Naturvårdsverket uppställt ett delmål rörande
att all traditionell kunskap ska vara bevarad och
relevant tillämpad inom en generation men re
dovisar inga förslag till vilka insatser som krävs
eller kommer att ske.
Femte kapitlet: Det femte kapitlet listar olika
myndigheter och organisationer som kan bedö
mas vara berörda av en svensk implementering
av artikel 8j och ger information om dem samt
deras egna synpunkter. De viktigaste myndighe
terna har fått möjlighet att svara på ett brev med
för dem speciellt utformade frågor.
Slutsats:
• En stor andel av de svenska myndigheterna på
olika nivåer borde ta ställning till sin roll rörande
konventionen och artikel 8j, men långt ifrån alla
har gjort det.
Sjätte kapitlet: Två av de centrala delarna i
uppdraget handlade om att bevara och sprida
traditionell kunskap och vi har därför gjort en
bedömning av situationen rörande bevarande av
samt undervisning och forskning om traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor. Detta
arbete har inkluderat en undersökning av bl.a.
museisektorn, skolvärlden, universitetsvärlden,
näringsorganisationer och intresseföreningar.
Detta arbete har främst berört bevarande in situ
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och ex situ, dokumentation, undervisning och
forskning.
Slutsatser:
• Det förekommer få offentliga insatser som
uppmuntrar traditionsbärare att bevara tradi
tionell kunskap in situ. Många anser sig snarare
vara direkt motarbetade av myndigheterna.
• Insatserna för ex situ-bevarande av kunskap
är ganska ostrukturerade och extensiva. Mer
parten av museerna klagar på att tillgängliga
resurser är otillräckliga. Kompetensen på det
naturvetenskapliga området inom region-, länsoch lokalmuseer är generellt otillräcklig för att
kunna verka i artikel 8j:s anda.
• Dialekt- och folkminnesarkiven har en stor
mängd relevant men för detta ändamål otillräck
ligt och ostrukturerat material. Sannolikt är den
befintliga biologiska kompetensen på arkiven
för låg för att kunna avgöra fullständigheten av
inrapporterad information.
• De insatser som har gjorts inom kultursektorn
rörande kulturarv på senare år är mycket fixerade
vid det materiella arvet och då främst byggnader
och urbana miljöer. Det levande kulturarvet i
form av arter, sorter och kulturlandskap eller
det immateriella kulturarvet i form av kunskap
och kulturyttringar har fått jämförelsevis lite
uppmärksamhet.
• Samordningen mellan natur- och kultursektorn
behöver förbättras på samtliga nivåer.
• Styrsystemet för utbildningsväsendet förefaller
vara tillräckligt för att kunna ge utrymme för un
dervisning relevant för artikel 8j, men sannolikt
saknas tillräcklig undervisningsmateriel och -plan
för att kunna genomföra något väsentligt.
• Viss undervisning förekommer rörande tradi
tionell kunskap, traditionsbärare, kulturlandskap
och biodiversitet, men det handlar i mycket stor
utsträckning om personbundna initiativ och in
skränker sig nästan enbart till undervisningen
inom ämnena biologi och historia.
• Det förekommer sporadiska dokumentationsoch forskningsinsatser av relevans för artikel 8j
i Sverige, men det saknas systematisering och
strukturering av verksamheten varför en fullstän
dig kartläggning skulle behöva göras.

• Forskningsråd och anslagsgivare förefaller
inte särskilt intresserade av att finansiera doku
mentationsarbete eller tvärvetenskapliga projekt
rörande traditionell kunskap.
• Intressanta institutioner att använda i en na
tionell strategi för dokumentation och spridning
av traditionell kunskap är exempelvis museer,
naturum, naturskolor, naturbruksgymnasier,
folkhögskolor, men dessa behöver tillgång till
läromedel och pedagogiska förslag.
• Redan idag finns ett nätverk verksamt inom do
kumentation, analys och spridande av traditionell
kunskap rörande de biologiska resurserna. Detta
består av fem museer, Nordens Ark, Nordiska
kulturlandskapsförbundet, Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien och med CBM som sam
ordnande kansli.
Sjunde kapitlet: berör svenska insatser att stärka
och respektera traditionell kunskap. Informations
läget rörande traditionell kunskap är tämligen
dåligt i Sverige, vilket också gör att man ofta har
en negativ bild av denna kunskap som föråldrad.
Undervisningen rörande traditionell kunskap är
mycket begränsad, vilket medför att den negativa
inställningen förs vidare till kommande gene
rationer. Okunskapen innebär att man varken
har respekt för kunskapen eller landsbygdens
traditionsbärare.
Slutsatser:
• Det förefaller inte heller finnas någon gene
rell önskan hos myndigheterna att verka för att
stärka eller respektera traditionell kunskap.
• Forskningsråd och anslagsgivare ser ingen
anledning att likställa vetenskap och traditionell
kunskap, något som eftersträvas i konventionens
arbetsprogram för implementering av artikel 8j.
De flesta ser det inte som sin roll att främja en
bredare användning av den heller.
• Konventionen påpekar att respekt kan visas
exempelvis genom att traditionsbärarna får med
verka i undervisning, att deras kunskap kartläggs
och att man visar intresse för den.
• Redan idag finns miljö- och kulturstöd som kan
användas för att uppmuntra traditionella insatser
i form av exempelvis hamling, slåtter och natur
bete, men ett kunskapsstöd skulle kunna göra det
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möjligt för traditionsbärare att fortsätta med sina
kunskaper och dessutom föra dem vidare.
Åttonde kapitlet: CBD poängterar särskilt
att man inte ska glömma bort kvinnornas roll
i detta sammanhang. CBD markerar vidare att
kvinnorna från lokalsamhällena sällan får delta
på lika villkor i olika samarbetsgrupper och
myndighetsbeslut, vilket behöver undersökas
ytterligare. Man betonar också att det ska före
komma kvinnlig representation från ursprungsoch lokalsamhällena i anslutning till arbetet med
och mötena inom CBD. Även kvinnornas tradi
tionella kunskaper, innovationer och sedvänjor
bör kartläggas ytterligare.
Slutsatser:
• Etnologiska insatser har gjorts vad gäller ex
empelvis livsmedelshantering, husdjursskötsel,
växtfärgning och läkeväxtanvändning, men
mycket återstår att göra.
• Kvinnors traditionella kunskaper är sannolikt
sämre dokumenterade än männens. En genom
gång vore önskvärd.
Nionde kapitlet: Att skydda traditionell kunskap
är ett svårt och stundom mycket infekterat om
råde. World Intellectual Property Organization
har fått CBD:s uppdrag att utreda frågan rörande
skydd av traditionell kunskap och folklore. Vi
har i vårt uppdrag valt att inte gå in på genetiskt
material. Frågor rörande lantraser och -sorter
är främst en fråga för ett framtida husdjursge
netiskt program och det befintliga Programmet
för odlad mångfald.
Slutsatser:
• I det svenska arbetet inom WIPO med dessa
frågor har hittills endast samer inkluderats som
”ursprungs- och lokalsamhällen med traditio
nella livssätt”, vilket innebär ett ignorerande av
en betydande mängd lokalkunskap och traditio
nella kulturyttringar från lokalsamhällen i andra
delar av landet.
• Det behövs sannolikt inte något nytt system för
att skydda traditionell kunskap, men frågan är om
kunskapsläget om den nordiska situationen är
tillräckligt belyst så vi utesluter inte att undantag
ändå kan finnas.
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• Merparten av den traditionella kunskapen i
Norden är interkulturell varför det är svårt att
utpeka speciella ägare. Det vore av värde med
ett nationellt register över traditionell kunskap,
innovationer och sedvänjor för att kunna iden
tifiera eventuella undantag från detta.
• Den konstnärliga delen av den traditionella
kunskapen bör varumärkesskyddas, vilket till
viss del redan har gjorts. Exempelvis arbetar
man med duodjimärket för att skydda den äkta
sameslöjden. Problemet är att detta skydd inte
har anammats av alla samiska slöjdare och att
icke-samer har kopierat märket och använder
det, vilket inte tillräckligt beivras.
• Vissa specifika symboler bör kunna skyddas
som logotyper, vilket har gjorts internationellt.
Tionde kapitlet: Genomgång av problem
ställningen och arbetssättet samt redovisning
av kontaktade myndigheter och andra intres
senter. Vi har via telefon, e-post, fax eller brev
varit i kontakt med 25 statliga myndigheter,
12 länsstyrelser, 176 kommuner, 11 samiska
organisationer, 52 museer, 47 naturum, 30
forskningsanslagsgivare, 31 brukar- och intres
seföreningar, 131 folkhögskolor, 21 gymnasie
skolor, 58 studieförbund och 17 olika universitet
och högskolor.
Omfattande beskrivning av övergripande
förslag till åtgärder:
Det är ett omfattande och mångfasetterat
arbete som behöver göras för att genomföra
artikel 8j i ett Sverige-perspektiv. Det hand
lar om dokumentation, forskning, spridning,
popularise≠ring, undervisning och funderingar
kring eventuella immaterialrättsliga frågor. Det
är av yttersta vikt att arbetet har en mycket tvär
vetenskaplig ansats med både naturvetare och
humanvetare inblandade. Dessa förslag är här
inte slutgiltigt formulerade:
Nationella programmet för Mångfaldskonven
tionens artikel 8j och relaterade frågor: Vårt
huvudförslag innebär en nationell samordning
av arbetet med traditionell kunskap rörande
biologiska resurser. Det finns idag ingen enskild
funktion för denna verksamhet utan det behö
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ver skapas ett nytt nationellt program, analogt
med Programmet för odlad mångfald. Detta
program skulle i samråd med ett antal nyckelin
tressenter kunna samordna denna verksamhet.
Ett nära samarbete med museivärlden, dialektoch folkminnesarkiven, Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien (KSLA), den akademiska
forskningen, Sametinget samt en del andra re
levanta organisationer och myndigheter är san
nolikt nödvändigt. Programmet skulle kunna
utreda och eventuellt medverka i genomför
andet av önskvärda insatser, samt popularisera
och väcka intresse för traditionell kunskap och
lokala näringar.
KSLA är den akademi som har de areella nä
ringarna som sitt särskilda ansvarsområde varför
det skulle vara lämpligt att statliga medel för verk
samheten kanaliseras till programmet via KSLA
och att akademin också kan vara ytterst ansvarig
för verksamheten. Ett sådant program bör även
vara nära knutet till Sveriges naturresursuniver
sitet, dvs. Sveriges lantbruks≠universitet (SLU),
som har verksamhet i många olika delar av lan
det. CBM är underställt såväl SLU som Uppsala
universitet och dessutom ett nationellt centrum
för biologisk mångfaldsforskning. Kanslifunk
tionen för ett sådant nationellt program skulle
därför med fördel kunna placeras vid CBM,
som redan idag fungerar som kanslifunktion
för samarbets≠projektet ”Människan, djuren
och växterna: etnobiologi i Sverige” med syfte
att väcka intresse för bevarandefrågor och att
sprida kunskap om traditionell kunskap.
Nationellt register för traditionell kunskap: Det
behövs en nationell översikt över den traditionel
la kunskapen kopplad till biologiska resurser för
att identifiera luckor i kunskapen. Detta skulle
vara det nationella programmets huvuduppgift
i samråd med Språk- och Folkminnesinstitu
tet och Nordiska museet. Detta skulle kunna
innebära ett nationellt register över traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor, vilket kan
användas för forsknings≠ändamål, men också
för att man skall kunna ta ställning till eventuella
behov av särskilt skydd av specifika uppgifter.
Ett sådant nationellt register måste ha olika

konfidentiella nivåer för uppgifterna av respekt
för traditionsbärarna.
Incitament för traditionsbärarna: Det behövs
ytterligare incitament för traditionsbärarna att
bevara och tradera sin kunskap. Att intresse av
att dokumentera kunskapen finns är ett tecken
på man uppskattar och respekterar denna vilket
också kan motivera traditionsbärarna att fort
sätta. Ett ”levande kulturstöd” jämförbart med
exempelvis konstnärslöner kan användas som
ett tecken på att man värderar kunskapen. Det
behöver sannolikt inte vara några summor att
tala om men det har ett värde som tecken på
uppskattning.
Kartläggning av det nationella forskningsläget:
Det behövs också en nationell kartläggning över
den forskning och dokumentation som redan
idag pågår i Sverige för att identifiera vilka fors
kargrupper som kan fylla i luckorna.
Tvärvetenskapliga pilotprojekt rörande natur
resursutnyttjande: Det behövs mer tvärveten
skaplig forskning rörande traditionell kunskap,
innovationer och sedvänjor. Det behövs också
forskning som skapar helhetsbilder över det
traditionella resursutnyttjandet inom olika
typer av traditionella lokalsamhällen och dess
påverkan på det omgivande landskapet. Det
finns anledning att göra ett par pilotstudier av
helhetsbilden av lokalt resursutnyttjandet för ett
antal miljöer, t.ex. en sameby, en fäbodmiljö och
ett skärgårds≠samhälle. En stor insats behövs
också vad gäller dokumenterandet av kunska
pen. Insatserna är därför kanske oftare av en
mer dokumenterande natur än direkt analytiska.
Det nationella programmet skulle kunna med
verka i och katalysera olika dokumentations- och
forskningsprojekt.
Särskilda anslag och riktade insatser: Det behövs
finansiella medel för forsknings- och dokumen
tationsarbete, vilka sannolikt inte kan kanaliseras
via de vanliga forskningsråden eftersom dessa
endast bedömer projekt utifrån deras inomve
tenskapliga höjd. I detta sammanhang kan rena
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dokumentationsprojekt vara väsentligare för
helhetsbilden. I sammanhanget artikel 8j kan
det emellertid snarare vara ett behov att initiera
specifika projekt för att fylla ut särskilda luckor.
Genusperspektivet är viktigt. Forskningsrådens
anslags≠utdelning är forskarinitierad och inte
styrd utifrån ett helhetsbehov. Det nationella
programmet skulle, baserat på kunskap om
dokumentationsbrister i helhetsbilden, därför
kunna kanalisera bidrag till specifika insatser som
fyller ut kunskapsluckorna. Anslag för forskning
och dokumentation skulle som en försäkran om
kvaliteten kunna beslutas och beredas av KSLA
i samråd med nationella programmet.
Utveckling av läromedel: Det behövs special
utvecklade läromedel och kursplaner för dessa
frågor för främst naturskolor, naturum, hög
stadier och gymnasier. Sådant material skulle
kunna framställas av det föreslagna programmet
i samråd med relevanta myndigheter eller organi
sationer. Pedagogiska pilotprojekt där ungdomar
inbegrips i dokumentationsarbetet skulle kunna
genomföras i samråd mellan nationella program
met och skolor.
Internationellt utbyte: Artikel 8j förordar kun
skapsöverföring till andra länder och det före
slagna nationella programmet skulle i samråd
med relevanta myndigheter även vara verksamt
i det internationella utbytet.
Samverkansgrupper mellan myndigheterna och
traditionsbärarna: I mångfaldskonventionen
framförs det att man ska skapa särskilda kanaler
för de traditionella lokalsamhällena till myndig
heterna för att kunna ventilera sina problem
ställningar. I dagsläget finns det tämligen goda
kanaler mellan samerna och de svenska myn
digheterna. Inom detta uppdrag genomförde vi
ett initialt möte med en samverkansgrupp vad
gällde fäbodnäringens speciella problem. Mötet
menade att det var viktigt att i ett tidigt skede
definiera vilka problem fäbodnäringen upplever
att de har så att man hade möjlighet att diskutera
möjligheter till särskilda lösningar. Centrum för
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biologisk mångfald menar att det finns anledning
att initiera motsvarande samverkansgrupper för
exempelvis skärgårdens traditionella näringar.
Detta skulle kunna inbegripa representanter
för näringarna, myndigheterna och de regionala
museerna och även samverka i utvecklingen av
pedagogiskt informationsmaterial för framför
allt skolor. Man kan även tänka sig samarbete
med motsvarande initiativ i exempelvis Finland
och Baltikum.
Breddad kompetens på museerna: Det be
hövs mer naturvetenskaplig kompetens till
museerna, framför allt till länsmuseerna, men
också till dialekt- och folkminnesarkiven. De
folkminnen som är kopplade till biologiska
resurser behöver en naturvetenskaplig gransk
ning för att man ska kunna avgöra uppgifternas
fullständighet, vilket möjliggör kompletteringar
från uppgiftslämnaren.
Befintlig funktion: Redan idag finns forskningsoch dokumentationsprojektet ”Människan, dju
ren och växterna: etnobiologi i Sverige” som är
ett samarbete mellan Centrum för biologisk
mångfald och ett antal museer och andra or
ganisationer. Inriktningen är att dokumentera,
analysera, popularisera och sprida information
om traditionell kunskap, etnobiologi i Sverige
och artikel 8j. CBM fungerar som kansli och
redaktion för samordningen av arbetet. I arbetet
ingår utgivandet av ett uppslagsverk om tre band
över etnobiologi i Sverige, varav första ”Männis
kan och naturen: etnobiologi i Sverige” utkom
2001. Ett nationellt program för traditionell
kunskap och frågor rörande artikel 8j skulle
kunna utgå från denna konstellation och det
nationella programmet skulle kunna överta
samarbetsprojektets verksamhet. CBM skulle då
kunna koordinera programmet under inflytande
av ett programråd bestående av exempelvis ett
antal museer och andra relevanta institutioner.
Redan idag har CBM koordinerande funktion
för ett antal andra större samarbetsprojekt var
för även den administrativa kompetensen finns
etablerad.
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Översikt över de förslag som förs fram i de
olika kapitlen:
Kapitel 2: Centrum för biologisk mångfald
föreslår att:
a regeringskansliet utreder samordningen
mellan de olika internationella överenskom
melserna rörande traditionell kunskap och
immateriellt kulturarv. Sannolikt kan stora
samordningsvinster göras i samband med
implementeringen av dessa.
b regeringen tar till sig och begrundar
innebörden av det demokratiska dilemmat
rörande differentierat medbestämmande
i vissa frågor som uppkommer genom
tillämpningen av artikel 8j samt vidtar
lämpliga åtgärder.
Kapitel 3: Slutsatser:
a Det finns många olika tolkningar vilken
typ av traditionell kunskap, innovationer
och sedvänjor som berörs av konventio
nen, men generellt menas att man ska ha
en så vid syn som möjligt och att relevant
kunskap inte utvecklas ex situ varför hela
systemet bör beaktas i bevarandet.
b Det finns ännu ingen definition av vad som
i konventionen menas med ”ursprungliga
och lokala samhällen med traditionella livs
sätt …”, men en svensk tolkning bör i nulä
get ta hänsyn till t.ex. samer, fäbodbönder,
skogsbönder, fjällbönder, skärgårdsbönder
samt kust- och skärgårdsfiskare
c De studerade specialfallen, Jämtlandsalter
nativet, laxfisket i Haparanda skärgård och
Laponia – Lapplands världsarv, visar att det
finns ett stort behov av utvecklandet av en
nationell linje för tillämpandet av artikel 8j.
Kapitel 4: Slutsatser:
a Sverige har hittills inte på något strukture
rat sätt tagit hänsyn till artikel 8j, varken i
statliga utredningar, propositioner eller i det
lokala arbetet. Detta gäller såväl naturvårdssom kultursektorn.
b Inom naturvården idag används ofta tradi
tionell hävd (t.ex. slåtter, hamling, brän
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ning och naturbete) som skötselmetoder,
både inom natur- och kulturmiljövården.
Användningen utgår egentligen inte från
ursprungs- eller lokalbefolkningar utan
snarare från naturvårdsbiologisk forskning.
Synen på landskapet som kulturlandskap
skiljer mellan sektorerna. Natur- och
skogsvården menar att odlingslandskapet
är ett kulturlandskap och i behov av hävd
för att den biologiska mångfalden ska vara
kvar, medan man anser att skogslandska
pets kulturlandskap nästan enbart innefat
tar fasta lämningar och att den biologiska
mångfalden gynnas mest av fri utveckling.
Kopplingen människa-skog inskränks för
det mesta till skogsbruket medan övriga
aktiviteter ”glöms bort”.
Kulturmiljövården förefaller främst vara
intresserad av restaurering av fossila miljöer
medan relikta kulturmiljöer, som exempel
vis fungerande fäbodbruk eller fiskelägen,
inte förekommer på agendan.
Samordningen mellan natur- och kulturmil
jövården behöver förbättras.
Inget av de sexton miljökvalitetsmålen har
på något omfattande sätt integrerat artikel
8j i diskussionerna. I det sextonde miljömå
let har Naturvårdsverket uppställt ett delmål
rörande att all traditionell kunskap ska vara
bevarad och relevant tillämpad inom en ge
neration men redovisar inga förslag till vilka
insatser som krävs eller kommer att ske.
Inrättandet av kulturreservat kan få stor
betydelse även i detta sammanhang.
Det behöver inrättas samverkansgrupper
mellan en mängd olika lokalsamhällen/
traditionella näringar och de direkt berörda
myndigheterna för att möjliggöra dessa
lokalsamhällens fortlevnad.

Kapitel 5: Centrum för biologisk mångfald
föreslår att
a regeringen på lämpligt vis uppdrar åt myn
digheter och organisationer, som inte ännu
har övervägt sin koppling till Konventionen
om biologisk mångfald i allmänhet och
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artikel 8j i synnerhet ska göra detta,
b även icke-statliga organisationer som ännu
inte har begrundat sin eventuella koppling
till Konventionen om biologisk mångfald
i allmänhet och artikel 8j i synnerhet ska
göra det.
c bevarandemyndigheterna åläggs samver
kan så personella, kvalitativa, juridiska,
finansiella och andra resurser kan samverka
optimalt vid insatser i traditionsberoende
miljöer [jämför artikel 10 i CBD],
d näringsmyndigheter med åtaganden under
artikel 8j föreskrivs samverkan på motsva
rande sätt (c) [jämför artikel 10 i CBD],
e Centrum för biologisk mångfald, med den
na utredning som grund, tillsammans med
Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald,
Patent- och registreringsverket och Statens
växtsortnämnd får i uppdrag att inom res
pektive myndighets ansvarsområde tränga
in i aktuella samverkansfrågor och övriga
spörsmål rörande genomförande av artikel
8j,
f Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald
tillsammans med Centrum för biologisk
mångfald uppdras att lämna förslag om hur
information rörande pågående och önsk
värda aktiviteter inom Konventionen om
biologisk mångfald ska spridas.
Kapitel 6: Centrum för biologisk mångfald
föreslår att:
a Ett nationellt program för mångfaldskon
ventionens artikel 8j inrättas, som får i
uppdrag att driva frågor rörande traditionell
kunskap och ursprungliga och lokala sam
hällen samt implementerandet av artikel 8j.
b Det föreslagna nationella programmet
uppdras att ta fram en genomförandeplan
för undervisning relevant för artikel 8j.
c Det föreslagna nationella programmet
uppdras att systematisera och strukturera
verksamheten med dokumentations- och
forskningsinsatser av relevans för artikel 8j
och svara för tilldelning medel för tvär
vetenskapliga projekt rörande traditionell
kunskap.
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d ICOM:s rekommendation, att museala mil
jöer och museiobjekt ska vara historiska do
kument och inte påverkas av byggnormer
och liknande krav om intressekonflikter
uppstår, ska regleras av svensk författning.
e ICOM:s museidefinition, som även omfat
tar ekomuseer, botaniska och zoologiska
trädgårdar, naturhistoriska minnesmärken
och naturreservat, ska tillämpas officiellt.
f Vissa museer, speciellt friluftsmuseer,
tilldelas nationella uppdrag att för i sina
regioner och inom sina specialiteter bevara
och sprida kunskap om biologiska resurser
i vid bemärkelse.
g Kompetensen på det naturvetenskapliga
området inom region-, läns- och lokalmu
seer höjs genom styrd medelstilldelning.
h Dialekt- och folkminnesarkiven tilldelas re
surser för tillgodogöra arkivens information
med relevans på tillämpning av artikel 8j på
samma sätt som de provinsiella museerna
i Läromedelsproduktion gynnas i fall där
traditionella kunskaper, innovationer och
sedvänjor är betydelsefulla.
j Samordningen mellan natur- och kultursek
torn förbättras på samtliga nivåer genom
att det föreslagna nationella program
met uppdras att organisera relevanta
samverkans≠grupper.
k Representanter för ursprungliga och lokala
samhällen ska ha författningsenlig rätt att
använda naturalster och övrig biologisk
mångfald för bevarande in situ och för att
upprätthålla ett traditionellt livssätt där
äldre kunskap, idéer och seder kommer till
uttryck.
Kapitel 7: Centrum för biologisk mångfald
föreslår att:
a hävdvunna rättigheter, exempelvis rörande
jakträtt, fiskerätt, rätt till naturalster och
mulbetesrätt, genom lagstiftning bekräftas
och erkänns som aktuella och juridiskt
giltiga.
b bevarande av lokala samhällens traditioner
och sedvanliga bruk av biologisk mångfald
ska respekteras genom att denna gärning i
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möjligaste mån godtas som skäl för dispens
från de myndigheters inskränkande bestäm
melser, vilka främst riktas mot annat slags
verksamhet.
lokala samhällen auktoriseras för medan
svar i frågor rörande landskapsstrategier
och förvaltning av miljövärden på samma
villkor som övriga berörda.
det kulturarbete som utförs för att bevara
och utveckla kunskap, idéer och traditioner
hos ursprungliga och lokala samhällen of
ficiellt likställs med annat kulturarbete.
respekt för traditionsbärare erkänns i all
undervisning och kan uttryckas som villkor
vid tilldelning av medel.
ett särskilt kunskapsstöd inrättas för att
underlätta för traditionsbärare att fortsätta
bruka sina kunskaper och dessutom föra
dem vidare.
dagens miljö- och kulturstöd (t.ex. via
LBU) omformas så detta i ökad omfattning
och i vidare bemärkelse kan användas för
att inspirera och stötta hävdvunnet bruk
av biologisk mångfald och kulturhistoriskt
betydelsefulla insatser inom lokala samhäl
len med traditionella livssätt.

Kapitel 8: Centrum för biologisk mångfald
föreslår att:
a man genomför en riktad utredning som
kartlägger i vilken omfattning kvinnors
traditionella kunskaper är vetenskapligt
dokumenterade jämfört med männens och
vilka luckor som finns.
b en särskild satsning görs med riktade forsk
ningsanslag för dokumentation och analys
av de kunskaper och kunskapssystem som
kvinnor inom för artikel 8j relevanta tradi
tionella lokalsamhällen i Sverige har idag
och har haft rörande naturresurshantering
under 1800- och 1900-talet.
c regeringen särskilt vinnlägger sig om att in
kludera kvinnors kompetens från ursprung
liga och lokala samhällen med traditionella
livssätt i processen att implementera artikel
8j samt i det nationella och internationella
arbetet rörande CBD.

Kapitel 9: Slutsatser:
a I det svenska arbetet inom WIPO:s ”Inter
governmental Committee on Intellectual
Property and Genetic Resources, Traditio
nal Knowledge and Folklore” med dessa
frågor har hittills endast samer inkluderats
som ”ursprungs- och lokalsamhällen med
traditionella livssätt”, vilket innebär ett
ignorerande av en betydande mängd lokal
kunskap och traditionella kulturyttringar
från andra lokalsamhällen i landet.
b Det behövs sannolikt inte något nytt system
för att skydda traditionell kunskap, men
frågan är om kunskapsläget om den nord
iska situationen är tillräckligt belyst så vi
utesluter inte att undantag ändå kan finnas.
d Merparten av den traditionella kunskapen i
Norden är interkulturell varför det är svårt
att utpeka speciella ägare. Det vore av värde
med ett nationellt register över traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor för att
kunna identifiera eventuella undantag från
detta.
e Den konstnärliga delen av den traditionella
kunskapen bör kunna varumärkesskyddas,
vilket till viss del redan har gjorts. Exem
pelvis arbetar man med duodjimärket för
att skydda den äkta sameslöjden. Problemet
är att detta skydd inte har anammats av
alla samiska slöjdare och att icke-samer har
kopierat märket och använder det, vilket
inte tillräckligt beivras.
f Vissa specifika symboler bör kunna skyd
das som logotyper, vilket även har gjorts
internationellt.
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Traditionell kunskap och lokalsamhällen

1. Övergripande slutsatser och förslag till åtgärder
De viktigaste förslagen i korthet
Skapa:
• ett nationellt program för mångfaldskonven
tionens artikel 8j och relaterade frågor
• ett nationellt register för traditionell kunskap
• läromedel rörande traditionell kunskap
• samverkansgrupper för hantering av traditio
nella lokalsamhällens frågor

1.1. Allmänna reflektioner
Artikel 8j tolkas i allmänhet bokstavstroget,
vilket innebär att man gärna väljer att begränsa
dess innebörd till att endast behandla traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor kopplade
till biologisk mångfald. Det är i och för sig en
ganska hanterlig lösning, som skapar en möjlighet
att ringa in problemet. I bakgrundsdokumenten
till mötena inom Konventionen om biologisk
mångfald och i de beslut, som har fattats vid
mötena, samt i arbetsprogrammet rörande artikel
8j framgår det att den traditionella kunskap bör
hanteras som en del av en dynamisk helhet. Den
traditionella kunskapen ska därför hanteras som
en del av ett helt kunskapssystem. Detta baseras
på att den traditionella kunskapen även fortsätt
ningsvis ska ha möjlighet att utvecklas inom
sin ursprungliga sociala och kulturella kontext.
Att i enlighet med artikel 8j bevara traditionell
kunskap innebär alltså även att man bör bevara
lokalsam≠hällets kulturella struktur. Detta gör att
artikel 8j kan anses ha en mycket nära koppling
även till en mängd andra internationella konven
tioner, såväl inom naturvårdsområdet som inom
kultursektorn. Internationella miljööverenskom
melser som Agenda 21, Habitat-agendan och
Ramsar-konventionen innehåller samtliga starka
skrivningar vad gäller lokalbefolkningarnas infly
tande på processen. Dessutom betonas bevaran
det och användningen av ursprungsbefolkningars
traditionella kunskaper för att uppfylla målen i
strävan mot ett hållbart samhälle.

Även inom kultursektorn återfinns överens
kommelser, som Världsarvskonventionen,
Världskommissionen för kultur och utveck
ling, Universal Declaration on Cultural Di
versity och Konventionen om skydd av det
immateriella kulturarvet, vilka är av relevans.
Det är överenskommelser och uttalande som
markerar vikten av att värna om kulturmiljön,
såväl bebyggelsen och dess direkta närhet i form
av det mer eller mindre påverkade kulturland
skapet. De inbegriper också i allra högsta grad
det immateriella kulturarvet i form av sånger,
berättelser och konstyttringar, men dessutom
de mer praktiska traditionella kunskaperna som
är direkt kopplade till naturen och de traditio
nella näringarna. I Sverige har vi fortfarande
en tydligt markerad separation mellan naturen
å ena sidan och kulturen å den andra. Därför
hanteras Konventionen om biologisk mångfald
av Miljödepartementet medan Konventionen
om skydd av det imateriella kulturarvet ligger
på Kulturdepartementets bord. Vi har också en
tydlig uppdelning mellan Riksantikvarieämbetet
som behandlar kulturmiljöerna och Naturvårds
verket som hanterar naturmiljöerna. Även om
den sistnämnda uppdelningen till viss del har
förändrats under senare år.
Centrum för biologisk mångfald menar så
ledes att artikel 8j i Konventionen om biologisk
mångfald och en mängd andra konventioner och
internationella överenskommelser hanterar tradi
tionell kunskap som i nuläget hamnar mitt emel
lan naturvårds- och kulturinstitutionerna. Man
kan också konstatera att den s.k. kultursektorn,
bestående av museer och liknande institutioner,
har en betydande snedfördelning av kompe
tensen. Man har väldigt få naturvetare varför
närmare analyser av eller insatser rörande tradi
tionell kunskap och biologisk mångfald generellt
sett inte står högt på dagordningen. På samma
sätt är den humanvetenskapliga kompetensen
på våra statliga näringsmyndigheter begränsad
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varför besluten rörarande exempelvis fiske,
skogsbruk och jordbruk sällan tar full hänsyn till
kulturhistoriska eller lokalsamhälleliga aspekter.
Det fattas således en del beslut, görs utredningar
och propositioner och skrivs föreskrifter som
inte tar hänsyn till artikel 8j:s intentioner. Det
behövs således någon form av central funktion
som kan poängtera när felaktiga beslut fattas
eller åtgärder vidtas.
I dagsläget finns det inte några internatio
nella överenskommelser rörande exempelvis
vilken kunskap eller vilka lokalsamhällen det
handlar om. Man bör således försöka utreda
detta närmare för våra nationella förhållanden.
Vi har i Sverige inga lokalsamhällen som har
livsstilar som totalt skiljer sig från befolkningen
i övrigt. I landet finns emellertid samerna vilka
upprätthåller en mängd olika traditioner även
om exempelvis renskötseln stundom får ganska
kraftiga ifrågasättanden rörande om den bedrivs
på traditionellt sätt eller inte. Hittills är det också
nästan uteslutande samerna som har ansetts ak
tuella för hänsyn enligt artikel 8j utifrån svenska
förhållanden. Det är emellertid högst sannolikt
att det finns andra innehavare av traditionell kun
skap som bör komma i fråga. Samtidigt kanske
man bör fundera över om artikel 8j även gör
en distinktion mellan ursprungsbefolkningar och
ursprungsbefolkningar med traditionella livssätt, vilket
i så fall skulle kunna innebära att endast vissa
grupper av samer skulle komma i fråga. Man kan
ske också bör fråga sig hur man ska dra gränsen
mellan lantbrukare som besitter traditionell kun
skap och sådana som inte gör det? Är det stor
leken på gården eller dess geografiska läge? Ska
man automatiskt betrakta en skärgårdsfiskare av
första generationen som en sämre representant
för traditionsbärarna än en som kommer från en
gammal fiskarsläkt? Hur moderna fiskeredskap får
man ha för att fortfarande kunna betraktas som
en traditionsbärare? Besitter alla renägande sam
er traditionell kunskap och bedrivs all renskötsel
på ett sådant sätt att man ska betrakta den som
en traditionell näring? Besitter en representant
för en ursprungsbefolkning per automatik tra
ditionell kunskap och därför ska betraktas som
en traditionsbärare? Det är svåra och i många
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fall känsliga frågor som det idag inte har läm
nats några klara svar på. Att traditionell kunskap
förändras och att ursprungs- och lokalsamhällen
utvecklas är på intet sätt något nytt. Vi lever idag
i ett samhälle i vilket många har tappat sina rötter
även om man kanske har fått en del kunskap från
äldre generationer. Generellt gäller att det finns
människor som fortfarande bär på kunskap om
nyttjandet av de biologiska resurserna, men det
är en kunskap som alltför snabbt håller på att
gå förlorad. På vilka sätt kan vi då bevara och
föra vidare traditionell kunskap? Hur kan man
hålla kunskapen levande och dynamisk och inte
kväva den med vetenskapligt och formalistiskt
förmynderi?
Centrum för biologisk mångfald vill mena att
för artikel 8j:s räkning bör kunskap förknippad
med traditionell hävd inom de areella näringarna,
t.ex. bete, jordbruk, skogsbruk med virkesuttag
och kombinationsskogsbruk samt fiske och jakt,
vara aktuell för svenska förhållanden. Dessutom
bör kunskap om växters och djurs användning
inom exempelvis hemslöjd, föda och läkekonst
vara av direkt intresse. I det vidgade perspektivet
i form av en levande kultur kommer dessutom
en mängd andra element av det immateriella
kulturarvet in. En del av detta kunnande finns
idag dokumenterat i exempelvis dialekt- och
folkminnesarkiven eller i museernas samlingar.
Uppgifterna är ofta obearbetade och atomis
tiska varför det inte finns någon klar helhetssyn
som på allvar skulle kunna bidra till ett hållbart
samhälle. Redan idag nyttjas också många olika
traditionella hävdmetoder eller moderniserade
former av dem i naturvårdsarbetet. Dessa an
vänds emellertid sannolikt främst på grund av
att naturvårdsbiologiska studier har visat att de
har en positiv effekt på biologisk mångfald.
Områden som tidigare slåttades kanske man
idag istället betar eller också att man använder
slåtterbalk istället för lie om området ändå ska
slåttas. Det förefaller åtminstone på kort sikt
fungera tillfredsställande. Någon dynamisk
traditionell kunskap handlar det emellertid inte
nödvändigtvis om utan snarare en anpassad
äldre skötselform som har inkluderats i det ve
tenskapliga tänkandet. Effekterna på bevarandet
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av kulturarvet kan då diskuteras. Man får ett kul
turlandskap som påminner om äldre tiders och
i huvudsak ser det ut som om den biologiska
mångfalden bevaras. Men är detta ett hållbart
nyttjande av den traditionella kunskapen och är
detta tillfredsställande utifrån ett artikel 8j-per
spektiv? Sannolikt skulle en mer övergripande
kulturekosystemansats behöva tillämpas på ett
traditionellt sätt för att säkerställa en biologisk
mångfald som är direkt kopplad till det område
och den tidsålder som man strävar att efterlikna.
Att bara slåtta en slåtteräng och sedan köra bort
höet ger en viss effekt, men om det får torka
på platsen blir mycket frön kvar. En skumpig
transport därifrån ger en fröspridning även till
närliggande områden. Detta är inga nya tankar.
Således kanske en biologiskt korrekt och tradi
tionell insats kräver mer en bara klippande och
bortförande av vegetationen. Det finns sannolikt
mycket som vi inte vet om vad som avgör utveck
lingen av den biologiska mångfalden i ett område
och kanske även en del som vi vet men av olika
skäl valt att bortse ifrån. Områdets historia kan
ge mycket viktiga ledtrådar om ursprunget till
den befintliga floran och faunan samt skötselråd
för natur- och kulturvärdena. En slags skötsel
(t.ex. bete eller slåtter) kan bestå av en mängd
hävdregimer, vilka var och en ger sina speciella
biologiska effekter. I dessa sammanhang kan ett
fortsatt uppmuntrande av ett lokalsamhälle med
något traditionellt landskapsutnyttjande vara
gynnsamt för naturvården. Samtidigt kan det
ha en landsbygdsutvecklande sidoeffekt.
Idag är mycket av den traditionella kun
skapen hotad eftersom traditionsbärarna och
de traditionella näringarna har svårt att kon
kurrera med stordriftsföretag i sina respektive
sektorer. För traditionella småskaliga företag
är också regelverken källa till omfattande pro
blem. Det finns inte någon samordnare för de
frågor som kan sammankopplas med artikel 8j
och Centrum för biologisk mångfald menar att
det behöver inrättas ett nationellt program som
kan samordna insatserna på detta område. Detta
program skulle kunna vara analogt med det na
tionella programmet för växtgenetiska resurser,
Programmet för Odlad Mångfald (POM), och det

föreslagna programmet för husdjursgenetiska
resurser.

1.2. Nationellt program för
Mångfaldskonventionens artikel 8j
och relaterade frågor
Vårt huvudförslag innebär en nationell samord
ning av arbetet med traditionell kunskap rörande
biologiska resurser. En sådan samordning eller
ett sådant nationellt program behövs för att be
vaka och assistera implementeringen av artikel 8j.
Eftersom artikel 8j sträcker sig över ämnesom
råden från natur till kultur samt från vetenskap
till traditionell kunskap fordras en samordnande
funktion som kan ha en opartisk position mel
lan de olika intressenterna. Det finns idag ingen
enskild funktion för denna verksamhet utan det
behöver skapas ett nytt nationellt program, ana
logt med exempelvis det nationella programmet
för växtgenetiska resurser, Programmet för odlad
mångfald. Detta program skulle sedan i samråd
med ett antal nyckelintressenter kunna samordna
verksamheten som är kopplad till artikel 8j.
Programmets arbete skulle inbegripa att utreda
och medverka i genomförandet av önskvärda
insatser, samt popularisera och väcka intresse
för traditionell kunskap och ursprungliga och
lokala samhällen.

1.2.1. Övergripande mål för
nationella programmet
Den primära avsikten med ett svenskt nationellt
program för artikel 8j är att skapa en samman
hållande part i ett nätverk för i första hand de
frågor som ligger inom det område som artikel
8j berör. Många olika aktörer är direkt berörda av
ett svenskt genomförande av arbetsprogrammet
för implementering av artikel 8j och det finns
idag inte någon naturlig central funktion för
verkställandet.
En viktig del i arbetet är att på olika sätt
assistera ursprungliga och lokala samhällen att
kunna fortsätta med sina traditionella näringar
kopplade till det hållbara nyttjandet av biologisk
mångfald och därigenom bevara sin kunskap in
situ. Verksamheten kan därför också till viss del
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inkludera den kapacitetsuppbyggnad och assis
tans för ursprungliga och lokala samhällen, som
krävs enligt arbetsprogrammet.
Programmet kan även samordna det natio
nella arbetet med att dokumentera och kartlägga
traditionell kunskap, innovationer och sedvän
jor, forska på deras påverkan på den biologiska
mångfalden samt även ansvara för bevarande av
natur- och kulturmiljövärden i vilken odlingens
miljöer och biologiska mångfald samt friluftsmu
seernas verksamhet ingår. Tanken är vidare att
skapa en sammanhållande enhetlig part i en inte
grerad långsiktig budget- och målprocess mellan
departement, friluftsmuseer och andra aktörer
samt att utveckla ett dynamiskt utvecklingscen
trum. Särskilt för lokala museer och friluftsmu
seer som hittills saknat ett officiellt samordnande
centralt organ kan det nationella programmet ge
en välbehövlig stabilitet och trygghet även om
dess totala museiverksamhet inte alltid kommer
att beröras. Verksamhetsansvaret för program
met ska begränsas till centrala uppgifter.

1.2.2. Åtgärdsmål
Det nationella programmet bör ha som mål att:
• Inventera och koordinera olika aktörer: Det
finns en mängd olika myndigheter och orga
nisationer som i olika omfattning berörs av
en implementering av artikel 8j (se kapitel 5.1).
Alla dessa och deras roller måste självfallet vara
kända för den sammanhållande parten och för
organisationerna själva. Det är därför för verk
samhetens skull betydelsefullt att aktörerna blir
medvetna om varandra och de rika möjligheter
till samverkan och utbyte av kunskap och erfa
renheter som finns.
I ett första skede måste också skapandet av nät
verk och regelbundna kontakter mellan de olika
aktörerna, kanske framför de kedjor av museer
och andra ej statliga institutioner som bör bilda
stommen i nätverket. Anslutningen ska vara
frivillig och bygga på intresse och engagemang,
men den bör formaliseras genom kontrakt. De
statliga organen har redan idag genom konven
tionen ett krav på sig och deras medverkan i
nätverket bör byggas på detta.
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Det är angeläget att överenskommelser träffas
med ett antal kapacitetsstarka inrättningar, med
olika specialiteter (museer, friluftsmuseer, djur
parker etc.) och med god geografisk täckning av
landet, vilka kan göra en särskild insats genom
att åta sig ett övergripande regionalt ansvar för
samordning inom respektive specialområde. De
ras arbete kan exempelvis innefatta genomgång
av befintliga samlingar av nedteckningar eller
föremål, kontakt med allmänhet och nyinsam
ling av traditionell kunskap samt utveckling och
produktion av pedagogiskt material för informa
tionsspridning.
• Ställa upp nationella mål och delmål för im
plementeringen av artikel 8j: Målstyrning är ett
effektivt sätt för att bedriva en verksamhet. Ut
gångspunkten för arbetet är Konventionen om
biologisk mångfald. Det är i det sammanhanget
viktigt att konstatera att:
+ Biologisk mångfald även omfattar domesti
cerad och semidomesticerad mångfald.
+ Ursprungliga och lokala samhällen (gårdar
och byar) med traditionell livsstil ofta är vad
man försöker levandegöra i friluftsmuseer
och vad man önskar ska ingå i bevarande
planer för värdefulla odlingsmiljöer.
+ Traditionella kunskaper, innovationer och
sedvänjor är vad man behöver kännedom
om för att framgångsrikt bevara jordbrukets
och boskapsskötselns mångfald in situ eller
inter situ.
Naturvårdsverket formulerade i sitt utkast till
ett sextonde miljömål att under en generation
ska: ”Traditionell kunskap och dess nyttjande
bevaras och används när så är lämpligt”. Det
finns idag ingen instans som har det som sitt
ansvar att genomföra detta mål eller att fundera
på vilka delmål som behövs för att nå dit och
vilken tidsplan som är rimlig.
• Bevarande och dokumentation: En viktig del av
artikel 8j handlar om bevarande, spridande och
skydd av traditionell kunskap, vilket förutsätter
en kännedom om kunskapen och ett ingående
kunnande om dess utbredning och tillämpning.
Den värdefullaste formen av bevarande är in
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situ, i dess rätta miljö, vilket innebär att den
också har möjlighet att utvecklas inom sitt eget
kunskapssystem. För viss kunskap är sannolikt
enda möjligheten att nyttja ex situ-bevarande, vil
ket sannolikt är det som man främst har strävat
efter i Sverige. En viktig del av programmets
arbete är också att samverka med andra organi
sationer, t.ex. Nordiska museet och Språk- och
folkminnesinstitutet, som har till uppgift att do
kumentera traditionell kunskap och bevara den
ex situ. Eftersom programmets inriktning vad
gäller typ av kunskap är något annorlunda och
mer begränsad än exempelvis den för de ovan
nämnda aktörerna är det för artikel 8j viktigt med
en pådrivande och till viss del verkställande roll
för programmet. Mer om detta arbete beskrivs
i kapitel 10.2.3.

för lärare, myndigheter och politiker. En närmare
beskrivning av dessa finns i kapitel 10.2.6.

• Stärka och respektera: En annan oerhört viktig
punkt för genomförandet av en implementering
av artikel 8j är att stärka och respektera den
traditionella kunskapen och traditionsbärarnas
roll i samhället, naturvården och det hållbara
nyttjandet av biologisk mångfald. Denna del
kommenteras närmare i kapitel 10.2.4.

• Internationellt arbete: Artikel 8j är en del av ett
internationellt åtagande och frågorna som berör
den är föremål för en omfattande internationell
politisk och teknisk diskussion och mycket
forskning görs inom dessa frågeställningar.
Åtagandena enligt artikel 8j förutsätter också ett
internationellt utbyte av kompetens och erfaren
heter rörande implementeringen. Programmet
kommer därför att behöva ha en viss del av sin
verksamhet på det internationella planet. Dessa
frågor dryftas vidare i kapitel 10.2.8.

• Forskning och utveckling: För naturvår
dens och det hållbara nyttjandet av biologisk
mång≠falds skull är det av stort värde att genom
föra konsekvensbedömningar av den effekt som
traditionell kunskap, innovationer och sedvänjor
faktiskt har på biodiversiteten. Därför behövs
det särskild forskning på traditionell kunskap
och dess påverkan på biologisk mångfald. Även
de uppställda Akwé: Kon frivilliga riktlinjerna
för kultur/social/miljökonsekvensbedömningar
för projekt på ursprungliga och lokala samhäl
lens landområden behöver stora insatser för att
kunna tillämpas i Sverige. Detta beskrivs närmare
i kapitel 10.2.5.
• Utbildning och information: Ska en implemen
tering av artikel 8j över huvud taget kunna ske
krävs det att allmänheten, myndigheterna och
traditionsbärarna är ordentligt informerade.
Detta kräver diverse utbildningsinsatser för
framtida generationer via skolor och dessutom

• Samordning och samverkan: Eftersom det är så
många aktörer involverade i en implementering
av artikel 8j krävs att någon har en central och
samordnande funktion. Detta program skulle
kunna utgöra denna fokalpunkt. Vidare krävs
för ett uppfyllande av Sveriges åtaganden att lo
kalsamhällenas myndighetskontakter underlättas
och vi föreslår att detta kan ske med hjälp av ett
antal samverkansgrupper med representanter för
lokalsamhället/näringen och relevanta myndig
heter. I dessa grupper kan den traditionella
näringens problem och eventuella lösningar
på dessa diskuteras. Närmare kommentarer om
detta i kapitel 10.2.7.

1.2.3. Bevarande och
dokumentation
Den sannolikt viktigaste uppgiften i artikel 8j
är att bevara traditionell kunskap, innovationer
och sedvänjor genom att bevara hela dess kun
skapskontext, dvs. det ursprungliga och lokala
samhällets hela kultur. Därigenom bevaras kun
skapen in situ. I den mån samhället eller tidens
gång gör att delar av traditionell kunskap, inno
vationer och sedvänjor inte längre kan fortleva
i aktivt bruk så anses den näst bästa lösningen
vara ett ex situ-bevarande. Dokumentering, sys
tematisering och analyser samt vetenskaplig och
populärvetenskaplig publicering är viktiga för att
skapa intresse för bevarande och spridande av
traditionell kunskap hos allmänhet, myndigheter,
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politiker och traditionsbärare. Dokumentering
och arkivering av kunskap är vidare nödvändigt
om man ska kunna överväga immaterialrättsligt
skydd av enstaka kunskapselement utifrån deras
eventuella unika egenskaper.
• Föranstalta om forskning, dokumentation,
utredande, publicering: De folkminnen som
är kopplade till biologiska resurser behöver
en naturvetenskaplig granskning för att man
ska kunna avgöra uppgifternas fullständighet,
vilket möjliggör kompletteringar från uppgifts
lämnaren.
• Planera bibehållande in situ: Bibehållande in situ
är kärnan i artikel 8j. För resultat krävs ett kon
centrerat, målmedvetet och metodiskt arbete.
• Arrangera bibehållande in situ: För djur och
växter är bibehållandet av något olika karaktär
där balansen mellan bibehållande in situ och
bevarande inter situ gör att tyngdpunkten på
insatserna kan behöva pendla mellan insatser av
enskilda näringsidkare och museiorganisationen.
Samordning och synkronisering är avgörande för
bra resultat.
• Medverka för optimering av miljöstöd: Miljöoch landsbygdsprogrammet består av åtgärder
för att främja en ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbar utveckling på landsbygden.
Redan idag finns en flexibilitet vid utdelning
av miljöstöd, men flexibiliteten behöver ökas
ytterligare och anpassas efter lokala traditioner
rörande kunskap och markutnyttjande. Olika
delstöd kan fungera för att stödja bevarande av
traditionsriktiga metoder i landskapet. Stöd finns
också för kompetensutveckling.
• Föra samman, spara och sprida kunskaper:
Det behövs mer naturvetenskaplig kompetens
till museerna, framför allt till läns- och lokal
museerna, men också till dialekt- och folkmin
nesarkiven. Museernas verksamhet innefattar
mer än bara arkivariska och utställningsmässiga
frågor. Programmet behöver ha ett centralt
ansvar eller inflytande vid kunskapssamling,
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samlingarnas hantering, forskning, pedagogikoch kompetensutveckling samt rörlighet över
hela arbetsfältet.
• Anordna utbildningar: Det är viktigt att kom
binera alla uttrycksmedel i utbildningen. Genom
sin uppbyggnad har programmet möjlighet att
bidra till att detta sker.
• Nationellt register för traditionell kunskap: I
dagsläget finns uppgifter rörande traditionell
kunskap kopplad till biologisk mångfald nedteck
nade eller på annat sätt dokumenterade vid de
olika dialekt- och folkminnesarkiven, på museer,
på hembygdsgårdar och på många andra platser.
Många uppgifter är ofullständiga utifrån natur
vetenskapligt eller hantverkstekniskt perspektiv,
vilket gör att uppgifterna behöver kompletteras
för att kunna vara av fullt värde eller anses vara
fullständigt bevarad ex situ. Det behövs en
översiktlig genomgång och sammanställning
av befintliga uppgifter för att tydliggöra inom
vilka områden de påtagligaste kunskapsluckorna
är. Detta skulle initialt vara en av det nationella
programmets viktigaste uppgifter i samråd med
Språk- och Folkminnesinstitutet och Nordiska
museet. Detta leder också indirekt till ett natio
nellt register över traditionell kunskap, innova
tioner och sedvänjor, vilket kan användas för
forskningsändamål, men också för att man skall
kunna ta ställning till eventuella behov av särskilt
immaterialrättsligt skydd av specifika uppgifter.
(Registrering av EU:s namnskydd bör liksom
rådgivning i sammanhanget samordnas med
Livsmedelsverket). Ett sådant nationellt regis
ter måste ha olika konfidentiella nivåer för de
ingående uppgifterna av respekt för traditions
bärarnas önskningar. Nyinsamlig av uppgifter
måste ske efter på förhand lämnat frivilligt och
informerat medgivande till hanteringen av kun
skapen, innovationen eller sedvana.
I ett av mångfaldskonventionens exekutiva
sekreterares bakgrundsdokument framgick det
att det finns farhågor att ett fritt tillgängligt
skriftligt register med uppgifter av särskild art
kan påverka det traditionella systemet att bevara
kunskap. Samtidigt öppnar ett sådant register för
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frågor rörande immaterialrätt. Det ställer stora
krav på vem som ska sköta ett sådant register,
vem som sköter dokumenterandet, vem som
godkänner vilka som ska få tillgång till vilka
uppgifter, vem i det traditionella samhället som
kan godkänna vilka uppgifter som kan få inklu
deras i registret samt frågor rörande format och
på vilket språk. Detta fordrar avancerade och
klara överenskommelser med traditionsbärarna.
Dessutom fordras omfattande avtal rörande
eventuell publicering av hela eller delar av kun
skapen (UNEP/CBD/WG8J/3/4).

1.2.4. Stärka och respektera
Att stärka synen på och öka respekten för tradi
tionell kunskap och de småskaliga traditionella
näringarna är en fråga om ett grannlaga opini
onsbildande arbete. Principen i konventionens
arbetsprogram för implementeringen av artikel
8j att samhället ska respektera och värdera tra
ditionell kunskap, innovationer och sedvänjor
hos ursprungliga och lokala samhällen lika högt
som vetenskaplig kunskap kan sannolikt bli en
extremt svår uppgift i vårt tämligen formalistiska
teknologi- och vetenskapsfixerade samhälle.
• Uppmuntra upprätthållande av traditionell
kunskap: Det behövs ytterligare incitament för
traditionsbärarna att vidmakthålla och tradera
sin kunskap. Att intresse av att dokumentera
kunskapen finns är ett tecken på man uppskat
tar och respekterar den vilket också kan moti
vera traditionsbärarna att fortsätta. Ett ”levande
kulturstöd” kan användas som ett tecken på att
nationen värderar kunskapen. Det behöver san
nolikt inte vara några summor att tala om men
det har ett värde som tecken på uppskattning.
Även små summor har ett värde som tecken på
uppskattning. En lyhörd resursfördelning kan
medverka till en uppväxling som avsevärt kan
höja effekten av gjorda insatser.

1.2.5. Forskning och utveckling
• Dokumentation och egen forskning: Pro
grammets egen forskningsverksamhet kommer
i huvudsak att vara inriktat på det material som

framkommer genom dokumentationsarbetet
som beskrivs i kapitel 10.2.3.
• Kartläggning av pågående forskning: Centrum
för biologisk mångfalds ytliga översikt av på
gående forskning vid universitet och högskolor
har visat att det inte bedrivs särskilt mycket
forskning rörande traditionell kunskap eller
lokalsamhällens förhållande till naturen. Initialt
behövs det en mer ingående nationell kartlägg
ning över vilken forskning och dokumentation
som redan pågår i Sverige för att identifiera vita
fält i vetandet om traditionell kunskap och tra
ditionella näringar.
• Tvärvetenskapliga pilotstudier rörande tra
ditionella lokala samhällen: Det behövs mer
tvärvetenskaplig forskning rörande traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor. Forskning
behövs också för helhetsbilder av traditionellt
resursutnyttjande i olika slags traditionella lokal
samhällen och dess påverkan på det omgivande
landskapet. Pilotstudier behövs för ett antal
miljöer, t.ex. en sameby, en fäbodmiljö och ett
skärgårdssamhälle. Insatser behövs också för
dokumentation av kunskap. Åtgärderna är där
för av mer dokumen≠terande art än analytisk.
Det vore även värdefullt om programmet kunde
genomföra veten≠skapliga studier av en svensk
tillämpning av Akwé: Kon frivilliga riktlinjer för
kultur-/social-/miljökonsekvensbedömningar på
projekt som är avsedda att genomföras på land
områden som är av särskild vikt för ursprungliga
och lokala samhällen. Det nationella program
met skulle även kunna medverka i och katalysera
olika dokumentations- och forskningsprojekt.
• Forskningssamarbeten: Programmet har även
till uppgift att i samverkan om möjligt assistera
andra aktörer i initierandet och genomförandet
av forskningsinsatser. Detta kan inkludera hjälp
vid definierande av projekt, formulerande av
ansökan eller faktiskt samarbete i projekten.
Samarbete bör kunna ske utan hinder av
nationsgränser. Det nordiska samarbetet bör
särskilt uppmärksammas och kontakt etableras
särskilt med Nordisk genbank husdyr, Nord
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isk genbank och Nordisk skogsbruks frø- og
planteråd.
• Särskilda anslag och riktade insatser: Centrum
för biologisk mångfald har med sina frågor till
forskningsråd och anslagsgivare i denna under
sökning (se kapitel 6.3.11) visat att dessa nästan
bara har forskarinitierad anslagsutdelning och att
traditionell kunskap generellt sett har lågt anse
ende hos dem. Det behövs finansiella medel för
forsknings- och dokumentations≠arbete, vilka
sannolikt inte kan kanaliseras via de vanliga
forskningsråden eftersom dessa endast bedömer
projekt från inomvetenskaplig nivå. I förbindelse
med artikel 8j är det snarare ett behov att initiera
särskilda projekt för att fylla ut speciella luckor.
Det är projektets ansvar att sammanföra aktuella
krav. Anslag för forskning och dokumentation
rörande traditionell kunskap och lokalsamhällen
med traditionella livssätt skulle som en försäk
ran om kvaliteten kunna beslutas och beredas av
KSLA i samråd med nationella programmet.
Med detta menar vi inte att det skulle handla om
några stora projektanslag utan små väl avgränsade
punktinsatser för dokumentationsarbeten eller
enskilda forskningsanalyser. Det ska inte utgöra
några ersättningar för lönemedel för omfattande
forskningsprojekt utan särskilda tillskott för insat
ser utöver den ordinarie verksamheten. Lämpliga
för att vara berättigade för få sådana anslag skulle
exempelvis muséer, akademiska institutioner,
kommuner, länsstyrelser, hembygdsföreningar
och dokumentärfilmare kunna vara. Man kan
i detta sammanhang jämföra med exempelvis
insatserna för bevarande av samiska miljöer via
Länsstyrelsen i Västerbottens län (Johansson,
2002). Under perioden 1998–2001 handlades
62 ärenden och totalt 4 miljoner kr betalades ut
för exempelvis byggnads- och markvård samt in
formationsinsatser. I detta fall skulle det handla
om projektstöd för riktade dokumentations- el
ler forskningsinsatser på enskilda företeelser eller
traditionsbärare. Enskilda anslag skulle röra sig
om gissningsvis maximalt 50 000 kr. Vi föreslår
att till denna uppgift ställs en årlig summa om
250 000 kr för denna typ av åtgärder. Det skulle
möjliggöra i storleksordningen två 50 000 kr:s
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projekt och 5–6 projekt om 25–30 000 kr årligen,
vilket skulle kunna ha en hyfsad betydelse för
dokumentationen av traditionell kunskap.

1.2.6. Utbildning och information
• Utbildning: Centrum för biologisk mångfalds
undersökning av utbildningen rörande artikel 8j
vid universitet och högskolor visar att det finns
relativt få högskoleutbildningar som faktiskt
inkluderar traditionell kunskap eller den in
ternationella utvecklingen inom området även
om det på pappret förefaller vara synnerligen
relevant att ta upp dessa frågeställningar. Det
behövs därför en kompetensuppbyggnad för att
få fram personer med insikt för frågornas vikt
och aktualitet på alla nivåer. Det är önskvärt att
utbilda lärare på alla nivåer i dessa frågeställ
ningar för att försäkra sig om en framtida ökad
förståelse. Sådan vidareutbildning skulle kunna
ske inom programmets regi.
• Information till allmänheten: Ett nationellt
program för bevarande av traditionell kunskap
och traditionella näringar underlättas av en bred,
folklig förankring. Riktade utbildnings- och in
formationssatsningar till allmänhet, skolor, mu
seer, föreningar, etc. är synnerligen önskvärd.
Exempelvis hembygdsföreningar och museer
kan och fyller redan en extremt viktig roll både
vad gäller information till allmänhet och det
faktiska arbetet att dokumentera traditionell
kunskap och lokala förhållanden.
Redan befintliga metoder att nå ut med
information är via den vanliga undervisnings-,
kurs- och programverksamheten. Detta kräver
ett mycket nära samarbete med hembygds
föreningar, länsstyrelser, museer, naturskolor,
naturum, skolor, studieförbund samt universitet
och högskolor. Utställningar och temadagar som
visar traditionell kunskap i teori och praktik är ett
viktigt sätt att nå ut och ett offentligt tecken på att
visa man visar respekt för traditionsbärarna.
Det har under senare år diskuterats mycket
rörande nationella rovdjursinformationscentra
på olika håll i landet och den samiska kulturen
har bl.a. ett ansvarsmuseum i form av Ájtte
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– Svenskt Fjäll- och Samemuseum och ett na
tionellt samiskt informationscentrum. Detta är
positiva exempel på hur man bör skapa en all
män medvetenhet om traditionella kulturer. Det
skulle i analogins tecken behövas skapas motsva
rande informationscentra även för andra lokala
grupper med traditionella näringar av relevans
för artikel 8j, som skapar ett intresse hos allmän
heten att bevara dessa lokalsamhällen och deras
kunskap. Dessa bör bedrivas utan kommersiella
intressen. Det finns också redan idag små lokala
museer ofta i privat regi som värnar om vissa
delar av den svenska folkkulturen, men en mer
ingående utredning och skapandet av exempelvis
särskilda museinätverk kan vara en viktig väg.
En välutvecklad och ständigt uppdaterad
webbplats är en nödvändighet för att kunna
nå ut bredare än på lokal- eller regionalnivå.
Denna kan dels fungera som en väg att sprida
information och dels fungera som en metod att
samla in information om traditionell kunskap,
traditionsbärare och relevanta lokalsamhällen
samt hjälpa till att sätta fingret på specifika pro
blemställningar för de traditionella näringarna.
Utvecklandet av en interaktiv webbplats kopplad
till en nätbaserad databas för informationsrap
portering och –sökning är en viktig del i projek
tets effektivisering.
• Utveckla läromedel: Det behövs specialut
vecklade läromedel och kursplaner för främst
naturskolor, naturum, högstadier och gymna
sier. Sådant material skulle kunna framställas
av programmet i samråd med i sammanhanget
relevanta myndigheter och/eller organisationer.
Även pedagogiska pilotprojekt där ungdomar
inbegrips i exempelvis dokumentationsarbetet
skulle kunna genomföras i samråd mellan pro
grammet och en eller flera skolor.
• Information till traditionsbärare: Artikel 8j är
fortfarande tämligen okänd för de flesta som
direkt berörs av den. Det behövs därför en
riktad satsning för att identifiera särskilt viktiga
traditionsbärare, s.k. levande kulturskatter, för att
uppmuntra, stödja och dokumentera deras kun
skap efter vederbörligt i förväg lämnat frivilligt

och informerat medgivande samt med hänsyn
taget till särskilda restriktionskrav gällande
åtkomsten.

1.2.7. Samordning och samverkan
Eftersom det är många olika aktörer som är
involverade i de frågor som faller under artikel
8j är det en förutsättning att det sker någon
form av samordning av pågående aktiviteter.
En av uppgifterna för det föreslagna nationella
programmet är att verka för samordning av ak
törer, frågeställningar och andra ärenden som
faller inom dess intressesfär. Arbetet inom pro
grammet kommer att vara mångfasetterat med
frågor rörande dokumentation, undervisning,
forskning, museisamordning och myndighets
kontakter för olika lokalsamhällens räkning.
Samverkansgrupper mellan myndigheterna
och traditionsbärarna: En viktig del av arbetet
med samordning gäller också de tankegångar
som framförs i mångfaldskonventionen att
parterna ska skapa särskilda kanaler mellan
lokalsamhällen med traditionella livssätt och
de olika myndigheterna. Detta ska möjliggöra
ett underlättande av de traditionella näringarna
och främja för lokalsamhällenas representanter
att kunna framföra sina problemställningar och
gemensamt arbeta för smidiga lösningar. I dags
läget får man säga att det finns tämligen goda
kanaler mellan samerna och de svenska myndig
heterna. Det är betydligt sämre för ett antal andra
grupper som det borde tas hänsyn till i detta
sammanhang. Aktörssamverkan har i många fall
visat sig vara en bra väg att skapa lokal förvalt
ning och få till stånd framgångsrika samarbeten
och beslut. Diskussioner kring specifika frågor
öppnar också möjligheten till kommunikation
även rörande andra frågor mellan lokalsamhäl
lena och myndigheterna. Den största orsaken
till om samverkansgrupperna blir framgångsrika
eller inte är enligt en undersökning finansiering
eller frånvaro av den (Enfors, 2001).
Inom detta uppdrag genomförde CBM
ett initialt möte med en samverkansgrupp vad
gällde fäbodnäringens speciella problem. Sam
verkansgruppen arrangerades på initiativ från
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Gävleborgs fäbodförening, Nordiska kultur
landskapsförbundet och CBM i samarbete med
Naturvårdsverket. Utöver arrangörerna deltog
även Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och
Skogsstyrelsen, medan Livsmedelsverket hade
anmält förhinder för deltagande. Mötet menade
att det var viktigt att i ett tidigt skede definiera
vilka problem fäbodnäringen upplever så att man
har möjlighet att diskutera fram möjligheter till
särskilda lösningar. Denna samverkansgrupp
borde sannolikt även inbegripa Djurskyddsmyn
digheten, Glesbygdsverket samt länsstyrelser som
omfattar fäbodområdena.
Centrum för biologisk mångfald menar att
det finns all anledning att initiera motsvarande
samverkansgrupper för exempelvis skärgårdens
traditionella näringar. Ett spännande initiativ
som skulle kunna ta vara på skärgårdens intres
sen har kallats ”Kraftcentrum Östersjön”. Det
handlar om ett projekt med avsikt att vända den
hotfulla situationen rörande Östersjöns ekologi.
Det är i huvudsak Bo Nilsson (tidigare verksam
på Kulturrådet och Stiftelsen Skansen) som har
verkat för ett sådant initiativ. Under det senaste
halvseklet har utvecklingen varit negativ för
hållbarheten. De äldre småskaliga näringarna i
skärgården kan vara lösningen för en levande
skärgård. Längs den svenska östersjökusten
finns exempelvis tio regionala museer och flera
marinekologiska forskningsinstitutioner, vilka
skulle kunna spela en viktig roll för att utveckla
pedagogiskt informationsmaterial för framför allt
skolor. Man kan även tänka sig samarbete med
motsvarande initiativ i exempelvis Finland och
Baltikum. I det första försöket att initiera detta
projekt för tio år sedan var det ett stort lokal
politiskt intresse och även på departementsnivå
fanns det entusiasm för projektet. Den gången
var det emellertid främst museisektorn som inte
lyckades mobilisera tillräcklig stor initiativkraft
för att initiera något konkret.
Vi uppskattar att det finns anledning och
utrymme för att samtidigt driva fem tillfälliga
eller permanenta samverkansgrupper. Det beror
på utvecklingen för de olika näringarna. De mer
permanenta är den ovannämnda samverkans
gruppen för fäboddriftens problem samt en
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likartad för skärgårds- och skogsbönder (dessa
kan till viss del överlappa) och en för småskaliga
kustnära- och skärgårdsfiskare samt möjligen en
eller flera för frågor gällande olika former samisk
traditionell kunskap. Tillfälliga grupper förefaller
vara aktuella för exempelvis laxfiskarna i Hap
arandaskärgård och diskussioner rörande beva
rande av kreatur in situ och inter situ, inklusive
öronmärkningen av kulturkreatur. Frågor kring
den allmänt nyttjade rätten att ta naturalster och
slöjdämnen för traditionellt hantverk är annat
som kan ha aktualitet. Medel avsatta för samver
kansgrupperna kan eventuellt också till viss del
användas för att möjliggöra för representanter
för ursprungliga och lokala samhällen att närvara
på remissmöten inför internationella möten. Ef
tersom de intresseföreningar eller näringar som
vi här diskuterar i allmänhet har mycket knappa
resurser har vi räknat med en del kostnader
förknippade med genomförandet. Vi har i be
räkningen av kostnaderna för denna del räknat
på fem grupper med i genomsnitt fyra möten
per år och deltagande av två representanter för
lokalsamhällen. Dessutom inkluderas ersättning
för förlorad inkomst och visst kostbidrag. Detta
arbete ingår som ett naturligt ansvar inom verk
samheten för de statliga verk eller länsstyrelser
som behöver medverka varför deras kostnader
bör gå från egen budget.
• Ge sakkunnigt stöd till myndigheter och tradi
tionsbärare: Det finns ett stort behov av kapaci
tetsuppbyggnad inom dessa frågor, vilket gäller
såväl för myndigheter som för lokalsamhällen.
Det gäller frågor som sträcker sig från allt mellan
folkloristik och etnologi till biologi, naturvård och
tekniska och kemiska egenskaper hos naturresur
serna. Dessutom krävs en hel del information
rörande juridiska spörsmål och tolkningar av olika
frågeställningar. Inom de kapacitetsuppbyggande
åtaganden som finns inom konventionens dis
kussioner inkluderas även handfasta frågor som
förhandlingsteknik och IT-stöd.
En del av arbetet skulle också kunna vara att
assistera departementen i sakfrågor i olika samman
hang, t.ex. i budgetprocessen. Programmet behövs
som en sammanhållande enhetlig part i frågor bund
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na till artikel 8j och ska i ett komplicerat heterogent
komplex av aktörer fungera i en integrerad långsiktig
budget- och målprocess mellan departement samt
övriga finansiärer och deltagare.

1.2.8. Internationellt arbete
Internationellt sett finns det många olika fora
som diskuterar frågor rörande traditionell kun
skap, immateriella kulturarvet, ursprungs- och
lokalsamhällen och kulturlandskapet. Ett av de
kanske viktigaste är naturligtvis konventionens
egen ”Ad Hoc Open-ended Inter-Sessional
Working Group on Article 8(j) and Related
Provisions of the Convention on Biological
Diversity”, som bereder bakgrundsmaterial
till besluten vid partsmötena. Därutöver finns
kultursektorns motsvarigheter och naturligtvis
vetenskapsvärldens sammankomster som skulle
kunna ha relevans för ett program av detta slag.
Artikel 8j förordar dessutom kunskapsöverföring
till andra länder och det föreslagna nationella
programmet borde därför i samråd med rele
vanta myndigheter även vara verksamt i det inter
nationella utbytet. Man bör även upprätthålla och
stödja nordiska, europeiska och internationella
kontakter i övrigt.

1.2.9. Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien
KSLA är den kungliga akademi som har en verk
samhet särskilt riktad mot de areella näringarna
och naturresursutnyttjande. Dessutom besitter
de särskild kompetens inom området de areella
näringarnas historia. KSLA bör därför vara den
instans som har det yttersta ansvaret för att pro
grammet fungerar. Detta innebär bl.a. att leda
programmets ledande funktion, programrådet, och
att kanalisera statliga medel för programmets verk
samhet. KSLA kommer dessutom att ansvara för
uppföljning och utvärdering av programmet samt
rapportering till regeringen. Anledningen till att
Centrum för biologisk mångfald inte här föreslår
Sveriges lantbruksuniversitet är att programmet så
långt möjligt inte ska ha någon särskild knytning till
enskilda universitet utan ha ett öppet förhållande
till alla svenska universitet och högskolor.

Programmet föreslås också att i samarbete
med KSLA fungera som anslagsgivare med sär
skilda medel för riktade dokumentations- eller
forskningsinsatser (enligt kapitel 10.2.5.). KSLA
fungerar i det sammanhanget som den som admi
nistrerar medlen och dessutom står som garant för
kvaliteten på de projekt som ska genomföras.

1.2.10. Programråd
Inom det nationella programmet föreslås det ock
så att det inrättas ett programråd. Detta råd ska
ha en rådgivande funktion till programmets kansli
som föreslås ha den samordnande funktionen i
programmet. Detta programråd bör dra upp de
riktlinjer inom som verksamheten ska följa samt
utveckla en policy för programmets arbete.
Programrådet ska fungera som ett forum för
diskussioner om frågor rörande programmet och
den nationella och internationella utvecklingen
inom artikel 8j. Rådet kommer att utgöra en råd
givande funktion till programmet och inte vara
beslutande. Man föreslås medverka i utvecklande
av en strategi för en heltäckande kartläggning
av traditionell kunskap samt utarbetande av
arbetsordning och tidsplan för programmets
genomförande av sina uppgifter. Programrådet
kan även ge förslag på lämpliga prioriteringar.
Detta program kräver en tämligen bred
organisation eftersom det är en mångfald olika
lokalsamhällen, näringar och kunskaper som be
höver analyseras och bedömas. I programrådet
bör följande intressenter finnas representerade:
Centrum för biologisk mångfald, Jordbruksver
ket, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet,
Språk- och Folkminnesarkivet, Nordiska museet,
Sveriges hembygdsförbund, friluftsmuseer, Ájtte
– Svenskt Fjäll- och Samemuseum, Sametinget,
Nordiska kulturlandskapsförbundet samt intres
senter för vissa näringsorganisationer.

1.2.11. Programmets kanslifunktion
Ett nationellt program av detta slag vars verk
samhet sträcker sig över ämnesområden från na
tur till kultur samt från vetenskap till traditionell
kunskap kräver en samordnande kanslifunktion
som opartisk kan verka mot de olika intressen
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terna. Kanslifunktionen bör koordinera aktivite
ter som pågår inom det nationella programmet.
Vidare kan kansliet ta emot rapporter från olika
aktörer och sammanställa information samt
informera om pågående verksamhet.
Vi vill mena att Centrum för biologisk mång
fald (CBM) har förutsättning att kunna utgöra
en sådan funktion. CBM:s uppdrag är att verka
nationellt och internationellt inom de frågeställ
ningar som berör Konventionen om biologisk
mångfald. CBM är dessutom en nationell cen
trumbildning underställd såväl Sveriges lant
bruksuniversitet (SLU) som Uppsala universitet,
men stationerat på SLU:s område i Uppsala. Vi
menar att det är av vikt att ett sådant program är
nära knutet till det svenska naturresursuniversi
tet, dvs. SLU, som också har verksamhet i många
olika delar av landet. Arbetet skulle sedan ske i
samråd med ett antal nyckelintressenter. CBM
har därför redan förutsättningar för ett gott sam
arbete med den akademiska forskningen och är
inte knutet enbart till ett universitet. Programmet
behöver också nära samarbete med museivärl
den, speciellt Nordiska museet, samt Språk- och
folkminnesarkivet (SOFI).
Redan i dagsläget fungerar också CBM
som samordnare för etnobiologiprojektet
”Människan, djuren och växterna: etnobio
logi i Sverige” vilket är ett samarbete mellan
Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum, CBM,
Fredriksdals friluftsmuseum, Julita – Sveriges
Lantbruks≠museum (Nordiska museet), Kung
liga Skogs- och Lantbruksakademien, Naturhis
toriska riksmuseet, Nordens ark, Nordiska kul
turlandskapsförbundet och Stiftelsen Skansen.
CBM har under utredningens gång haft goda
kontakter med Sametinget och ett antal andra
relevanta organisationer, vilka är viktiga aktörer
i detta sammanhang.
I och med etnobiologiprojektet bedriver
CBM och andra verksamhet inriktad på att
väcka intresse för bevarandefrågor och att
sprida kunskap om traditionell kunskap. Pro
jektet inkluderar målet att dokumentera, ana
lysera, popularisera och sprida information om
traditionell kunskap, etnobiologi i Sverige och
artikel 8j. I arbetet ingår utgivandet av ett upp
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slagsverk om tre band över etnobiologi i Sverige,
varav första ”Människan och naturen: etnobio
logi i Sverige” redan utkommit (Pettersson, et
al., 2001). Detta kan också ses som en aktivitet
med syfte att popularisera traditionell kunskap
och samtidigt en del av det nationella kartlägg
ningsarbetet som eftersträvas i arbetsprogram
met för artikel 8j. Ett nationellt program för
traditionell kunskap och frågor rörande artikel
8j skulle kunna utgå från denna konstellation
och det nationella programmet skulle därmed
kunna överta samarbetsprojektets verksamhet.
Redan idag har CBM koordinerande funktion
för Programmet för odlad mångfald, HagmarksMISTRA, Naturvårdskedjan och Swedish In
ternational Biodiversity Programme (SwedBio)
varför även den administrativa kompetensen
finns etablerad.

1.2.12. Resurser och finansiering
För att upprätthålla dynamik och auktoritet
måste dock det nationella programmet ha till
räckliga ekonomiska resurser och personal med
ämnesmässigt bred kompetens. Det nationella
programmet ska personalmässigt vara av måttlig
storlek och det kan delvis skapas genom att föra
samman vissa strategiska delar av och enskilda
tjänster från nuvarande bevarandemyndigheter
och sektorsmyndigheter. Till dessa kan sedan
kopplas en del ytterligare resurser och uppgifter.
Genom en rationellare och bättre samordnad
organisation kan kostnadseffektiviteten höjas
samtidigt som en samhällsekonomisk vinst
uppnås. Finansiering bör huvudsakligen kunna
ske genom omfördelning av medel.
• Beräknat arbetskraftsbehov: Eftersom arbe
tet inom programmet i huvudsak kommer att
handla om att ha kontakt med lokalsamhällen
och kartlägga traditionell kunskap rörande
naturresursnyttjande är det nödvändigt att till
programmet knyta såväl naturvetenskaplig som
humanvetenskaplig kompetens. I diskussionerna
inom mångfaldskonventionen har man framhävt
vikten av att ha rättvisa juridiskt korrekta över
enskommelser och att staterna ska bidra med
kompetens till lokalsamhällena inom relevanta
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områden. Vår uppskattning att samordningen av
programmet kräver fyra sakkunniga med olika
kompetens, förslagsvis en bred naturvetare/
naturproduktskemist, en biolog och en jurist samt
en etnolog/humanekolog/ kulturgeograf/agrar/skogshistoriker. Dessa behöver ha erfarenheter
av projektsamordning, redaktionellt arbete och
informationsspridning. Samtliga dessa behöver
inte utgöra heltidstjänster utan det räcker för
modligen med en halvtidstjänst för juristfunk
tionen. Med avseende på möjliga svårigheter
att kunna få tillgång till kvinnors traditionella
kunskap krävs att åtminstone en av dessa positio
ner innehas av en kvinnlig sakkunnig. Därutöver
behövs en administratör på halvtidstjänst för att

exempelvis arkivera, diarieföra olika dokument
och att utarbeta överenskommelser med samar
betspartners samt en halvtidstjänst för data- och
IT-samordning/support.
• Beräknade kostnader: Kostnaderna är beräk
nade utifrån den budgetmall som är uppställd för
Centrum för biologisk mångfald och inkluderar
Sveriges lantbruksuniversitet administrativa
pålägg. Vi har här valt att presentera två olika
ambitionsnivåer. En högre som möjliggör hela
genomförandet av programmet och en lägre som
möjliggör delar av programmet.
Kostnader för den högre ambitionsnivån:

Kostnader för personresurser och drift
• Lönekostnader
3 sakkunniga (100%), 50% jurist, 50% administratör
• Driftskostnader
Lokalhyra
Resor, info.material, driftskostnader
Summa driftskostnader
Kostnader för samverkansgrupper
Resekostnader, 5 grupper x 4 möten x 2 deltagare
Möteskostnader
Summa samverkansgrupper
Summa årliga kostnader
Engångskostnader
Utrustning och inredning mm
Tillkommer Projektmedel forskning och dokumentation

/år (kkr)
2 722
240
530
770
100
80
180
310

Summa löner drift och projektmedel
Tillkommer högskolemoms (8% avdrag)

770

180
3 672
310
250
4 232

Total kostnad för fem år
Medelkostnad per år för de fem första åren
Kostnader för server, dataanläggning o uppbyggnad av inrapporteringssystem
Lönekostnader och drift
Webb- och datasupport
Uppbyggnad av hemsidor, rapporteringsmallar, etc. (engångskostnad)
Driftskostnader
Utrustning
Server m tillbehör (program, backupsystem mm)

/5år (kkr)

21 160
1 841
23 001
4 600

/år (kkr)

/5år
(kkr)

278
15
24

1 388
15
120

80

80

Summa kostnader för datauppbyggnad
Tillkommer högskolemoms (8% avdrag)

1 603
140

Total kostnad för fem år
Medelkostnad per år för de fem första åren

1 743
349
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Till detta program bör kopplas utvecklandet
av en interaktiv webbtjänst och ett dataregister
över traditionell kunskap, vilket ger en effektiv
möjlighet att genomföra ex situ-bevarande av
kunskap.
Den totala kostnaden för den högre
ambitionsnivån blir således 24,7 miljoner
för en femårig verksamhet eller knappt 5
miljoner per år.
I den lägre ambitionsnivån har vi minskat sak
kunnig funktionen till totalt 1,5 heltidstjäns
ter, vilket får till följd att samverkansgrupp
funktionen uteblir. Samverkansgrupperna
får i så fall drivas i inom de statliga verkens
ordinariebudget eftersom det är dem som har
sannolikhet att göra störst samordningsvin
ster av den delen av programmet. Även det
nationella dataregistret och de särskilda do
kumentationsmedlen uteblir. Dessa uppgifter
får i så fall övertas av SOFI och länsmuseerna
respektive Statens kulturråd, Riksantikvarie
ämbetet och forskningsråden. Det nationella
programmet kommer då främst att ha som
syfte att sprida information rörande artikel
8j och fungera som samordnande rörande
andra aktörers verksamhet samt eventuellt
kunna bedriva viss egen dokumentation och
forskning.

Den totala kostnaden för den lägre ambitionsnivån blir således 11,9 miljoner för en
femårig verksamhet eller knappt 2,6 miljoner
per år.
Eftersom arbetet med att initiera ett sådant pro
gram med uppgifter som att rekrytera personal,
få in rutiner, upprätta ett nätverk och utveckla
webbplats tar tid rekommenderar vi initialt ett
femårigt förordnande och därefter med möjlig
het till ytterligare förlängning i femårsperioder.
Kostnaderna för KSLA att genomföra sina
åtaganden inom programmet för den högre
ambitionsnivån beräknas till 300 000 kr om
året och för den lägre till 200 000 kr.

1.3. Breddad kompetens på
museerna
Idag har vi en situation där såväl de lokala och
regionala museerna som de nationella ansvars
museerna anser sig vara underfinansierade och
underbemannade för att lyckas med sina upp
gifter relaterade till artikel 8j. Museerna har allt
mer blivit rena utställningslokaler och bedriver
allt mindre verksamhet inom forskning, doku
mentering och skötsel av samlingarna. För att
kunna göra en meningsfull insats vad gäller do
kumentation och analys av traditionell kunskap
med relevans för den biologiska mångfalden

Kostnader för den lägre ambitionsnivån:
Kostnader för personresurser och drift
• Lönekostnader
3 sakkunniga (50%), 50% jurist, 25% administratör
• Driftskostnader
Lokalhyra
Resor, info.material, driftskostnader
Summa driftskostnader
Summa årliga kostnader
Engångskostnader
Utrustning och inredning mm
Summa löner drift och projektmedel
Tillkommer högskolemoms (8% avdrag)
Total kostnad för fem år
Medelkostnad per år för de fem första åren
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/år (kkr)

/5år (kkr)

1 583
160
350
510

510
2 093

288

288
2 381

11 906
1 036
12 942
2 588
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är det nödvändigt med en bredare kompetens
hos personalen på exempelvis länsmuseer och
friluftsmuseer. Den bör inkludera såväl human
vetare, t.ex. museologer, etnologer och historiker
med inriktning mot de areella näringarna, som
naturvetare, framför allt biologer. Om man ska
lyckas med att uppfylla intentionerna i artikel 8j
så kan man även förvänta sig att de lokala mu
seerna har nära och fungerande kontakter med
lokala kunskapsbärare, som fiskare, djurägare
eller jordbrukare, för att kunna ge en så korrekt
skildring av den traditionella resurshanteringen
som möjligt. Detta skulle även indirekt kunna
bidra till att stärka positionen för den traditio
nella kunskapen i samhället
Centrum för biologisk mångfald menar att
det är främst länsmuseerna som behöver ökad
naturvetenskaplig kompetens. Dessa kan sedan
utifrån sitt regionala ansvar assistera övriga
mindre museer och hembygdsgårdar i arbetet.
De folkminnen som är kopplade till biologiska
resurser behöver en naturvetenskaplig gransk
ning för att man ska kunna avgöra uppgifternas
fullständighet, vilket också skapar en möjlighet
till ytterligare kompletteringar från uppgiftsläm
naren. Totalt sett har vi ett tjugotal länsmuseer
varav en del redan har naturvetenskaplig kom
petens bland sin personal. En exaktare analys
av museernas kompetensbredd är viktig för det
fortsatta bevarandearbetet.

trum för biologisk mångfald gjort närmare ana
lyser av möjligheterna att skapa framtida lokala
näringar ur enskilda traditionella innovationer
eller sedvänjor för att stärka processen med
landskapsutveckling av glesbygdsområden. Detta
skulle kunna vara en uppgift inom det föreslagna
nationella programmet.
Vi vill inleda denna utredning med att påpeka
att även om vi stundtals har kritiserat bitar av den
verksamhet som har bedrivits av statliga verk
och andra aktörer så är kritiken riktad utifrån
ett perspektiv baserat på en implementering
eller genomförande av artikel 8j. Det är inte
nödvändigtvis en kritik från respektive aktörs
nuvarande uppdrag eller speciella intressesfärer.
De kritiserade besluten kan i dagens situation
vara att betrakta som formellt korrekta även om
de motverkar intentionerna i artikel 8j. Vi har
således en process framför oss att försöka få kor
rekta beslut och gärningar att i framtiden också
överensstämma med artikel 8j och andra natio
nella och internationella överenskommelser.

1.4. Sammanfattning och slutsatser
I detta material har de internationella frågorna
inte beretts något större utrymme utan vi har
fokuserat på de nationella aspekterna av en im
plementering. Det är emellertid tydligt att Sverige
är berört också av frågor som gäller svensk
forskning och bioprospektering av traditionell
kunskap och genetiska resurser från andra län
der samt de omvända förhållandena, men detta
har inte specifikt utretts. En annan viktig fråga
är överföringen till andra länder, främst i tredje
världen, av kunskap och erfarenheter rörande
hur man i Sverige hanterar denna typ av frågor.
Dessa har emellertid inte framhållits specifikt i
denna utredning. Vidare har vi inte i inom Cen
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2. Traditionell kunskap och Konventionen om
biologisk mångfald
2.1. Konventionen om biologisk
mångfald
Det finns flera artiklar i Konventionen om biolo
gisk mångfald som direkt eller indirekt behand
lar frågeställningar som anknyter till traditionell
kunskap och ursprungs- eller lokalsamhällens
naturutnyttjande. Den som oftast refereras i
dessa sammanhang är artikel 8j, vilken handlar
om nyttjande och skydd av sådan kunskap som
kan ha betydelse inom naturvården och in situbevarande. Denna artikel har sedermera också
kommit att legitimera ursprungsfolkens krav
på rättigheter i stort och även för att berät
tiga användningen av forskningsinriktningen
etnobiologi i miljö- och naturvårdssamman
hang. Detta är en ganska långtgående tolkning
av den ursprungliga skrivningen i artikeln.
På konventionens hemsida på internet (http:
//www.biodiv.org/) kan man läsa att artikel
8j även är mycket nära sammankopplad med
artiklarna 10c, 16, 17.2 och 18.4, men att den
dessutom också har beröring med andra delar
av artiklarna 12, 17 och 19.
Artiklar utöver artikel 8j, som vi har bedömt
vara särskilt värda att beakta i sammanhanget tra
ditionell kunskap är 7a, 7c, 8a, 8m, 10c, 10d, 13a,
17.1 och 17.2. Utöver denna samling av artiklar
i Konventionen om biologisk mångfald finns det
emellertid även inslag med analoga tankegångar i
andra internationella dokument från Rio-konferen
sen 3–14 juni 1992, som Agenda 21 och Kommis
sionen för hållbar utveckling. Innan vi fördjupar
oss i artikel 8j och dess utveckling så ska vi ge en
översikt till de ovan uppräknade artiklarna ur mång
faldskonventionen. Vidare ska vi ge kommentarer
om på vilket sätt man skulle kunna koppla dessa
till traditionell kunskap och lokalsamhällen. Initialt
fördjupar vi oss emellertid i bakgrunds-artiklarna
1, 2 och 6, som förklarar syfte med konventionen
samt lite av det som bör göras.

I den första artikeln (art. 1) konstateras att målet
med konventionen är ”bevarandet av biologisk
mångfald, hållbart nyttjande av dess bestånds
delar och rättvis fördelning av nyttan som upp
står vid utnyttjande av genetiska resurser”. Det
är värt att notera att det i konventionen alltså
rekommenderas att biologisk mångfald inte
först och främst ska bevaras för sin egen skull
utan för det hållbara nyttjandet. De biologiska
resurserna ska förvaltas för framtiden men alla
levande organismer samtidigt ska kunna brukas
av människan under förutsättning att populatio
nerna inte utarmas. Den andra artikeln (art. 2)
ger förklaringar till den terminologi som används
i samband med fortsättningen av konventions
texten och i de beslut som fattas av de därpå
följande partsmötena.
I denna konvention avses med:
”Biologisk mångfald” variationsrikedomen
bland levande organismer av alla ursprung,
inklusive från bland annat landbaserade,
marina och andra akvatiska ekosystem
och de ekologiska komplex i vilka dessa
organismer ingår; detta innefattar mångfald
inom arter, mellan arter och av ekosystem.
”Biologiska resurser” innefattar genetiska
resurser, organismer eller delar av dessa,
populationer eller varje annan biotisk
komponent hos ekosystem med faktisk
eller potentiell användning eller värde för
mänskligheten.
(–––)
”Domesticerade eller odlade arter” arter hos
vilka den evolutionära processen har påverkats
av människor för att tillgodose dessas behov.
(–––)
”Ex situ bevarande” bevarandet av
komponenter av biologisk mångfald utanför
dessas naturliga livsmiljöer.
(–––)
”Livsmiljö” den plats eller typ av område
där organism eller population förekommer
naturligt.
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”In situ förhållanden” förhållanden, under
vilka genetiska resurser förekommer inom
ekosystem och naturliga livsmiljöer och,
för domesticerade eller odlade arter, i de
miljöer där de har utvecklat sina särskiljande
egenskaper.
”In situ bevarande” bevarande av
ekosystem och naturliga livsmiljöer
och bibehållande och återställande av
arter i dessas naturliga miljöer och, för
domesticerade eller odlade arter, i de
miljöer där de har utvecklat sina särskiljande
egenskaper.
(–––)
”Hållbart nyttjande” nyttjande av
komponenter av biologisk mångfald på ett
sätt och i en utsträckning som inte leder till
långsiktig minskning av biologisk mångfald,
varigenom dess potential att tillgodose
nuvarande och kommande generationers
behov och förväntningar bibehålls.

Dessa definitioner kan sägas vara de regler vilka
konventionen i fortsättningen ska följa.
Artikel 6 sammanfattas med titeln ”Allmänna
åtgärder för bevarande och hållbart nyttjande”
och ger en mycket översiktlig beskrivning av ak
tiviteter som de fördragsslutande parterna bör
genomföra. Själva detaljplaneringen lämnas åt de
enskilda staterna och de framtida partsmötena.
De bör:
a) Utveckla nationella strategier, planer
eller program för bevarande och hållbart
nyttjande av biologisk mångfald ( – – – )
b) integrera, så vitt möjligt och om så
är lämpligt, bevarandet och det hållbara
nyttjandet av biologisk mångfald i relevanta
sektoriella eller tvärsektoriella planer,
program och politiska riktlinjer.

Artikel 7 bär överskriften ”Identifiering och
övervakning” och handlar således om att iden
tifiera och övervaka biologisk mångfald, dess be
varande och hållbara nyttjande. Parterna bör:
a) Identifiera komponenter av biologisk
mångfald av betydelse för dess bevarande
och hållbara nyttjande med hänvisning
till den indikativa förteckning som anges i
bilaga I.
(–––)
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c) identifiera processer och kategorier av
aktiviteter som har, eller troligen kommer
att ha, betydande skadliga effekter för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av
biologisk mångfald, och övervaka deras
effekter genom provtagning och andra
metoder.
(–––)
Bilaga I. Identifiering och övervakning
1. Ekosystem och livsmiljöer: innehållande
stor mångfald, stora antal endemiska eller
hotade arter, eller vildmark; som erfordras
för migrerande arter; som är av social,
ekonomisk, kulturell eller vetenskaplig
betydelse; eller som är representativa, unika
eller förbundna med centrala utvecklingseller biologiska processer;
2. Arter och samhällen som är: hotade;
vilda släktingar till domesticerade eller
odlade arter; av medicinskt, jordbruks- eller
annat ekonomiskt värde; eller av social,
vetenskaplig eller kulturell betydelse; eller
av betydelse för forskning om bevarandet
och det hållbara nyttjandet av biologisk
mångfald, som t.ex. indikatorarter; och
3. Beskrivna genom och gener av social,
vetenskaplig eller ekonomisk betydelse.

Dessa punkter i artikel 7 kommenterar frågor
som direkt har med lokalbefolkningars dagliga
liv, närmiljö och nyttjande av den biologiska
mångfalden samt naturligtvis det långsiktiga
bevarandet av biodiversiteten att göra. Frågorna
berör även naturvårdsarbetets mest praktiska och
jordnära aspekter. Den traditionella hävdens be
tydelse och kanske ännu viktigare dess påverkan
på den biologiska mångfalden när den upphör
är en relevant fråga inom denna artikel och för
övrigt hela mångfaldskonventionen. Hävdens
betydelse för att skapa det diversifierade kul
turlandskapet är av oerhört stor betydelse för
den biologiska mångfalden. När hävden upphör
degenererar landskapet och med tiden uppstår
ofta ett mer homogent landskap. I början av
degenerationen kan den biologiska mångfalden
faktiskt öka för att sedan gå tillbaka. En studie
vid Institutionen för naturvårdsbiologi, Sveriges
lantbruksuniversitet, visade att antalet fynd av
kärlväxtsarter vid torplämningar i skogen i norra
Uppland var väsentligt fler än vid motsvarande
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referenslokaler. Detta visar att det störda land
skapet runt en sedan länge övergiven mänsklig
bosättning hade en större biologisk mångfald vad
gäller kärlväxter än skogslokaler med motsva
rande öppenhet och ljusförhållanden (Lötberg,
2003). När äldre bosättningar överges eller det
sker förändringar av landskapshävden leder det
till att kulturlandskapet växer igen och det ska
pas flera olika successionsstadier som totalt sett
skapar en rik biologisk mångfald. Ofta ersätts
emellertid den traditionella hävden med modernt
monokulturellt jord- eller skogsbruk, vilket mins
kar biodiversiteten. Lokalbefolkningar med det
som i artikel 8j benämns som ”traditionellt
livssätt”, t.ex. de som på olika sätt ägnar sig åt
traditionell hävd, är därför väsentliga att bevara.
Kartläggning av de brukandeprocesser som fö
rekommer i lokalsamhällen och deras inverkan
på den biologiska mångfalden bör således ses
som en prioriterad uppgift.
I artikel 8 om in situ-bevarande kan det utöver 8j
även vara relevant att hänvisa till skrivningarna i
artikel 8a. Parterna bör:
Inrätta ett system med skyddade områden
eller områden där särskilda åtgärder
behöver vidtas för att bevara biologisk
mångfald.

Även artikel 8m är relevant i dessa sammanhang
där det poängteras att parterna ska:
samarbeta om tillhandahållande av
finansiellt och annat stöd för in situ
bevarande angivet i punkterna a till l ovan,
särskilt till utvecklingsländer.

Sekvensen ”områden där särskilda åtgärder be
höver vidtas” för i dessa sammanhang tankarna
till hävdade naturskyddsområden eller det som
numera kan benämnas kulturreservat, dvs ett
område med skydd av helhetsmiljön för att visa
äldre tiders liv och landskap. Områden som vid
sidan av sina pedagogiska och estetiska värden
även kan utgöra refuger för den biologiska
mångfalden som är kopplad till den hävd som
har bedrivits under olika tidsperioder. Här kan
man även leka med tanken på ett utökat system
för jord- och/eller skogsbruksstöd som är direkt
knutet till äldre hävd och sådana jord- eller skogs
bruksåtgärder som är biodiversitetsbevarande el

ler –ökande helt utan de sedvanliga kraven att
producera varor i form av exempelvis spannmål,
kött eller timmer. Eventuella försäljningsvinster
borde då ses som rena bonusar. Ett sådant sys
tem som skulle kunna inbegripa traditionell hävd,
exempelvis hamling (lövtäkt), lövhagar, skottsko
gar, naturbete, slåtter, åkergödsling med tång,
aktiviteter som ofta utpekas som gynnsamma
för den biologiska mångfalden. Artikel 8j är den
mest centrala av konventionens artiklar vad gäl
ler verksamhet med inriktning mot traditionell
kunskap och ursprungs- eller lokalbefolkningar.
De undertecknande parterna bör:
respektera, bevara och bibehålla
kunskaper, innovationer och sedvänjor hos
ursprungliga och lokala samhällen med
traditionella livssätt som är relevanta för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av
biologisk mångfald, och främja en bredare
tillämpning av dessa, med godkännande
och deltagande av innehavarna av sådana
kunskaper, innovationer och sedvänjor,
samt främja rättvis fördelning av nyttan
som uppkommer vid utnyttjandet av sådana
kunskaper, innovationer och sedvänjor.

Denna skrivning ger utrymme för många tolk
ningar och denna del av artikel 8 har därför
bearbetats och utvecklats ytterligare under
partsmöten och expertgruppssammankomster.
Vad menas egentligen med ”ursprungliga och
lokala samhällen med traditionella livssätt som är
relevanta för…”? Vilka samhällen kan anses vara
sådana? Vad är en lämplig väg att ”respektera,
bevara och bibehålla kunskaper, innovationer
och sedvänjor”? På vilket sätt ska ”innehavarna
av sådana kunskaper” godkänna och delta i en
bredare tillämpning av kunskaperna? Hur ska en
”rättvis fördelning” av nyttan som uppkommer
främjas? Vad är det som ska fördelas? Detta var
några av många frågor som artikeln väcker bara i
sig själv. Artikeln kan emellertid ändå komma att
spela en mycket central roll i själva bevarandet och
återskapandet av ekosystem och livsmiljöer vilket
är en grundläggande förutsättning för bibehållan
det av livskraftiga populationer. Genom planerad
traditionell skötsel kan man från skadade miljöer
skapa ett diversifierat landskap, som kan användas
när ekosystem och hotade arter ska rehabiliteras.
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Även artikel 10 om ”Hållbart nyttjande av
komponenter av biologisk mångfald” berör lo
kalsamhällenas möjligheter att nyttja de levande
biologiska resurserna och därigenom påverka
mångfalden. Ett bevarande och hållbart bruk av
den biologiska mångfalden behövs för att möta
livsmedels-, hälso- och andra behov. I artikel 10c
framkommer att man bör sträva efter att:
skydda och uppmuntra sedvanligt nyttjande
av biologiska resurser i enlighet med
traditionella kulturella sedvänjor som är
förenliga med kraven för bevarande och
hållbart nyttjande.

Man ska således uppmuntra till bruk av de bio
logiska resurserna i enlighet med traditionella
kulturella sedvänjor samt på olika sätt skydda och
främja det traditionella naturbruket som fort
farande förekommer. Denna artikel motiverar
vetenskapliga undersökningar av lokalsamhälle
nas nyttjande av djur och växter i omgivningen
samt analyser av detta bruks hållbarhet och ge
nerella påverkan på den biologiska mångfalden.
Fortsättningen i samma artikel (10d) poängterar
vikten av att:
stödja lokalbefolkningar i att utveckla och
genomföra gottgörande åtgärder i skadade
områden där biologisk mångfald har
minskats.

Dagens produktionssystem inom de areella
näringarna gynnar inte ett småskaligt jord- eller
skogsbruk, verksamheter som till stor del har
format det biodiversitetsrika kulturlandskapet.
Därför bör insatser och regelverk som under
lättar för exempelvis småföretag att ägna sig åt
fäbodbruk med skogsbete vara i enlighet med
mångfaldskonventionens intentioner. Detta kan
man också uttyda ur artikel 10e som uppmanar
parterna att:
uppmuntra samarbete mellan egna statliga
myndigheter och den egna privata sektorn
om att utveckla metoder för hållbart
nyttjande av biologisk mångfald.

Artikel 12 berör forskning och utbildning som
kan främja bevarande och hållbart bruk av bio
logisk mångfald. Parterna bör:
a) Inrätta och bibehålla program för
vetenskaplig och teknisk utbildning och
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träning i åtgärder för identifierandet,
bevarandet och det hållbara nyttjandet av
biologisk mångfald och dess beståndsdelar
(–––)
b) främja och uppmuntra forskning som
bidrar till bevarandet och det hållbara
nyttjandet av biologisk mångfald ( – – – )

Detta är skrivningar som väl kan anses moti
vera det vetenskapliga studiet av och utbildning
rörande traditionellt nyttjande av de biologiska
resurserna samt utvärderingar av dessa nä
ringars långsiktiga påverkan på den biologiska
mångfalden. Sådana insatser inom forskning
och undervisning bör falla inom de akademiska
inriktningarna etnobiologi, etnoekologi, syste
mekologi och naturvårdsbiologi.
En annan artikel som kanske kan ses som mer
långsökt när det gäller det traditionella nyttjandet
av och förhållandet till djur och växter är artikel
13 med rubriken ”Allmän utbildning och medve
tenhet”. Den första delen (13a) av artikeln lyder
att parterna bör:
Främja och uppmuntra förståelse av
vikten av, och de åtgärder som erfordras
för bevarandet av biologisk mångfald,
liksom dess spridning genom media,
och innefattandet av dessa ämnen i
utbildningsprogram.

Att motivera ett bevarande av den biologiska
mångfalden enbart för dess egen skull kan av
många tyckas vara en lyx som vi inte kan unna
oss. Alla komponenter i den biologiska mång
falden är kanske inte heller oersättliga utifrån
en ekologisk synvinkel. Det kan därför vara
massmedialt och populärvetenskapligt riktigt
att betona vår etnobiodiversitet, dvs den stora
variation av djur och växter som vi traditionellt
har nyttjat och faktiskt i många fall fortfarande
nyttjar. I dessa sammanhang kan man också
poängtera att spektrat över den etnobiologiska
mångfalden, dvs det artpotpurri som är i bruk
idag skiljer sig från den mångfald som våra för
fäder nyttjade. Om den skillnaden extrapoleras
kan vi med stor sannolikhet förutsäga att våra
efterkommande kommer att finna nytta för
många arter eller genotyper som vi idag inte
nyttjar. Detta resonemang kan ge den icke-
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nyttjade biologiska mångfalden ett potentiellt
praktiskt värde i framtiden.

åsyftas i artikel 16 punkt 1. Det skall också,
där så låter sig göras, innefatta återförande
av information.

”Tillträde till och överföring av teknik” är rub
riken på artikel 16. Det är en artikel som berör
att alla fördragsslutande parter ska kunna få
tillgång till alla de tekniker som är relevanta för
bevarande och nyttjande av biologisk mångfald.
Parterna:

Om traditionell kunskap ska kunna nyttjas för
att underlätta in situ-bevarande, främja och en
tusiasmera allmänheten rörande bevarandet av
och samtidigt möjliggöra ett hållbart nyttjande
av den biologiska mångfalden bör den tillgänglig
göras. I dagsläget är mycket av den traditionella
kunskapen inte ens lättillgänglig inom staterna
och långt mindre mellan stater där man talar ett
annat språk. Detta gäller således både inom och
mellan de olika medlemsländerna. En genom
gång av den dokumenterade och den ännu inte
dokumenterade traditionella kunskapen gör
att den kan systematiseras och tillgängliggöras
både för avnämare inom landet och till andra
nationers nytta.

16.1. ( – – – ) åtar sig i
enlighet med bestämmelserna i denna
artikel att tillhandahålla och/eller underlätta
tillträde för och överföring till andra
fördragsslutande parter till/av tekniker
som är relevanta för bevarande och hållbart
nyttjande av biologisk mångfald eller som
utnyttjar genetiska resurser och som inte
orsakar skada på miljön.
(–––)
16.5. De fördragsslutande parterna,
med erkännande av att patent och andra
immaterialrättigheter kan ha en inverkan på
genomförandet av denna konvention, skall
samarbeta i detta avseende med förbehåll
för nationell lagstiftning och internationell
rätt i syfte att säkerställa att sådana
rättigheter understödjer och inte strider mot
dess mål.

Detta kräver att det finns en nationell kartlägg
ning av den traditionella kunskapen och forsk
ningsmässig utvärdering av de lokala näringarnas
påverkan på den biologiska mångfalden, både i
positiv och negativ bemärkelse. Artikel 17 som
refererar till utbytet av information rörande bl.a.
dessa traditionella tekniker mellan de fördrags
slutande parterna är mycket nära förknippad
med föregående paragraf:
1. De fördragsslutande parterna skall
underlätta utbyte av information från alla
offentligt tillgängliga källor som är relevanta
för bevarande och hållbart nyttjande av
biologisk mångfald, med hänsyn tagen till
utvecklingsländernas särskilda behov.
2. Sådant informationsutbyte skall innefatta
utbyte av tekniska, vetenskapliga och
socioekonomiska forskningsresultat,
såväl som information om tränings- och
övervakningsprogram, specialkunskaper,
ursprunglig och traditionell kunskap som
sådan och i förening med de tekniker som

Artikel 18 fokuserar på ”Tekniskt och veten
skapligt samarbete” och första paragrafen (art.
18.1) markerar att:
De fördragsslutande parterna skall främja
internationellt tekniskt och vetenskapligt
samarbete inom bevarande och hållbart
nyttjande av biologisk mångfald, där så är
nödvändigt, genom lämpliga internationella
och nationella institutioner.

Artikeln fortsätter sedan med att poängtera
behovet av att utvärdera och utveckla hur tradi
tionell kunskap ska kunna nyttjas för att främja
ett hållbart nyttjande av biologisk mångfald
(Art. 18.4):
De fördragsslutande parterna skall
i enlighet med nationell lagstiftning
och politik främja och utveckla
samarbetsmetoder för utveckling och
användning av teknik, däribland ursprunglig
och traditionell teknik, i syfte att uppnå
målen för denna konvention. För detta
ändamål skall de fördragsslutande parterna
även främja samarbete om utbildning av
personal och utbyte av experter.

Det är då alltså viktigt att man ur ett interna
tionellt perspektiv stimulerar möjligheter till
utbildning av svenska experter inom området
”ursprunglig och traditionell teknik” och även
underlättar utbyte av internationella experter.
Det är också av stor vikt att möjliggöra för
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personal från främst utvecklingsländerna att i
svensk regi utbildas i frågor som berör denna
konvention och att svenska experter kan bidra
till det internationella arbetet.
Den tjugonde artikeln berör de finansiella frå
gorna och markerar i sin första paragraf (artikel
20.1) vikten av att:
Varje fördragsslutande part åtar sig att
i överensstämmelse med sin förmåga
tillhandahålla finansiellt stöd och stimulans
till sådana nationella aktiviteter som syftar
till att uppnå målen för denna konvention,
i enlighet med sina nationella planer,
prioriteringar och program.

Fortsättningen av samma artikel poängterar
bland annat även vikten av finansiellt stöd till
utvecklingsländerna för att uppnå konventio
nens syften.
I propositionen ”En strategi för biologisk mång
fald” markerades den svenska regeringens syn
på de initiala åtgärder som krävdes efter mång
faldskonvention (1993/94:30). I denna står att
människans störningar av ekosystemen är en av
de viktigaste drivkrafterna till den biologiska va
riation som uppstår i naturen. Dessa störningar
skapar vinnare och förlorare. I propositionen
noteras det:
Människan har under mycket lång tid
påverkat ekosystem, även sådana som
ibland betecknas som ”orörda”, genom
jakt, jordbruk och skogsavverkning. Det
första jordbruket bedrevs av nomader
i skogsområden, där människan högg
ned skogen, brände marken och odlade
under två eller tre säsonger. Detta sätt
att odla gynnade de växter som snabbast
koloniserar jungfrulig mark. Exempel på
sådana arter är de växter som ofta kallas
ogräs. Våra stora jordbruksgrödor av
gräsarter tillhör de arter som har förmågan
att snabbt kolonisera jungfrulig mark och
är anpassade till säsongsbunden nederbörd
och återkommande störningar. Därför
valdes de som grödor.

Denna utveckling har sedan skapat en mängd
olika hävdmetoder som skapar störningar i
naturen. Detta har en lång kontinuitet som på
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senare tid har brutits allt mer. I propositionen
nämns att:
Jordbrukslandskapet är ett av
människan utvecklat ekosystem med
en historia på ungefär 6 000 år. En
stor del av den biologiska mångfalden
i jordbrukslandskapet är knuten till
naturbetesmarker och slåtterängar eller
igenväxningsstadier efter bete eller slåtter.
Brukaren har genom slåtter och bete
övertagit, vidmakthållit och tidvis utvidgat
naturliga vegetationsstrukturer som hyser
en flora och fauna anpassad till bete av vilda
djur, bränder m.m. ( – – – ) De senaste
årtiondenas utveckling har dock inneburit
en kraftig tillbakagång för mångfalden
i jordbrukslandskapet. Förändringar i
jordbrukslandskapet ingår i hotbilden för
ungefär en tredjedel av landets hotade,
sällsynta eller hänsynskrävande arter. ( – –
– ) Ett allt mer ensartat jordbrukslandskap
med borttagande av åkerholmar, trädridåer,
öppna diken, och småvatten är viktiga
orsaker. Vidare märks minskad areal
betesmark, förändringar av ogräsfloran och
effekter på markfaunan av användning av
handelsgödsel och bekämpningsmedel.

Utöver detta har dikning av våtmarker, reglering
av vattendrag, lokal överbetning av fjällandskapet,
övergödning, försurning och utsläpp av miljögifter
skapat andra förutsättningar än de som har rått
under lång tid. Den industriella driftens bakslag på
naturen. Därför inleddes under början av 1990-talet
en period där naturvårdsarbetet också inriktades på
”miljöer som är värdefulla ur kulturmiljösynpunkt”,
vilket resulterade i en önskan att naturvården också
borde samordnas med vården av naturmiljöns
kulturvärden. Propositionen poängterar också att
många av de traditionella brukningsmetoder som
krävs för att bevara kulturlandskapet och dess bio
logiska mångfald inte längre är lönsamma ur ett
företagsekonomiskt perspektiv. Man menar vidare
att det hos brukarna ofta finns ett intresse att värna
om natur- och kulturarvet om det finns utrymme
för det. Kopplingen mellan biologisk mångfald,
människan och kulturmiljöer är ett återkommande
tema i propositionens text. Man poängterar även
vikten av såväl kulturväxternas som lantrasernas
genresurser (1993/94:30).
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2.2. Utvecklingen under
efterföljande konventionsmöten
Sedan mångfaldskonventionens signerande 5
juni 1992 har diskussionerna och arbetet med
konventionens syften fortsatt. Det har hittills
hållits sex partsmöten med ”Conference of the
Parties” (COP), den styrande församlingen inom
konventionen, under vilka bland annat artikel
8j successivt har utvecklats och förtydligats.
Dessutom har flera specialgrupper rörande
traditionell kunskap vuxit fram vilket har re
sulterat i det bakgrundsmaterial som har legat
till grund för besluten vid COP-mötena. Under
24–28 november 1997 hölls inom konventionen
”Workshop on traditional knowledge and bio
logical diversity” i Madrid, Spanien. Vidare har
”Ad Hoc Open-ended Inter-Sessional Working
Group on Article 8(j) and Related Provisions of
the Convention on Biological Diversity” sam
mankommit i Sevilla, Spanien, 27–31 mars 2000
respektive Montreal, Kanada, 4–8 februari 2002
och 8–12 december 2003. Ytterligare en grupp
knuten till denna del av konventionen ”Ad Hoc
Technical Expert Group on Traditional Know
ledge and the Clearing House Mechanism” har
inrättats och sammanträtt i Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, 24–26 februari 2003. Dessutom
har ett nära samarbete mellan konventionen
och WIPO (World Intellectual Property Orga
nization) inletts för att skapa riktlinjer rörande
rättigheter till traditionell kunskap. Här nedan
följer en kronologisk genomgång av de beslut
som har fattats och resonemang som har förts
inom konventionen.

2.2.1. År 1994.
I Nairobi, Kenya, hölls 20 juni–1 juli 1994 den
andra sammankomsten av ”Intergovernmental
Committee on the Convention on Biological Di
versity”. Till detta möte hade det framtagits ett
dokument (UNEP/CBD/IC2/11) av ”OpenEnded Intergovernmental Meeting of Scientific
Experts on Biological Diversity” (Mexico City
11–15 april 1994). Detta dokument innehöll en
rekommendation om hur man skulle kunna inte

grera traditionell och modern kunskap i skötseln
av biologisk mångfald:
Annex VII. Sätt att integrera kunskap,
innovationer och sedvänjor hos ursprungsoch lokalsamhällen med traditionella livssätt
i den moderna skötseln.
1. Som vetenskapsmän konstaterar vi att
detta inte är en enbart vetenskaplig fråga,
men samtidigt är det nödvändigt att blanda
in vetenskapsmän i frågan.
2. Själva frågan måste omformuleras.
Utmaningen är inte att identifiera sätt
att integrera kunskap, innovationer
och sedvänjor hos ursprungs- och
lokalsamhällen med i den moderna
skötseln. Frågan är snarare att i samarbete
med ursprungs- och lokalsamhällena
identifiera, vilka moderna hjälpmedel som
kan vara till nytta för dem och hur dessa
kan användas för att de ska kunna stärka
och utveckla en egen strategi för bevarande
och hållbart nyttjande av biologisk
mångfald. Samtidigt som man respekterar
deras intellektuella och kulturella integritet
och egen syn på utveckling.
3. För att närma oss en så komplex
fråga måste vi till vårt förfogande ha en
kritisk översikt av framgångshistorier och
misslyckanden, en analys av vetenskapliga
komponenter och ett övergripande
teoretiskt ramverk. Det finns också
ett behov att erkänna den traditionella
kunskapens värde och följaktligen utveckla
mekanismer för ett lämpligt skydd av och
kompensation för sådan kunskap. Detta
kan erhållas genom:
(a) att sammanställa tillgänglig information
med stöd av en specialistgrupp;
(b) organisera workshop(s);
(c) utveckla rekommendationer för att
utveckla en interkulturell strategi för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av
biologisk mångfald.
4. Denna process måste genomgående
involvera specialister med bakgrund
i antropologi och etnobiologi samt
jurister som har arbetat på fältet
med att representera ursprungs- och
lokalsamhällen.
5. Detta ska genomföras i samarbete med
en mängd gräsrots-, lokala, regionala,
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nationella och internationella myndigheter
och organisationer involverade i sådana
frågor.

Det första partsmötet (COP 1) hölls 28 novem
ber–9 december 1994 i Nassau, Bahamas, och
handlade främst om administrativa spörsmål för
att få igång verksamheten. Man efterlyste emel
lertid projekt som kunde stärka inflytandet av
lokal- och ursprungsbefolkning i arbetet med
bevarandet av biologisk mångfald och dess
hållbara nyttjande. En preliminär arbetsord
ning beslutades och frågor rörande traditionell
kunskap och lokal- och ursprungsbefolkningar
hänsköts till tredje partsmötet (UNEP/CBD/
COP/1/17). Följaktligen behandlade rapporten
från det första mötet för ”Subsidiary Body on
Scientific, Technical and Technological Advice”
(SBSTTA) till det andra partsmötet inte heller
dessa frågor (UNEP/CBD/COP/2/19).

2.2.2. År 1995.
Vid det andra partsmötet (COP 2) 6–17 no
vember 1995 i Jakarta, Indonesien, diskuterades
artikel 6 (generella metoder för bevarande och
hållbart nyttjande) och artikel 8 (in situ-beva
rande). Denna diskussion inskränkte sig emel
lertid till uppmaningar om utbyte av erfarenheter
och information om hur man kan verka inom
dessa artiklar. Någon fördjupning på traditionell
kunskap eller nyttjande av naturresurserna åter
finns inte i rapporterna från mötet. Det finns
emellertid ett uttalande till ”Intergovernmental
Panel on Forests” rörande skogar och biologisk
mångfald (dec. II/9)
13. Aktiviteter rörande in-situ-bevarande
av skogen i enlighet med artikel 8 i
Konventionen om biologisk mångfald,
inklusive inrättandet och skötseln av
skyddsområden, har en viktig roll att spela
inom uppfyllandet av biodiversitetsmålen
och hållbart skogsbruk och bör därför
integreras i planer för skogsbruket och
markutnyttjande. I detta sammanhang
är bevarandet av ur-/gammalskog och
ekologiskt mogen sekundärskog av särskild
vikt. Primär/naturskog och ekologisk
mogen sekundära skogsekosystem är av
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särskilt intresse. Alla involverade, speciellt
de som förvaltar skogen, måste kunna delta
i en öppen och transparent beslutsprocess,
som särskilt tar hänsyn till skogens många
funktioner och involverar alla intressenter,
inklusive ursprungs- och lokalsamhällen
(IPF Agenda item 1.1.).

I detta markeras att även ursprungliga och lokala
samhällen bör vara delaktiga i beslutfattande som
rör skogens förvaltning på grund av det mång
sidiga nyttjandet av skogen. Vidare fattades vid
det andra partsmötet också beslutet att låta göra
preliminära studier av vilka effekter bevarandet
av biologisk mångfald och rättvis fördelning har
på immaterialrätt. Speciellt skulle man undersöka
förhållandet mellan immaterialrätter och beva
randet och skyddet av traditionell kunskap och
sedvänjor hos ursprungliga eller lokala samhällen
och vilken roll patent och andra immaterialrätter
kan spela för att uppmuntra till rättvis fördelning
(Decision II/12 Intellectual property rights). Till
mötet hade sekretariatet även utarbetat en skri
velse ”Approaches and experiences related to
the implementation of articles 6 and 8 of the
Convention on biological diversity” där bland
annat önskvärda åtgärder förknippade med
artikel 8j radades upp:
(a) eliminera ”perversa” incitament
som uppmuntrar till överutnyttjandet
av biologiska resurser, övergivandet av
traditionella sedvänjor, växtsorter, lantraser
och förstörelsen av ekosystem (se Artikel 11);
(b) skydda och uppmuntra till sedvänjor
och innovationer i nyttjandet av biologiska
resurser för att skapa ett system av
incitament och motverkande incitament;
(c) utföra etnobiologiska
forskningsprogram för att identifiera
och dokumentera traditionell kunskap,
innovationer och sedvänjor (se Artikel 12b);
(d) antaga lagstiftning som kräver
godkännande av och vinstdelning
med traditionella samhällen (kanske
överensstämmande med lagstiftning
rörande genetiska resurser);
(e) antaga speciell lagstiftning eller andra
åtgärder för att möjliggöra för traditionella
samhällen att skydda och kontrollera sin
kunskap, sina innovationer och sedvänjor;
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(f) samarbeta med professionella
organisationer för att utveckla etiska
riktlinjer och regler vad gäller insamling
av, spridning av och vinstdelning för
traditionell kunskap, innovationer och
sedvänjor;
(g) utveckla övergripande program för
att utbilda traditionella samhällen i att
förhandla rörande överenskommelser om
vinstdelning;
(h) samarbeta med organisationer och
lokala föreningar med att identifiera
potentiella vinster och redan befintliga
vinster för samhället;
(i) öka allmänhetens medvetenhet om
värdet av traditionell kunskap, innovationer
och sedvänjor; och

(j) samarbeta med andra stater som
har implementerat Farmer’s Rights inom
FAO Global System for the Conservation
and Utilization of Plant Genetic Resources.
Vidare rekommenderas medlemsländerna att
utveckla en politik och lagstiftning som främjar
ett ökat användande av sådana kunskaper, inno
vationer och sedvänjor, samtidigt som man upp
muntrar traditionsbärarna och tillförsäkrar dem
en rättvis vinstdelning (UNEP/CBD/COP/2/
12). Dessa tankegångar inkluderades emellertid
inte i något beslut från partsmötet.

2.2.3. År 1996.
Till det andra mötet med ”Subsidiary Body on
Scientific, Technical and Technological Advice” i
Montreal, Kanada, (2–6 september 1996) utveck
lade sekretariatet ett arbetsdokument rörande
traditionell kunskap ”Knowledge, innovations
and Practices of Indigenous and Local Com
munities” (UNEP/CBD/SBSTTA/2/7). I
detta dokument inleddes en analys av artikel 8j.
Mötet resulterade i en annan skrivelse ”Report
of the Subsidiary Body on Scientific, Techni
cal and Technological Advice on the Work of
its Second Meeting” som gick vidare till det
kommande tredje partsmötet senare samma år
(UNEP/CBD/COP/3/3). Rekommendatio
nerna från detta möte är att traditionell kunskap
är av vikt för uppfyllandet av intentionerna med
mångfaldskonventionen, att det krävs att repre

sentanter från ursprungs- och lokalbefolkningar
involveras i arbetet och att en särskild ”indige
nous knowledge post” tillsätts på konventionens
sekretariat.
Vid det tredje partsmötet (COP3) i Buenos
Aires, Argentina, 4–15 november 1996 disku
terades implementeringen av artikel 8j särskilt
i enlighet med beslutet COP II/18 varför ett
särskilt dokument utarbetades (UNEP/CBD/
COP/3/19). Man konstaterade att artikel 8j var
nära sammanlänkad med artiklarna 10c, 17.2 och
18.4 och att man därför borde behandla dessa
samtidigt när man begrundar ursprungliga och
lokala samhällens rättigheter. I samband med
dessa diskussioner behandlades också ett doku
ment med titeln ”Farmers’ rights and rights of
similar groups. The rights of indigenous and
local communities embodying traditional lifesty
les: experience and potential for implementation
of Article 8 (j) of the Convention on Biological
Diversity” (UNEP/CBD/IC/2/14) som sam
manställdes vid andra sessionen för ”Inter
governmental Committee on the Convention
on Biological Diversity” i Nairobi, Kenya, 20
juni–1 juli, 1994. Man menade att ursprungliga
och lokala samhällen hade utvecklat, bevarat
och hållbart nyttjat de biologiska resurserna i
sin närhet under mycket lång tid, ofta tusentals
år. Dessa samhällen kunde därför förväntas ha en
”detaljerad kunskap rörande flora och fauna och
ekologiska processer inom de ekosystem där de
lever. De ansågs även ha lärt sig nyttja en mängd
olika växter och djur som föda, mediciner och
för andra ändamål. Man framhöll att traditionell
kunskap hade och skulle även fortsättningsvis
komma att ge forskare viktiga ledtrådar för agri
kulturella, medicinska och industriella ändamål.”
Ursprungliga och lokala samhällen påstods även
spela en mycket viktig roll i det lokala tillämpan
det av de bevarandeåtgärder som framkommer.
Konventionen erkände därför vikten av ur
sprungliga och lokala samhällen för bevarandet
och det hållbara nyttjandet av den biologiska
mångfalden. Man ansåg också att dessa samhäl
len skulle få dela eventuella vinster från idéer
och uppfinningar som uppkom utifrån deras
kunskaper eller tekniker. Man menade också att
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de olika kraven i artikel 8j kunde delas upp i tre
punkter. Varje stat skulle utifrån sin nationella
lagstiftning sträva efter att:

syfte att skydda dessa folks rättigheter och
garantera respekt för deras integritet.
2. Dessa program skall innefatta åtgärder
för att
a) säkerställa att medlemmar av dessa folk
på jämlika villkor åtnjuter de rättigheter
och möjligheter som enligt den nationella
lagstiftningen tillkommer andra medlemmar
av befolkningen;
b) främja det fulla förverkligandet av dessa
folks sociala, ekonomiska och kulturella
rättigheter med hänsyn till deras sociala
och kulturella identitet, deras sedvänjor och
traditioner samt institutioner. ( – – – )

(iii) uppmuntra rättvis fördelning
av vinster som uppkommer genom
nyttjandet av sådana kunskaper,
innovationer och sedvänjor.
Partsmötet poängterade också att den allmänna
hållningen i konventionen lämnade till varje
fördragsskrivande part att ta ställning till hur
detta ska implementeras (UNEP/CBD/COP/
3/19).
Samma skrivelse (UNEP/CBD/COP/3/19)
informerade dessutom om andra internationella
fördrag som hade direkt beröring med mång
faldskonventionens budskap rörande ursprung
liga och lokala samhällen. Man summerade där
för av vissa relevanta artiklar ur ”International
Labour Organization Convention No. 169:
Convention on Indigenous and Tribal Peoples
in Independent Countries” (ILO:s konvention
nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk i själv
styrande länder). En konvention från 7 juni 1989
som bygger på ILO nr 107 ”Indigenous and Tri
bal Populations Convention” från 1957. I första
artikeln, andra paragrafen av ILO-konventionen
nr 169 framgår det att om ett folk själva anser att
de är att betrakta som ett ursprungsfolk ska detta
betraktas som ett avgörande kriterium för om
de ska omfattas av denna konvention. På samma
sätt som i mångfaldskonventionens artikel 8j an
ses det i ILO nr 169 att ursprungsbefolkningar
har kulturella sedvänjor som ska respekteras. I
andra artikeln konstaterar man att:

Den fjärde artikeln betonar vikten av att särskilda
insatser ska utarbetas för att skydda dessa folks
medlemmar, organisationer, egendom, arbete,
kultur och omgivande landskap. Dessa insatser
ska även ske i enlighet med deras egen fria vilja.
I samband med landutnyttjande framgår det i
artikel 13 att regeringar ska respektera de kul
turella och religiösa värderingar som dessa folk
har kopplade till de områden där de bor. Artikel
14 poängterar att konventionens medlemmar ska
erkänna dessa folks äganderätt över de områden
som de traditionellt har bebott samt nyttjanderät
ten av områden som de traditionellt har brukat
för sitt uppehälle. Särskilt vikt läggs dessutom
vid att nomadiserande och växelbrukande folk
ska respekteras. Den femtonde artikelns första
paragraf framhäver dessa folks rättighet till de
naturresurser som finns inom deras landom
råden, rättigheter som inkluderar deltagande
i skötsel, utnyttjande och bevarande av dessa
resurser. ILO Convention No. 169 hade fram
till 22 april 2003 ratificerats av sjutton länder (Ar
gentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Costa Rica,
Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador,
Fiji, Guatemala och Honduras, Mexiko, Neder
länderna, Norge, Paraguay, Peru och Venezuela).
Sverige har ännu inte ratificerat denna konven
tion, men kan enligt Utrikesdepartementet tro
ligen förväntas göra det inom ett par år. Det är
framför allt artikel 14 som har orsakat dröjsmålet
i undertecknandet.
Man konstaterade även att FN:s kommis
sion för mänskliga rättigheter inkluderar frågor
rörande ursprungsbefolkningarnas rättigheter

(i) respektera, skydda och bevara
kunskap, innovationer och sedvänjor hos
ursprungliga och lokala samhällen med
traditionella livssätt som är relevanta för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av
biologisk mångfald;
(ii) uppmuntra en mer omfattande
användning av sådana kunskaper,
innovationer och sedvänjor med
traditionsbärarnas godkännande och
deltagande;

1. Regeringarna skall ha ansvaret för att,
under medverkan av berörda folk, utveckla
samordnade och systematiska program i
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och hade inrättat en särskild arbetsgrupp
”Working Group on Indigenous Populations”
för dessa diskussioner. Dessutom hade FN via
”United Nations Development Programme”
(UNDP) utvecklat ”Guidelines for support to
indigenous peoples” utifrån ILO Convention
No. 169 och ”Draft Declaration on the Rights
of Indigenous Peoples” från ”Working Group
on Indigenous Populations”. Den tjugoandra
paragrafen lyder:
Projekt som samlar in, använder och/
eller baseras på ursprunglig traditionell
kunskap bör inkludera insatser som
främjar erkännandet av denna kunskap
som ”intellektuell egendom”, samt
insatser som förebygger spridandet av
denna kunskap utan i förväg lämnat
informerat medgivande från ”ägarna” eller
utan bekräftelse eller kompensation till
traditionsbärarna av denna kunskap.

Dessa tankar och riktlinjer har sedan utvecklats
till dokumentet ”UNDP and Indigenous Peop
les: A Policy Of Engagement” från år 2002.
UNDP stöder även ”Indigenous Know
ledge Programme” som implementeras via
”Indigenous Peoples Biodiversity Network”
(IPBN) och ”International Development Re
search Centre” (IDRC), vilka inkluderar tankar
rörande ursprungsbefolkningar, traditionell
kunskap och rättvis fördelning. Inom arbetet
med ”Indigenous Knowledge Programme”
har också flera regionala möten för ursprungs
befolkningar hållits. Eftersom intresset för
traditionell kunskap och lokalsamhällen hade
ökat på senare år kunde man också se ett ökat
antal nätverk som sysslade med dessa frågor
(UNEP/CBD/COP/3/19).Världsbanken har
upprättat ett operativt direktiv (OD 4.20) för
frågor rörande ursprungsbefolkningar i vilket
direkta kontakter med representanter för folken
i fråga eftersträvades. I dessa kontakter skulle
Världsbanken tillvarata traditionell kunskap
och ursprungliga samhällen i samband med in
vesteringar. Även andra internationella banker
har utvecklat liknande riktlinjer och exempelvis
”Inter-American Development Bank” (IDB)
utarbetade sina riktlinjer redan 1990 rörande

miljö- och socialpåverkan av sina projekt. Dessa
riktlinjer inkluderade:
erkännandet att ursprungsbefolkningar
har ett unikt socio-kulturellt arv som ska
bevaras till framtida generationer, har en
viktig roll för den biologiska mångfalden
i de ekosystem i vilka de bor och är
mycket värdefulla källor till kunskap om
tropiska arter och teknologier för skötsel
av känsliga ekosystem; denna kunskap
ska bevaras, förstås och nyttjas; och att
ursprungsbefolkningarna ska erkännas som
en naturlig del för att lösa frågor rörande
bevarandet av miljön.

Under 1995 inrättade IDB en särskild avdelning
”Indigenous Peoples and Community Develop
ment Unit” vars arbete har varit att utveckla stra
tegier för hur man ska arbeta med frågor rörande
ursprungsbefolkningar och resursutnyttjande.
I dokumentet UNEP/CBD/COP/3/19 be
skrevs också ingående hur man avser att de sta
ter som hade ratificerat mångfaldskonventionen
skulle tolka de tre viktiga punkterna i artikel 8j.
Den första punkten:
(i) respektera, skydda och bevara
kunskap, innovationer och sedvänjor hos
ursprungliga och lokala samhällen med
traditionella livssätt som är relevanta för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av
biologisk mångfald;

Denna ståndpunkt återfanns också i artikel 10c.
Det tredje partsmötet menade att biologisk
mångfald bevaras och ökas med hjälp av kun
skap, innovationer och sedvänjor hos ursprung
liga eller lokala samhällen och att bevarandet av
biologisk mångfald därför gick hand i hand med
bevarandet av kulturell mångfald. Dessa samhäl
lens överlevnad måste därför underlättas genom
att man skulle låta dem nyttja den biologiska
mångfalden, dvs. deras traditionella landområ
den, och därigenom bevara och utveckla sina
traditionella kunskaper och sedvänjor. Detta gör
att regeringarna bör erkänna och garantera de
ursprungliga och lokala samhällenas rättigheter
till dessa områden. Så länge sådana rättigheter
inte garanteras kommer kulturell mångfald och
därmed biologisk mångfald och traditionell eko
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logisk kunskap att försvinna. Ordet respektera i
artikeln ansågs enligt partsmötet inkludera dessa
samhällens besittningsrätt till sina landområden.
Konventionens parter bör därför skapa ett regel
verk och en administrativ apparat som säkerstäl
ler rätten till land. Med respektera inkluderades
också att ge traditionell kunskap, innovationer
och sedvänjor en likvärdig status som andra
typer av kunskap, innovationer och sedvänjor.
Relevant traditionell kunskap ska därför jämställas
med vetenskaplig kunskap och relevanta innova
tioner från ursprungliga och lokala samhällen
ska ha ett likartat skydd som vetenskapliga eller
teknologiska innovationer. På samma sätt ska
relevanta sedvänjor och traditionellt bruk anses
vara likvärdigt, om inte överlägset, ”modernt”
nyttjande av de biologiska resurserna genom
jordbruk, fiske, medicinskt bruk eller för annat
syfte. Ett respekterande måste inte nödvändigtvis
bygga på finansiell grund utan kan innebära att
traditionsbärarna kan inkluderas i undervisning
eller att man på annat sätt offentligt erkänner den
nytta som samhället har av traditionell kunskap.
Dokumentet poängterar också att man måste
identifiera kunskap, innovationer och sedvänjor
som är relevanta för bevarandet och det hållbara
nyttjandet av biologisk mångfald och traditionellt
bruk som är kompatibelt med kraven på beva
rande och hållbart nyttjande. Det framhölls att
ett respekterande av kunskap, innovationer och
sedvänjor hos ursprungliga eller lokala samhällen
kommer att vara förenad med en förändring i
attityder från myndigheter, akademiska institu
tioner och samhället i stort, något som gör att
artikel 13 om ”allmän utbildning och medveten
het” också har en ökad betydelse även för artikel
8j. Insatser rörande bevarandet av traditionell
kunskap bör inbegripas i de initiativ som krävs
i artikel 11 om styrmedel:
Varje fördragsslutande part skall, så
vitt möjligt och om så är lämpligt, vidta
ekonomiskt och socialt sunda åtgärder
som stimulerar bevarandet och det hållbara
nyttjandet av beståndsdelar av biologiska
resurser.

Den andra punkten av analysen av artikel 8j rör
skrivningarna angående att:
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(ii) främja en bredare tillämpning av sådana
kunskaper, innovationer och sedvänjor
med traditionsbärarnas godkännande och
deltagande

Om parterna inte uppfyller avsikten att respek
tera, skydda och bevara kunskap, innovationer
och sedvänjor enligt ovan kommer kulturell
mångfald att förloras och med den traditionell
kunskap, vilket kommer att innebära att det
kommer att finnas en mindre mängd traditio
nell kunskap som kan få en bredare användning.
Mångfaldskonventionens sekretariat kommente
rade till ”Intergovernmental Panel on Forests”
att traditionell skoglig kunskap består av följande
sammanlänkade företeelser:
i) information om olika fysiska, biologiska
och sociala komponenter i en viss typ av
skogslandskap
ii) regler för hur man nyttjar resurserna utan
att irreversibelt skada dem
iii) förhållandet mellan de olika brukarna
iv) kunskap för att kunna nyttja de enskilda
resurserna som är nödvändiga för den
lokala befolkningens uppehälle, hälsa,
handel och ritualer
v) en världsåskådning som inbegriper allt
detta i ett sammanhang förknippat med
ett långsiktigt och holistiskt perspektiv i
beslutsprocesserna

Denna typ av kunskap får man inte tillskansa
sig hur som helst. Det krävs medgivande av
traditionsbärarna. Men mycket traditionell kun
skap saknar betydelse utanför sitt ursprungliga
naturområde och det är sannolikt att den därför
kommer att ha litet värde för andra områden.
Den har oftast mest värde för att underlätta en
hållbar skötsel av ursprungslandskapet. Det är
därför av vikt att parterna först analyserar vilken
potential som den traditionella kunskapen har
för en bredare användning på lokal- eller eko
systemnivå. Detta bör ske genom samarbeten
rörande planering och skötsel. Runt om i världen
pågår försök hur sådana samarbeten ska kunna
fungera metodologiskt. Deltagande och god
kännande från traditionsbärarna kräver i förväg
lämnat informerat medgivande (prior informed
consent) och ömsesidigt godkännande. För att
ett sådant samarbete ska kunna utvecklas måste
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traditionsbärarna känna sig säkra på att de har
rätt att nyttja sina landområden, att de har samma
status som andra medlemmar i samarbetet och
att samarbetet strävar efter ett gemensamt syfte
som är kompatibelt med deras kulturella och
ekologiska värderingar. Likaså krävs att lokal
befolkningarna får lära sig förhandlingsteknik,
sitt lagliga stöd och andra praktiska frågor som
är aktuella inom samarbetet. När ett samarbets
projekt väl har etablerats så samarbetar man för
att förstå landskapet utifrån både traditionella lo
kal och globala synvinklar för att undersöka hur
kunskapen ska kunna nyttjas. Hur detta arbete
ska gå till går inte att reglera utan måste utvecklas
genom en kunnig och insiktsfull dialog. Enligt
UNEP/CBD/COP/3/19 tyder mycket på att så
fort regeringar har erkänt värdet av traditionell
kunskap och dess natur samt accepterat behovet
att förvalta naturresurserna genom lokala sam
arbetspartners så kan sådana samarbetsarrang
emang bli både möjliga och effektiva.
Av två skäl ansåg man att traditionell kunskap
kunde erbjuda en stark grund för utvecklandet
av hållbar förvaltning av ekosystemen. För det
första bedömdes kvaliteten vara hög på den in
formation man fick från lokalbefolkningen som
hade levt i ekosystemet i många generationer. Vi
dare hade de flesta lokalbefolkningar ett särskilt
förhållande till sitt lokala landskap och därför en
speciell benägenhet för en hållbar förvaltning av
ekosystemet. Visserligen kunde inte ursprungliga
eller lokala samhällen allt och de kunde inte heller
förvalta varje enskild komponent i ett ekosystem.
Bristerna i deras kunskap gjorde att de inte fullt
ut kunde nyttja samtliga resurser. De traditionella
systemen hade emellertid stora felmarginaler
och hållbarheten berodde mycket på att antalet
nyttjare av den biologiska mångfalden begrän
sades på olika sätt. Därför återfinns ofta sociala
metoder att minska överdrivet bruk genom att
minska fertiliteten eller att på olika sätt begränsa
områdens tillgänglighet över tiden. Gles befolk
ning skapar en större förmåga hos ekosystemet
att buffra mot olika mänskliga misstag. Således
kan det traditionella bruket vara hållbart under
förutsättning att förhållandena förblir något så

när konstanta. Om befolkningen ökar, den so
ciala kontrollen upphör eller ifall nya teknologier
introduceras så rubbas det traditionella syste
met snabbt. Det finns emellertid möjligheter att
man selektivt kan stabilisera nyttjandet genom
att öka antalet olika komponenter i bruk. Detta
kräver emellertid traditionsbärarnas medverkan
för att kunna utvärdera hur ekosystemen ska
förvaltas och vilka nya idéer som möjligen kan
appliceras.
Man framhävde även att traditionell kun
skap inte var statisk utan en kombination mel
lan ackumulerad kunskap, innovationer och
anpassningar till det traditionella systemet. Om
man gynnar den folkliga traditionella kunska
pen på samma sätt som man har gynnat den
vetenskapliga kunskapen så är det sannolikt att
den substantiellt kan komma att bidra till nya
tekniker för bevarande och hållbart nyttjande
av biologisk mångfald. Artiklarna 16.1, 17.2
och 18.4 handlar om utbyte av information och
kunskap samt utveckling av tekniker av såväl
traditionellt som vetenskapligt slag. Ett utbyte
som måste ske efter ömsesidigt godkännande.
Det har också diskuterats huruvida man ska
fråga sig vilka tekniker och vilken kunskap som
lokalsamhällena kan ge det moderna samhället
eller om man ska vända på frågeställningen.
Vad kan det moderna samhället ge för tekni
ker och kunskap för att gynna de traditionella
livsätten?
Den tredje delen av analysen av artikel 8j handlar
om att:
(iii) uppmuntra rättvis fördelning av
vinster som uppkommer genom nyttjandet
av sådana kunskaper, innovationer och
sedvänjor.

Mångfaldskonventionens parter markerar att det
är önskvärt med en rättvis fördelning av eventu
ella vinster. Frågan är emellertid hur beräkningen
och fördelningen av eventuella vinster ska gå till.
I vilken utsträckning kan man tillämpa redan ex
isterande immaterialrättsliga system och i vilken
omfattning måste nya system skapas? Att arbeta
med specifika kontrakt för varje enskilt ärende
kommer sannolikt att vara både tidsödande och
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resurskrävande. Ett framkommet förslag till
ett sui generis-system för immaterialrätt i detta
sammanhang är ”Traditional Resource Rights”
(TRR):
Termen Traditonella resursrättigheter
[Traditional Resource Rights] (TRR) har
utvecklats för att definiera de olika
rättssystem som kan användas i detta
sammanhang för att skydda, kompensera
och bevara. [ … ] TRR är ett integrerat
rättsbegrepp, som erkänner den oupplösliga
länken mellan kulturell och biologisk
mångfald, och som styrs av principerna
bakom mänskliga rättigheter, dvs. de
basala mänskliga rättigheterna ( – – – )
rättigheten att skydda kulturell egendom,
folklore och kulturarv; erkännandet
av kulturlandskapen; erkännandet av
sedvanerätt och rättsliga sedvänjor;
och bönders rättigheter, [ … ] Dessa
rättigheter är jämställda och helt och hållet
i enlighet med Konventionen om biologisk
mångfald eftersom framtidsutsikterna för
traditionella folk också bestämmer och
bestäms av läget för den globala biologiska
mångfalden. Det är betecknande att de inte
är överensstämmande med åtaganden inom
GATT/WTO och FAO/IUPGR (Posey,
1996).

Detta är även något som har kommenterats
och framhävts i en mängd olika deklarationer
och uttalande i samband med internationella
konferenser och möten, t.ex. ”Chiang Mai De
claration: Saving Lives by Saving Plants” (1988),
”Declaration of Belém” (1988), ”Mataatua De
claration” (1993), ”UN Draft Declaration on
the Rights of Indigenous Peoples” (1993), and
”Nairobi Statement” (1999). Lokalbefolkningar
och vetenskapliga sammanslutningar har också
utvecklat liknande skrivningar, som exempelvis
”Inuit Tapirisat of Canada-guide lines”, ”Sabah
Statement” (1995), ”Suva Statement” (1995) och
”International Society of Ethnobiology (ISE)
Code of Ethics” (1998).
Man måste också begrunda ett möjligt scena
rio där traditionell lokal kunskap faktiskt kunde
göras tillgänglig för andra än lokalbefolkningen
utan krav på ersättning. Detta gällde företrädes
vis på en lokal nivå eftersom traditionell kunskap
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oftast endast har ett värde inom ett begränsat
geografiskt område. Man kan därför tänka sig
situationer där ”nybyggare” också fick tillgång
till sådan kunskap som behövs för att kunna
etablera sig i området. Det skulle kunna öka
den totala inkomsten i regionen och därmed ha
gynnsam effekt på den regionala utvecklingen
(UNEP/CBD/COP/3/19).
Vid tredje partsmötet genomfördes även en
mer ingående diskussion rörande vilka immate
rialrättsliga system som kan vara relevanta med
avseende på konventionens arbete. Något som
redovisas i dokumentet ”The Impact of Intellec
tual Property Rights System on the Conservation
and Sustainable Use of Biological Diversity and
the Equitable Sharing of Benefits from its Use”
(UNEP/CBD/COP/3/22). Enligt beslut II/12
på COP2 rekommenderades en preliminär studie
av hur IPR-system (intellectual property rights)
påverkar bevarandet och det hållbara nyttjandet
samt den rättvisa fördelningen av vinster för att
bättre förstå implementeringen av exempelvis
artikel 16.5. Denna artikel avsågs fokusera på:
(i) att utveckla kunskapen om de kopplingar
som finns mellan immaterialrätt och
skyddandet och bevarandet av traditionell
kunskap och sedvänjor hos ursprungs- och
lokalsamhällen och immaterialrätternas
möjliga roll att uppmuntra till rättvis
fördelning av eventuella vinster som kan
uppkomma ur användandet av sådan
kunskap eller sedvänja: och
(ii) att inbjuda regeringar och andra
intressenter att skicka in fallstudier
rörande immaterialrätter i processen med
tekniköverföring, speciellt vad gäller deras
roll i samband med biotekniköverföring.

Den första av dessa två punkter är intimt för
knippad med arbetet med tillämpningen av arti
kel 8j. Konventionen erkänner att kunskap och
sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen
med traditionella livssätt som är relevanta för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av biolo
gisk mångfald är av stor vikt för uppfyllandet av
konventionens syften. Detta beror på att sådana
kunskaper och sedvänjor grundas på insikter rö
rande biologiska resurser och ekosystem som
kan och bör utgöra en bas för den vetenskapliga
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utvecklingen av hållbart nyttjande och bevarande
av biologisk mångfald. Även om dagens imma
terialrättsliga system kan vara ett incitament till
att bevara traditionell kunskap och traditionella
levnadssätt anser många att systemens brister
riskerar att erodera bort traditionell kunskap och
traditionella grödor och husdjursraser. Man me
nade att de befintliga immaterialrättsliga syste
men gynnade ett kommersiellt användande utan
rättvis vinstfördelning. I vissa fall är det emel
lertid inte kunskaperna som kan ge utrymme
för vinster utan den biologiska mångfalden som
förekommer på det ursprungliga eller lokala sam
hällets territorier. En biologisk mångfald som i
många fall är gynnad av samhällets traditionella
levnadssätt.
Uppgifter som rör traditionell kunskap och
immaterialrättsliga spörsmål hänsköts till WIPO
(World Intellectual Property Organization)
(UNEP/CBD/COP/3/19). Detta eftersom frå
geställningar rörande intellektuell äganderätt är
ett ärende för andra internationella fora. Vidare
rekommenderades medlemsstaterna av mötet
(COP3) att göra fallstudier som fokuserade på
fall där man har använt genetiska resurser som
har varit kopplade till traditionell kunskap eller
där man har nyttjat biologiska resurser som inte
förekommer inom landet. Sådana studier skulle
kunna belysa länken mellan immaterialrätt och
artiklarna 8j, 15 och 16 (UNEP/CBD/COP/
3/22 och UNEP/CBD/COP/3/38). Medlems
staterna bör också utreda förhållandet mellan
ursprungsbeteckningar och varumärken å ena
sidan och traditionell kunskap och sedvänjor å
den andra (UNEP/CBD/COP/3/22).
Det tredje partsmötet resulterade i ett beslut
(III/14) med relevans för implementeringen av
artikel 8j. Man erkände att traditionell kunskap
har en väsentlig betydelse för bevarandet av
biologisk mångfald och att denna kunskap ska
få samma respekt som andra kunskapssystem.
Partsmötet begär även att de stater som inte re
dan har implementerat artikel 8j i sin nationella
lagstiftning ska utveckla nationell lagstiftning i
samråd med representanter för ursprungs- och
lokalsamhällen. Regeringar, internationella or

ganisationer, forskningsinstitutioner, represen
tanter för ursprungs- och lokalsamhällen och
icke-statliga organisationer uppmanades att
skicka in fallstudier som hade betydelse för im
plementerandet av artikel 8j. Dessutom rekom
menderades att en särskild tjänst för traditionell
kunskap tillsätts på sekretariatet och att det hålls
arbetsmöten för artikel 8j mellan partsmötena
(UNEP/CBD/COP/3/38).

2.2.4. År 1997.
Det tredje mötet med ”Subsidiary Body on Sci
entific, Technical and Technological Advice”
hölls 1–5 september 1997 i Montreal, Kanada.
Mötet var särskilt inriktat på frågor rörande bio
diversitet och ekosystem i sötvatten, kustvatten
och marina miljöer samt skogs- och jordbruks
landskap. Kommitténs rekommendationer till
partsmötet var att öka inblandningen av lokaloch ursprungssamhällen i samtliga sammanhang
och att verkligen tillämpa artikel 8j och traditio
nella system i alla frågor som rör biodiversitet
i sötvatten, kustvatten och marina miljöer samt
inom skogs- och jordbruk. Man framhöll vikten
av att utarbeta riktlinjer för hur traditionell lokal
kunskap skulle kunna tillämpas ytterligare och
bevaras. I skogsbruks- och jordbruksfrågorna
poängterades nödvändigheten att erkänna och
respektera traditionell rätt hos ursprungs- och
lokalsamhällen samt att värdesätta den kunskap,
de innovationer och de sedvänjor som finns i
traditionella system. Det markerades att det var
av vikt att integrera traditionella kunskapssystem
i skötseln och det uthålliga nyttjandet av dessa
ekosystem (UNEP/CBD/COP/4/2).
I november 1997 anordnades en ”Work
shop of traditional knowledge and biological
diversity” i Madrid för att belysa frågan om
hur mångfaldskonventionen ska tillämpas vad
gäller kunskapen, innovationerna och sedvän
jorna hos ursprungliga och lokala samhällen.
(UNEP/CBD/TKBD/1/3). Denna work
shop var ett av de första officiella tillfällen som
ursprungs- och lokalbefolkningar fick tillfälle
att yttra sig rörande hur artikel 8j skulle til�
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lämpas och relaterade frågor. Den exekutiva
sekreteraren hade till mötet formulerat en
skrivelse (UNEP/CBD/TKBD/1/2), som
poängterade vikten av att visa kopplingarna
mellan traditionell kunskap och konventionen,
att definiera de viktigaste delarna av artikel 8j
och de relevanta avsnitten av artikel 10c, 17.2
och 18.4, att markera vilka aktiviteter olika in
tressenter kan tänkas göra och att formulera
en arbetsordning. Det markerades där också
att ursprungs- och lokalsamhällena har rät
tigheter vad gäller deras kunskap och att det
är många artiklar i mångfaldskonventionen
som poängterar detta förhållande. Vidare
konstaterades det att det är invånarna i det
individuella samhället som själva ska avgöra
vilka nya teknologier som ska inkluderas i livs
sättet. Tillgång till genetiska resurser och den
rättvisa vinstfördelningen kan inte separeras
från den traditionella kunskapen i lokal- el
ler ursprungssamhällen. Denna kunskap är
oerhört värdefull när det gäller att identifiera
källor till nya produkter, som läkemedel eller
nya grödor, utvecklade ur genetiska resurser.
Således måste exempelvis bioprospekterare
söka tillstånd och få godkännande från lokaloch ursprungssamhället. Att den traditionella
kunskapen väcker prospekterarens intresse för
en genetisk resurs räcker för att göra det till en
innovation inom det traditionella systemet. En
arbetsgång för detta vore att:
i) identifiera och ändra, där det är lämpligt,
nuvarande nationella lagar, myndigheter
och politiska beslut, som oavsiktligt
främjar konflikt, konkurrens och berövar
medborgerliga rättigheter;
ii) identifiera sedvänjor och traditionell
kunskap som är förenliga med bevarandet
och det hållbara nyttjandet av biologisk
mångfald; och
iii) stärka lokal medverkan i beslut rörande
skötsel och naturvård.

Den exekutiva sekreteraren poängterade också
att man bör inkludera traditionell kunskap i
arbetet även med artiklarna 6 (Allmänna åt
gärder för bevarandet och hållbart nyttjande)
och 7 (Identifiering och övervakning). Vidare
rekommenderas inrättandet av en arbetsgrupp
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för analys av frågor som rör artiklarna 8j, 10c,
17.2 och 18.4.
Madridmötet (UNEP/CBD/TKBD/1/3)
rekommenderade även till det kommande
partsmötet att man i det fortsatta arbetet skulle
ta hänsyn till de olika deklarationer rörande ur
sprungsbefolkningar som hade antagits genom
åren och att man möjliggjorde aktivt deltagande
av representanter för dessa folk i de fortsatta
diskussionerna samt att även kvinnor skulle
komma att inkluderas i arbetet. Vidare måste
allmänheten upplysas om vikten av traditionell
kunskap och biologisk mångfald samt hållbart
nyttjande, ursprungs- och lokalbefolkningarnas
roll i bevarandet av biologisk mångfald och de
olika internationella överenskommelserna för
bevarande av traditionell kunskap som dittills
hade tillkommit. Man markerade även att man
borde reflektera kring andra ursprungs- och
lokalsamhällen i exempelvis arktisk marinmiljö
och hur dessa påverkas av introduktionen av
modern fisketeknologi. Mötet rekommenderade
också att det skulle göra fallstudier som belyser
traditionell kunskap och som visar på de vinster
som kan göras om man kombinerar traditionell
kunskap med vetenskaplig metodik. Vidare mar
kerades att det skulle utvecklas etiska riktlinjer till
hur forskning om traditionell kunskap bör göras
samt praktiska riktlinjer för rättvis fördelning
av eventuella vinster. Man måste även utveckla
metoder att utvärdera ett eventuellt ohållbart
bruk av den biologiska mångfalden som beror
på sedvänjor hos ursprungs- eller lokalsamhäl
len. Nationerna måste överväga hur traditionell
kunskap ska kunna inkluderas i de relevanta nä
ringarna, t.ex. jordbruk, skogsbruk och fiske, och
hur man ska stärka bruket av traditionell kunskap.
Det vore även önskvärt att andra internationella
organ, t.ex. World Trade Organization (WTO)
och World Intellectual Property Organization
(WIPO), involverades i utvecklandet av multi
laterala mekanismer för hur man skyddar tradi
tionell kunskap och hur man kan intyga att man
har fått i förväg lämnat informerat medgivande
(prior informed consent) från ursprungsbefolkningar
och lokalsamhällen att nyttja den traditionella
kunskapen.
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2.2.5. År 1998.
Det fjärde partsmötet hölls 4–15 maj 1998
Bratislava, Slovakien, under vilket slutsatserna
från mötet i Madrid och det tredje mötet med
”Subsidiary Body on Scientific, Technical and
Technological Advice” behandlades. Partsmötet
bekräftade kopplingen mellan lokalsamhällen och
biologisk mångfald i sötvatten och markerade
vikten av deltagandet av lokalsamhällen som rör
sötvattensfrågor. Mötet rekommenderade därför
medlemsstaterna att så långt möjligt involvera
lokal- och ursprungssamhällen i utarbetandet av
skötselplaner och projekt som kan påverka den
akvatiska biodiversiteten samt att implementera
artikel 8j i dessa frågor. Även vad gäller havs- och
kustområden markerades vikten av implemen
tering av artikel 8j och att ursprungs- och lokal
befolkning involveras i verkställandet av arbetet
med biodiversitetsfrågor. Här markerades också
vikten av att ge riktlinjer om hur man bevarar
och ökar användningen av lokal och traditionell
kunskap. Vad gäller jordbrukssektorn nämndes
ingenting direkt rörande traditionell kunskap och
lokal- och ursprungssamhällen, men sektorns
samtliga aktörer föreslog gemensamt verka för
att identifiera och främja hållbar jordbrukstek
niker, en integrerad landskapsskötsel som ger
en mosaik av jordbruksmark och naturområden.
För skogsbruket rekommenderades aktiviteter
som inkluderade vetenskapliga och lokala insat
ser för att bevara den biologiska mångfalden i
produktionsskogarna, främja skadade skogseko
system och öka den inhemska biodiversiteten i
skogsplanteringar (UNEP/CBD/COP/4/27).
Inför det fjärde partsmötet hade också den
exekutiva sekreteraren utarbetat ett dokument
rörande implementeringen av artikel 8j och
relaterade delar (UNEP/CBD/COP/4/10).
Detta dokument var en sammanställning av de
fallstudier som hade lämnats in till den exekutiva
sekreteraren i enlighet med det tredje partsmö
tets beslut (III/14). Ingen av de inkomna fallstu
dierna gav exempel på anpassning av nationell
lagstiftning för implementering av artikel 8j mer
än i indirekta ord. Material från ursprungs- och
lokalsamhällen poängterade att konventionen

var av sådan art att den stod och föll med den
nationella anpassningen av lagstiftningen och de
eftersträvade därför riktlinjer för en implemen
tering som tillgodosåg deras önskan till med
bestämmande. Man menade att artikel 8j och
bevarandet av biologisk mångfald spänner över
många fält och datt et gör att många olika lagar
kan komma att behöva anpassas. En del studier
rörande att respektera, bevara och upprätthålla
traditionell kunskap, innovationer och sedvänjor
hade påbörjats. Det rörde sig om arbete som:
(a) grundläggande sammanställer och
dokumenterar traditionellt nyttjade arter
(Sydkorea)
(b) inkluderar samhällskonsultation rörande
formuleringen av nödvändiga beslut, lagar
och strategier som ska kunna leda till
bevarandesamarbeten som uppmuntrar
respekten för traditionell kunskap och
dess bevarande och upprätthållande (Nya
Zeeland)
(c) formulering och bevarande av
ursprungs- och lokalsamhällenas världsbild
och syn på interaktionen människa – natur
samt bevarandeetik (Hawaii)
(d) Lagstiftning rörande skydd av kulturarv,
som exempelvis skyddar och reglerar
tillgängligheten till heliga platser, jaktmarker
och fiskevatten
(e) ombesörjandet för ursprungs- och
lokalsamhällen att delta i skötseln och det
fortsatta hållbara nyttjandet av hotade arter
av speciell kulturell betydelse (grönlandsval)
(f) tillstånd för ursprungs- och
lokalsamhällen att få tillgång till ”public
lands” för ceremoniella skäl och sin
försörjning och genomföra nödvändiga
insatser för bevarandet av biotoper
(g) skapar incitament och möjligheter
att bevara och dokumentera traditionell
kunskap och traditionella språk (ex.
produktion av utbildningsmanualer,
inrättandet av kultur- och språkcentra).

Vidare hade man i länder med relativt väldoku
menterad traditionell kunskap (t.ex. Australien)
försökt att inkludera denna i strategier för beva
rande och hållbart nyttjande av biodiversiteten.
I andra (t.ex. Sri Lanka) försökte man utvärdera
hur denna kunskap bäst skulle kunna tillämpas
för att motverka miljöproblem och bidra i be
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varandearbetet. Flera studier hade visat på hur
lyckade försöken att föra samman traditionell
kunskap med vetenskapliga system hade varit.
Två forskningsstudier hade begrundat frågan
rörande rättvis fördelning och vinsterna från
bioprospektering. Det har i dessa fall rört sig
om såväl monetära medel som andra fördelar,
t.ex. fordon, infrastrukturinsatser, utrustning och
utbildning. Ett flertal studier hade tittat på den
immaterialrättsliga delen av artikel 8j. Många
länder hade även tittat på hur artikel 8j och 10c
kan samverka, dvs hur bevarande och hållbart
nyttjande kunde kopplas samman. Detta hade
lett till samarbeten mellan staterna och deras
ursprungs- och lokalsamhällen för att bevara
biologisk mångfald samt utveckla skötselplaner
rörande hållbart nyttjande. Det positiva med
dessa samarbeten var att merparten av de en
skilda delarna av artikel 8j hade uppfyllts. Fler
aktiviteter rörande artikel 7 (Identifiering och
övervakning) och 11 (Styrmedel) behövdes även
om vissa insatser redan hade gjorts. Vad som
saknas är styrmedel som skyddar och bevarar
traditionell kunskap och traditionella levnads
sätt. Man kunde sannolikt behöva två nivåer av
incitament:
(a) En övergripande nivå som är tillämplig
på allmän incitamentskapande på lokal
nivå (och som skulle kunna vara tillämpligt
på många olika samhällen), åtgärder
rörande lagstiftning och myndigheter,
kapacitetbyggande åtgärder, skattelättnader,
ekonomiska åtgärder; och
(b) En lokal nivå med incitament som är
lämpliga för specifika typer av kunskap,
innovationer och sedvänjor samt för
särskilda traditionsbärare.

Den exekutiva sekreteraren ansåg att det be
hövdes ytterligare fallstudier rörande styrmedel
för ursprungs- och lokalsamhällen innan man
kan göra en korrekt syntes av erfarenheterna.
Avslutningsvis kan man konstatera att även om
dessa fallstudier har givit mycket information om
hur man ska kunna implementera artikel 8j och
de relaterade delarna av konventionen, så är det
alltför tidigt att dra några slutgiltiga slutsatser.
Ytterligare studier behövs därför (UNEP/CBD/
COP/4/10).
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Partsmötet utarbetade ett särskilt beslut
(IV/9) gällande implementeringen av artikel
8j genom vilket en särskild arbetsgrupp ”Ad
Hoc Open-ended Inter-Sessional Working
Group on Article 8(j) and Related Provisions
of the Convention on Biological Diversity”
inrättades. Denna arbetsgrupp har till upp
gift att föreslå till partsmötet former för hur
man ska kunna bevara traditionell kunskap,
hur artikel 8j ska kunna implementeras, vilka
frågor som bör ses som en del av konventio
nens sfär och vilken prioritetsordning olika
frågor ska ha. Den ska bestå av delegationer
från medlemsstaterna där även representanter
från lokal- och ursprungssamhällen bör vara
inkluderade. Medlemsstaterna bör konsultera
lokal- och ursprungsbefolkningen om vilka
frågor som är mest relevanta. Man inviterade
även medlemsstaterna att skicka in fallstudier
eller annat relevant material som kan underlätta
beslut rörande:
(a) Interaktioner mellan traditionella och
andra former av kunskap, som är kopplade
till bevarandet och det hållbara nyttjandet
av biologisk mångfald;
(b) Påverkan från internationella
överenskommelser, immaterialrättsliga
system, lagstiftning och politiska
beslut rörande kunskap, innovationer
och sedvänjor hos ursprungs- och
lokalsamhällen med traditionella livssätt
som är relevanta för bevarandet och det
hållbara nyttjandet av biologisk mångfald;
(c) I vilken mån ursprungs- och
lokalsamhällens traditionella kunskap
tillämpas i utvecklings- och beslutsprocesser
rörande resurshantering och naturvård;
(d) Dokumenterade exempel och
relaterad information om etiska riktlinjer
för forskning om ursprungs- och
lokalsamhällen och deras traditionella
kunskap; och
(e) Ärenden rörande i förväg lämnat
informerat medgivande, rättvis och jämlik
vinstdelning och in situ-bevarande av
landområden som nyttjas av ursprungs- och
lokalsamhällen med traditionella livssätt
som är relevanta för bevarandet och det
hållbara nyttjandet av biologisk mångfald;
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Vidare inbjöds World Intellectual Property Or
ganization (WIPO) att i sitt arbete även inkludera
frågeställningar rörande:
Levnadssätt och traditionella system för
förmedling och nyttjande av kunskap,
tekniker och sedvänjor hos ursprungs- och
lokalsamhällen med traditionella livssätt
som är relevanta för bevarandet och det
hållbara nyttjandet av biologisk mångfald.

samt att inkomma med rekommendationer till
partsmötet (UNEP/CBD/COP/4/27).

2.2.6. År 1999.
Första extraordinarie partsmötet hölls i Car
tagena, Colombia, 22–24 februari 1999, som
främst handlade om biosäkerhet och därför
inte berörde traditionell kunskap.
Det fjärde mötet med ”Subsidiary Body on
Scientific, Technical and Technological Advice”
hölls 21–25 juni 1999 i Montreal, Kanada. Man
har i olika sammanhang poängterat att turism
har möjlighet att vara en mycket viktig form
av hållbart bruk av biologisk mångfald. Därför
har det varit en viss fokusering på denna näring.
På detta möte markerades emellertid att arbetet
rörande hållbart bruk av biologisk mångfald
inte ska inskränkas till att handla om turism
utan man ansåg att alla former av uthålligt
bruk bör utredas. Bland besluten från mötet
skickades en rekommendation till partsmötet
att efterfråga en utredning av vilka mekanismer
i mångfaldskonventionen som berör tillgång
till genetiska resurser och vinstdelning samt
artikel 8j för att definiera vilka vetenskap
liga, tekniska och teknologiska aspekter som
”Subsidiary Body on Scientific, Technical and
Technological Advice” bör ägna sig åt. Vidare
påpekades att den biologiska mångfalden i
ekosystem inom torra och halvtorra områden,
grässtäpp- och savannlandskap samt Medel
havsområdet utgjorde basen för överlevnad
för många ursprungsfolk och lokalsamhällen,
särskilt i utvecklingsländerna, och att dessa
ekosystem hade en mycket stor betydelse för
jordbruket. Traditionell kunskap och sedvänjor
hos ursprungs- och lokalsamhällena spelar en

viktig roll i bevarandet och det hållbara ut
nyttjandet av den biologiska mångfalden i
dessa ekosystem. Den exekutiva sekreteraren
ombads därför att utveckla ett programutkast
rörande arbete med biologisk mångfald i dessa
miljöer. Programmet bör ta hänsyn till aspek
ter som bränder, markutnyttjande (t.ex. bete),
påverkan av jordbruk, vattenutnyttjande och
övriga aktiviteter som påverkar ekosystemen.
Socio-ekonomiska och kulturella aspekter
samt behoven för ursprungs- och lokalsam
hällen bör utredas, vilket även gäller traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor i enlighet
med artikel 8j. Mötet önskade även att sekre
tariatet ska erkänna vikten av ursprungs- och
lokalsamhällen i bevarandet och det uthålliga
bruket av växtgenetiska resurser i enlighet med
artikel 8j samt föra diskussioner internationellt
rörande bönders rätt. Man diskuterade även
turism och betonade att utvecklingen av hållbar
turism kräver delaktighet av lokalbefolkningen
och att ursprungs- och lokalsamhällen måste
involveras även i delar som övervakning och
utvärdering av den biologiska påverkan samt
inverkan på kultur och religion. En lokal för
ankring leder också till ökade möjligheter att
lyckas med bevarandeinsatser och det är där
för gynnsamt om lokalsamhällen har direkta
intäkter av naturturism eftersom värdet av
biologisk mångfald blir mer påtagligt. Turism
har emellertid ofta visat sig leda till en ojämlik
vinstfördelning, vilket innebär att det är en
liten välsituerad grupp som gynnas. Turism
kan därför leda till ökade orättvisor och har
således inte alltid den positiva effekt på den
biologiska mångfalden som man kunde för
vänta sig. Detta är ofta fallet där man har haft
liten kontakt mellan lokalbefolkningen och
turistindustrin. Turism har också stundtals
visat sig ha en kraftig kulturell påverkan och
kunna leda till förlust av traditionella sedvänjor
och traditionella levnadssätt. I vissa fall har
turismen lett till att människor har utestängts
från olika landområden och traditionella heliga
platser, något som borde vara en integrerad del
i bevarandet av traditionella kunskapssystem
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och traditionella levnadssätt (UNEP/CBD/
COP/5/2).

2.2.7. År 2000.
Femte mötet med ”Subsidiary Body on Scienti
fic, Technical and Technological Advice” hölls
31 januari–4 februari 2000 i Montreal, Kanada,
hade egentligen inte artikel 8j på dagordningen
men man kom ändå in på diskussioner av rele
vans för denna. Till mötet hade den exekutiva
sekreteraren utarbetat en skrivelse om hållbart
bruk av biologisk mångfald (”Sustainable use
of the components of biological diversity”;
UNEP/CBD/SBSTTA/5/13). Biologisk
mångfald ska inte drabbas av utarmning utan
man måste för att motivera bevarandet kunna
nyttja den så att vinster kommer ut av systemet.
Det måste vara ett uthålligt bruk. Bruket kan
röra sig om insamling, fångst och jakt av vild
biodiversitet eller resultaten från skogs- och
jordbruk eller fiskodlingar. Det kan också handla
om läkemedelsutveckling och växtförädling,
samt olika ekosystemtjänster. Det är påtagliga
exempel men man kan också tänka sig att arter
och landskapstyper kan ha kulturella eller este
tiska värden. Hållbart bruk ska integreras i de
nationella beslutsprocesserna och vara förenligt
med bevarande av uppehälle för lokalsamhäl
len, bönder, fiskare, skogsbrukare och andra
som är beroende av biologiska resurser. Detta
framgår av artikel 10c som uppmanar parterna
att ”skydda och uppmuntra sedvanligt nyttjande
av biologiska resurser i enlighet med kulturella
sedvänjor som är förenliga med kraven för
bevarande och hållbart nyttjande”. Samma
innebörd återfinns även i artikel 8j. Att bruket
ska vara hållbart kan emellertid innebära att
man måste införa restriktioner av storleken på
uttaget för vissa typer av bruk och helt förbjuda
andra. Ett ekosystem är en funktionell enhet
som kan fungera på flera olika nivåer beroende
på vilken frågeställning man har. Detta kräver
att skötselbesluten för de enskilda ärendena
ska läggas på den för frågan lämpliga adminis
trativa nivån. Ofta kan emellertid beslutet de
centraliseras till lokalsamhället. Alla mänskliga
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aktiviteter påverkar den biologiska mångfalden
på något sätt och man bör därför undersöka
dessa så att de anpassas till det som ger minst
påverkan (UNEP/CBD/SBSTTA/5/13).
Under SBSTTA-mötet informerades om att
”Inland Water Programme” (DIVERSITAS)
hade undersökt kopplingen mellan kulturell
och biologisk mångfald samt förekomsten av
traditionell kunskap inom fisket. Pilotstudier
har genomförts i sjöar, floder och våtmarker
i Västra Stillahavsområdet och Asien och man
inledde arbeten i en del afrikanska sjöar under
1999 (UNEP/CBD/COP/5/3).
I ett annat av arbetsmaterialen till mötet har
den exekutiva sekreteraren summerat och givit
rekommendationer rörande arbetet för biodiver
sitet i skog (UNEP/CBD/SBSTTA/5/8). Detta
dokument innehåller en del av relevans för artikel
8j. Det konstateras att bland orsakerna till för
lusten av skoglig biologisk mångfald är:
(e) att förlust av kulturell identitet, andliga
värden och markrättigheter minskar antalet
möjliga metoder att bevara och hållbart
nyttja den skogliga biodiversiteten;
(f) nationell och lokala administrativa
system misslyckas med att främja hållbart
nyttjande på grund av exempelvis missar i
den nationella lagstiftningen, korruption,
illegal avverkning, tjuvjakt och illegal
handel;
(g) brister i flödet av vetenskaplig och
traditionell kunskap till beslutsfattarna.

När man utröner vilka möjliga metoder man har
för att bevara skoglig biodiversitet så konstaterar
man att traditionell skogsrelaterad kunskap kan
komma att spela en viktig roll och man bör där
för uppmuntra en bredare användning av sådan
kunskap i det uthålliga skogsbruket. Priorite
rade möjligheter för skogsbruket är en ökning
av olika tillämpningar som har holistiska eller
intersektoriella inslag samt en ökad integration
av traditionell skogsrelaterad kunskap. Vidare
behövs utvecklingssamarbeten inom en mängd
olika administrativa metoder ända ner till lokal
samhället. I denna skrivelse poängteras också
att det finns en kunskapsbrist vad gäller proces
serna inom den skogliga biodiversiteten och de
ekosystemtjänster som skogen bidrar med. Detta
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är en förklaring till varför skogens tjänster och
andra skogsprodukter än virke är undervärde
rade i analyser (UNEP/CBD/SBSTTA/5/8).
Till mötet hade även en skrivelse rörande ett
arbetsprogram för biodiversitet i ekosystem
inom torra och halvtorra områden, grässtäppoch savannlandskap samt Medelhavsområdet
framtagits av exekutiva sekreteraren (UNEP/
CBD/SBSTTA/5/9). I denna konstateras att
dessa landskapstyper är av speciell vikt eftersom
överlevnaden för jordbrukssamhällen är mycket
beroende av de olika biotopernas biodiversitet.
Därför är bevarandet och det uthålliga bruket
av särskild vikt för dessa samhällen. Ett av de
stora hoten mot dessa biotoper är förändringar
vad gäller intensitet och frekvens av bränder i
områdena. Eldarna uppkommer många gånger
på grund av mänskliga orsaker. Även överutnytt
jande vid insamling av bränsle och växter samt
jakt är riskfaktorer för dessa miljöers biodiversi
tet. Implementeringen av en arbetsplan vad gäller
dessa områden är beroende av ursprungs- och
lokalsamhällena och andra frågor som berörs av
artikel 8j. Man måste därför ha ett nära samarbete
med dessa samhällen när det gäller skötselplaner
och ta tillvara de traditionella kunskaper som
kan få en bred tillämpning. Ett uthålligt bruk
kan enligt den exekutiva sekreteraren uppnås
om man strävar efter:
(a) Utveckla och variera källorna till
inkomster för att minska det negativa
trycket på den biologiska mångfalden i
torrområden;
(b) Främja hållbara skördar, djurhållning,
etc.;
(c) Utforska innovativa former av hållbart
nyttjande av den biologiska mångfalden
i torrområden och främja deras bredare
tillämpning; och
(d) Utveckla lokala marknader för
produkter utvunna genom hållbart bruk av
den biologiska mångfalden i torrområden,
öka värdet hos sådana produkter, etc.

Vidare hade den exekutiva sekreteraren utarbetat
en arbetsplan rörande ”Agricultural biodiversity”
(UNEP/CBD/SBSTTA/5/10) i vilken liknande
tongångar presenterades. Det konstaterades att
den biologiska mångfalden inom jordbruket inte

kommer att överleva utan traditionell kunskap
vad gäller skötselmetoder. Man menade även att
vad gäller husdjuren och jordbruksväxterna så är
variationen inom arterna minst lika viktig som
den mellan dem. Förädlingsarbetet inom jordbru
ket har även väsentligt ökat inomartsvariationen.
Bland de tvärgående frågorna återfinns den tra
ditionella och lokala kunskapen om jordbrukets
biodiversitet och olika kulturella aspekter. För att
en arbetsplan för jordbruket ska kunna fungera
krävs att man integrerar traditionell kunskap och
begrundar artikel 8j. I arbetet med den biologiska
mångfalden i jordbrukslandskapet behövs också
studier som fördjupar sig i betydelsen av vilda,
underutnyttjade och bortglömda arter.
Under mötet med ”Subsidiary Body on Sci
entific, Technical and Technological Advice”
konstaterade en av delegaterna att samtliga
dokument till mötet hade utarbetats utan in
blandning av eller samråd med representanter
för ursprungs- eller lokalsamhällen, vilket inte är
enlighet med konventionens intentioner. Upp
skattat var emellertid att representanter från ur
sprungssamhällen får delta i ”Informal Advisory
Committee on the clearing-house mechanism”,
vilket bör ses som ett föredöme för andra expert
kommittéer inom konventionens arbete. I övrigt
resulterade mötet i beslut som delvis inkluderade
den exekutiva sekreterarens kommentarer. Det
markerades att implementeringen av arbetspro
grammet rörande torra och halvtorra områden
krävde ett samarbete med en bred bas och att
man tar hänsyn till kunskap, innovationer och
sedvänjor hos ursprungs- och lokalsamhällen i
enlighet med artikel 8j. Arbetet kräver en kart
läggning av de lämpligaste och bredast tillämp
bara skötselmetoderna, som inkluderade tradi
tionell kunskap. Att dessa ekosystem ofta hade
olika användargrupper (t.ex. bönder och fiskare)
och att många av djuren flyttar och att en del av
de lokala samhällena lever nomadliv komplicerar
arbetet. Det konstaterades att det var viktigt att
besluten rörande skötselplaner fattades på läg
sta möjliga nivå och innefattade ursprungs- och
lokalsamhällena. Det bedömdes också viktigt att
skapa nya hållbara användningar av den biolo
giska mångfalden i dessa områden samt utveckla
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den lokala marknaden för biologiska produkter
för att stimulera den lokala ekonomin. Rörande
arbetsplanen för jordbrukslandskapets biodiver
sitet konstaterades att det var mycket viktigt att
den gjordes i harmoni med artikel 8j. Det var
också nödvändigt att sammanställa kunskap,
både traditionell och vetenskaplig, för att skapa
ett hållbart och produktivt jordbrukssystem. Det
betonades att det är viktigt att skapa fora på lokal
nivå för bland annat forskare och bönder, även
sådana som bedriver traditionella jordbruk. Öka
möjligheterna för ursprungs- och lokalsamhäl
len att utveckla strategier och metoder för in
situ-bevarande och hållbart bruk baserat på
traditionell kunskap. Målet är att en majoritet
av alla nationella program ska ha bönder eller
lokalsamhällen medverkande före år 2010. Efter
som jordbrukslandskapets biodiversitet till stor
del är skapad av mänskliga aktiviteter inbegrips
utöver traditionell och lokal kunskap rörande
jordbrukslandskapet, olika kulturella faktorer
och lokala medbestämmandeprocesser även
den turism som sker i området där programmet
arbetar. En viktig del i konventionens arbete är
ekosystemansatsen, vilken bygger på tolv olika
principer, som radas upp och förklaras. Bland
dessa kan nämnas att man betonar att ursprungsoch lokalsamhällen har viktig kunskap och därför
är av stor vikt samt att deras intressen och rättig
heter ska respekteras. Vidare ska beslutandet av
skötseln decentraliseras i största möjliga mån och
lokal kunskap ska användas. Man markerar också
att det största hotet mot biologisk mångfald är
förändringar i de traditionella bruksmönstren.
Begränsningar rörande skötselåtgärder bör
definieras av brukare, vetenskapsmän samt ur
sprungs- och lokalsamhällen i samråd. I tillämp
ningen av ekosystemansatsen ska all tillgänglig
information inkluderas, både vetenskapliga rön
och ursprungs- och lokalsamhällenas kunskap,
innovationer och sedvänjor. Vidare efterlystes
nominering till ett register av experter som kan
medverka i konventionens ”ad hoc technical
expert groups”. Parterna skulle i detta arbete
ta hänsyn till könsfördelning, representation av
ursprungs- och lokalsamhällen samt bredd inom
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expertisområden (UNEP/CBD/COP/5/3).
Den på fjärde partsmötet inrättade arbetsgrup
pen ”Ad Hoc Open-ended Inter-Sessional
Working Group on Article 8(j) and Related Pro
visions of the Convention on Biological Diver
sity” sammanträdde för första gången i Sevilla,
Spanien, 27–31 mars 2000. Arbetsgruppen hade
till uppgift att ge råd rörande metoder att skydda
traditionell kunskap, innovationer och sedvänjor,
föreslå hur artikel 8j ska implementeras, utveckla
ett arbetsprogram, identifiera vilka ärenden och
aktiviter som faller under konventionen och
föreslå hur man kan stärka det internationella
samarbetet mellan konventionens parter och
ursprungs- och lokalsamhällen. Till mötet hade
”Intergovernmental Forum on Forests” (IFF)
bidragit med en skrivelse som summerade de
relevanta delarna av det arbetet. Inom IFF hade
man särskilt hänvisat till arbetsgruppens arbete
rörande den immaterialrättsliga situationen för
traditionell kunskap och arbetet för att utarbeta
metoder att skydda den. Man har inom IFF insett
nödvändigheten att ytterligare utreda betydel
sen av traditionell skoglig kunskap och frågor
kopplade till artikel 8j för att uppnå ett hållbart
skogsbruk. Även om man finner samarbetet mel
lan konventionen och WIPO tillfredsställande
krävs ytterligare insatser för att ta fram funk
tionella mekanismer för att skydda traditionell
kunskap. IFF efterlyser en rättvis fördelning av
vinster från utnyttjandet av sådan traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor och att
parterna utvecklar den nationella lagstiftningen
och genomför artikel 8j. Inom skogsbruket strä
var IFF efter utveckling av en hållbar näring i
samarbete med samtliga relevanta partners, bland
annat ursprungs- och lokalsamhällen. Miljöan
passade tekniker, inklusive traditionell skoglig
kunskap, ska få särskild uppmärksamhet och
krav på medgivande från kunskapsinnehavarna
bör ingå i de nationella lagstiftningarna. IFF
fann det också nödvändigt att tillämpa särskilda
metoder för att få ursprungs- och lokalbefolk
ningar och andra att inse det potentiella värdet
av traditionell skoglig kunskap i samband med
Mångfaldskonventionen. Detta kan uppnås
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genom att skapa och upprätthålla särskilda
immaterialrättsliga förhållanden för denna typ
av kunskap (UNEP/CBD/WG8J/1/INF/5).
Till detta möte hade den exekutiva sekreteraren
utarbetat en skrivelse rörande skydd av tradi
tionell kunskap (UNEP/CBD/WG8J/1/2),
men vi har valt att gå in närmare på denna i vår
utrednings sjunde kapitel ”Förutsättningar för
skydd av traditionell kunskap”. Den exekutiva
sekreteraren hade även framställt en skrivelse om
implementering av artikel 8j i vilket uppdraget
från partsmötet att framställa ett arbetsprogram
innehållande följande delar ingick:
1. Mekanismer för deltagande av
representanter från ursprungs- och
lokalsamhällen;
2. Status och trender i relation till artikel 8j
och relaterade delar;
3. Traditionella sedvänjor för bevarande
och hållbartnyttjande;
4. Rättvis vinstdelning;
5. Utbyte och spridning av kunskap;
6. Kriterier för övervakning;
7. Riktlinjer för lagstiftning.

Första punkten syftar till att försäkra och öka
deltagandet av ursprungs- och lokalsamhällen i
planeringen och implementeringen av konven
tionen, vilket även inkluderar vinstdelning och
utarbetande av skötsel av skyddade områden.
Den andra punkten innefattar sammanställning
av en rapport rörande kunskapsnivån inom ar
tikel 8j:s domän, faktorer som orsakar förlust
av traditionell kunskap, sedvänjor och språk,
aktiviteter och beslut som försvårar bevarandet
och spridandet av samt respekten för traditionell
kunskap, faktorer och aktiviteter som förhindrar
förlusten av traditionell kunskap och dessutom
trender rörande den nationella implemente
ringen av artikel 8j och hinder för denna. I
tredje punkten ingår framtagandet av riktlinjer
för hur man bevarar och ökar användningen av
traditionell kunskap samt repatrieringen av så
dan kunskap. Fjärde punkten innebär riktlinjer
för vinstdelning för kunskapsinnehavare vid en
vidare användning av deras kunskap. Den femte
punkten ska underlätta kunskapsspridning med
traditionsbärarnas godkännande. I konsultation

med ursprungs- och lokalsamhällena bör etiska
regler rörande traditionell kunskap framtas. Vi
dare ska man öka allmänhetens insikt rörande
den traditionella kunskapens betydelse. Sjätte
punkten rör framtagandet av kriterier för att
utvärdera genomförandet av artikel 8 och ut
vecklandet av riktlinjer rörande missbruk av
traditionell kunskap och intrång eller projekte
ringar på områden, både land och vatten, där
ursprungs- eller lokalsamhällen lever. Den sjunde
och sista punkten rör riktlinjer för nationell lag
stiftning eller sui generis-system i linje med en im
plementering av artikel 8j. För utvecklandet av ett
arbetsprogram krävs att traditionell kunskap får
samma status och respekt som annan kunskap
och att man samarbetar med ursprungs- och lo
kalsamhällen, tillämpar ekosystemansatsen, tar
hänsyn till de tvärgående frågorna, samarbetar
med andra internationella aktörer och nyttjar
försiktighetsprincipen från Rio-deklarationen.
Vidare betonas det att partsmötet har konsta
terat vikten av ursprungs- och lokalsamhällen
och deras kunskap, innovationer och sedvänjor
i frågor om och inom arbetsprogram rörande
biologisk mångfald i inlandsvatten, jordbruk,
hav och kuster samt skogar. Arbetsgruppen för
artikel 8j bör samarbeta med bl.a. WIPO, Inter
governmental Panel on Forests och programmet
för hållbar turism (UNEP/CBD/WG8J/1/3).
Den exekutiva sekreteraren hade även utarbetat
ett dokument om internationella samarbets
möjligheter för ursprungs- och lokalsamhällen
i frågor relaterade till Mångfaldskonventionen
(UNEP/CBD/WG8J/4). Där exemplifierades
olika mötesplatser för diskussioner och föreslogs
dessutom bland annat att de officiella delegatio
nerna för konventionens parter ska inkludera
representanter för ursprungs- och lokalsamhäl
len och att dessa samhällen skulle uppmuntras
att föreslå relevanta ämnen och utveckla nätverk
rörande dessa.
I den slutgiltiga rapporten (UNEP/CBD/
COP/5/5) från mötet i Sevilla till det femte
partsmötet skildrades en framställan från det
fjärde ”Indigenous Forum on Biodiversity”
som hölls 24–26 mars 2000 i anslutning till
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arbetsgruppsmötet. Denna betonade vikten av
att erkänna ursprungsbefolkningarnas existens
och betydelse, vilket innebar kollektiv suveränitet
över deras områden, rätten till självbestämmande
och rätten att själv avgöra vilken utveckling de
vill ha. Ursprungsbefolkningarna var oroliga
över att såväl deras kunskap som de själva utgör
forskningsobjekt vid bioprospektering och bio
pirateri. De ansåg inte under några omständig
heter att immaterialrättsliga system på livsformer
eller därtill kopplad traditionell kunskap var ac
ceptabla. Vidare konstaterades att konventionen
inte har erkänt den viktiga roll som kvinnorna
från ursprungssamhällen har spelat i bevarandet
av biologisk mångfald. ”Indigenous Forum on
Biodiversity” ansåg bland annat att arbetsgrup
pen borde vara en kontaktmekanism mellan ur
sprungsbefolkningarna och konventionen, att de
logistiska och finansiella delarna för ursprungs
befolkningars deltagande i konventionen måste
lösas, att en särskild clearing-house mekanism
för ursprungsbefolkningar skulle etableras inom
konventionen och att kontaktgruppen mellan se
kretariatet och ursprungs- och lokalsamhällen
ska fortsätta sin verksamhet.
”Ad Hoc Open-ended Inter-Sessional
Working Group on Article 8(j) and Related
Provisions of the Convention on Biological
Diversity” riktade flera rekommendationer till
det femte partsmötet. Det krävs ytterligare
fallstudier av vilka juridiska eller andra meto
der som är lämpliga för att skydda traditionell
kunskap. Dessutom begärdes att den exekutiva
sekreteraren skulle sammanställa uppgifter om
arbetet rörande traditionell kunskap i andra
internationella samarbeten. Man ansåg även att
det var viktigt att ge artikel 8j samma innebörd
som andra internationella överenskommelser
rörande immaterialrätter. Man betonade också
vikten av ett sui generis-system för att i samklang
med WIPO:s arbete skydda traditionell kunskap.
Parterna uppmanades erkänna att bevarandet av
traditionell kunskap är beroende av ett bevarande
av kulturell identitet och att verka för att bevara
den kulturella identiteten. Mötet begärde att
parterna skulle verka för nationella register över
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traditionell kunskap, innovationer och sedvän
jor i kombination med en förstärkt lagstiftning
och andra åtgärder för att skydda traditionell
kunskap mot missbruk. Man uppmanade även
parterna att försäkra sig om representation från
ursprungs- och lokalsamhällen i diskussionerna
rörande tillträde och utnyttjandet av deras tra
ditionella kunskap, innovationer och sedvänjor,
med i förväg lämnat informerat medgivande.
Rörande fortsättningen av utvecklingen av ett ar
betsprogram rörande artikel 8j noterades det att
arbetet måste vara långsiktigt och att det var av
vikt att respektera, skydda och bevara kunskap,
innovationer och sedvänjor hos ursprungs- och
lokalsamhällen för att främja deras vidare til�
lämpning. Vid genomförandet av artikel 8j är det
viktigt att notera att det finns stora geografiska
skillnader som påverkar metoderna. Det måste
tas hänsyn till internationella fördrag rörande
immaterialrätt och deklarationer från ursprungsoch lokalbefolkningar. Ursprungs- och lokalsam
hällen och deras kvinnor måste beredas möjlig
het att delta i det framtida arbetet med arbets
gruppen och den nationella implementeringen.
Parter och regeringar bör utarbeta riktlinjer för
rättvis vinstdelning. Ad hoc-gruppen beslöt att
arbetsprogrammet skulle inledas med en första
fas då man ser över hur man möjliggör för re
presentanter från ursprungs- och lokalsamhällen
att delta, sammanställer trender rörande artikel
8j, utvecklar riktlinjer för respekt, bevarande och
skydd av traditionella kunskaper, funderar kring
rättvis vinstfördelning, informationsutbyte och
möjligheter till övervakning samt utarbetandet
av legala instrument. Den andra fasen involve
rar framtagandet av riktlinjer för att stärka an
vändandet av traditionella kunskaper, utarbeta
etiska regler i samarbete med ursprungs- och
lokalsamhällen rörande informationsbyte av
traditionell kunskap samt ta fram metoder för
att utvärdera processen av artikel 8j:s implemen
tering (UNEP/CBD/COP/5/5).
Det femte partsmötet (COP 5) hölls 15–26
maj 2000 i Nairobi, Kenya. I sitt uttalande be
tonade representanten för ”International Indi
genous Forum” den vikt som ursprungsbefolk
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ningar spelar i bevarandet av biologisk mångfald,
framhöll vikten av att arbetsgruppen för artikel
8j skulle få fortsätta sitt arbete och att man ga
ranterade ursprungsbefolkningar möjlighet till
fullt deltagande i konventionsprocessen. Vidare
framhölls att mötesdeltagarna måste säkerställa
en adekvat samordning mellan Mångfaldskon
ventionen och andra internationella instrument
som berör mänskliga rättigheter, immaterialrätter
och miljön, samt erkände kvinnornas viktiga roll
i bevarandeprocessen. Det efterfrågades även ett
moratorium för bioprospektering på urbefolk
ningars territorium tills frågan om rättigheterna
är löst. Partsmötet fattade beslutet att den ex
ekutiva sekreteraren skulle samla in uppgifter
rörande möjliga tillvägagångssätt samt skötsel
metoder för hav och kust med en koppling till
lokal- och ursprungssamhällen och göra denna
information tillgänglig. Det föreslogs också att
”Subsidiary Body on Scientific, Technical and
Technological Advice” bland annat begrundar
användningen av icke-hållbara fiskemetoder. I
besluten rörande arbetsprogram för skogs- res
pektive jordbruksbiodiversitet återfinns tanke
gångar om kopplingar till artikel 8j. I jordbruks
programmet finns en strävan att hitta möjligheter
för ett integrerat bruk av landskapet som en väg
till bevarande och uthålligt bruk av mångfalden.
Man ska även uppmuntra användandet av tra
ditionell och lokal kunskap. Ett av målen är att
öka bönders, lokal- och ursprungssamhällens
och deras organisationers möjlighet att bedriva
uthållig skötsel av biodiversiteten och på så sätt
öka vinsterna, medvetenheten och känslan av
ansvar. I beslutet rörande främmande arter
bad partsmötet den exekutiva sekreteraren att
bland annat bidra till att utveckla processer för
att utvärdera de socioekonomiska effekterna av
främmande arter, speciellt vad gäller påverkan på
ursprungs- och lokalsamhällen (UNEP/CBD/
COP/5/23).
Partsmötet tog ett omfattande beslut rörande
artikel 8j (V/16), som inbegrep ett erkännande
av behovet att respektera, bevara och skydda
kunskap, innovationer och sedvänjor hos ur
sprungliga och lokala samhällen, att arbetet är

långsiktigt, att arbetet ska inbegripa full delak
tighet av representanter från ursprungliga och
lokala samhällen, samt ett erkännande av den
vitala roll som kvinnorna spelar. Vidare notera
des förekomsten av internationella deklaratio
ner rörande ursprungs- och lokalbefolkningar,
den viktiga roll som ”International Indigenous
Forum” har spelat sedan det tredje partsmötet
och bekräftade vikten av att arbetet med artikel
8j är samstämmigt med de internationella över
enskommelserna rörande immaterialrätt. Ett
program för arbetet antogs. Man uppmuntrade
deltagande av representanter för ursprungs- och
lokalsamhällen i ”Ad Hoc Open-ended Working
Group on Access and Benefit-sharing” och
utökade mandatet för ”Ad Hoc Open-ended
Inter-Sessional Working Group on Article 8(j)
and Related Provisions of the Convention on
Biological Diversity” och att utreda hur man
kunde få ett utökat deltagande av representanter
för ursprungs- och lokalsamhällen i de tematiska
arbetsprogrammen inom konventionen. Man
beslutade också att parterna på en mängd sätt
ska underlätta för och öka såväl delaktigheten
som det faktiska deltagandet av representanter
för ursprungs- och lokalsamhällen i arbetet
med genomförandet av artikel 8j. Partsmötet
erkände också vikten av sui generis- eller annat
lämpligt system, för att skydda traditionell kun
skap och garantera en rättvis vinstfördelning.
Parterna inbjuds därför att utbyta information
och erfarenheter rörande nationell lagstiftning
eller andra sätt att skydda traditionell kunskap,
innovationer och sedvänjor. Man konstaterade
också att bevarandet av kunskap, innovationer
och sedvänjor är beroende av ett bevarande av
den kulturella identiteten och man uppmanade
därför parterna att vidta åtgärder för detta. Man
begärde också att parterna skulle stötta utveck
landet av register över traditionell kunskap, inn
ovationer och sedvänjor, vilka skulle inbegripa
konsultation och deltagande av ursprungs- och
lokalbefolkningar, och vidta åtgärder för att
skydda kunskapen mot icke-auktoriserat bruk.
Parterna uppmanades också att ha med represen
tanter för ursprungs- och lokalsamhällen i sina
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officiella delegationer till konventionens möten.
Partsmötet betonade behovet av åtgärder för att
möjliggöra för ursprungs- och lokalsamhällen att
fatta välgrundade beslut rörande att dela med sig
av sin kunskap. Den exekutiva sekreteraren upp
manades att samarbeta till fullo med ursprungsoch lokalsamhällen för att finna de lämpligaste
lösningarna. (UNEP/CBD/COP/5/23).
I beslutet godkände också partsmötet ett
arbetsprogram ”Programme of work on the
implementation of article 8(j) and related provi
sions of the Convention on biological diversity”
(UNEP/CBD/COP/5/23; s. 143–146, se bilaga
1), vilket ger en bild över hur partsmötet har
tänkt sig att arbetet ska fortgå och vilka områden
som behöver ytterligare insatser. Avsikten med
programmet är att skapa en rättvis implemente
ring av artikel 8j på alla nivåer och försäkra sig
om ett effektivt deltagande av ursprungs- och
lokalsamhällen i alla steg av och nivåer inom
processen. Programmet inleds med fem grund
principer för implementeringen. Den första gäl
ler det effektiva deltagandet av ursprungs- och
lokalsamhällen samt att även kvinnorna från
dessa samhällen finns representerade. Den andra
principen markerar att traditionell kunskap ska
tillmätas samma värde och respekt som andra
typer av kunskap. Den tredje principen anger att
man bör göra en holistisk ansats som är förenlig
med de andliga och kulturella värderingar samt
sedvänjor som råder inom det ursprungliga eller
lokala samhället och samtidigt ta hänsyn till med
lemmarnas rätt att ha kontroll över sin traditio
nella kunskap, innovationer och sedvänjor. Den
fjärde principen rör ekosystemansatsen som är
en strategi för integrerad skötsel av land, vatten
och biologiska resurser som förordar bevarande
och ett hållbart och rättvist nyttjande av biologisk
mångfald. Den femte och sista grundprincipen
gör gällande att tillgång till traditionell kunskap,
innovationer och sedvänjor ska ske efter i
förväg lämnat informerat medgivande (prior
informed consent/prior informed approval) från tra
ditionsbärarna.
Arbetsprogrammet är indelat i två faser
och ett antal avsnitt per fas. Första uppgiften
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är att parterna ska vidta åtgärder för att möjlig
göra för ursprungliga och lokala samhällen att
kunna vara en effektiv del av beslutsprocessen.
Dessutom ska de göra insatser för att bygga
vidare på kompetensen inom den traditionella
kunskapen, öka dessa samhällens tillgänglighet
till biologisk mångfald, stärka möjligheten för
dem att bevara och skydda denna, befrämja
utbyte av erfarenheter och kunskap samt upp
muntra dokumenteringen och bevarandet av
kvinnors kunskap om biologisk mångfald på
kulturellt acceptabla och genusspecifika sätt.
”Ad Hoc Working Group” ska tillsammans
med den exekutiva sekreteraren utveckla en
lägesrapport för situationen rörande traditio
nell kunskap och lokalsamhällen. Parterna ska
därför i sina nationella rapporter innefatta läget
för implementeringen av artikel 8j. Arbetsgrup
pen ska även utveckla riktlinjer för mekanismer,
lagstiftningsåtgärder och andra lämpliga insatser
för att garantera att: i) ursprungliga och lokala
samhällen får en rättvis fördelning av eventuella
vinster som kommer från nyttjandet av deras
kunskap, innovationer och sedvänjor; ii) privata
eller offentliga institutioner som är intresserade
av att nyttja sådan kunskap, innovationer och
sedvänjor först inhämtar ett i förväg lämnat
informerat medgivande (prior informed con
sent) från dessa samhällen; iii) man identifierar
ursprunget till kunskap eller genetiska resurser
som används. Gruppen ska vidare i samarbete
med ursprungs- och lokalsamhällen utveckla re
kommendationer eller riktlinjer rörande hur man
ska utvärdera kulturell, social och miljömässig
påverkan på varje föreslaget projekt på heliga
områden, såväl på land som i vatten. Dessa
ska säkerställa medverkan av representanter
från ursprungliga och lokala samhällen i utvär
deringen. Vidare ska arbetsgruppen utarbeta
lämpliga immaterialrättsliga instrument för att
skydda traditionell kunskap, innovationer och
sedvänjor samt riktlinjer för genomförandet
av artikel 8j.
Den andra fasen inbegriper inrättandet av
en internationell expertpanel med deltagande
av representanter för ursprungliga och lokala
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samhällen, som ska underlätta implementerings
processen. I denna fas ska även riktlinjer för att
respektera, skydda och bevara traditionell kun
skap, innovationer och sedvänjor antas, samt i
ökad utsträckning tillämpas i enlighet med artikel
8j. Man ska också sträva efter att i utarbetandet
av ett uthålligt nyttjande av den biologiska mång
falden betjäna sig såväl av traditionell kunskap
som av ekosystemansatsen. Arbetsgruppen ska
ge förslag och riktlinjer för inrättandet av na
tionella incitament för ursprungliga och lokala
samhällen att bevara och upprätthålla traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor samt en
bredare tillämpning av dessa. Den ska också
utarbeta riktlinjer för återförandet av informa
tion, t.ex. traditionell kunskap, i enlighet med
artikel 17.2. Den exekutiva sekreteraren ska
vidare identifiera, sammanställa och analysera
förekommande etiska riktlinjer som kan ligga
till grund för regler rörande forskning om, till
gång till och användandet av traditionell kunskap,
innovationer och sedvänjor i bevarandet eller
det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald.
”Ad Hoc Working Group” ska utarbeta rikt
linjer för övervakningen och förebyggandet av
missbruk av traditionell kunskap och relaterade
genetiska resurser. Samtidigt ska den exekutiva
sekreteraren i samarbete med regeringarna och
representanter för ursprungliga och lokala
samhällen utveckla metoder och kriterier för
utvärdering av implementeringen av artikel 8j.
Den exekutiva sekreteraren kan för att under
lätta genomförandet av arbetsplanen och för att
undvika dubbelarbete konsultera relevanta inter
nationella organisationer, t.ex. WIPO. Parterna,
regeringarna och internationella, regionala och
nationella organisationer ska tillföra tillräckligt
finansiellt stöd för att möjliggöra arbetsprogram
met (UNEP/CBD/COP/5/23).
Partsmötet i Nairobi resulterade också i ett
”Draft Programme of Work on Dry and SubHumid Lands” i vilket man ska innefatta tradi
tionell kunskap, innovationer och sedvänjor hos
ursprungliga och lokala samhällen i enlighet med
artikel 8j. Detta ska göras för att identifiera de
lämpligaste skötselmetoderna. I beslutet rörande

biodiversitet och turism (V/25) konstateras att
parterna i arbetet med hållbar turism bör ta
särskild hänsyn så att deltagandet av repre
sentanter för ursprungs- och lokalsamhällen är
med i besluten. Detta för att bland annat kunna
utvärdera den kulturella eller andliga påverkan
som är förknippad med verksamheten. Samtidigt
ska man utarbeta strategier för att möjliggöra en
rättvis fördelning av nyttan av traditionell kun
skap. Om en del av eventuella vinster går till
lokalsamhällena är det ett positivt incitament för
bevarandet av den biologiska mångfalden. Man
konstaterade även att ekoturism kan tänkas inne
bära begränsningar för ursprungliga och lokala
samhällen i nyttjanderätten och tillgängligheten
till markområden som kan ha betydelse för deras
traditionella levnadssätt och deras kunskapssys
tem. Man fattade även beslut rörande tillgången
till genetiska resurser (V/26) och en ”Ad Hoc
Open-ended Working Group” inrättades. Denna
grupp ska utreda metoder för att respektera,
skydda och bevara kunskap, innovationer och
sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen
med traditionell kunskap. Detta ska ske i sam
verkan med WIPO vad gäller immaterialrättsliga
frågor och i samråd med ”Ad Hoc Working
Group on Article 8(j) and Related Provisons of
the Convention on Biological Diversity”. Parts
mötet markerade också återigen vikten av något
slags sui generis-system för att skydda traditionell
kunskap (UNEP/CBD/COP/5/23).

2.2.8. År 2001.
Sjätte mötet med ”Subsidiary Body on Scienti
fic, Technical and Technological Advice” hölls
12–16 mars 2001 i Montreal, Kanada och man
utarbetade ett dokument till det sjätte partsmö
tet. Detta dokument konstaterar att partsmötets
beslut rörande artikel 8j tydligt markerar att tradi
tionell biodiversitets-relaterad kunskap (TBRK)
är viktig för konventionens arbete. Men innan
den kan få sin fulla roll måste man diskutera hur
sådan kunskap ska skyddas i situationer där man
avser att föra samman traditionell kunskap med
vetenskap. Det globala taxonomiinitiativet (GTI)
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kan skapa möjligheter till en oanad spridning
av sådana kunskaper. Således har ursprungliga
och lokala samhällen framfört oro rörande rät�
ten att bevara, skydda och utveckla traditionell
kunskap, speciellt traditionell taxonomisk kun
skap. Arbetsprogrammet för implementering
av artikel 8j innehåller flera punkter som har
bäring på delar av GTI. SBSTTA konstaterade
att om traditionell kunskap ska kunna användas
måste man ha ett i förväg lämnat informerat
medgivande och ömsesidigt godkännande av
villkoren. Först därefter kan man jämföra olika
regioners traditionella taxonomier och den ve
tenskapliga vilket kan leda till generella principer
för bevarande och hållbart nyttjande av olika
ekosystems biologiska mångfald. Man menade
att ”Ad Hoc Open-ended Working Group” bör
spela en nyckelroll i utvecklingen av projekt
inom mångfaldskonventionen (UNEP/CBD/
COP/6/3). Det sjunde mötet med ”Subsidiary
Body on Scientific, Technical and Technological
Advice” hölls 12–16 november 2001 i Mont
real, Kanada. Man arbetade med olika frågor
rörande de olika arbetsprogrammen, men inte
specifikt med det som handlar om artikel 8j och
relaterade frågor. Inom programmet för skog
lig biodiversitet poängterades användningen av
traditionell skoglig kunskap i skötseln av den
biologiska mångfalden det hållbara nyttjandet
av skogens produkter, både virke och andra
produkter. Man uppmuntrade till seriösa certi
fieringssystem som tar tillvara ursprungs- och
lokalsamhällenas rättigheter och intressen. Det
befanns vara eftersträvansvärt att parterna möj
liggjorde för ursprungs- och lokalsamhällen att
utveckla och genomföra lokala skötselsystem för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av den
skogliga biodiversiteten. Man rekommenderade
att hänsyn ska tas till resultaten av arbetet inom
”Ad hoc Open-ended Inter-Sessional Working
Group on Article 8(j) and Related Provisions
of the Convention on Biological Diversity”.
Detta gällde framför allt för att stärka rättig
heterna för ursprungs- och lokalsamhällen och
att försöka lösa eventuella markdispyter. Vidare
efterfrågades utveckling och genomförande av
program för att stärka traditionell användning
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av skoglig biodiversitet i form av utbildning
och popularisering av användningen. Parterna
uppmanades också ett skapa ett klimat som
respekterar, stimulerar och bevarar traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor knutna
till skogen hos ursprungs- och lokalsamhäl
len. Det poängterades också att det behövs en
rättvis fördelning av vinsterna från användandet
av skogliga genetiska resurser och traditionell
skoglig kunskap. Samma tongångar framkom i
diskussionerna rörande jordbrukslandskapets
biologiska mångfald. I en global strategi för att
bevara växter rekommenderas att man ska bygga
på kunskap, innovationer och sedvänjor hos ur
sprungs- och lokalsamhällen. Deras delaktighet
är därför viktig. Vidare betonades vikten av att
skapa olika incitament till att bevara biologisk
mångfald, vilket kräver ett närmare samarbete
med och en högre delaktighet av exempelvis
representanter för ursprungs- och lokalsamhäl
len. Det är vikt av att identifiera och utveckla
experter inom bland annat traditionell kunskap
(UNEP/CBD/COP/6/4).

2.2.9. År 2002.
Den andra sammankomsten av ”Ad Hoc Openended Inter-Sessional Working Group on Article
(8j) and Related Provisions of the Convention on
Biological Diversity” hölls i Montreal, Kanada,
4–8 februari 2002 (UNEP/CBD/COP/6/7).
Den exekutiva sekreteraren hade förberett ett
antal olika dokument baserat på uppdragen
från det femte partsmötet, bl.a. en samman
ställning av de inlämnade nationella rapporterna
(UNEP/CBD/WG8J/2/3). I den konstateras
att 87 länder av samtliga som hade underteck
nat konventionen hade lämnat information om
genomförandet av artikel 8j. Merparten av dessa
hade inte mer än inlett arbetet men processen
hade startat. Samma dokument innehåller också
bakgrundsinformation från den exekutiva sekre
teraren rörande arbetsprogrammets olika inslag.
Man konstaterade att arbetsgruppen har till
uppgift att formulera riktlinjer för många delar
av arbetet, speciellt vad avser rättvis vinstfördel
ning, i förväg lämnat informerat medgivande och
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att identifiera vilka skyldigheter man har till ur
sprungslandet när man utnyttjar sådan kunskap,
innovationer och sedvänjor eller därtill kopplade
genetiska resurser. Flera av partsländerna hade
redan tagit med ömsesidigt godkännande och
i förväg lämnat informerat medgivande i sina
nationella lagstiftningar. Detsamma gäller regle
ringen av såväl bevarandet som det hållbara nytt
jandet av och tillgången till genetiskt material. En
viss samordning mellan mångfaldskonventionen
och andra internationella konventioner med av
seende på delaktigheten av representanter för
ursprungs- och lokalsamhällen hade också skett
(UNEP/CBD/WG8J/2/3).
Den exekutiva sekreteraren hade även för
berett ett dokument om mekanismer rörande
deltagandet av ursprungs- och lokalsamhällen i
arbetet inom mångfaldskonventionen. Bland de
områden som utpekas som synnerligen relevanta
att kombinera med traditionell kunskap finns be
dömning av miljöpåverkan, tillgång till och iden
tifiering av genetiska resurser, övervakning och
utvärdering, taxonomi, hantering av främmande
arter, frågor relaterade till artikel 8 om in situ-be
varande, ex situ-bevarande, traditionellt nyttjande
av biologisk mångfald, akademisk forskning,
kommersiell forskning och naturvårdsarbete.
Man har gjort bedömningen att för att stärka
inflytandet för ursprungs- och lokalsamhällen
så bör man formalisera processen med i förväg
lämnat informerat medgivande (prior informed
approval/prior informed consent [PIA/PIC])
rörande nyttjandet av traditionell kunskap.
Detta kan göras via lagstiftningen eller i officiella
riktlinjer. För att kunna avge ett i förväg lämnat
informerat medgivande krävs att man förstår
syftet. Oftast är inte uppgifterna rörande even
tuell framtida användning av forskningsresultat
eller liknande klart formulerade på ett språk som
gör att lokalbefolkningar kan förväntas kunna
förutsäga följderna av insatserna. Det är därför
önskvärt att de ska få juridisk assistans för att på
ett klart sätt få information om ”Hur deras kun
skap kommer att användas”, ”Följderna av detta
användande”, ”Hur de ska bedöma vilka mot
krav de ska ställa för tillgängliggörandet”, ”De
mest lämpade sätten att skydda deras kunskap”

och ”Hur de kan gynnas av tillgängliggörandet”.
Den exekutiva sekreteraren kommenterar också
inrättandet av register för traditionell kunskap
och villkor som man bör ställa för att undvika
att uppgifterna kan komma att missbrukas. Ett
sådant register bör ha kopplingar till Patent- och
registreringsverket och myndigheter för frågor
rörande växtförädling. Det är också viktigt att
man i ett sådant register utvecklar möjligheter
att ta hänsyn till skyddad information. Det kan
röra sig om kunskap som endast förmedlas mel
lan kvinnor och därför är förenad med en viss
form av rituell sekretess. Men viss kunskap kan
också vara sådan att man inte vill föra den utan
för den etniska gruppen. För att kunna upprätta
ett sådant register krävs utarbetandet av klara
procedurer rörande förvarandet, tillgängligheten
och användningen av uppgifterna. Mötet rekom
menderades också att poängtera att de nationella
institutionerna bör initiera program för att se till
att det finns funktionella utbildningsformer för
kapacitetsbyggande inom dessa samhällen, att
traditionell kunskap integreras efter godkän
nande och inblandning av kunskapsbärarna, och
att det skapas konkreta fördelar för de samhällen
som påverkas. I artikel 10c i mångfaldskonven
tionen konstateras att parterna ska sträva efter
att skydda och uppmuntra till sedvanligt bruk av
biologiska resurser i enlighet med traditionella
metoder som är förenliga med kraven på beva
rande och hållbart nyttjande. Detta kräver att
ursprungs- och lokalsamhällen har tillgång till
den biologiska mångfalden. Denna tillgång kan
man stärka genom att:
• i lagstiftningen erkänna och skydda
traditionella system för markinnehav;
• till ursprungliga och lokala samhällen
återbörda så mycket av deras traditionella
landområden som möjligt och/eller
utöka deras obestridliga rättigheter till
naturresurserna där det inte är möjligt att
återlämna områdena; och
• inkludera ursprungliga och lokala
samhällen i skötseln av ekosystemen och
de arter som dessa är beroende av för sitt
uppehälle, hälsa och välbefinnande.

Det är viktigt att ursprungs- och lokalsamhällena
har en stärkt roll i skötseln och bevarandet av den
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biologiska mångfalden och sålunda exempelvis
deltager i arbetet kring skyddade naturområden
(UNEP/CBD/WG8J/2/4).
I dagsläget finns ingen definition som
förklarar vad som i konventionen menas med
ursprungliga eller lokala samhällen med traditio
nella livssätt. I arbetsprogrammet ingår emellertid
en definiering av detta. Enligt en definition skulle
det röra sig om samhällena som ännu inte til�
lämpar metoder i bevarandet och nyttjandet av
de biologiska resurserna som baseras på moderna
vetenskapliga, teknologiska eller kommersiella
beslut, utan främst är beroende av ålderdomliga
traditionella metoder och sedvänjor. FN:s FAO
(Food and Agricultural Organization) uppskattar
att det i världen idag finns 1,4 miljarder bönder
som bedriver ålderdomligt jordbruk (resource-poor
farmers) och ”Working Group on Indigenous Po
pulations of the Commission on Human Rights”
uppskattar individantalet av ursprungsfolken till
cirka 600 miljoner. Därför kan man förmoda att
det finns någonstans mellan 1,5 och 2 miljarder
människor som tillhör konventionens ursprung
liga och lokala samhällen, vilket motsvarar mellan
en fjärdedel och en tredjedel av världens totala
befolkning. Ursprungsfolken motsvarar mellan
70 och 80 procent av världens uppskattningsvis
6 000 olika kulturer och talar de flesta av de 6 700
språk som existerar i världen idag. Men nästan
2 500 språk hotas akut av att försvinna och fler
än så håller på att förlora sin ekologiska kontext.
Dessutom konstaterades det att:
den traditionella biodiversitetsrelaterade kunskapen hos ursprungsoch lokalsamhällen och de språk
som bevarar den går förlorade i en
accelererade hastighet. Många samhällen
fruktar att mycket av denna värdefulla
kunskap kommer att förloras med den
nuvarande äldsta generationen. Denna
kunskapserosion skapar en oåterkallelig
förlust av vårt samlade kunnande om
världens biologiska mångfald, dess
bevarande, skötsel och hållbara nyttjande
och utgör ett allvarligt hot mot världens
livsmedels och läkemedelssäkerhet och
mot uppehället för ursprungs- och
lokalsamhällen.
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Från sekretariatets sida menade man att det
fanns anledning att göra uppskattningar av da
gens situation vad gäller respekten, skyddet och
upprätthållandet av traditionell kunskap rörande
biologisk mångfald samt på vilket sätt den til�
lämpas av ursprungliga och lokala samhällen i sitt
ursprungliga ekosystem (UNEP/CBD/WG8J/
2/5). Man betonade vidare att:
Ursprungliga och lokala samhällens
organisationer är bäst lämpade att vidta
åtgärder rörande de frågor som påverkar
respekterande, bevarande, upprätthållande
och tillämpande av sin traditionella
kunskap, sina innovationer och sina
sedvänjor.

Arbetsgruppens arbete rörande skydd för tra
ditionell kunskap hade använt sig av ”Draft
Principles and Guidelines for the Protection
of the Heritage of Indigenous People” (E/
CN.4/Sub.2/2000/26) från ”Sub-Commission
on the Promotion and Protection of Human
Rights of the United Nations Commission on
Human Rights”. Sekretariatet rekommenderade
arbetsgruppen att begära av partsmötet att man
försäkrar att
(i) Ursprungliga och lokala samhällen har
representanter i alla nationella och regionala
organ som har till uppgift att påverka frågor
som är av deras intresse;
(ii) dessa samhällen uppmuntras och får
resurser att utse egna sådana kommittéer
som kan representera deras intressen på
nationell, regional och lokal nivå;
(iii) nödvändiga förutsättningar råder så att
dessa kan fungera.

Man presenterade vidare ”Draft guidelines
for the conduct of cultural, envionmental and
social impact assessments regarding develop
ments proposed to take place on sacred sites
and in lands and waters occupied or used by
indigenous and local communities” och gav däri
rekommendationer vad gäller uppställandet av
kulturkonsekvensbedömningar (cultural impact
assessment), kulturarvskonsekvensbedömningar
(cultural-heritage impact assessment), socialkon
sekvensbedömningar (social impact assessment)
och miljökonsekvens≠bedömningar (environmental impact assessment), vilket förklarades av
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en kombination av artikel 8j och artikel 14.
Riktlinjerna beskriver ingående hur de skulle
fungera och vad de skulle kunna innehålla.
Exempelvis ska miljökonsekvensbedömningen
innehålla uppgifter om vilka områden som är
av speciell ekonomisk vikt för lokalsamhällena,
t.ex. jaktmarker, fiskevatten och slåtterängar, och
sådana som har religiöst, andligt eller ceremo
niellt värde. Man kräver också att tillräcklig och
korrekt information ska lämnas i tillräckligt god
tid för att dessa samhällen ska ha möjlighet att
avge ett i förväg lämnat informerat medgivande
till insatsen. Denna information ska innehålla
bästa möjliga ekonomiska och vetenskapliga
information om projektet samt ovannämnda
konsekvensbedömningar. De ursprungliga och
lokala samhällena måste dessutom ha möjlighet
att få ytterligare information från projektera
ren. Konsekvensbedömningarna ska dessutom
kombinera vetenskaplig och traditionell kunskap.
Man poängterade dessutom att man måste til�
lämpa ekosystemansatsen och försiktighetsprin
cipen samt att hela beslutsprocessen ska vara
genomskinlig utom i de fall då det berör nationell
säkerhet eller handlar om hemlig eller helig tradi
tionell kunskap (UNEP/CBD/WG8J/2/6).
Eftersom konventionen har en mängd olika
frågor och program som går på tvärs mellan
de olika artiklarna och som måste vägas in så
utvecklades ett dokument rörande integrationen
av artikel 8j-kopplade frågor i dessa program.
Ekosystemansatsen är en sådan fråga. Enligt den
kan man konstatera att olika samhällsgrupper
ser ekosystemen utifrån sina egna ekonomiska,
kulturella eller samhälleliga behov. Ursprungs- el
ler lokalsamhället är en grupp av människor som
lever av landets resurser och deras intressen och
rättigheter måste erkännas. Ekosystem≠ansatsen
rekommenderar också att besluten om beva
rande decentraliseras till lägsta lämpliga nivå.
Konventionen menar att all tillgänglig relevant
information, både vetenskaplig kunskap och
traditionell kunskap, innovationer och sedvän
jor, måste vägas in. Den exekutiva sekreteraren
betonar också vikten av att ursprungs- och
lokalsamhällen är delaktiga i utvecklandet av

projekt rörande hållbar turism. Dokumentet tar
också upp utkastet till Bonn-riktlinjerna vilka har
avsikten att hjälpa konventionens parter att ut
veckla mekanismer för tillgång och vinstdelning
(access and benefit-sharing) som erkänner skyddet av
traditionell kunskap, innovationer och sedvänjor
hos ursprungliga och lokala samhällen i enlig
het med nationell lagstiftning och internationella
överenskommelser. Likaså kommenterades att
”Subsidiary Body on Scientific, Technical and
Technological Advice” ansåg att incitament
bör utformas så att de uppmanar till bevarande
och hållbart nyttjande men samtidigt väger in
exempelvis lokal och regional kunskap, geogra
fiska förhållanden, omständigheter och institu
tioner. I konsekvensbedömningar bör frågor
rörande ansvar och gottgörelse för påverkan
på den biologiska mångfalden vara centrala för
ursprungliga och lokala samhällen på grund
av deras sociala och ekonomiska beroende av
biologiska resurser. Påverkan på biodiversiteten
har sannolikt negativ effekt på ursprungliga och
lokala samhällens möjligheter till försörjningen
och traditionella levnadssättet (UNEP/CBD/
WG8J/2/INF/2).
I rapporten från 8j-mötet i april 2002 till sjät
te partsmötet markerade exempelvis FAO:s re
presentant väsentligheten av arbetet med artikel
8j för verksamheten inom Food and Agricultural
Organization (FAO) eftersom många av intres
senterna i den processen tillhör ursprungliga eller
lokala samhällen. Även andra representanter för
olika organisationer markerade den övergripande
vikten av frågor rörande artikel 8j. Rapporten
innehöll vidare ett förslag hur en rapport rörande
status och trender rörande traditionell kunskap
skulle kunna se ut. Likaså inkluderades ett ut
kast till rekommendationer rörande utförandet
av kultur-, miljö- och socialkonsekvensbedöm
ningar (UNEP/CBD/COP/6/7).
Det sjätte partsmötet (COP6) hölls i Haag,
Nederländerna, mellan 7 och19 april 2002 och
man fattade ett flertal delbeslut rörande artikel
8j (VI/10). Man poängterade att arbetsprogram
met hade en andra fas och betonade vikten av
rättvis fördelning av eventuella vinster samt
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fullständiga garantier vad gäller ursprungliga
och lokala samhällens rättigheter till sina tradi
tionella kunskaper, innovationer och sedvänjor.
Vidare markerade man nödvändigheten av en
dialog med representanter för ursprungliga och
lokala samhällen och speciellt representanter för
kvinnorna. Utvecklingen inom andra program
inom mångfaldskonven≠tionen, t.ex. skoglig
biodiversitet, marin- och kustbiodiversitet,
sötvattensbiodiversitet och biodiversiteten i
jordbrukslandskapet, har också varit en allt
större integrering av de frågor som rör artikel
8j. Traditionell, lokal och vetenskaplig kunskap
bör sammanföras i skötseln av sådana områden.
Mötet uppdrog åt den exekutiva sekreteraren att
göra en rapport beskrivande status och trender
rörande kunskap, innovationer och sedvänjor
hos ursprungliga och lokala samhällen med tradi
tionella livssätt. Vidare uppdrogs åt tredje mötet
”Ad Hoc Open-ended Inter-Sessional Working
Group on Article 8(j) and Related Provisons”
att utveckla riktlinjer för utförandet av kultur, miljö- och socialkonsekvensbedömningar.
Dessutom poängterades att sådant arbete att
stärka de sociala och kulturella aspekterna även
ska introducera biodiversitetsrelaterade frågor i
lagstiftningen rörande miljöbedömning. Mötet
uppmanade parterna att genomföra utbildnings-,
upplysnings- och kommunikationsstrategier rö
rande dessa rekommendationer för att möjlig
göra för lokala och ursprungliga samhällen att ta
del i de politiska beslutsprocesser och att bedöma
konsekvenserna av föreslagna projekt. Parterna
ska även i samarbete med lokala och ursprungliga
samhällen utveckla, implementera och utvärdera
strategier för att öka medvetandet och tillgäng
ligheten av information rörande frågor som rör
artikel 8j (UNEP/CBD/COP/6/20).
Det sjätte partsmötet beslutade vidare att
anta de s.k. Bonn-riktlinjerna (VI/24) rörande
tillgång till och vinstdelning rörande genetiska
resurser (access and benfit-sharing as related to genetic
resources). Dessa riktlinjer inbegriper inte bara
tillgången till genetiska resurser utan även till
gången till traditionell kunskap, innovationer och
sedvänjor. Parterna ska i enlighet med nationell
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lagstiftning och relevanta internationella instru
ment skydda traditionell kunskap. Man ska vidare
sträva efter att ett kommersialiserande av eller
annat bruk av genetiska resurser inte ska hindra
traditionellt bruk. I samband med ömsesidigt
erkännande ska man respektera sedvänjor, tra
ditioner och värderingar hos ursprungliga och
lokala samhällen. Man ska också vidta åtgärder
för att uppmuntra till att ange ursprunget till
genetiska resurser eller traditionell kunskap,
innovationer och sedvänjor. Riktlinjerna in
kluderade även förslag på vad icke-monetära
vinster skulle kunna inbegripa, t.ex. delaktighet
i forskningssamarbeten och utvecklingsprogram,
att man delar med sig av forskningsresultat eller
underlättar för ursprungliga och lokala samhällen
att bevara och hållbart nyttja genetiska resurser
(UNEP/CBD/COP/6/20).

2.2.10. År 2003.
I samband med det sjätte partsmötet beslöts att
man skulle ha ett extra ”open-ended inter-ses
sional meeting” den 17–20 mars 2003 i Montreal,
Kanada, för att diskutera resultatet från ”World
Summit on Sustainable Development” som hölls
i Johannesburg i Sydafrika mellan 26 augusti och
4 september 2002. I rapporten (rep-es-wssd) från
detta möte till ”Commission on Sustainable De
velopment” (CSD) betonade den exekutiva se
kreteraren vikten av att mångfaldskonventionen
och CSD har ett nära samarbete. Toppmötet i
Johannesburg konstaterade att:
Konventionen om biologisk mångfald är
det viktigaste instrumentet för att bevara
och hållbart nyttja biologisk mångfald och
att rättvist fördela vinster från nyttjandet av
sådana genetiska resurser, och markerade
behovet av nya och ytterligare finansiella
och tekniska resurser för att underlätta en
effektiv implementering.

Man antog också konventionens mål att signifi
kant minska den pågående minskningen av bio
logisk mångfald på global, regional och nationell
nivå. Toppmötet markerade behovet att integrera
målen för Konventionen om biologisk mångfald
i globala, regionala och nationella sektoriella och
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tvärsektoriella program och åtgärder. Man dis
kuterade också en del övergripande frågor inom
konventionen, som skoglig biodiversitet, ma
rin- och kustbiodiversitet, tillgång till genetiska
resurser och vinstdelning, skydd av kunskap,
innovationer och sedvänjor hos ursprungs- och
lokalsamhällen (rep-es-wssd).
I partsmötets beslut (VI/10) uppdrogs åt
den exekutiva sekreteraren att inrätta en expert
grupp för att utveckla hur konventionens clea
ring-house mekanism och artikel 8j skulle kunna
samordnas och hur kommunikationen med och
mellan ursprungs- och lokalsamhällen bör fung
era. Därför sammanträffade ”Ad Hoc Technical
Expert Group on Traditional Knowledge and
the Clearing-House Mechanism” i Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia, 24–26 februari 2003. Till
detta möte hade den exekutiva sekreteraren
förberett ett dokument som belyste frågan.
Olika ursprungs- och lokalsamhällen försöker
att sköta sin kommunikation med hjälp av nät
verk via e-post och andra digitala metoder, samt
via fax, brev och telefon. Digitala metoder är
fördelaktig på grund av sina låga kostnader och
användarvänligheten, men elektroniska diskus
sioner har en tendens att vara kortlivade. För att
skapa en global fokalpunkt för ursprungs- och
lokalsamhällen krävs att man enas om formerna
(UNEP/CBD/AHTEG/TK-CHM/1/2). I den
slutliga rapporten ”Report of the Ad Hoc Tech
nical Expert Group on Traditional Knowledge
and the Clearing-House Mechanism, Santa Cruz
de la Sierra, Bolivia, 24–26 februari 2003” sum
merades mötet. Bland annat beskrevs arbetet
inom ”Hudson Bay Traditional Ecological
Knowledge and Management Systems Project”
— ett projekt vars syfte var att göra den tradi
tionella ekologiska kunskapen i området känd,
att föra in den i det politiska beslutsfattandet
och att kombinera traditionell kunskap med ve
tenskaplig kunskap för att sköta ekosystemen.
Studien visade att traditionell kunskap kunde
användas, men man ansåg ändå att den också
kunde förbättras och utvecklas. Bland möjliga
förbättringar i sådana projekt omnämndes att
det var viktigt att mer effektivt kommunicera

traditionell kunskap inom lokalsamhällena för
att stärka dess position. Man behöver allokera
resurser för utveckling av databaser för att sprida
information om traditionell ekologisk kunskap
till särskilda avnämare samt visa på de poten
tiella vinster som finns för samhällen som är
intresserade av att nyttja traditionell ekologisk
kunskap. ”Hudson bay-projektet” har varit
hållbart, kostnadseffektivt och kännetecknats av
lokal skötsel under de senaste tio åren samt har
inneburit att traditionell kunskap har bevarats.
Även andra projekt där traditionell kunskap har
bevarats i arkiv efter ömsesidigt godkännande.
Särskilda data har dokumenterats och finns en
dast tillgängliga för internt bruk för varje enskild
stam/samhälle medan annat är allmängods och
därför tillgängligt utan restriktioner. Utveckling
och etablering av mekanismer för kommunika
tion mellan de ursprungliga och lokala samhäl
lena var en annan punkt som diskuterades vid
mötet. En tematisk fokalpunkt bör verka för
respekten för normer rörande skyddet av tra
ditionell kunskap, innovationer och sedvänjor
hos ursprungs- och lokalsam≠hällen för att
möjliggöra deras bevarande och fortsatta an
vändning. Den tematiska fokalpunkten ska sam
verka med andra nationella fokalpunkter för att
möjliggöra för ursprungs- och lokalsamhällena
att få information rörande biodiversitetsfrågor
och underlätta för dessa att kommunicera via
traditionella och elektroniska medier. Vidare bör
den fungera som en länk mellan ursprungs- och
lokalsamhällena och experter samt som data
bas för information om konventionens arbete.
Den bör också ta initiativen till skapandet av
databaser eller register för traditionell kunskap.
Man konstaterade att det fanns en mängd olika
informationsnätverk, t.ex. ”Indigenous Bio
diversity Information Network” (IBIN) med
syfte att ge dessa samhällen en förståelse för
Konventionen om biologisk mångfald. Dessa
ska även möjliggöra deras deltagande i diskus
sionerna rörande exempelvis riktlinjer, priorite
ringar och implementeringen av konventionens
tematiska program samt lära dem utveckla de
befintliga kommunikationsnätverken i diskus
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sionerna rörande hur man kan dela med sig av
sin information och hur man ska ställa sig till
de etiska frågorna rörande traditionell kunskap.
Diskussionerna på mötet handlade främst om
att identifiera de viktigaste fokalpunkterna och
kommunikationsnätverken. Man definierade
element för ett program för arbetet att upprätta
globala och nationella fokalpunkter. Dessutom
fördes en teknisk diskussion rörande hur man
upprättar elektroniska informationsnätverk
och liknande (UNEP/CBD/AHTEG/TKCHM/1/3).
Det åttonde mötet med ”Subsidiary Body
on Scientific, Technical and Technological
Advice” hölls 10–14 mars 2003 i Montreal,
Kanada. I slutrapporten till det sjunde parts
mötet framhålls de olika ekosystemens värde
för folks överlevnad, speciellt i tredje världen.
Inom arbetsprogrammet för biologisk mångfald
i bergstrakter så konstateras att dessa områden
ofta kännetecknas av en hög kulturell diversitet
och att ursprungs- och lokalsamhällen ofta spelar
en avgörande roll för bevarandet och skötseln
av den biologiska mångfalden i bergsområdena.
Arbetsprogrammet inkluderar en mängd punkter
i vilka parterna uppmanas att samarbeta med ur
sprungs- och lokalbefolkningar och att man bör
rättvist nyttja deras traditionella kunskap. Man
bör så långt möjligt decentralisera beslutsproces
sen vad gäller skötseln av dessa biotoper. Beva
randearbetet ska vara en syntes av vetenskaplig
kunskap och traditionell kunskap. För att öka
allmänhetens medvetande om bergstrakternas
värde kan man exempelvis tillåta ekoturism
som är avsedd att öka insikten och respekten
för den biologiska mångfalden. Inom program
met för sötvattensbiodiversitet återupprepas
vikten av traditionell kunskap och ursprungsoch lokalsamhällenas delaktighet i processen.
Detsamma noteras ifrån arbetsprogrammet för
havs- och kustområdenas biologiska mångfald.
Det poängterades att kultur-, miljö- och soci
alkonsekvensbedömningar kan visa sig vara
nödvändiga även i marina miljöer. I nyttjandet
av havets resurser bör traditionell kunskap om
möjligt övervägas. Vid sidan av dessa program
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diskuterades även arbetsprogrammet för biodi
versitet och turism. Turismen bör vara hållbar
inte bara vad gäller miljön och den biologiska
mångfalden utan även vad gäller den traditionella
kulturen i området. Därför bör ursprungs- och
lokalsamhällen vara involverade i samtliga steg i
processen att skapa turism, idé, mål, bakgrund
till situationen på platsen, de olika konsekvens
bedömningarna, granskning och utvärdering av
verksamheten. Dessutom bör det vidtas kapaci
tetsuppbyggnad och utbildning. Arbetsprogram
met för biologisk mångfald och turism gäller alla
former av turism. Det är av vikt att man gör
noggranna bedömningar av hur turistprojektet
kommer att påverka inte bara miljön utan även
det traditionella samhället. Påverkan på den
lokala kulturen, det traditionella kunskapssyste
met och en utvärdering av i vilken omfattning
projektet kommer att begränsa det traditionella
nyttjandet av resurserna inom ursprungs- och
lokalsamhällenas områden. Verksamheten ska
vara både miljömässigt och kulturellt långsiktigt
hållbar (UNEP/CBD/COP/7/3; speciellt vad
gäller turismen UNEP/CBD/SBSSTA/8/11).
Det nionde mötet med ”Subsidiary Body on
Scientific, Technical and Technological Advice”
hölls 10–14 november 2003 i Montreal, Kanada.
Syftet med mötet var inte att speciellt diskutera
artikel 8j som sådan utan dessa frågeställningar
kom upp i samband med andra program. I
arbetet med att utveckla ett arbetsprogram för
skyddade områden föreslogs att man ska göra
en noggrann beräkning av den ekonomiska och
sociokulturella kostnaden för att skapa och sköta
ett skyddat område. Det ansågs särskilt viktigt
i samband med ursprungs- och lokalsamhällen
och att de får rättvis kompensation även för
förlorade möjligheter till sin försörjning. Det
förslogs vidare att man skulle instifta fler former
av skyddade områden, t.ex. skyddade områden
som sköts av ursprungs- och lokalsamhällen.
Skyddade områden kan också användas för att
bevara såväl biologisk mångfald som kunskap,
innovationer och sedvänjor hos ursprungs- och
lokalsamhällen. Målet är att till år 2008 är alla
skyddade områden inrättade och skötta med full
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och effektiv delaktighet av ursprungs- och lokal
samhällen. SBSTTA-mötet uppmanar parterna
att planera, inrätta och sköta skyddade områden
men efter i förväg informerat medgivande och
i enlighet med ursprungs- och lokalsamhällens
rättigheter. Vidare uppmanas parterna för att
uppnå ett bra slutresultat för såväl det skyddade
området som för de som nyttjar resurserna el
ler andra intressenter bör man öka förståelsen
för vetenskaplig kunskap bland ursprungs- och
lokalbefolkningarna. Man måste också lägga
särskild vikt vid att framställa informations
material lämpligt för olika ursprungs- och
lokalsamhällen. Dessutom bör man verka för
att utveckla en mekanism för konstruktiv dialog
och kunskapsutbyte mellan sådana som arbetar
med naturskyddsområden och ursprungs- och
lokalsamhällen och deras organisationer. Man
diskuterade också ekosystemansatsen och po
ängterade i elfte principen att man i samband
med ekosystemansatsen bör beakta alla former
av relevant information, såväl vetenskaplig som
traditionell kunskap, innovationer och sedvänjor
(UNEP/CBD/COP/7/4).
På SBSSTA-mötet utvecklades också utkastet
till de så kallade ”Addis Ababa Principles and
Guidelines for the Sustainable Use of Biodiver
sity” i vilket det på många platser poängteras den
viktiga roll som ursprungs- och lokalsamhällen
spelar inom det hållbara nyttjandet av biologisk
mångfald. Man konstaterade även att traditionell
kunskap har inneburit att man på många håll har
lärt sig använda sig av den biologiska mångfalden
på ett hållbart sätt och man frågar sig om sådan
kunskap skulle kunna inkorporeras i moderna
skötselsystem. Vidare efterlyses interdisciplinär
forskning rörande all aspekter av nyttjande och
bevarande av biologisk mångfald och gärna i
samarbete med representanter för ursprungsoch lokalsamhällen. Deras kunskap kan nyttjas
för att utvärdera olika skötselmetoder och –tek
niker (UNEP/CBD/COP/7/4).
Inom programmet för bergstrakternas
biologiska mångfald poängterades särskilt
den viktiga inverkan som kulturell diversitet
i form av ursprungs- och lokalsamhällen har

på möjligheterna att bevara och hållbart nyttja
den biologiska mångfalden i bergsområden. På
många platser i arbetsprogrammet markeras den
yttersta vikten av att ursprungliga och lokala
samhällen är involverade i arbetet. Det handlar
om allt från att utveckla hållbart markutnytt
jande till turism. Den väsentliga roll som artikel
8j spelar inom detta arbetsprogram samt vikten
av att respektera, skydda och bevara traditionell
kunskap, sedvänjor, processer och tekniker för
att främja bevarande och hållbart nyttjande av
biologisk mångfald samt vinstdelning betona
des särskilt. Vikten av kapacitetsuppbyggnad
för bergstrakternas folk och deras medverkan
i beslutsprocesser framhölls också (UNEP/
CBD/COP/7/4).
Det betonades vidare att för att uppnå de
biodiversitetsmål som uppställdes i samband
med världstoppmötet i Johannesburg så kräv
des det insatser för att skydda traditionell kun
skap, innovationer och sedvänjor kopplad till
den biologiska mångfalden. Även i arbetet med
”Global Strategy for Plant Conservation” fram
hölls vikten av att ta hänsyn till artikel 8j och
relaterade delar (UNEP/CBD/COP/7/4).
Det tredje mötet med ”Ad Hoc Open-ended
Inter-Sessional Working Group on Article 8(j)
and Related Provisions of the Convention on
Biological Diversity” hölls i Montreal, Kanada,
8–12 december 2003. Till mötet hade den ex
ekutiva sekreteraren utarbetat ett antal doku
ment och bland annat presenterades ”Progress
report on the integration of the relevant tasks
of the programme of work on article 8(j) into
the thematic areas of the convention” (UNEP/
CBD/WG8J/3/2) som berörde parternas åter
rapportering av det pågående arbete att imple
mentera artikel 8j inom de tematiska delarna
av konventionen. Man önskade sig svar på hur
situationen var för:
(a) situationen för och trender rörande
traditionell kunskap, innovationer och
sedvänjor hos ursprungliga och lokala
samhällen;
(b) åtgärder vidtagna för att öka deltagandet
av representanter från ursprungliga och
lokala samhällen, speciellt kvinnor från
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sådana samhällen, och deras organisationers
medverkan i implementeringen av
nationella arbetsprogram för samtliga
tematiska områden; och
(c) vidtagna åtgärder för kapacitetsbyggande
för att underlätta deltagandet av
representanter för ursprungliga och lokala
samhällen och nyttjandet av deras kunskap
efter i förväg informerat medgivande inom
naturvården och det hållbara nyttjandet
av biologisk mångfald inom de tematiska
områdena på nationell, regional och lokal
nivå.

Man påminde om att partsmötet i beslut III/11
hade framhållit att traditionella lantbruk och
deras bruksmetoder bidrog signifikant till be
varandet och till och med ökandet av biologisk
mångfald. Därför skulle parterna utveckla na
tionella strategier hur de skulle kunna öka deras
inflytande och bygga ett bevarande och hållbart
nyttjande av biologisk mångfald in situ genom att
nyttja sådan traditionell kunskap. I rapporten till
sekretariatet konstaterade 5 procent av parterna
att de inte hade vidtagit några åtgärder för att
bevara sådana lantbrukssamhällen medan 32
procent hävdade att de hade vidtagit åtgärder,
men ringa sådana. Endast 11 procent ansåg sig
ha genomfört tillräckliga åtgärder. Samtidigt
hade 48 procent inte lämnat några uppgifter
alls. Därefter presenteras programmen för bio
diversitet i torrland, skog, sötvatten, marina och
kustmiljöer samt bergsmiljöer. I samtliga fall ef
terlystes åtgärder för deltagande av ursprungliga
och lokala samhällen samt nyttjandet av deras
kunskaper i de pågående processerna (UNEP/
CBD/WG8J/3/2).
En liknande rapport rörande utvecklingen
presenterades rörande arbetsprogrammet för
artikel 8j. I denna framkom det att mer än
hälften av alla rapporterande länder anser sig
ha vidtagit vissa åtgärder för att försäkra sig om
att traditionell kunskap, innovationer och sed
vänjor hos ursprungliga och lokala samhällen
respekteras, bevaras och skyddas, men endast
några få hade vidtagit omfattande åtgärder.
Många länder, exempelvis Tyskland, Neder
länderna och Storbritannien, ansåg att frågan
var av ringa intresse eftersom deras befolk
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ning var alldeles homogen vad gällde etnicitet,
men att de var intresserade av internationella
samarbeten. Samtidigt menade andra länder
som helt saknade ursprungsbefolkningar,
t.ex. Österrike, att artikel 8j var väsentlig för
bevarandet av traditionell kunskap av nytta
för bl.a. ekologiskt jordbruk. EU som sådan
betonade den traditionella kunskapens roll för
bevarande och hållbart nyttjande av biologisk
mångfald och markerade nödvändigheten av
lämpligt skydd av den. Man framhöll special
reglerna i Sverige och Finland som endast ger
samer rätt att bedriva renskötsel. Regler som
ansågs skapa möjligheter för andra undantag på
grund av deras traditionella livsstil. I rapporten
framkom också att endast 1 procent av parterna
ansåg sig ställa tillräckliga finansiella resurser
för ett implementerande av artikel 8j, medan
13 procent ansåg sig bidra med vissa medel.
Merparten av alla u-länder och många länder
med ekonomier under förändring framhöll att
det inte fanns finansiella resurser för att fullfölja
åtgärderna enligt programmet (UNEP/CBD/
WG8J/3/3).
Endast tre procent av konventionens parter
hade påbörjat arbetsprogrammet medan 21
procent begrundade hur man skulle gå tillväga.
Samtidigt hade 22 procent ännu inte vidtagit
några åtgärder. Man poängterade också att na
tionella institutioner, som forskningsanstalter
och universitet, ska samarbeta med ursprungliga
och lokala samhällen för att identifiera dessas
behov av forskning och utbildning för att uppnå
bevarande och hållbart nyttjande av biologisk
mångfald. Vad gäller granskning av befintliga im
materialrättsliga skydd av traditionell kunskap
har parterna i allmänhet påbörjat register över
traditionell kunskap, sedvänjor och innovatio
ner. Samtidigt poängterade en del länder att
sådana register kan vara potentiellt skadliga för
ursprungliga och lokala samhällen. Det framgår
också att endast enstaka länder hade skickat in
fallstudier beskrivande metoder och försök
rörande bevarandet och utbytet av traditionell
kunskap samt vilken kontroll ursprungliga
och lokala samhällen har över sådana utbyten
(UNEP/CBD/WG8J/3/3).

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
I ”Composite report on the status and trends
regarding the knowledge, innovations and prac
tices of indigenous and local communities rele
vant to the conservation and sustainable use of
biodiversity” (UNEP/CBD/WG8J/3/4) fram
hölls det att förlusten av traditionell kunskap
ofta beror på att det västerländska vetenskapliga
systemet inte kan förstå holismen i de traditio
nella kunskapssystemen. Problemen att bevara
ansågs således främst bero på det västerländska
systemets svårighet att översätta den traditionella
kunskapens innebörd. Som ett exempel på detta
framhölls det att i Colombia finns ett indianfolk
som delar upp det som västerländska vetenskaps
män kallar för traditionell ekologisk kunskap i
grupper, t.ex. ”helig kunskap” (som innehas av
shamanen), ”specialiserad kunskap”, ”kvinnors
kunskap” och ”krosskulturell kunskap” (sådan
som uppstått i kulturmötet mede grannfolken).
Indelningen av traditionell kunskap baseras
ofta på traditionsbärarnas grupptillhörighet
snarare än vad den ska användas till. Det beto
nades därför att insatser att bevara kunskapen
har större förutsättning att lyckas. I rapporten
konstaterades det också att det inom Europa
pågick en hel del projekt som syftade till att
bevara och rekonstruera kunskapen, men att
det sällan utgick utifrån något naturvårds- eller
biodiversitetsbevarande perspektiv. Det poäng
terades att merparten av de pågående projekten
inte på något sätt försökte prioritera bevarandet
av den biologiska mångfalden och få insatser
innebar spridandet av användandet av traditio
nell kunskap. Likaså framhölls det frekvent att
ett bevarande förutsatte den fysiska och juridiska
tillgången till de landområden där kunskapen hör
hemma. Samtidigt konstaterades det att merpar
ten av dessa samhällen runt om i världen verkar
på markområden som de inte har legala garantier
för nyttjandet. Många av de europeiska parterna
av konventionen har även framhållit sig mycket
positiva till ett sui generis-system för att skydda
traditionell kunskap, men konstaterar vidare att
det egentligen inte är relevant för deras nationella
förhållanden.
I själva rapporten rörande framgick det
att tvetydigheten i definitionerna rörande

”ursprungliga och lokala samhällen” inneburit
att en del hävdar att eftersom Europa saknar
ursprungsbefolkning och automatiskt saknar
traditionell eller ursprunglig kunskap. Sekre
tariatet poängterade emellertid förekomsten
av samer i Sverige och Finland. I Ungerns
nationella rapport efterfrågas sekretariatets
syn på artikel 8j:s tillämplighet på ”traditionellt
ungersk lantliv”. Utifrån den särställning som
gäller samerna i Finland och Sverige med egna
parlament och den omfattande forskning som
har berört samisk kunskap ansåg sekretariatet
att deras kunskap var under kontroll. I Belgien,
Frankrike och Storbritannien framhölls ex
empelvis också att situationen för traditionell
och homeopatisk medicin var god med många
utövare. Det markerades också att den samiska
medicinen dokumenterades omfattande i Norge.
Det framhölls också att fiskekvoterna inom EU
har avfolkat många traditionella fiskesamhällen
och Spanien betonade den kunskap som fanns
bland de småskaliga fiskarna i Galicien. På Fä
röarna hade man upprättat en databas för kun
skap rörande fiske i kustnära vatten. Kunskapen
förknippad med den samiska jakten och fisket
poängterades samtidigt som problemet att föra
kunskapen vidare till yngre generationer belystes
i den norska rapporten, Det framhölls också att
samerna i Sverige och Finland var listade som
minoriteter, medan de i Norge hade fått legal
status av ursprungsbefolkning (UNEP/CBD/
WG8j/3/INF/7).
På detta möte återupptogs diskussionerna
rörande riktlinjer för bedömningar av vilka kul
turella, miljömässiga och sociala konsekvenser
som olika projekt skulle kunna tänkas få för
ursprungliga och lokala samhällen. Arbetsma
terialet gör gällande att riktlinjerna ska vara
frivilliga och hjälpa regeringar, beslutsfattare,
projekterare och dessa samhällen att genomföra
sådana konsekvensbedömningar. I beslutsre
kommendationerna markerade sekretariatet att
de olika parterna ska se till att representanter för
ursprungliga och lokala samhällen ska kunna del
ta i olika fora som diskuterar utvecklingsprojekt
som dessa samhällen kan tänkas vara intresserade
av. Dessutom framhölls att parterna skulle ställa
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upp med nödvändig kapacitet och finansiering
samt försäkra sig om olika åtgärder som möjlig
gör detta. Riktlinjerna framhåller och vikten av
att parterna identifierar och ställer till förfogande
tillräckliga personella, finansiella, tekniska och
juridiska resurser att representanter från dessa
samhällen kan delta i processerna bakom kon
sekvensbedömning. Man betonade vidare vikten
av klara överenskommelser mellan projekteraren
och samhällena. Kulturkonsekvensbedömning
arna bör innehålla: a) möjliga konsekvenser på
sedvanligt nyttjande av biologiska resurser, b)
möjliga konsekvenser för respekten, skyddet
och bevarandet av traditionell kunskap, inno
vationer och sedvänjor, c) protokoll, d) möj
liga konsekvenser för heliga platser och därtill
kopplade ritualer eller ceremoniella aktiviter, e)
respekterandet av rätten till kulturell avskildhet,
samt f) möjliga konsekvenser för genomförandet
av sedvanerätt. Vad gällde bedömningen av de
sociala konsekvenserna framhävdes bl.a. projek
tets påverkan på kvinnans roll i samhället och
på genusspecifik traditionell kunskap (UNEP/
CBD/WG8J/3/5).
Till mötet hade man också rapporterat in
fallstudier hur man möjliggjorde deltagandet av
representanter från ursprungliga och lokala sam
hällen i olika aktiviteter. Dessa hade samman
ställts av sekretariatet. Kanada hade utvecklat
riktlinjer för hur man borde gå till väga för att
skapa skyddade områden och i arbetet inklu
dera lokalbefolkningarna. I samtliga inlämnade
fallrapporter för projekteringar framgick det att
den fulla och frivilliga delaktigheten i alla steg
av projektet var nödvändigt för ett lyckosamt
resultat. Man hade också sammanställt resultaten
av en enkät rörande vad parterna hade gjort för
att underlätta för sina ursprungliga och lokala
samhällen att skicka representanter till olika mö
ten inom mångfaldskonventionens arbete. Det
framgick att många parter bidrog finansiellt och
logistiskt i att skicka representanter för sådana
samhällen till olika möten. Det visade sig emel
lertid att det nästan uteslutande var till möten
med 8j-arbetsgruppen eller själva partsmötena.
Vad gäller information till ursprungliga och
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lokala samhällen och deras möjlighet till invol
vering i implementeringen av hela konventionen
poängterades vikten av en nationell fokalpunkt
som kunde sprida information till om utveck
lingen både nationellt och internationellt. Denna
nationella fokalpunkt kunde vidare hålla i möten
i inför konventionens olika möten så att dessa
samhällen kunde informeras och samtidigt lämna
synpunkter (UNEP/CBD/WG8J/3/6).
”Permanent Forum on Indigenous Issues”
(UNEP/CBD/WG8J/3/8) rekommenderade
till mångfaldskonventionens arbete att:
skapa en internationell etisk kod vad gäller
bioprospektering för att undvika biopirateri
och att försäkra sig om respekten för
ursprungsbefolkningarnas kulturella
och intellektuella arv. Inom ramverket
för Konventionen borde en mekanism
skapas som möjliggör återbördandet av
samlingar med genetiskt material och
överlämnandet av ansvaret för dessa till
ursprungsbefolkningarna. ”Forumet”
rekommenderar Konventionens sekretariat
att inom det globala taxonomiinitiativet
inkludera etiska principer och sociala regler
för att skydda ursprungsbefolkningarnas
rättigheter till sina landområden, sin
traditionella kunskap och sina resurser
innan man implementerar initiativet.

Slutrapporten för det tredje mötet med ”Ad
Hoc Open-ended Inter-Sessional Working
Group on Article 8(j) and Related Provisions
of the Convention on Biological Diversity”
(UNEP/CBD/COP/7/7) gick vidare till det
sjunde partsmötet. Sekretariatet inledde med
att konstatera att hänsyn till såväl traditionell
kunskap som ekosystemansatsen i stort sett
hade inkluderats i samtliga arbetsprogram inom
konventionen. Bland mötets rekommendationer
till partsmötet inkluderade bl.a. ärenden om de
nationella rapporterna, deltagandet av represen
tanter från ursprungliga och lokala samhällen
i de olika processerna rörande arbetsprogram
met, uppställandet av kultur-/miljö-/socialkon
sekvensbedömningar samt utvecklandet av sui
generis-system för skydd av traditionell kunskap
(UNEP/CBD/COP/7/7).

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
2.2.11. År 2004.
Det sjunde partsmötet (COP7) hölls 9–20 fe
bruari 2004 i Kuala Lumpur, Malaysia, och
vad gällde artikel 8j antogs i stort sett de rekom
mendationer som hade utarbetats av sekretariatet
och arbetsgruppen för artikel 8j. I utvecklandet
av de nationella rapporterna uppmanades par
terna att på olika sätt blanda in relevanta organi
sationer samt ursprungliga och lokala samhällen
i slutförandet av dessa. I samband med denna
uppmanades parterna att igångsätta fältstudier
för att uröna statusen, trenderna och hoten mot
traditionell kunskap, innovationer och sedvän
jor. Dessa ska genomföras med full delaktighet
av ursprungliga och lokala samhällen. Parterna
uppmanades att skjuta till tillräckligt finansiellt
stöd för att fullfölja fas I med rapporten och
särskilt för involverandet av representanter
från ursprungliga och lokala samhällen i detta
arbete. Parternas fokalpunkt för artikel 8j och
clearing-house-mekanismen ska nyttjas för att
på bästa sätt möjliggöra detta deltagande. En av
de uppgifter som skulle studeras särskilt berörde
varför traditionell kunskap försvinner och det
betonades att ursprungliga och lokala samhällen
ska, när så är lämpligt, vara aktivt involverade i
skötseln av skyddade områden. Särskilda aktivi
teter bör göras för kapacitetsuppbyggnad riktad
mot kvinnor från ursprungsbefolkningar eller
från glesbygdssamhällen. Det betonades vidare
att om så är lämpligt skulle undervisning rörande
traditionell kunskap, innovationer och sedvän
jor integreras i det vanliga utbildningssystemet
(UNEP/CBD/COP/7/L.19/Rev.1).
Även de nu benämnda Akwé: Kon frivilliga
riktlinjer för kultur-/miljö-/socialkonsekvens
bedömningar av projekt som är planerade på
heliga områden eller andra områden av väsent
lig vikt för ursprungliga och lokala samhällen
diskuterades på mötet. Partsmötet anmodade
parterna att tillämpa dessa riktlinjer. Parterna
uppmuntrades också att underlätta informa
tionsutbytet mellan olika relevanta myndigheter,
projekterare, ursprungliga och lokala samhällen
samt andra intressenter i samband med arbetet
med konsekvensbedömningar. Parterna skulle

även bidra med finansiering för att möjliggöra
för ursprungliga och lokala samhällen att kunna
delta i denna process (UNEP/CBD/COP/7/
L.19/Rev.1).
Frågan om deltagandet av representanter
från ursprungliga och lokala samhällen i imple
menterandet av konventionen på alla olika nivåer
framhölls. Parterna uppmanades att
a) främja det effektiva deltagandet av
ursprungliga och lokala samhällen i
utvecklandet av nationella mekanismer
för deras deltagande i beslutsfattande och
implementering;
b) inrätta nationella, regionala och/eller
lokala kommittéer för ursprungliga
och lokala samhällen i frågor rörande
biodiversitet med hänsyn tagen till
jämställdhetsaspekter på alla nivåer;
c) öka kapaciteten hos nationella
institutioner, myndigheter och
organisationer för ursprungliga och lokala
samhällen att ta hänsyn till kraven från
artikel 8j och relaterade delar och att
underlätta dess implementerande; och
d) skapa tillräcklig kapacitet för att
försäkra sig om att den nationella
fokalpunkten rörande biodiversitet, i
enlighet med nationell lagstiftning, gör
information tillgänglig för ursprungliga
och lokala samhällen genom att cirkulera
dokument och mötesrapporter från
konventionen, med särskild tyngdpunkt
på att tillhandahålla dokument på för
ursprungliga och lokala samhällen lämpliga
och tillgängliga språk;
e) öka kapaciteten hos ursprungliga och
lokala samhällen att delta i samarbetet med
nationella forskningsinstitut och universitet
för att identifiera forsknings- och
utbildningsbehov kopplade till bevarandet
och det hållbara nyttjandet av biologisk
mångfald.

Vidare uppmuntrades parterna att finansiera ur
sprungliga och lokala samhällens anordnande av
regionala möten för att diskutera följderna av
beslut fattade inom konventionen och för att
förbereda deltagande i andra möten, speciellt de
möten som hålls inom ”Ad Hoc Open-ended
Working Group on Article 8(j) and Related Pro
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visions” och ”AD Hoc Open-ended Working
Group on Access and Benefit-sharing”. Det
efterlystes också insatser för att via nationella
fokalpunkten effektivisera informationssprid
ningen och delaktigheten hos ursprungliga och
lokala samhällen. På partsmötet diskuterades
vidare utvecklingen av ett sui generis-system för
skydd av traditionell kunskap, innovationer och
sedvänjor, men man beslutade endast att ”Ad
Hoc Open-ended Working Group on Article
8(j) and Related Provisions” skulle fortsätta ar
beta med frågan (UNEP/CBD/COP/7/L.19/
Rev.1).

2.3. Svenska nationella rapporter
och insatser
Naturvårdsverket utgav i samråd med Jordbruks
verket, Skogsstyrelsen, Fiskeriverket, Boverket,
Sveriges lantbruksuniversitet, Artdatabanken
och Nordiska genbanken en bok vid namn
”Biologisk mångfald i Sverige: En landstudie”
(Bernes, 1994). Denna publikation kan ses som
ett avstamp för arbetet med implementeringen
av mångfaldskonventionen. Den har genom
gående ett utpräglat biologiskt synsätt på den
biologiska mångfalden. Dessutom visas dagens
nytta och den ekonomiska effekten av nyttjandet
av olika biologiska resurser, som skogsbruket,
svamp- och bärplockning, jakt och fiske, men
också skogen som koldioxidfälla. Man belyser
också den historiska utvecklingen av biotoperna
i Sverige och människans aktiviteter utifrån deras
biologiska effekter. Även ändringen av männis
kans markanvändning, som minskningen av
svedjebruk, naturbete, hamling och slåtter samt
skogsbrukets utveckling, har påverkat artsam
mansättningen i den svenska naturen. I samband
med kapitlet ”Mångfald i jordbrukslandskapet”
nämns vikten av att bedriva traditionell hävd som
skötselmetod för skyddsvärda områden. Likaså
poängteras den värdefulla insats som hembygds
föreningar gör genom att bedriva slåttergillen
och liknande och på så sätt bevara de kulturhis
toriska värdena i landskapet. Dessutom betonas
möjligheten att upprätta avtal med brukarna för
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att försäkra sig om en fortsatt drift som håller
kulturlandskapet öppet. Man omnämner också
de lantraser som berättigar brukarna högre na
turvårdsersättningar än andra raser samt fram
häver frilufts-museernas roll för att demonstrera
äldre tiders jordbruk och ge information om
kulturland-skapets innebörd för den biologiska
mångfalden. Annars lyser kopplingen mellan tra
ditionell kunskap och biologisk mångfald med
sin frånvaro i boken (Bernes, 1994).
Till det fjärde partsmötet i Bratislava, Slova
kien, 4–15 maj 1998, inkom den första svenska
nationella rapporten rörande implementeringen
av mångfaldskonventionen. I denna rapport kon
stateras att Sverige är relativt fattigt på arter och
att minskningen till stor del beror på att såväl
jordbruk som skogsbruk har gått mot mer uni
forma system. Den moderna driften inom dessa
näringar utpekas som den viktigaste enskilda or
saken till minskningen i biodiversitet. I insjöar
har arbetena med att plantera ut fisk gjort mer
skada än själva fiskerinäringen. Man påpekar att
en insats för att främja biodiversiteten är samar
betet mellan skogsbolagen, miljöorganisationer,
fackföreningar och samerna som har lett till FSC
(Forest Stewardship Council). Rapporten kon
staterar också att samerna är aktiva även i andra
frågor rörande naturresurserna, t.ex. Agenda 21.
En del friluftsmuseer spelar en viktig roll i att
bevara lantraser och lantsorter. Man konstaterar
att substantiella insatser måste till för att skapa
uthållighet i fiskeri-, jordbruks-, skogs- och ren
näringen och för att minska deras negativa på
verkan på omgivningen. Likaså framhävs att det
viktigaste skälet att bevara biologisk mångfald
är att möjliggöra användningen av den (”Why
conserve it if we can’t use it?”). Man nämner
också att såväl skogs- som fiskeindustrin har
visat ett ökat intresse för ett hållbart bruk.
Vidare markeras att samerna som varande ur
sprungsbefolkning via Sametinget har fokuserat
sitt intresse på Agenda 21-arbetet, vilket kanske
är en följd av att kapitel 26 i Agenda 21 handlar
om ursprungsbefolkningarnas deltagande. Även
Svenska Samers riksförbund har enligt dokumen
tet utvecklat en policy rörande Agenda 21. Det
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kommenteras också att samernas traditionella
näringar renskötseln, jakten och fisket baseras på
traditionell kunskap varför Sametinget har inlett
analyser av innebörden av artikel 8j för samernas
vidkommande. I övrigt kommenteras insatserna
av exempelvis Svenska naturskyddsföreningen,
WWF, ”Steget före” och jägarföreningar. Målen
för den svenska verksamheten är att djur och
växter ska bevaras i den naturliga skogen och att
jordbrukspolitiken strävar efter ett rikt och va
rierat jordbrukslandskap för att bevara både den
biologiska mångfalden och landskapets kulturella
värden. Den framtida strategin innebär också att
man ska sträva efter ett bättre skydd för Sveriges
urskogar, samt jordbrukslandskapets betesmar
ker. Man konstaterar att man inte kan återskapa
naturtillståndet i skogarna utan att man ska för
söka skapa ett landskap där användningen av
biologisk mångfald kan kombineras med beva
randet av den. Skötseln av ängs- och hagmark är
baserad på traditionell kunskap som man genom
olika program ska försöka föra vidare till yngre
brukare. Man meddelar även att man utreder en
sammanhållen rovdjurspolitik i samarbete med
bland andra samerna. Sametinget är ansvarigt
för att fördela ersättning för rovdjursrivna renar.
Rörande renbetet i fjällvärlden markeras också
att det i lagstiftningen intagits att betet måste
ske på ett hållbart sätt. Vad gäller utvecklingen
av en hållbar fiskerinäring nämns inga kontakter
med småskaliga fiskare eller deras föreningar.
Man nämner inte heller några insatser rörande
undervisning eller informationsspridning om
traditionell kunskap och lokalsamhällen. I rap
porten konstateras vidare att Agenda 21 har haft
en god spridning på lokalnivå i Sverige, men att
frågeställningar rörande biologisk mångfald är
något som folk på gräsrotsnivå har svårt att
direkt relatera till (se-nr-01-en.pdf).
I en särskild tematisk rapport rörande skogs
ekosystem till sjätte partsmötet konstateras att
Sverige inte har utvecklat metoder för att öka
integrationen av traditionell skoglig kunskap
för att få fram ett uthålligt skogsbruk i enlig
het med artikel 8j. Sverige har inte heller gjort
någon ansträngning att sammanställa skötseler

farenheter och vetenskaplig, ursprunglig eller
lokal kunskap på nationell eller lokal nivå för
att utveckla förbättrade bruksmetoder med av
seende på skoglig biologisk mångfald. Att det
finns en koppling mellan människa och skog
konstaterades och man framhävde att skogens
kulturarv består av både fasta kulturlämningar
och levande kulturminnen. Man kommen
terade också förekomsten av systemet med
NOKÅS-bidrag för att möjliggöra restaurering
natur- och kulturvärden i skogen. Det kan röra
sig om naturvårdsbränning, skogsbete, frihugg
ning av gamla träd, uppröjning kring forn- och
kulturlämningar, anläggning av våtmarker och
liknande insatser. Det delades då ut cirka 8 mil
joner kronor i sådant stöd och 30–40 % av dessa
medel gick till skötsel av kulturvärden. Stödet
avser att täcka 70 % av kostnaderna för insatser
(se-nr-fe-en.pdf).
I den andra nationella rapporten från vå
ren 2001 har Sverige via Miljödepartementet
besvarat frågor rörande den svenska imple
menteringen av artikel 8j från konventionens
sekretariat. Där framkommer det att Sverige
anser att man inte ännu hade vidtagit några
åtgärder rörande arbetsprogrammet för artikel
8j. Inte heller hade man avsatt tillräckliga medel
för att kunna implementera arbetsprogrammet
eller identifierat några resurser som skulle kunna
finansiera olika aktiviteter. Man hade inte heller
tagit med kvinnor eller kvinnoorganisationer i
arbetet med programmet eller använt clearinghouse-mekanismen för att samarbeta med ur
sprungs- eller lokalsamhällen för att möjliggöra
för dem att göra fatta välgrundade beslut om
andras tillgång till deras traditionella kunskaper.
Man svarade ”ja, men i begränsad omfattning”
på frågan rörande om man i Sverige tagit hän
syn till artikel 8j i pågående program inom
konventionen. Man konstaterade att Sverige i
stor utsträckning har möjliggjort för represen
tanter för ursprungs- och lokalsamhällen att ta
del i implementeringen av artikel 8j och delta
i de officiella delegationerna vid möten hållna
inom Konventionen om biologisk mångfald.
Man framhöll att Sverige har vidtagit en del
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åtgärder för att bevara och underhålla traditio
nell kunskap, innovationer och sedvänjor hos
ursprungs- och lokalsamhällen. I frågor rörande
samerna så gjordes bedömningen att ett nord
iskt samarbete vad gäller informations- och
erfarenhetsutbyte vore viktigt. I Sverige hade
ännu inga insatser gjorts vad gäller register
för traditionell kunskap, innovationer och
sedvänjor hos ursprungs- och lokalsamhäl
len. Vad gäller insatser rörande fallstudier för
metoder och tillvägagångssätt för bevarande
och spridning av traditionell kunskap hos
ursprungs- och lokalsamhällen hänvisades till
det pågående projektet vid Centrum för biolo
gisk mångfald rörande nationell kartläggning
av svensk och samisk traditionell kunskap vad
gäller biologiska resurser. Rörande artikel 10 om
hållbart nyttjande konstaterades att det pågår en
utvärdering rörande möjliga åtgärder om tra
ditionellt nyttjande av biologiska resurser och
deras inverkan på den biologiska mångfalden.
Vidare konstaterades det att arbete pågår för att
utveckla mekanismer för att inkludera privata
sektorn och ursprungs- och lokalsamhällen i
initiativ för att utveckla hållbart nyttjande och
att främja en rättvis fördelning av eventuella
vinster av sådant nyttjande (se-nr-02-en.pdf).
Sverige avgav under september 2003 en
frivillig rapport rörande implementeringen
av skogsprogrammet. Där återfanns frågan
om hur man möjliggör för ursprungs- och
lokalsamhällen att utveckla och bedriva lokala
system för att sköta och hållbart nyttja skogens
biologiska mångfald. Frågan besvarades med att
skogsbruket i norra Sverige ska visa hänsyn till
samerna och deras renskötsel genom lokalt in
flytande. Man kommenterade vidare konflikterna
som uppstår i och med att modernt skogsbruk
försämrar renbetet och renbetet orsakar skada
på unga skogsbestånd. Vidare poängterades att
den svenska jakten tillkommer markägaren, som
alltså både äger skogen och viltet. Man angav att
man från jägarhåll ändå inte ville se en minskning
av älgstammen trots att man kunde se en ökning
av älgbetesskador på skogen. Det konstatera
des också att den svenska politiken strävar att
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balansera nyttjandet mellan olika intressenter.
Rapporten meddelade också att Sverige inte
genomförde några insatser för en rättvis för
delning av eventuella vinster från nyttjandet av
de skogliga genetiska resurserna och därmed
kopplad traditionell kunskap. I övrigt återfanns
ingenting som kunde kopplas till artikel 8j (senr-vfe-en.pdf).
Enligt sjätte partsmötet (UNEP/CBD/
COP/6/20) så ska de nationella rapporterna
innehålla uppgifter om:
(a) Status och trender vad gäller traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor hos
ursprungs- och lokalsamhällen;
(b) Åtgärder vidtagna för att stärka
representationen av ursprungs- och
lokalsamhällen, speciellt av kvinnor från
sådana samhällen, och deras relevanta
organisationer i implementeringen av
nationella arbetsprogram inom de enskilda
tematiska områdena; och
(c) Åtgärder vidtagna för att underlätta
representationen av ursprungs- och
lokalsamhällen och tillämpningen av deras
kunskap med deras i förväg lämnade
informerade medgivande inom skötseln,
bevarandet och det uthålliga nyttjandet av
biologisk mångfald inom de olika tematiska
områdena på nationell, regional och lokal
nivå

Nästa nationella rapport ska behandlas på det
sjunde partsmötet som ska hållas mellan 9 och
20 februari 2004 i Kuala Lumpur, Malaysia.

2.4. Några relevanta internationella
överenskommelser
Här nedan följer information om utvecklingen
av ett antal olika internationella överenskom
melser eller uttalanden som har kopplingar till
tankegångarna i artikel 8j i mångfaldskonventio
nen. Den är på inget sätt uttömmande men ger
ändå en tydlig bild att artikel 8j inte är den enda
kopplingen till skydd av traditionell kunskap och
ursprungs- och lokalbefolkningars rättigheter. I
samband med Rio-konferensen 3–14 juni 1992
utvecklades vid sidan av Konventionen om biolo
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gisk mångfald även internationella överenskom
melser som Agenda 21 och Kommissionen för
hållbar utveckling samt ett gemensamt uttalande,
den s.k. Rio-deklarationen (A/CONF.151/26,
Vol. I). I deklarationens tjugoandra princip
omnämns att:
Urbefolkningar och deras samhällen, liksom
andra lokalsamhällen, har en viktig roll i
miljövård och utveckling på grund av deras
kunskaper och traditionella sedvanor. Stater
bör erkänna och vederbörligen stödja deras
identitet, kultur och intressen och göra det
möjligt för dem att delta effektivt i arbetet
med att uppnå en hållbar utveckling.

Samma andemening återfinns i det tjugosjätte
kapitlet i Agenda 21 som handlar om att stärka
inflytandet av ursprungsbefolkningar. Där står
det bland annat att undertecknande regeringar
rekommenderas erkänna att ursprungsbefolk
ningars områden bör skyddas från verksamhet
som inte är miljöanpassad eller som av dessa
befolkningar kan uppfattas som kulturellt eller
socialt olämplig. Vidare markeras att man bör
erkänna betydelsen av ursprungsbefolkning
arnas värderingar, traditionella kunskaper och
metoder för resurshantering när det gäller att
främja en miljöanpassad och hållbar utveckling
(det svenska arbetet med Agenda 21 utreds yt
terligare nedan). Man avgav även ett icke legalt
bindande uttalande rörande en hållbar utveckling
av skogen i vilket flera relaterade principer åter
finns (A/CONF.151/26, Vol. III). Den femte
principen i detta dokument markerar att den
nationella skogspolitiken
bör erkänna och vederbörligen stödja
identitet, kultur och rättigheter hos
urbefolkningar, deras samhällen och andra
samhällen och bosatta i skogen. Lämpliga
insatser bör göras för dessa grupper
för att möjliggöra för dem såväl att (
– – – ) upprätthålla och bevara sina kulturella
identiteter och sociala strukturer som att
få adekvata möjligheter till försörjning och
välmåga genom bland annat arrangemang
rörande besittningsrätt som kan fungera som
incitament för en hållbar utveckling av skogen

Man poängterar också i princip 8f att länderna
bör skydda ekologiskt livskraftiga typexempel

eller unika exempel på skog av bland annat histo
riskt, kulturellt eller religiöst värde och nationell
vikt. I princip 12d återfinns en skrivning snarlik
mångfaldskonventionens artikel 8j:
Lämplig inhemsk kapacitet och lokal
kunskap rörande bevarandet och den
hållbara utvecklingen av skogar ska
genom institutionellt och finansiellt
stöd och i samarbete med människor
i det berörda lokalsamhället erkännas,
respekteras, dokumenteras, utvecklas
och om så är lämpligt inkluderas i
implementeringsprogram. Vinster från
nyttjandet av sådan inhemsk kunskap ska
därför delas rättvist med dessa människor.

2.4.1 United Nations Millennium
Declaration
I deklarationen framgår det i allmänna ordalag
att man anser att mänskligheten har ett gemen
samt ansvar för att på en global nivå upprätthålla
principerna om mänskligt värde, jämlikhet och
rättfärdighet. Alla människor ska också respek
tera varandra oavsett skillnader vad gäller tro,
kultur eller språk. Man betonade vidare vikten
av att respektera naturen och att alla dess re
surser ska nyttjas i enlighet med strävan om en
hållbar utveckling. Några speciella referenser till
traditionell kunskap eller ursprungliga och lokala
samhällen görs inte (A/res/55/2).

2.4.2 ILO:s konvention nr 169
Redan under sektion 2.2 har vi berört ”ILO:s kon
vention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk i
självstyrande länder” från 7 juni 1989, men det
finns också anledning att begrunda den svenska
utvecklingen. Den 11 september 1997 tillsatte re
geringen en särskild utredning för att utreda om
Sverige kan ratificera denna konvention vilket re
sulterade i betänkandet ”Samerna – ett ursprungs
folk i Sverige. Frågan om Sveriges anslutning till
ILO:s konvention nr 169” (SOU 1999:25).
Den första artikeln i ILO:s konvention nr
169 lyder:
Artikel 1.
1. Denna konvention äger tillämpning på
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a) stamfolk i självstyrande länder, vilkas
sociala, kulturella och ekonomiska
förhållanden skiljer dem från andra grupper
av den nationella gemenskapen och vilkas
ställning helt eller delvis regleras genom
deras egna sedvänjor eller traditioner eller
genom särskild lagstiftning;
b) folk i självstyrande länder, vilka betraktas
som ursprungsfolk på grund av att de
härstammar från folkgrupper som bodde
i landet eller i ett geografiskt område som
landet tillhör, vid tiden för erövring eller
kolonisation eller fastställande av nuvarande
statsgränser och vilka, oavsett rättslig
ställning, har behållit en del eller alla sina
egna sociala, ekonomiska, kulturella och
politiska institutioner.
2. Identifieringen av sig själva som
ursprungsfolk eller stamfolk skall anses som
ett grundläggande kriterium för att fastställa
de grupper på vilka bestämmelserna i denna
konvention äger tillämpning.

Enligt utredningen om den svenska anslutningen
till ILO:s konvention nr 169 konstateras det i
ILO-guiden att varje anslutande stat bestämmer i
samråd med dem som berörs vilka grupper som
ska omfattas av konventionen. Vid sidan av sam
erna förekommer det i Sverige inte några andra
ursprungsfolk och termen stamfolk är knappast
tillämplig för svenska förhållanden. Konventio
nen är således i Sverige endast tillämpbar på
samerna, vilka 1977 av riksdagen förklarades
vara ett ursprungsfolk i Sverige. Utredaren
Sven Heurgren konstaterade i utredningens
betänkande att Sverige behöver genomföra ett
antal åtgärder för att kunna ratificera konven
tionen, men att vi redan idag uppfyller de flesta
punkterna i den.
Sven Heurgren poängterar vikten av det
samiska språket, renskötseln, jakten och fisket
både av ekonomiska skäl och för den kulturella
identiteten. Han konstaterar vidare att svenska
staten redan idag ger stöd till samiskt kulturar
bete, till traditionell samisk näringsverksamhet,
som renskötsel och sameslöjd, och till samiska
skolor och forskning. Slutsatsen blir enligt
utredningen att Sverige idag bland annat upp
fyller ILO-konventionens artikel 2. Även den
svenska rennäringslagen anses uppfylla en del
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av ILO-konventionens krav. Den sjunde artikeln
i ILO-konventionen rör ursprungsbefolkning
arnas ”rätt att så långt som möjligt själva utöva
kontroll över sitt folks ekonomiska, sociala
och kulturella utveckling”. Något som enligt
Heurgren är uppfyllt i Sverige. Den fjortonde
artikeln handlar om att:
De berörda folkens äganderätt och
besittningsrätt till den mark de traditionellt
bebor skall erkännas. Därutöver skall
åtgärder vidtas i lämpliga fall för att
skydda de berörda folkens rätt att nyttja
mark som inte uteslutande bebos av
dem, men till vilken de traditionellt haft
tillträde för sin utkomst och traditionell
verksamhet. Särskild uppmärksamhet
skall fästas vid nomadfolkens och de
kringflyttande jordbrukarnas situation i
detta hänseende.

Konventionens expertkommitté ansåg att det
var skillnad mellan besittningsrätt och ägan
derätt men att en starkt skyddad besittningsrätt
motsvarar konventionens krav. För att i Sverige
kunna fullfölja konventionens krav måste enligt
utredningen först samernas traditionella mark
områden exakt definieras.
Artikel 23 i

1. Hantverk, landsbygdsindustri och
gemenskapsbaserad tillverkning och
självhushållning samt de berörda folkens
traditionella verksamheter, t.ex. jakt,
fiske, fångst och insamlade, skall erkännas
såsom viktiga faktorer för bevarandet av
deras kulturer och för deras ekonomiska
självständighet och utveckling. Regeringarna
skall under medverkan av dessa folk och
närhelst det är lämpligt, säkerställa att
sådana verksamheter stärks och främjas.

De svenska statsbidragen till rennäring och
sameslöjd vilket enligt utredningen är ett steg i
rätt riktning för konventionens vidkommande.
Samtidigt framhävs också nödvändigheten att
skydda samernas renskötsel och att även deras
rättigheter till jakt och fiske. Rättigheter som
Heurgren menar att de också borde ha rätt att
överlåta.
I Jägarförbundets remissvar (1999-09-30)
på utredningen poängteras övriga befolkning

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
ens knytning till jakt och fiske, vilket speciellt
gäller de norra delarna av landet. Förbundets
medlemmar har uttryckt oro över att sättas i
andra hand i förhållande till samerna vad gäller
jakt- och fiskerättigheter. Därför önskar Jägar
förbundet att det tillsätts en utredning rörande
de renskötande samernas rätt till jakt och fiske.
Man instämmer med utredningsexperter om
att det finns risk för ”rättighetsförskjutningar
där en folkgrupp gynnas på bekostnad av en
annan”. Man önskade en gränsdragningskom
mission och en nationell samförståndslösning
istället. Liknande ståndpunkter innehöll Svenska
kommunförbundets remissvar (deras dnr 1999/
1028) som speciellt kommenterade den lokala
maktförskjutningen. Ökade rättigheter till sam
ebyarna genom att inskränka på rättigheterna för
övriga intressenter ansågs riskera att skapa nya
konflikter. En gränsdragningskommission vore
enligt kommunförbundets vänsterpartistiska le
damöter önskvärd för att slippa lokal behandling
av dessa frågor.
Länsstyrelsen i Norrbottens län angav
i sitt remissvar (1999-10-08) att det finns
mycket som behöver utredas innan man kan
anse att Sverige är moget att ratificera ILOkonventionen. Man önskade ett klarläggande
av i vilka frågor en samrådsskyldighet kan
anses motiverad. Man önskade vidare att man
klargör vilka samer som omfattas av konventio
nen. Dessutom ville man att man klart utreder
konsekvenserna av artiklarna som är kopplade
till markutnyttjande för olika nyttjandegrupper
för att undvika konflikter. Länsstyrelsen ställde
sig också frågande till följderna av samernas rätt
till jakt och fiske samt hur situationen skulle
komma att bli för andra befolkningsgrupper
i länet. Detsamma gällde frågan rörande olika
verksamheters eventuella olägenheter på ren
näringen. Man fann det även intressant att
begrunda hur man ska hantera frågan rörande
nyttjandet av naturresurser.
I regeringens skrivelse (Skr. 2001/01:83)
summerades betänkandet ”Samerna – ett ur
sprungsfolk i Sverige” (SOU 1999:25) och man
konstaterade att pågående utredningar borde

avslutas innan en ratificering av ILO-konven
tionen är aktuell. De specifika åtgärder som
utredaren föreslog var under utredning. Rennä
ringspolitiska kommitténs slutbetänkande ”En
ny rennäringspolitik – öppna samebyar och sam
verkan med andra markanvändare” (SOU 2001:
101) ansågs relevant i detta sammanhang. Under
år 2001 och 2002 pågick också en särskild ”na
tionell informationssatsning om samerna som
Sveriges urbefolkning och samisk kultur”.
Regeringen utdelade medel till inrättandet av
ett Nationellt informationscenter för samefrågor
i syfte att öka ”tillgången på relevant och trovär
dig information om samer och samisk kultur”.
Till detta centrum ”bör det även vara möjligt att
koppla andra närliggande statliga verksamheter
av informationskaraktär” (Prop. 2001/02:4).
Nils-Henrik Sikku vid Jordbruksdepartementet
har sammanställt arbetet rörande den nationella
informationsinsatsen om samer. Syftet har varit
att ”öka kunskapen om och förståelsen för
samerna och samisk kultur i hela landet” samt
”att få ett ökat och långsiktigt förtroende mel
lan samer och icke-samer och kunna förebygga
och motverka diskriminering och kulturella
motsättningar”. Under åren 2001–2004 anvisas
16 miljoner kronor för arbetet. Sametinget fick i
uppdrag att under 2002 utveckla ett permanent
nationellt informationscentrum och samtidigt
utdelades medel för projektet ”Konkreta infor
mationsvägar om samer och samisk kultur”. Det
sistnämnda projektet syftade till att bland annat
”inventera och beskriva existerande läromedel
och informationsmaterial om samer och samisk
kultur”, ”stödja läromedelsproduktion”, ”stödja
museernas och bibliotekens centrala roll som nav
för inhämtning av baskunskap om samer och sa
misk kultur” och ”producera informationsskrifter
i tryck och elektronisk form” (Sikku, 2003). Fram
till och med 2003 har ett trettiotal informations
projekt fått anslag från projektet ”Konkreta in
formationsvägar om samer och samisk kultur”.
Projektet kommer att fortgå under 2004 (muntlig
information från Nils-Henrik Sikku).
Inrättandet av ett Samiskt Informations
centrum vid Sametinget påbörjades i april 2003
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och ska vara klart senast under 2005. En viktig
uppgift för Samiskt Informationscentrum är
enligt Sametinget att bilda nätverk mellan olika
informationskanaler och aktörer för att göra det
lättare för intresserade att finna svar (Sameting
ets hemsida, 040105). Arbetet med inrättandet
av ett Samiskt Informationscentrum sker som
ett treårigt projekt. Som bakgrund kan nämnas
att Birger Ekerlids förstudie från 1999 visade
bland annat att:
• Den samiska urbefolkningen och
rennäringen står idag inför djupa och
omfattande problem. Ökad kunskap om
samerna och betydelsen av den samiska
kulturen för Sverige är avgörande för en
relevant hantering av de problem som
existerar och för ett långsiktigt förtroende
mellan grupperna. ( – – – )
• På olika sätt stöder staten det samiska
språket, den samiska kulturen och de
samiska näringarna, men informationen
om samerna i det svenska samhället är
otillräcklig, knapphändig och i vissa fall
obefintlig. Det finns ingen tradition av
information och debatt om samekulturen
som en naturlig del i Sverige.

Målet med projektet är att skapa ett infor
mationscentrum som kan bilda plattform för
långsiktiga aktiviteter rörande samefrågor, öka
samordningen av olika aktörers insatser och att
redan under uppbyggnadsfasen inleda ”utåtrik
tad informationsverksamhet”. Arbetet inriktar
sig främst på att inrätta en webbportal och
ett fysiskt informationscentrum som bedriver
själva verksamheten. Projektets huvudsyfte
är inte att producera informationsmaterial.
Under arbetets gång kommer personer med
ytterligare kompetens att knytas till projektet.
Fas 1, som skedde under 2003 präglades av
kunskapsinhämtande och kontaktskapande
samt olika förstudier. Arbetet visade att det
krävs mer informationsmaterial för skolor
samt att det finns en mängd information
om samer på internet, men att den är mycket
ostrukturerad och behöver samordnas. Verk
samheten kommer initialt främst att inrikta
sig på information mot barn och ungdomar.
Under 2004 kommer fas två att innebära att
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strategier för informationsarbetet kommer
att tas fram och webbportalen skapas. Under
2005 träder fas tre in som innebär att såväl
informationscentrat och webbportalen tas i
drift (Muntligt samtal med Anneli Lundmark,
projektledare, och Projektplan för Samiskt
Informationscentrum 030902).

2.4.3 Agenda 21 och
Habitatagendan
Det tjugosjätte kapitlet i Agenda 21 bär titeln
”Att erkänna och stärka ursprungsbefolkningars
och deras samhällens roll” och innehåller nio
avsnitt. Nedan följer utdrag ur dessa:
26.1 Ursprungsbefolkningar och deras
samhällen har ett historiskt förhållande
till de områden de bebor och härstammar
i regel från de ursprungliga invånarna
inom dessa områden. Med uttrycket
”områden” förstås i detta kapitel även
miljön i de områden som människorna
genom hävd bebor. (– – – ) Med tanke
på sambandet mellan den naturliga
miljön och dess hållbara utveckling och
ursprungsbefolkningars kulturella, sociala,
ekonomiska och fysiska välbefinnande bör
nationella och internationella insatser för
att genomföra en miljöanpassad och hållbar
utveckling beaktas, anpassas till, främja och
stärka ursprungsbefolkningars och deras
samhällens roll.
26.2 Några av de mål som ingår i målen
och åtgärderna inom detta programområde
ingår redan i sådana internationella rättsliga
instrument som ILO-konventionen om
ursprungs- och stambefolkningar (nr
169) och tas med i utkastet till en allmän
förklaring om ursprungsbefolkningars
rättigheter, som utarbetats av FN:s
arbetsgrupp för ursprungsbefolkningar.
(–––)
26.3 I fullt utvecklat samarbete med
ursprungsbefolkningar och deras samhällen
bör regeringar och, där så är lämpligt,
mellanstatliga organisationer sträva efter att
uppfylla följande mål:
a) Att inleda en process för att bemyndiga
ursprungsbefolkningar och deras samhällen
genom bl.a. följande åtgärder:

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
i) Att anta eller stärka lämplig politik och/
eller rättsliga instrument på nationell nivå,
ii) att erkänna att ursprungsbefolkningars
och deras samhällens områden bör skyddas
från verksamhet som inte är miljöanpassad
eller som de berörda människorna betraktar
som socialt eller kulturellt olämplig,
iii) att erkänna deras värderingar,
traditionella kunskaper och metoder
för resurshantering för att främja en
miljöanpassad och hållbar utveckling,
iv) att erkänna att ett traditionellt och
direkt beroende av förnyelsebara resurser
och ekosystem, inklusive hållbara
skördemetoder, även i fortsättningen är
livsviktigt för ursprungsbefolkningars och
deras samhällens kulturella, ekonomiska
och fysiska välbefinnande,
v) att utveckla och stärka nationella
tvistlösningsförfaranden för att lösa
problem rörande bosättning och
resurshantering,
vi) att stödja alternativa miljöanpassade
produktionsmetoder för att säkerställa deras
valmöjligheter när det gäller att förbättra
sin livskvalitet så att de aktivt kan delta i en
hållbar utveckling,
vii) att förbättra kapacitetsuppbyggnad
för ursprungssamhällen på grundval
av anpassning till och utbyte av
traditionella erfarenheter, kunskaper och
resurshanteringsmetoder för att säkerställa
deras hållbara utveckling,
(–––)
c) främja ursprungsbefolkningars och deras
samhällens deltagande på nationell och
lokal nivå i strategier för resurshantering
och bevarande och andra program som
har startats för att följa upp strategier för
en hållbar utveckling, t.ex. de som föreslås
inom andra programområden i Agenda 21.
(–––)
26.5 ( – – – )
a) Utse en särskild kontaktperson inom
varje internationell organisation och
organisera årliga möten för samordning
mellan organisationer i samråd med
regeringar och ursprungsbefolkningars
organisationer, där så är lämpligt, och
utarbeta ett förfarande inom och mellan
de operativa organen för att bistå
regeringar när det gäller att säkerställa att

ursprungsbefolkningarnas synpunkter på
ett konsekvent och samordnat sätt inarbetas
vid utformning och genomförande av
politik och program. Enligt detta förfarande
bör ursprungsbefolkningar och deras
samhällen informeras och konsulteras samt
tillåtas att delta i nationella beslutsprocesser,
särskilt vad gäller regionala och
internationella samarbetsinsatser. ( – – – )
b) ge tekniskt och ekonomiskt bistånd till
kapacitetsuppbyggnadsprogram för att
stödja en hållbar självständig utveckling för
ursprungsbefolkningar och deras samhällen,
c) stärka forsknings- och
utbildningsprogram som syftar till att:
i) Uppnå en bättre förståelse av
ursprungsbefolkningars kunskaper
och erfarenheter på miljöområdet och
tillämpa dessa i lösningar för dagens
utvecklingsproblem,
ii) effektivisera ursprungsbefolkningars
system för resurshantering, t.ex. genom
att främja anpassning och spridning av
lämpliga tekniska uppfinningar, (– – – )
26.6 Regeringar bör, i fullt samarbeta med
ursprungsbefolkningar och deras samhällen,
när det är lämpligt:
a) Utarbeta eller stärka nationella
förfaranden för samråd med
ursprungsbefolkningar och deras samhällen
i syfte att beakta deras behov och förena
deras värderingar samt traditionella och
andra kunskaper och metoder med nationell
politik och nationella program inom
resurshantering och bevarande och andra
utvecklingsprogram som angår dem,
b) samarbeta på regional nivå, där
så är lämpligt, för att söka lösa
ursprungsbefolkningars problem i syfte att
erkänna och stärka deras deltagande i en
hållbar utveckling.

Texten innehåller även uppmaningar rörande
internationella utbyten av kunskap och erfaren
heter. Man kan klart konstatera att det finns
mycket starka beröringspunkter mellan kapitel
26 i Agenda 21, artikel 8j i Konventionen om
biologisk mångfald och ILO:s konvention
nr 169. Nedan följer ett sammandrag av det
svenska Agenda 21-arbetet med speciell fo
kusering på hur kapitel 26 har kommit in i
insatserna.

67

Centrum för biologisk mångfald
I propositionen ”Svenska miljömål. Miljöpolitik
för ett hållbart Sverige” (Prop. 1997/98:145,
bilaga 53) summeras de svenska insatserna
inom Agenda 21 samt ges en sammanfattning
av betänkandet ”Fem år efter Rio” från Na
tionalkommittén för Agenda 21 (SOU 1997:
105). Det konstateras att det lokala arbetet med
Agenda 21 har varit framgångsrikt och att alla
landets kommuner har tagit fram program
för lokala Agenda 21-arbeten. Samtidigt har
många olika myndigheter engagerat sig. Reger
ingen tillsatte 1995 en Nationalkommitté för
Agenda 21 som fick till uppgift att samordna
det nationella Agenda 21-arbetet (M 1995:02).
I och med att Sverige initierade ett Agenda 21
samarbete för Östersjöområdet inrättades även
ett sekretariat vid Miljödepartementet för att
samordna detta arbete (dir. 1996:99). I och med
Habitat-agendan, som är ett handlingsprogram
för främjandet av hållbar utveckling i boende
och bebyggelsemiljöer från 1996, fick Agenda
21-samordnaren också Habitat-frågorna på sitt
bord (dir. 1999:37). I juni 2000 bildades således
Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat
med uppgift att förankra, samordna och utveck
la arbetet kring Agenda 21 och Habitat i Sverige
(dir. 2000:48; dir 2001:121). Nationalkommittén
bestod av miljöministern och tio riksdagsleda
möter och hade ett sekretariat bestående av två
personer på Miljödepartementet. Till kommit
tén hörde också en expertgrupp bestående av
ett trettiotal representanter för myndigheter,
organisationer, högskolor, kommuner och
länsstyrelser.
Habitatagendan är ett resultat av Habitat
II, FN:s andra världskonferens om boende,
bebyggelse och stadsutveckling, som hölls i Is
tanbul, Turkiet, i juni 1996. I kapitel 2 om mål
och principer formuleras den nära knytningen till
Agenda 21-arbetet och i kapitel 3 om åtaganden
konstateras att ”vi ansluter oss till målsätt
ningen” att:
p) Främja en lämplig användning av
biologiskt produktiv mark på landsbygden
och i städerna och skydda ömtåliga
ekosystem och miljömässigt utsatta
områden från negativ inverkan av boende
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och bebyggelse, bland annat genom
att utveckla och stödja genomförandet
av bättre metoder för hushållning
med mark och vattenresurser, som ger
möjlighet till allsidig avvägning mellan
potentiellt konkurrerande anspråk på
mark för jordbruk, industri, transporter,
stadsutveckling, grönområden,
bevarandeområden och andra vitala behov.
(–––)
r) Skydda och vårda det historiska
och kulturella arvet liksom naturarvet,
inklusive i tillämpliga fall urbefolkningars
och andra folks traditionella bebyggelseoch bosättningsmönster, liksom
landskapsvärden och flora och fauna som
finns i städerna på öppna platser och i
grönområden.
s) Skydda heliga platser och platser av
kulturell och historisk betydelse. ( – – – )
x) Utforma och genomföra program som
bidrar till att vidmakthålla och förstärka en
levande landsbygd.
y) Säkerställa att kustområdenas betydelse
erkänns i nationella utvecklingsprogram och
att alla ansträngningar görs för att se till att
de får en hållbar användning.

I kapitel 4 ”Globalt handlingsprogram: Strategier
för genomförande” vad gäller ”social utveckling”
markeras att man ska uppmuntra kampanjer som
ökar de ungas förståelse för sitt ”historiska, na
turgivna, religiösa, andliga och kulturella arv och
till att öka deras medvetenhet om miljövärden
och de miljömässiga följderna av deras val i
fråga om produktion”. I samma sammanhang
nämns också att:
För att främja de fortlöpande framstegen
för urbefolkningar och för att garantera
deras fullständiga deltagande i utvecklingen
av de stads- och landsbygdsområden där
de bor, med full respekt för deras kulturer,
språk, traditioner, utbildning, sociala
organisationer och bosättningsmönster, bör
regeringar och myndigheter och ledare för
lokalsamhällen med urbefolkningar, inom
ramen för nationella förutsättningar:
a) Vidta särskilda åtgärder för att öka deras
produktiva förmåga och samtidigt garantera
att de har fullständig och lika tillgång till
social och ekonomisk service och att de
deltar i utarbetande och genomförande av
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planer och program som påverkar deras
utveckling.
b) Stödja urbefolkningars ekonomiska
verksamheter för att förbättra deras villkor,
främja deras utveckling och trygga deras
samverkan med större ekonomier.
c) Integrera urbefolkningarnas kvinnor
med deras perspektiv och kunskaper, på
jämställd grund med männen, i de beslut
som fattas om städer och boplatser,
inklusive hållbar resurshushållning och
utarbetandet av planer och program
för hållbar utveckling, särskilt vad avser
åtgärder för att ta itu med och motverka
förstöring av markmiljön.
d) Ta itu med särskilda behov hos
urbefolkningarnas barn och deras
familjer, särskilt de som lever i fattigdom
och därvid ge dem möjlighet att fullt
ut dra nytta av ekonomiska och sociala
utvecklingsprogram.

Habitatagendan poängterar även vikten av
det historiska arvet och kulturarvet och deras
viktiga roll som varande ”uttryck för samhäl
lens kultur, identitet och religiösa föreställ
ningar” och att deras roll behöver stärkas.
För att främja den historiska och kulturella
kontinuiteten rekommenderas åtgärder från
regeringar och myndigheter på lämplig nivå
för att exempelvis:
a) Identifiera och där så är möjligt
dokumentera den historiska och kulturella
betydelsen av områden, platser, landskap,
ekosystem, byggnader och andra föremål
och uttryck samt upprätta mål för deras
vård som svarar mot den kulturella och
andliga utvecklingen i samhället.
c) Uppmuntra och stödja lokala
institutioner, föreningar och samfund som
arbetar med kulturarv och kultur i deras
satsningar på vård och upprustning samt
hos barn och ungdomar inpränta en känsla
för deras kulturarv.
e) Främja utbildning och yrkesskolning
i traditionella färdigheter inom alla
discipliner som har betydelse för vården
och främjandet av kulturarvet.
f) Främja äldre människors aktiva roll
såsom vårdare av kulturarv, kunskaper,
färdigheter och hantverk.

Man rekommenderas också bevara ”nedärvda
historiska bebyggelse- och landskapsformer”.
”Bebyggelseutvecklingen på landsbygden”
utpekas som ofta varande särskilt viktigt för
att skydda den biologiska mångfalden och
man önskar åtgärder som gynnar ”ett hållbart
mångsidigt jordbruk som bidrar till att skapa
levande samhällen på landsbygden”. Man ska
då kombinera ny och förbättrad teknik med
tillämpningen av lämpliga traditionella metoder
och därför ska myndigheterna i samarbete med
”jordbrukarorganisationer, kvinnogrupper och
andra intressenter främja forskning och sprid
ning av forskningsresultat i fråga om traditionell,
ny och förbättrad teknik för bland annat jord
bruk, fiskodling, skogsbruk och agro-skogsbruk.
Vidare ska regering och myndigheter:
Främja utbildnings- och
yrkesskolningsprogram samt införa
förfaranden för att befolkningen på
landsbygden och urbefolkningar skall
kunna medverka fullt ut vid upprättande
av mål och prioriteringar för en balanserad
och ekologiskt livskraftig regional
utveckling (Habitatagendan, 1996).

Habitatagendan må handla om bebyggelse och
stadsutveckling men referenserna till lokalbe
folkningar och landsbygden och deras vikt för
framtiden är många.
År 2001 hölls ett uppföljningsmöte till Ha
bitatagendan i New York. Det var då fem år
efter Habitat II och Sverige lämnade in en na
tionalrapport i vilken man exempelvis beskri
ver de femton miljökvalitetsmålen, som i vilka
man ”beskriver vilken kvalitet eller tillstånd i
miljön, inklusive natur- och kulturresurserna,
som krävs för att uppnå en ekologiskt hållbar
utveckling”. Man kommenterade genomslag
skraften av det lokala Agenda 21-arbetet,
vilket förklaras av gräsrotsengegemanget i
miljöfrågor och den svenska folkrörelsetradi
tionen. Det lokala Agenda 21-arbetet har också
inneburit arbete rörande frågor kopplade till
boendemiljön vilka kopplas till åtaganden
inom Habitatagendan (National kommittén
för Agenda 21 och Habitat, 2001). Ingenstans
i nationalrapporten finns kopplingar till insat
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ser rörande urbefolkningar eller bevarande
av relevant traditionell kunskap eller deras
eventuella roll i arbetet inom Agenda 21 eller
Habitat. I en annan skrift, en antologi ”10 år
med Agenda 21 i Sverige: vad har vi lärt oss
och vart är vi på väg?” är situationen likadan. I
de korta uppsatserna (4 sidor) finns inte plats
för fördjupningar och författarna har nog
hellre valt att beskriva high-tech lösningar. I
stort sett enda direkta hänsyftningen till tradi
tionell kunskap nämns i förbigående. Inlägget
om kulturarvets roll inom Agenda 21-arbetet
inskränks till exempel från stads- och indu
strimiljöer. Landsbygden, kulturlandskapet och
det immateriella kulturarvet förefaller inte vara
av intresse. Ett annat inlägg kommenterar vi
dare det i dessa sammanhang ofta framhävda
underifrånperspektivet:
Hela Agenda 21-processen karaktäriseras
snarare av det motsatta, dvs. från ett
internationellt möte med statschefer till
den nationella nivån för att sedan föras
vidare till lokala myndigheter, vilket i
Sverige är kommunerna. Sedan är det
kommunernas uppgift att vara motor i
processen och sätta igång medborgarna,
vilket i praktiken kan innebära att det som
vi kallar underifrånperspektiv snarare är ett
tjänstemannainitierat arbete och kanske till
och med tjänstemannagenomfört.

Något som emellertid i uppsatsen inte fram
hävs som något negativt utan att man har bytt
ut den traditionella expertrollen till en roll som
”möjliggörare, förmedlare eller processledare.
En roll som snarare syftar till att stödja och ge
råd” till gräsrötterna istället för att vara initia
tivtagare. Ett intressant och för artikel 8j-imple
menteringen nyttig inblick ges av Staffan Bond,
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, där stads
fixeringen i agenda 21-arbetet ifrågasätts och
förslag om lokalt styre och utvecklingsgrupper.
Glesbygdsbefolkningen av idag kläms:
mellan naturvårdsintressena och
industriskogsbruket – antingen lämnas
naturen orörd eller så exploateras den i
en storskalig struktur. I inget av fallen ger
det något större tillskott till den lokala
ekonomin.
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Förvaltandet av vårt kulturlandskap måste
organiseras på delvis nytt sätt. I stora
delar av landet utarmas det i takt med att
jordbruken läggs ner och slås samman
i allt större enheter. Jordbrukarna har
en självklar roll som landskapsvårdare.
Samtidigt förmår de knappast ensamma
klara denna uppgift – särskilt inte i den
utpräglade glesbygden, där sista bonden
i byn lagt ner sin verksamhet. De lokala
utvecklingsgrupperna har här en viktig
uppgift tillsammans med traktens övriga
föreningar.

Användningen av ”bygdepeng, utvecklingscheck
och programresurs” föreslås för att stödja pro
gram som bidrar till hållbar utveckling, t.ex.
biologisk rening av avlopp, restaurering av våt
marker och slåtterängar, satsningar på ekoturism
samt kretsloppshus. Studiecirklar föreslås som
kunskapssökande och för att stimulera det lo
kala utvecklingsarbetet. Speciella bestämmelser
rörande naturvården i glesbygden önskas också,
t.ex. förmildrat strandskydd för att stimulera
till inflyttning. Det sista bidraget till antologin
konstaterar hårt att agenda 21 som gav löften
om en systemomvälvande utveckling har stan
nat vid kompost och källsortering samt att ”de
stolta svenska ambitionerna” slutade i ”ett sådant
misslyckande” (National kommittén för Agenda
21 och Habitat, 2002a).
Inför toppmötet i Johannesburg 2002 pro
ducerades flera sammanfattande dokument
som visade hur långt arbetet inom Agenda 21
och strävan efter ett hållbart samhälle kommit.
I en av dessa rapporter ”Från vision till hand
ling” (Nationalkommittén för Agenda 21 och
Habitat, 2002b) konstaterades det återigen det
faktum att Agenda 21 hade fått sån genom
slagskraft i Sverige till stor del berodde på den
långa svenska traditionen med arbete med
miljöfrågorna. Det existerande engagemanget
i folkrörelser, bildningsförbund, miljöorgani
sationer och ungdomsföreningar innebar att
Agenda 21-frågorna redan tidigt kunde få en
lokal förankring. Ändå kan man konstatera att
det finns stora skillnader mellan kommunerna
och mellan 1998 och 2001 har 40 procent av
kommunerna minskat de resurser som läggs
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på Agenda 21-verksamheten. Samtidigt ökade
20 procent av kommunerna de tillgängliga re
surserna och övriga låg kvar på en oförändrad
nivå. Agenda 21-arbetet i kommunerna har
främst handlat om ”förnyelsebar energi” (57
procent av kommunerna), ”arbete i skolor och
daghem” (57 procent), ”biologisk mångfald”
(54 procent), etcetera. Gällande området bio
logisk mångfald poängteras i rapporten vikten
att bland annat miljöanpassa jordbruket, skogs
bruket och fisket samt att arealen skyddad mark
måste ökas. Det betonas också att de 15 antagna
miljökvalitetsmålen var en viktig väg mot ett
hållbart samhälle och att dessa bygger på fem
grundläggande intentioner. Att:
• främja människors hälsa
• värna den biologiska mångfalden
• ta tillvara de kulturhistoriska värdena
• bevara ekosystemets långsiktiga
produktionsförmåga
• trygga en god hushållning med
naturresurserna
Man konstaterar vidare att ”Miljöfrågorna
– t.ex. skydd av naturresurser, attraktiva bo
endemiljöer, skydd av natur- och kulturvärden
och lokal identitet – ses alltmer som drivkrafter
i utvecklingen”, både vad gäller nationell och
regional nivå. Därutöver beskrivs den svenska
skogen som:
en viktig resurs för såväl skogs- och
träindustrin, rennäringen, kulturlandskapet
och det rörliga friluftslivet som för att
bevara den biologiska mångfalden. Sverige
har en lång tradition av återplantering av
skogsmark för att säkerställa bl.a. framtida
behov av skogsråvara. Många svenskar
har också ett särskilt förhållande till
skogen t.ex. genom den årliga älgjakten
som engagerar många. Det är viktigt att
uppmuntra och utveckla ett bruk av våra
skogliga resurser som är långsiktigt hållbart
och som tillgodoser såväl ekonomiska som
miljömässiga och kulturella intressen. År
1993 bildades Forest Stewardship Council,
FSC, som är en internationell, oberoende
organisation med representanter från
miljörörelsen, ursprungsbefolkningar samt
skogsnäringen. I Sverige bildades en FSC-

arbetsgrupp 1996 för att utveckla ett förslag
till svensk FSC-standard. Ett sådant förslag
antogs under 1998.

Denna skrivning rörande FSC är den enda
kopplingen till ursprungsbefolkningar i hela
rapporten och det framkommer ingenstans
några kopplingar till den roll som traditionell
kunskap eller lokalsamhällen med traditionella
livssätt kan ha i utvecklingen mot ett hållbart
samhälle och som omnämns i tjugosjätte kapitlet
i Agenda 21 eller Rio-deklarationens tjugoandra
princip.
Samma styvmoderliga behandling av tju
gosjätte kapitlet inom Agenda 21 framträder
också i en annan likartad rapport. Rapporten
bygger på kontakter med kommunerna och
skildrar deras åsikter om Agenda 21. År 2001
hade 70 procent av landets kommuner lokalt
Agenda 21-dokument eller handlingsplan och
i nästan 50 procent av alla kommunerna led
des Agenda 21-arbetet av kommunstyrelsen.
I en fjärdedel av kommunerna var miljö- och
hälsoskyddsnämnden drivande i dessa ärenden.
År 1998 arbetade 97 procent av kommunerna
med att aktivt engagera kommuninvånarna i
processen med en lokal agenda, men år 2001
hade denna siffra sjunkit till 65 procent. År 2001
har knappt en femtedel av kommunerna en an
ställd Agenda 21-informatör. Kommunernas
uppskattningar av engagemanget för det lokala
Agenda 21-arbetet har visat att 71 procent av
kommuninvånarna visar ganska litet eller litet
intresse för det. Ganska stort till stort intresse
visas av 24 procent av invånarna. Motsvarande
siffror för näringslivet, lokala föreningar, kom
munpolitiker och kommuntjänstemän visar
att runt 65 procent har ringa intresse medan
de intresserade i de olika grupperna utgör 23
till 31 procent. Störst intresse visas av kom
munpolitiker och tjänstemän. Man undersökte
vidare hur pass kommunerna uppfattade stödet
uppifrån myndigheterna och man kan konstatera
att mellan 51 och 74 procent av kommunerna
uppfattade stödet som ganska litet eller inget.
Miljödepartementet/LIP-enheten var den som
gav mest stöd medan Boverket fick sämst betyg.
Generellt gäller att intresset för Agenda 21 hos

71

Centrum för biologisk mångfald
lokala politiker har minskat betydligt (Edström
& Eckerberg, 2002).
Våren 2003 lämnade Nationalkommit
tén till riksdagen sitt slutbetänkande ”En
hållbar framtid i sikte” (SOU 2003:31), som
remissbehandlades under sommaren. Miljö
departementet ska ta fram en handlingsplan
för det fortsatta genomförandet av Agenda
21. Detta arbete ingår i uppföljningen av Sve
riges åtaganden vid FN:s världstoppmöte om
hållbar utveckling i Johannesburg 2002. Man
konstaterar att:
Det svenska Agenda 21-arbetet är i en
internationell jämförelse på flera sätt unikt.
Sveriges samtliga kommuner har på ett
eller annat sätt arbetat med Agenda 21.
Detta beror på flera faktorer. Dels fanns
det sedan länge ett stort miljöintresse
bland befolkningen, och dels har de
svenska kommunerna sin självständighet
och ett arbetssätt som av tradition har
byggt på delaktighet. Vidare finns ett
aktivt föreningsliv med ett brett inslag av
folkbildning.

Man kan mot detta ställa att regeringen 1993
fattade beslut om att man skulle utveckla Agenda
21 och att detta arbete främst var kommunernas
angelägenhet. I slutbetänkandet konstaterades
också att Habitatagendan var tämligen okänd i
Sverige, men att arbetet ändå har utvecklats väl.
Världstoppsmötet i Johannesburg fokuserade på
de tre dimensionerna av arbetet med Agenda
21 och hållbar utveckling, dvs den ekonomiska,
den sociala och den miljömässiga dimensionen.
Man antog också en genomförandeplan för det
fortsatta arbetet på Agenda 21 i vilken man bland
annat kan läsa att:
Ursprungsbefolkningar ska ges bättre
tillträde till olika ekonomiska aktiviteter och
arbetstillfällen. Traditionellt beroende av
förnybara resurser och ekosystem är viktigt
för det kulturella, ekonomiska och fysiska
välbefinnandet.

Man betonade även jämställdhetsperspektivet
och att ”Kvinnors lika deltagande i beslutsfat
tande på alla nivåer bör stimuleras”. National
kommitténs tolv förslag för det fortsatta arbetet
inbegriper bland annat:
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• bildandet av ett nationellt forum
för Agenda 21 som är fristående från
regeringen och de centrala myndigheterna
och kan fungera som en mötesplats
för samverkan, kunskapsutbyte och
kompetensutveckling.
• att regeringen avsätter särskilda resurser
som stöd för intressanta pilot- och
utvecklingsprojekt samt kampanjer,
dialoger, etc.
• att Formas får i uppdrag att utreda det
samlade forskningsbehovet.
• att Statistiska centralbyrån (SCB) får i
uppdrag att utveckla hållbarhetsindikatorer.

Med undantag av ovannämnda skrivning rö
rande genomförandeplanen från Världstopp
mötet i Johannesburg diskuteras inte vare sig
ursprungsbefolkningar, traditionell kunskap
eller liknande fenomen någonstans i slutbe
tänkandet.
Vid kontakt med Rolf Lindell, f.d. gene
ralsekreteraren för Nationalkommittén för
Agenda 21 och Habitat, konstaterades att
frågan om ursprungsbefolkningar skulle ha
behandlats inom det lokala Agenda 21-arbe
tet i de kommuner som omfattades av detta. I
Nationalkommitténs kontinuerliga kontakter
med Jordbruksdepartementet som ansvarar
för samefrågor hade det ”inte framkommit
någon särskilt önskemål etc. om ytterligare
behandling”. I samband med ett seminarium
i Östersund tog Nationalkommittén ”upp
frågan om rörliga friluftslivet, skogsbruk,
renskötsel etc. och konflikter mellan dessa
olika intressen”. Den avsedda samiska repre
sentanten vid detta seminarium ersattes med
en forskare från Mitthögskolan. Vi kontaktade
samtliga Agenda 21-samordnare eller liknande
i samtliga kommuner i Norrbottens, Väster
bottens, Jämtlands, Västernorrlands och Da
larnas län för att utröna om de hade en agenda
21-plan och på vilket sätt man har tagit hänsyn
till kapitel 26 om ursprungsbefolkningarna.
En del av dessa kommuner, främst inom Da
larnas och Västernorrlands län, är egentligen
inte berörda av frågan eftersom de ligger
utanför det traditionella Sápmi, men efter
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som visst vinterbete även kan ha skett i dessa
närliggande delar inkluderades dessa ändå i
undersökningen. Länsstyrelserna i dessa fem
län svarade att de inte hade någon Agenda
21-plan eftersom detta arbete låg på lokalnivå,
på kommunerna. Av kommunerna i Dalarnas
län svarade fyra av kommunerna att de hade
Agenda 21-plan, men att man inte tog hänsyn
till Kapitel 26 eftersom frågan inte berörde
dem. Bland dessa var Älvdalens kommun, som
för övrigt är den enda i Dalarnas län som fak
tiskt hyser en sameby och har vinterbete för
ren. I sitt svar konstaterade man dock att man
från kommunens håll värdesatte rennäringen
och den samiska kulturen och att exploate
ringar i renbetesområdet skulle föregås av
samråd med rennäringens representanter. I
Västernorrlands län berörs framför allt två
kommuner, Sollefteå och Örnsköldsvik. Båda
dessa har en Agenda 21-plan, Örnsköldsvik
tog hänsyn till kapitel 26 medan Sollefteå inte
gör det. I Jämtlands, Västerbottens och Norr
bottens län bör samtliga kommuner beröras
av kapitel 26 eftersom i stort sett hela området
antingen ligger inom åretruntmarkerna eller
vinterbetet. Av de jämtländska kommunerna
konstaterade Strömsund, Åre och Östersund
att de hade såväl Agenda 21-plan som tagit
hänsyn till kapitel 26. Krokoms kommun hade
en Agenda 21-plan men tog ingen särskild
hänsyn till kapitel 26. Bergs och Härjedalens
kommun menade att man istället arbetade en
ligt miljömålen och att tankarna i kapitel 26
till viss del kom in där. I Strömsunds kommun
framgick det av Agenda 21-planen att de avsåg
att ta hänsyn till kapitel 26, men man framhöll
även kopplingen till miljömålen:
Vision år 2021
Den samiska kulturen och livsstilen finns
kvar. Språk, värderingar och traditioner
lever vidare med kommande generationer.
Renskötseln är en blomstrande näring
som bedrivs enligt gamla seder och
renstammens storlek är anpassad till ett
långsiktigt hållbart utnyttjande av de
naturliga betesresurserna. ( – – – ) Renbetet
i de känsliga fjällen bedrivs med stor

hänsyn så att en hållbar utveckling främjas.
Särskilt värdefulla fjällområden skyddas
mot störningar.

Av Västerbottens läns kommuner var det
bara Sorsele och Vilhelmina som både hade
Agenda 21-plan och tog hänsyn till kapitel
26. Bjurholm, Lycksele, Nordmaling, Norsjö,
Umeå och Vännäs hade Agenda 21-planer men
tog inte hänsyn till kapitel 26. Dorotea, Malå,
Robertsfors, Skellefteå, Storuman, Vindeln och
Åsele saknade Agenda 21-planer. Dorotea an
såg emellertid att man möjligen tog hänsyn till
kapitel 26 eftersom man tog med samerna i
olika samrådsförfaranden. I Norrbotten sva
rade Arjeplog, Arvidsjaur, Pajala och Piteå att
de hade Agenda 21-plan och tog hänsyn till
kapitel 26. Boden, Gällivare, Kalix, Kiruna,
Luleå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå
hade upprättat Agenda 21-planer men ansåg
sig inte ta hänsyn till kapitel 26. Haparanda
och Jokkmokk var de enda kommunerna som
helt saknade Agenda 21-planer. De kommuner
som saknade Agenda 21-plan arbetade istället
enligt miljömålen eller inkluderade miljöarbetet
i annan verksamhet. I många fall hade de medel
som tidigare anslogs inom kommunerna för
Agenda 21-arbete överförts till annan verksam
het. Slutsatsen blir att av de femtio tillfrågade
kommunerna hade trettiotre en Agenda 21plan varav åtta ansåg sig ta hänsyn till kapitel
26 om ursprungsbefolkningar. De som vi inte
fick svar från var sannolikt inte heller berörda
av frågan. Vi insisterade emellertid att få in
svar från de kommuner som definitivt låg
inom det traditionella vinterbeteslandet eller
året runt-markerna. Det förefaller således inte
som Agenda 21-processen hade tagit hänsyn till
ursprungsbefolkningsfrågorna, vilka dessutom
har bäring på artikel 8j.
Svenska Samernas Riksförbund framställde
1996 ”Samisk vägval: Agenda 21-handlingsplan
i miljö och demokratifrågor”, vilken var en
genomgång av hållbarheten av den samiska
livsstilen och ett studiematerial för att föra in
långsiktig hållbarhet och miljötänkandet enligt
Agenda 21.
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2.4.4 Ramsarkonventionen
Konventionen om våtmarker av internationell
betydelse i synnerhet såsom livsmiljö för våt
marksfåglar” eller vanligen kallad våtmarks
konventionen eller Ramsarkonventionen efter
den plats i Iran där konventionen antogs 1971.
Det är den första moderna konventionen som
behandlar bevarandet och det hållbara utnytt
jandet av en naturresurs och den enda som
omfattar ett visst slag av naturtyper, nämligen
våtmarker. Sverige blev medlem 1974 och
konventionen trädde ikraft året därpå. Under
hösten 2003 hade 138 länder anslutit sig till
konventionen. Själva konventionen som sådan
omnämner ingenting direkt om traditionell kun
skap eller ursprungs- och lokalsamhällen. Men
under konventionens partsmöten (Conference
of the Contracting Parties) har man fattat diverse
beslut med relevans för artikel 8j och i kon
ventionens strategiplan för 1997–2002 rekom
menderas parterna ”att uppmuntra till aktivt
och informerat deltagande av lokalsamhällen,
inklusive ursprungsbefolkningar, särskilt kvin
nor”. Under det sjunde partsmötet i10–18 maj
1999 i San José, Costa Rica, antogs riktlinjerna
”Guidelines for establishing and strengthening
local communities’ and indigenous people’s par
ticipation in the management of wetlands”. I
dessa ges förslag till hur ett samarbete med
lokalbefolkningen kan gå till. Man inleder med
att konstatera att:
Resultaten från de 23 beställda
fallstudierna och andra erfarenheter från
deltagande skötsel indikerar att lokal- och
ursprungsbefolkningars inblandning kan
om de utförs inom det normala ramverket
för de av konventionen önskade insatserna
signifikant bidra till bevarandet och
restaurerandet av ekologin i våtmarkerna
och samtidigt leda till förbättringar för
lokalsamhället och en mer rättvis tillgång
till resurserna. Rent praktiskt är Ramsarkonventionens ”wise use”-koncept
detsamma som ”uthålligt bruk”.

Man förstår också att flera termer, som ”parti
cipatory management” och ”local communities
and indigenous people”, kan tolkas på flera olika
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sätt, men att detta inte har någon stor praktisk
betydelse. Den viktigaste punkten är incitament,
både lokal befolkningen och staten måste tjäna
på arrangemanget. Jakt- och fiskemöjligheter in
tresserar befolkningen medan minskade kostna
der för skötseln lönar sig för staten. Den andra
punkten handlar om tillit, vilket ofta kräver en
ömsesidig ansträngning. Den tredje är flexibilitet,
eftersom ingen situation är den andra lik måste
man kunna improvisera lösningar. Fjärde punk
ten innebär kunskapsutbyte och kapacitetsbyggande.
Både lokalbefolkningen och myndigheterna vin
ner på detta. Kunskap om hur man samarbetar
med myndigheter är användbar även i andra sam
manhang och lokal kunskap om omgivningarna
kan spela stor roll om våtmarksskötsel. Det är
också viktigt att i olika sammanhang kunna fram
föra lokalbefolkningens oro till beslutsfattarnas
kännedom. Kontinuitet är den femte punkten, både
vad gäller resurser och insatser. Riktlinjerna ger
också förslag till hur man kan underlätta arbetet
med att väcka lokalbefolkningens engagemang
(Ramsar COP7 Resolution VII.8).
Ramsar-konventionen har också utarbetat prak
tiska handböcker rörande olika relevanta frågor och
handbok 5 ”Establishing and strengthening local
communities’ and indigenous people’s participation
in the management of wetlands” visar ytterligare
vikten av korrelation mellan Ramsar-konventionen
och artikel 8j i mångfaldskonventionen.
På det åttonde partsmötet i Valencia, Spa
nien, 18–26 november 2002 antogs riktlinjer för
hur man kan använda kulturella värden för att
få en effektivare skötsel av våtmarksområden
(Ramsar COP8 Resolution VIII.19). I beslutet
konstaterar man att:
ERKÄNNA att människors beroende av
våtmarkerna har lett till icke-materiella
kulturella värden genom folklore musik,
mytologi, muntliga traditioner, sedvänjor,
traditionell kunskap och folkligt vetande
och att dessa återspeglas i sociala sedvänjor
och traditionella former av hur skötseln av
våtmarksresurserna har organiserats och då
speciellt vatten;
ÄVEN ERKÄNNA att det hållbara
traditionella nyttjandet våtmarksresurserna
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har skapat ett kulturlandskap som har
ett signifikant värde för bevarandet av
våtmarkerna och det kloka nyttjandet av
dem;
(–––)
BEKRÄFTA att Ramsar-konventionen
måste samarbeta med andra multilaterala
och regionala överenskommelser och
andra organ som fokuserar på behovet av
handling för att bevara det kulturella arvet
(–––)

I själva riktlinjerna konstaterades det att det finns
en koppling mellan våtmarksskötsel och nyttan för
människor. Det finns också en korrelation mellan
bevarande och hållbart nyttjande. Därför är det
viktigt med inblandning av ursprungs- och lokal
befolkningen och då kan kulturella värden skapa
stora möjligheter för att uppmuntra till interaktion.
Riktlinjerna listar tjugosju principer som ska kun
na bidra till att skapa detta, exempelvis genom att
bevara det våtmarksrelaterade kulturlandskapet,
uppmuntra till paleontologiska, antropologiska
och arkeologiska aspekter på våtmarker, bevara
traditionella hållbara sedvänjor och traditionell
kunskap (Ramsar COP8 Resolution VIII.19).
Parterna antog också på det åttonde parts
mötet en ny strategiplan ”Ramsar Strategic Plan
2003–2008” för arbetet inom konventionens ram
under perioden 2003–2008. Huvudpunkterna i
planen är (från Naturvårdsverkets hemsida):
• att gå vidare så att konventionen får global
täckning;
• att få till stånd ett klokt nyttjande av
våtmarker genom att konventionens
riktlinjer för klokt nyttjande (Ramsar Wise
Use Guidelines) genomförs och ytterligare
utvecklas;
• att globalt och på alla nivåer få till stånd
ökad medvetenhet om våtmarkers värden
och funktioner;
• att förstärka kapaciteten hos
konventionsparternas institutioner att
uppnå bevarande och klokt nyttjande av
våtmarker;
• att tillförsäkra bevarande av alla de
områden som finns upptagna på List of
Wetlands of International Importance;
• att få sådana våtmarksområden
som uppfyller konventionens kriteria,

särskilt våtmarkstyper som ännu är
underrepresenterade på Ramsarlistan (t.ex.
myrmarker och uppväxtområden för fisk),
respektive gränsöverskridande våtmarker,
upptagna på listan;
• att tillsammans med andra konventioner
och såväl statliga som ickestatliga organ
mobilisera internationellt samarbete och
ekonomiskt bistånd för våtmarksbevarande
och klokt nyttjande;
• att förse konventionen med de
institutionella mekanismer och resurser som
behövs.

Syftet med konventionen är att bevara och
klokt utnyttja våtmarker genom nationella
åtgärder och internationellt samarbete för att
åstadkomma hållbar utveckling i hela världen.
Punkt 16 i planens inledande sektion rörande
framtida utmaningar i våtmarksbevarande och
klokt nyttjande konstaterar att arbetet med att
lösa denna kombination vilar på tre pelare, varav
den första är att:
a) arbeta för det kloka nyttjandet av
våtmarker genom en mängd olika
åtgärder och processer som bidrar till
mänskligt välbefinnande (inklusive
fattigdomsbekämpning och vatten- och
livsmedelssäkerhet) genom hållbara
våtmarker, vattenfördelning och skötsel
av floddeltan, inklusive utarbetandet av en
nationell våtmarkspolitik och arbetsplaner;
genomgång och harmonisering av
ramverket av lagar och finansiella
instrument som påverkar våtmarkerna;
genomföra inventeringar och utvärderingar,
integrera våtmarkerna i processen för
en hållbar utveckling; försäkra sig om
allmänhetens deltagande i bevarandet
av våtmarkerna och de kulturella värden
som finns hos lokalsamhällen och
ursprungsbefolkningar; uppmuntra
kommunikation, utbildning och allmän
medvetenhet; öka inblandningen av
den privata sektorn; och harmonisera
implementeringen av Ramsar-konventionen
med andra multilaterala överenskommelser;

Det första driftsmålen för det kloka nyttjandet
av alla våtmarker:
För att effektivisera ett klokt nyttjande
är det nödvändigt att tillfullo erkänna
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våtmarkernas värden och funktioner,
inklusive deras sociala fördelar och
kulturella betydelse, framför allt för
de människor som är beroende av
dessa områden. Med anledning av
detta har Conference of the Contracting
Parties antagit riktlinjer för att fastställa
och stärka ursprungsbefolkningarnas
och lokalsamhällenas medverkan i
våtmarksskötseln [Guidelines for establishing
and strengthening local communities’ and
indigenous people’s participation in the management
of wetlands] (Resolution VII.8). Man har
också lagt en större tonvikt på dessa frågor
genom att anta Guiding principles for taking
into account the cultural values of wetlands for the
effective management of sites (bilagd i beslutet
VIII.19).

Man menade också att man bör fortsätta utveckla
riktlinjerna för lokal- och ursprungsbefolkningars
deltagande samt samarbetet med mångfaldskon
ventionen fram till det nionde partsmötet. Dess
utom bör man nyttja riktlinjerna för kulturella
värden och samla in ytterligare fallstudier över hur
de kulturella och sociala värdena kan inkorpore
ras i processen. Man markerar också vikten av att
riktlinjerna för lokalsamhällens och ursprungsfolks
delaktighet används i insatser för att kommunicera,
utbilda och skapa allmän medvetenhet om våt
marksskötsel. I samband med att dela med sig av
expertkunskap och information poängteras vikten
av all slags kunskap, traditionell, ursprunglig och
modern kunskap. Man förordar även inrättandet av
Nationella Ramsar/våtmarkskommittéer med del
tagande av myndighetsfolk, intresseorganisationer,
speciella intressenter, ursprungsbefolkningar och
representanter för lokalsamhällen. Den svenska
Ramsar-gruppen består av representanter för
Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuseet,
Centrum för biologisk mångfald, Kungliga Veten
skapsakademien, Svenska Jägareförbundet, ArtDa
tabanken, WWF-Sverige, Svenska naturskyddsför
eningen och Sveriges Ornitologiska Förening. Den
utgör samtidigt den svenska BirdLife-kommittén
varför den har en viss slagsida åt frågor rörande
fågellivet. I samband med processen att utse Ram
sar-områden har vissa diskussioner förts med LRF.
Gruppen har hittills inte berört frågor som gäller
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exempelvis markanvändning eller fiskefrågor var
för något formellt behov att blanda in andra grup
per inte har känts aktuell. En lokal representation
finns indirekt eftersom flera av organisationerna
har lokalföreningar. Ramsar-gruppen menar att
den lokala representationen, framför allt från
markägare, är viktigare då det gäller exempelvis
skötseln av enskilda Ramsar-områden än på na
tionell nivå. Då det gäller skötseln av de enskilda
våtmarksområdena är det länsstyrelserna som är
ansvariga. Rutinerna varierar mellan de olika lä
nen, men skötselråd med flera intressenter finns
på flera håll som stöd för reservatens skötsel och
många markägare är ju dessutom kontrakterade i
skötselarbetet.

2.4.5 FN:s Kommissionen
för mänskliga rättigheter och
”Economic and Social Council”
Under FN:s första verksamhetsår 1946 tillsattes
Kommissionen för mänskliga rättigheter. Den
genomför granskningar av både tematiska frågor
och förhållandena i enskilda länder. Tematiska
frågor kan vara exempelvis tortyr, slaveri, över
grepp mot ursprungsfolk, rasism och våld mot
kvinnor. Under 1985 började ”Working Group
on Indigenous Populations” att utarbeta ett
utkast till en deklaration om ursprungsbe
folkningarnas rättigheter (draft declaration on the
rights of indigenous peoples). Mer än hundra olika
ursprungsfolksorganisationer var involverade i
den arbetsgruppen. Ett utkast var färdigt 1993
och överlämnades 1995 till Kommissionen för
mänskliga rättigheter. Kommissionen inrättade
en egen arbetsgrupp som skulle granska deklara
tionen och den är fortfarande under diskussion
(E/CN.4/2003/92). Deklarationen är indelad i
nio olika sektionen:
• rätten till självbestämmande, deltagande
i staten, nationalitet och att inte
diskrimineras
• hot mot deras överlevnad som distinkta
grupper
• den andliga, språkliga och kulturella
identiteten hos ursprungsbefolkningar
• utbildning, information och rätten till
arbete
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• rätten till deltagande, utveckling och andra
ekonomiska och sociala rättigheter
• rätten till land och resurser
• att utöva självstyre och organisationer för
ursprungsbefolkningar
• den effektiva implementeringen av
deklarationen och allmänna avslutande
kommentarer (2 delar)

Deklarationen är i sig är ganska kompromisslöst
skriven och även om mycket är självklarheter
finns det många punkter som sannolikt är svåra
eller omöjliga att få regeringar att vara intresse
rade av att acceptera. Detta gäller speciellt frågor
rörande mark och naturresurser:
26. Ursprungsbefolkningar har rätt att
äga, utveckla, kontrollera och utnyttja de
landområden, som de traditionellt har ägt
eller på annat sätt nyttjat, inklusive hela
landskapet, luften, vattnet, kustområdena,
havsisen, floran och faunan samt andra
resurser. Detta inkluderar fullt erkännande
av deras lagar, traditioner och sedvänjor,
markrättssystem och institutioner för
utveckling och skötsel av resurser samt
rätten till ett effektivt skydd från staten mot
inblandning, alienationen eller övergrepp på
dessa rättigheter.
27. Ursprungsbefolkningar har rätt till
återlämnandet av landområden och
resurser som de traditionellt har ägt
eller på annat sätt innehaft eller använt;
och som har konfiskerats, ockuperats,
utnyttjats eller skadats utan deras i förväg
lämnade informerade medgivande. I de fall
detta inte är möjligt har de rätt till rättvis
kompensation. ( – – – )
29. Ursprungsbefolkningar har rätt
till erkännande om fullt äganderätt,
kontroll och skydd av deras kulturella
och intellektuella egendom. De har rätt
till särskilda åtgärder för att kontrollera,
utveckla och skydda deras vetenskap,
teknologi och kulturella uttryck, inklusive
mänskliga och andra genetiska resurser,
frön, mediciner, kunskap om fauna och
flora, muntliga traditioner, litteratur, design,
bildkonst och scenisk framställning.

Vidare finns en punkt som medger att staten
får efter i förväg lämnat informerat medgivande
och efter rättvis kompensation utnyttja natur

resurser, som mineralfyndigheter och vatten.
Andra krav kanske är lättare att få gehör för
beroende hur bokstavlig tolkning som kan til�
låtas. Exempelvis:
12. Ursprungsbefolkningar har rätt
att utöva och utveckla sina kulturella
traditioner och sedvänjor. Detta inkluderar
rätten att bevara, skydda och utveckla deras
förgångna, nutida och framtida uttryck av
deras kultur, arkeologiska och historiska
platser, artefakter, design, ceremonier,
teknologier, bildkonst, scenisk framställning
och litteratur såväl som återlämnandet av
kulturell, intellektuell, religiös och andlig
egendom som har tagits utan deras i förväg
lämnade informerade medgivande eller
emot deras lagar, traditioner och sedvänjor.
13. Ursprungsbefolkningar har rätt att
manifestera, utöva, utveckla och undervisa
i sina andliga och religiösa traditioner,
sedvänjor och ceremonier; rätt att bevara,
skydda och ostört ha tillträde till sina heliga
eller kulturella platser; rätt att använda och
ha kontroll över sina ceremoniella föremål;
och rätt att återta mänskliga kvarlevor.
Staten ska i samarbete med den berörda
ursprungsbefolkningen vidta effektiva
åtgärder för att försäkra sig om att heliga
platser, inklusive begravningsplatser,
bevaras, respekteras och skyddas.

Sannolikt dröjer det emellertid ytterligare tid
innan denna deklaration kommer att kunna ac
cepteras av regeringarna.
FN:s generalförsamling utlyste i resolutio
nen 45/164 den 18 december 1990 att 1993
skulle vara ”internationella året för världens
ursprungsbefolkningar” (”International Year
for the World’s Indigenous People”). I en reso
lution (48/163) från 21 december 1993 utlyste
FN:s generalförsamling årtiondet mellan 1995
till 2004 som varande ”International Decade of
the World’s Indigenous People” (ursprungsbe
folkningarnas decennium). Under detta årtionde
skulle man stärka det internationella samarbetet
för att lösa de problem som möter ursprungs
befolkningar världen över. Det gällde problem
rörande mänskliga rättigheter, miljö, utbildning
och hälsa. Den 27 april 1999 inrättade Kom
missionen för mänskliga rättigheter en ”Open-
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ended inter-sessional ad hoc working-group on
a permanent forum for indigenous people” (res.
1999/52) med syftet att arbetet skulle leda till
ett ”Permanent Forum on Indigenous Issues”.
Denna arbetsgrupp var positiv till inrättandet av
ett sådant och utarbetade spelreglerna för ett så
dant forum (E/CN.4/2000/86). Detta låg sedan
till grund för en resolution (2000/22) från 28 juli
2000 där FN:s ”Economic and Social Council”
beslutade att inrätta ett ”Permanent Forum on
Indigenous Issues”.
Detta ”Permanent Forum on Indigenous
Issues” höll sitt första möte 13–24 maj 2002.
Man önskade också att en treårig arbetsgrupp
skulle tillsättas som kunde ställa upp riktlinjer för
frivilligt i förväg informerat medgivande och eget
deltagande för ursprungsbefolkningar i forsk
ningsprojekten. Dessutom betonade man vikten
av att respektera och skydda traditionell kunskap
och urbefolkningarnas arv, samt att se fördelarna
av att föra samman vetenskaplig och traditio
nell kunskap. Man framhöll nödvändigheten
att WIPO, UNESCO, Mångfaldskonventionen,
UNDP och FAO har vetenskapliga och tekniska
möten för att utveckla modeller för skötsel av
den biologiska mångfalden som inkluderar:
principer för jämställda samarbeten mellan
staterna och ursprungsbefolkningar,
kopplingarna mellan kulturell mångfald
(språk) och biologisk mångfald,
ekosystemansatsen och möten mellan
vetenskaplig och traditionell kunskap för
att utvärdera immaterialrättsliga system och
begrunda tillämpandet av sui generis-system
för att skydda ursprungsbefolkningars
biokulturella arv, genetiska resurser och
traditionella kunskap, och för att identifiera
stödsystem för ursprungsbefolkningars
utvecklande och stärkande av egna
riktlinjer och egen policy rörande skydd av
biologiska resurser, traditionell kunskap,
innovationer och kreativitet, inklusive
modeller för tillgång och vinstdelning efter
i förväg lämnat informerat medgivande från
ursprungsbefolkningen eller lokalsamhället.

Synpunkter som kom fram från de olika del
tagarna innefattade farhågorna för biopirateri,
problemen med marktvister och bristen för
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kompensation för oförrätter. Representanten
för mångfaldskonventionens sekretariat marke
rade att frågor rörande ursprungsbefolkningars
deltagande, immaterialrätt, hållbart nyttjande
av resurserna och traditionella kunskapssystem
var under utredning inom konventionen. Man
förberedde också riktlinjer för miljö-, kulturoch socialkonsekvensbedömningar i samband
med föreslagna projekt i områden som är he
liga för ursprungsbefolkningar eller på annat
sätt nyttjades av dessa samhällen. ”Permanent
Forum on Indigenous Issues” önskade vidare
klarare insyn i vilka mekanismer som finns i
samverkan mellan FN:s organ som verkar för
hållbar utveckling, dvs ”Food and Agricultural
Organization” (FAO) och ”United Nations En
vironment Programme” (UNEP), och de som
arbetade med traditionella kunskapssystem, t.ex.
”World Intellectual Property Organization”,
”United Nations Conference on Trade and De
velopment” och ”World Trade Organization”.
Man efterfrågade också konkreta resultat från
”UNESCO Universal Declaration on Cultural
Diversity” rörande ursprungsbefolkningars tra
ditionella kunskaper. Deklarationen som sådan
inkluderade inte någon särskild sektion knuten
till ursprungsbefolkningar (E/2002/42).
Det andra mötet med ”Permanent Forum on
Indigenous Issues” hölls 12–23 maj 2003 man
beslutade att verka för att FN:s generalförsam
ling skulle föreslå ytterligare ett ursprungsbe
folkningarnas decennium. Man rekommende
rade att staterna och FN-systemet ska initiera
projekt rörande:
jordbruk, fiske, skogsbruk och konst- och
hantverksproduktion för att mångfaldiga
möjligheterna för olika typer av produktion
och inkomstkällor samt för att bidra till
att minska, i enlighet med deras egen
önskan, omfattningen av intern och extern
migration av ursprungsbefolkningar och att
bidra till kapacitetsbyggnaden inom deras
områden, genom att:
(a) Främja kunskap om, tillämpning och
spridning av relevanta tekniker samt
ursprungsbefolkningars lokala produkter
med ursprungsmärkning för att främja
utveckling av lokaltillverkning och
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nyttjande, skötseln och bevarandet av
naturresurserna:
(b) Stärka kapaciteten och potentialen
hos lokala traditionsbärare att utbilda
representanter för jordbruks-, fiskeri- och
skogsbruksnäringarna så att de kan ta
hänsyn till lokalsamhällenas behov.
(c) Utveckla ursprungsbefolkningarnas
organisationers kunskaper i institutionellt
arbete och entreprenörskap för att utveckla
effektiva och fungerande strategier
för att skapa hållbar utveckling för
ursprungsbefolkningarna världen över.

Man rekommenderade att man inom mång
faldskonventionen borde ställa upp etiska
regler för bioprospektering för att undvika
biopirateri och för att försäkra sig om att ur
sprungsbefolkningars kultur och intellektuella
arv ska respekteras. Dessutom ansåg man att
det inom konventionens ramar borde utarbetas
en mekanism för att till ursprungsbefolkning
arna decentralisera ansvaret för och återföra
samlingar med genetiskt material. Även arbetet
med det globala taxonomiinitiativet bör inne
fatta etiska principer och sociala riktlinjer för att
skydda ursprungsbefolkningarnas rätt till sina
landområden, sin traditionella kunskap och sina
resurser innan projektet inleds. Man gav också
flera rekommendationer till World Intellectual
Property Organization (WIPO) vad gäller arbe
tet med traditionell kunskap och man föreslog
ett samarbete rörande en studie av nyttjandet
av ursprungsbefolkningars kunskap om medi
cinalväxter och andra biologiska resurser samt
kommersialiseringen av sådan kunskap och hur
ursprungssamhällena kan ta del av vinsterna
från sådan kommersialisering (E/C.19/2003/
22). Det tredje mötet är planerat att gå av sta
peln i New York 10–21 maj 2004.
”Sub-Commission on the Promotion and
Protection of Human Rights” beställde ett ar
betsdokument om ursprungsbefolkningarnas
permanenta suveränitet över naturresurserna.
Denna preliminära rapport konstaterade att
denna fråga har diskuterats i FN under de
senaste tjugo åren utan att finna en lösning.
Dessa diskussioner har emellertid visat att
det inte möjligt med politisk och ekonomiskt

självbestämmande för ursprungsbefolkning
arna om man inte samtidigt ger dem laglig rätt
att kontrollera sina traditionella landområden
och därigenom kunna åtnjuta tillgång till full
ekonomisk och annan vinst som kommer av
naturtillgångarna. Prevention of discrimina
tion and protection of indigenous peoples.
Man konstaterade också att full suveränitet
kan råda även om man är del i en högre suve
ränitet på samma sätt som stater underkastar
sig internationella överenskommelser och
internationell rätt. Flera stater har idag utdelat
suveränitet åt ursprungsbefolkningar, t.ex.
USA åt vissa indianstammar och Nya Zeeland
till maori. I detta sammanhang refererar man
också till ILO:s konvention nr 169, men man
listar även en hel del andra relevanta interna
tionella beslut, paragrafer, litteraturreferenser,
domslut och liknande som berör frågan (E/
CN.4/Sub.2/2003/20).

2.4.6 Världsarvskonventionen
Konvention om skydd för världens kultur- och
naturarv antogs 1972 av UNESCO:s general
konferens och hade som syfte att markera det
internationella samfundets intresse för nationella
natur- och kulturobjekt (Svenska UNESCO-rå
det, 2000). Den utgör ett gemensamt regelverk
om skydd för kultur- och naturarvet. En utav de
viktigaste förtjänsterna med världsarvskonven
tionen var att såväl kultur och natur, människan
och deras miljö, samlades i samma dokument.
Det var ett holistiskt betraktelsesätt som var nytt
vid tillkomsten. Konventionen får medlemssta
terna att sörja för skyddet av sitt kultur- och
naturarv samt rapporterar in i vilket tillstånd de
olika objekten på världsarvslistan befinner sig.
Inom konventionen sker även ett samarbete vad
gäller kompetensutbyte samt i vissa fall akuta
bistånd för ”världsarvsobjekt som är utsatta
för omedelbar fara”. År 1992 utformades även
begreppet kulturlandskap i detta sammanhang
för att:
bekräfta den ömsesidiga påverkan mellan
människorna och deras naturliga miljö.
Kulturlandskapet illustrerar det mänskliga
samhällets och bebyggelsens utveckling
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genom tiderna, en utveckling som är
formad av de fysiska inskränkningarna eller
de möjligheter som den naturliga miljön
och de sociala, ekonomiska och kulturella
krafterna ger upphov till.

Det har hållits flera expertmöten inom världs
arvskonventionen för att belysa begreppet kulturlandskap (Svenska UNESCO-rådet, 2000). Av
Sveriges tolv världsarv är åtta klassade enbart
som kulturarv. Av de återstående tre är Laponia
– Lapplands världsarv upptaget på grund av såväl
natur- som kulturvärden, Höga kusten enkom för
sina naturvärden medan Södra Ölands odlingslandskap är utvalt som kulturlandskap med både naturoch kulturvärden.
I riktlinjerna för arbetet med Världsarvs
konventionen (WHC.02/2 July 2002) finns
beskrivningar av de kriterier som gäller för
utseendet av nya världsarv i de olika katego
rierna. För att utses till ett kulturarv bör man
exempelvis:
(v) vara ett enastående exempel
på traditionell bebyggelser eller
landanvändning som är representativ för
kulturen (eller kulturerna), speciellt när
området har blivit sårbart på grund av
irreversibla förändringar;

Detta kriterium användes exempelvis i god
kännandet av Laponia och Södra Ölands odlingslandskap. Ett kulturlandskap representerar
enligt Världsarvskonventionen det kombi
nerade resultatet av naturen och människan
och omfattar en mångfald av olika typer. Man
menar att:
Kulturlandskapet återspeglar ofta speciella
metoder för hållbart marknyttjande utifrån
naturområdets speciella karakteristika och
begränsningar. Samtidigt som de visar den
kulturella relationen mellan människa och
natur. Skydd av kulturlandskapet kan också
bidra till moderna tekniker för hållbart
markutnyttjande och bevarandet av eller
ökandet av naturvärden i landskapet. En
fortsatt existens av traditionella former
av landutnyttjande kan främja biologisk
mångfald i många områden i världen.
Ett skydd av traditionella kulturlandskap
är därför gynnsamt för bibehållandet av
biologisk mångfald.
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2.4.7 Världskommissionen för
kultur och utveckling
UNESCO fattade i samråd med FN 1991 ett
beslut om att tillsätta en världskommission för
att studera frågan kultur och utveckling. Denna
skulle vara en motsvarighet till undersökningen
om miljö och utveckling, den s.k. Brundtlandrapporten. FN:s förre generalsekreterare Javier
Péréz de Cuéllar utsågs till ordförande för kom
missionen som döptes till ”Världskommissio
nen för kultur och utveckling”. Kommissionen
inledde sitt arbete 1993 och presenterade 1995
rapporten ”Vår skapande mångfald” (”Our crea
tive diversity”). I denna definieras termen kultur
med ett sätt att leva tillsammans och ordet utveckling
med ökade valmöjligheter. Den är uppställd i elva
kapitel. Här nedan följer utdrag ur det svenska
sammandraget av denna rapport (Svenska Unes
corådet, 1996):
Kapitel 1. En ny global etik
( – – – ) De flesta kulturer överlappar
varandra och grundläggande uppfattningar
och idéer kan uppträda i flera kulturer,
bland annat för att de bygger på liknande
mänskliga erfarenheter. ( – – – )
Kapitel 2. Ett åtagande för pluralism
( – – – ) Om världens samhällen ska kunna
förbättra sina möjligheter till utveckling
– kulturellt och ekonomiskt – måste varje
samhälle få hedra sin egen historia och
förstå sina egna värderingar. ( – – – )
Kapitel 3. Kreativitet och makt
( – – – ) Samhällen som i snabb takt inför
modern teknologi måste finna sätt att
anpassa sina kulturmönster efter det nya.
Med ny teknik följer ofta nya värderingar
som kan minska auktoriteten hos den
traditionella kunskapen. ( – – – )
Kapitel 5. Genus och kultur
Könstillhörighet är en av de känsliga
frågorna i en föränderlig värld, särskilt som
varje förändring i samhället rubbar könens
identitetsmönster och därför innebär
förändringar i dominans och makt.
Kulturell särart förknippas alltmer med
förhållandet mellan könen och med hur
kvinnor bör uppträda eftersom de ofta sägs
vara bärare av symboler för sin kultur.
(–––)
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Kapitel 6. Barn och ungdom
( – – – ) Det måste betonas att respekten
för olika kulturer inte får utnyttjas att
förvägra barnen mänskliga rättigheter.
Kapitel 7. Kulturarvet i utvecklingens tjänst
( – – – ) Vi har fått ärva en rikedom av såväl
materiella som icke-materiella kulturella
tillgångar som förkroppsligar det kollektiva
minnet i samhällen världen över och stärker
identitetskänslan i tider av osäkerhet.
Det ansvar vi tagit för dessa rikedomar
har i första hand gällt den byggda miljön
och har lett till att vi byggt museer och
inrättat museisamlingar. Det icke materiella
kulturarvet har inte klarat sig lika bra.
(–––)
Arkiven fyller en viktig roll i samhället.
De är oumbärliga vittnesmål om det som
varit, om intensiteten i förda debatter
om avgörande frågor, om hur historiska
beslut har fattats och inte minst om
individuella livsöden och de värderingar,
trosuppfattningar och övertygelser som
styrt dessa. ( – – – )
Kapitel 8. Kulturen och miljön
Ursprungsbefolkningar världen över har i
hundratals år levt nära naturen och skaffat
sig kunskaper om sin omgivning och dess
resurser. Det har funnits ett livsviktigt
förhållande mellan lokalsamhället, dess
naturliga omgivning och dess kulturella
identitet. I industrialiseringens spår har
dessa samband blivit allt mindre konkreta
och sammanhållna. ( – – – )
Kapitel 9. En omprövning av
kulturpolitiken
( – – – ) Grundprincipen för all
kulturpolitik bör vara att odla respekt för
alla kulturer som tolererar andra. Respekt är
mer än tolerans eftersom det förutsätter en
positiv inställning till andra människor och
deras kultur. Kulturella rättigheter anses
numer höra till de mänskliga rättigheterna.
(–––)
Kapitel 10. Forskningsbehov
Det råder allmän enighet om att vi skall
ha tvärvetenskaplig forskning, särskilt om
sambanden mellan kultur och utveckling,
trots att bilden inte alltid är klar om vad
sådan forskning innebär.
(–––)
Behovet av tvärvetenskapliga studier

uppkommer för att det finns ett ömsesidigt
beroende mellan områden som normalt
brukar analyseras separat, t.ex. ekonomi
och antropologi.
( – – – ) Vid sidan av tvärvetenskaplig
forskning behövs historisk och jämförande
forskning. ( – – – ) Alla utvecklingsprojekt
borde innehålla en analys av tänkbara
kulturella effekter. ( – – – )
Kapitel 11.
( – – – ) Världskommissionens förslag
till ett internationellt handlingsprogram,
formulerat i 10 punkter vars syfte är:
– att erbjuda ett permanent instrument
för diskussion och analys av kultur- och
utvecklingsfrågor på internationell nivå
– att initiera en process där principer och
procedurer som tillämpas på nationell nivå
också tas upp på den internationella och
globala arenan
– att skapa en plattform där internationellt
samförstånd om centrala frågor som gäller
kultur och utveckling kan uppnås

Kommissionen lade förslag rörande bland
annat en årlig rapport om kultur och utveck
ling i världen, strategier för ”utveckling som
bevarar och berikar kulturvärden och etniskt
arv i stället för att förstöra dem och att FNsystemet väsentligt ökar sin roll för långsiktig
utveckling”, mobilisering av kulturarvsvolon
tärer som kan uppteckna, bevara, konservera
och informera om kulturarvet, ökade möjlig
heter för kvinnor att delta i utarbetandet av
det kulturella, ekonomiska och politiska livet,
regler för skydd av kulturella och mänskliga
rättigheter, global etik för det globala styrel
seskicket, ett FN för folket samt ett globalt
toppmöte om kultur och utveckling (Svenska
Unescorådet, 1996).
Som en fortsättning på detta arbete arrang
erades en UNESCO-konferens 30 mars–2 april
1998 i Stockholm. Avsikten med konferensen var
att överföra de nya idéerna från ”Vårt skapande
kulturarv” till politik och praktik. Konferen
sen var arrangerad så att regeringstjänstemän,
kulturpersonligheter, konstnärer, intellektuella,
akademiker och mediafolk interagerade och
debatterade en mängd olika ämnen. Avsikten
med konferensen var att dels att bidra till inte
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greringen av kulturpolitik i utvecklingstrategier
på internationell och nationell nivå och dels
stärka UNESCO:s arbete med att formulera
kulturpolitik och internationellt samarbete rö
rande kulturpolitiken. Ungefär 2 500 deltagare
från 149 länder sammanträffade. Bland många
frågor inom den kulturella sfären dryftades
bland annat hur man kan bevara och skydda
ursprungsbefolkningars kulturella arv (CLT98/Conf.210/CLD.19).
Bland inläggen konstaterades det att utveck
ling i sig är ett kulturellt koncept eftersom det har
fått en innebörd av kontinuerlig materiell stan
dardökning, vilket är en ekonomisk inställning
som går stick i stäv med ursprungsbefolkning
arnas värderingar. Dessa folk ser skogen som
en levande andlig resurs och att jorden är helig
och tillhör förfäderna och de kommande gene
rationerna. På många håll är att förstöra skogen
också att utplåna ursprungsbefolkningarnas kul
tur. Representanten för det norska Sametinget,
Ole Henrik Magga, betonade det brådskande
behovet av att säkra kulturella rättigheter för
ursprungsbefolkningar. Eftersom dessa folk är
så starkt beroende av sina landområden menade
han att det inte går att driva politik eller lagstifta
enbart för rättigheter till kulturell frihet utan man
måste samtidigt garantera den fundamentala ma
teriella grunden till dessa samhällens framtida
existens. Samma synpunkter återkommer på
många ställen i konferensens slutdokument. Re
presentanten för Kommissionen för mänskliga
rättigheter, Julian Burger, konstaterade att ingen
annan grupp av människor har sådan kulturell
mångfald som ursprungsbefolkningarna. Han
beklagade att det utkast till verksamhetsplan som
hade gjorts inför denna konferens på ett otill
räckligt sätt hanterat ursprungsbefolkningarna.
Han avslutade med att ursprungskulturerna har
visat sig vara dynamiska och med en fantastisk
resiliens, men att självbestämmande är en funda
mental förutsättning för fortsatt överlevnad för
dessa kulturer. Det är vidare viktigt att försvaret
av ursprungsbefolkningarnas kulturella rättighe
ter inte leder till ”isolering” av kulturerna (CLT98/Conf.210/CLD.19).
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Patrizia Adkins-Chiti från ”Italian Commission
for Equal Opportunities” inledde sessionen
”Cultural Heritage for Development” med att
framhäva kvinnornas roll i traderingen av kun
skap och kultur samt påpekade att:
det materiella och immateriella arvet inte
bör separeras eftersom båda två kommer
att forma den framtida kulturen. ( – – – )
I västerlandet har de kvinnliga musikerna
blivit bortglömda, sa hon, medan de är mer
erkända i icke-västerländska länder, där
muntliga traditioner överväger. Där särskilt
kvinnorna ägnar sig åt vaggvisor och rituell
sång.

Kapila Vatsyayan från Indien konstaterade å
sin sida att det var nödvändigt att dokumentera
muntliga traditioner, men att det också var oer
hört viktigt att föra dem vidare till unga för att
bevara dem i en levande form. Hon framhävde
också att man måste betrakta det imateriella
kulturarvet som en livsprocess inte en produkt.
Den avslutande diskussionen från denna session
summerades som att:
Vad gäller det immateriella arvet så kan
inkluderandet av undervisning på lokala
språk, i muntliga traditioner, traditionell
musik och traditionellt hantverkskunnande
i det formella utbildningssystemet
hjälpa till att sprida kunskap till yngre
generationer. Det är också viktigt att inte
glömma den viktiga roll som kvinnor har
i arbetet med att föra vidare detta arv.
Apropos kulturarvet i urbana miljöer är
det nödvändigt att man i stadsplaneringen
tar hänsyn till de ekonomiska, sociala,
kulturella och ekologiska sammanhangen i
närområdena.

Under sessionen ”Improving Research for
Cultural Policy” betonade panelen att denna
konferens skulle ses som startskottet för att:
försvara den kulturella mångfalden i
kulturforskningen, samtidigt som man
byter ut det folkloristiska sättet att bevara
kulturer mot ett synsätt som bygger på
”levande kulturer” istället.

Betty Mould-Iddrisu från Ghana påtalade att de
nya medieteknikerna leder till att fattiga länder
har en minskad konkurrensmöjlighet att sprida
sin kultur, vilket leder till en erosion av tradi
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tionell kultur. Samtidigt pågår en exploatering
av många länders kulturella tillgångar i form av
exempelvis traditionella konstformer och folklo
re, vilka fortfarande inte skyddas i existerande
copyright-lagar. Hon menar därför att World
Intellectual Property Organization (WIPO)
måste modernisera de internationella överens
kommelserna för att ge ett utökat skydd på det
kulturella området. Den avslutande diskussionen
poängterade vikten av ett fortsatt arbete inom
WIPO rörande immaterialrättsliga frågor i detta
sammanhang (CLT-98/Conf.210/CLD.19).
Under konferensen diskuterades dessutom
skyddet av traditionella kulturmiljöer och att
identifiera värdena och hoten mot dessa är de
viktigaste punkterna för att skapa politisk med
vetenhet. Därför måste professionella verktyg
utvecklas:
Detta inkluderar analysmetoder för
att presentera och främja förståelsen
av kulturarvet. Lokal identitet, varje
människas rätt till hans eller hennes
historia, traditionella kunskap och
hantverkskunnande, betraktades som en
framåtdrivande kraft för hållbart nyttjande
och för den lokala ekonomiska tillväxten.

Ole Henrik Magga framförde på temat ”Indi
genous Peoples Cultural Rights” att konceptet
kultur för ursprungsbefolkningar borde tolkas i
en vidare mening som tar hänsyn till de mate
riella förutsättningarna för de berörda folken.
I en paneldiskussion rörande internationella
kulturprogram ansågs det nödvändigt att man
utvecklar öppna vägar till tillförlitlig information,
erkänner de ursprungliga och lokala kunskaps
systemen samt dess experter, skapar nätverk
och nya former av kapacitetsbyggande genom
samarbetssystem som bygger på ömsesidig tillit.
Konferensens resultat var en aktionsplan som
antogs 2 april 1998. Första punkten i företalet
till aktionsplanen innebar att man konstaterade
att hållbar utveckling och livskraftig kultur är
beroende av varandra. Man ansåg vidare att det
fanns anledning att poängtera att man i skyddet
av lokala eller regionala kulturer, som hotas av
globala kulturströmningar, inte ska tillåtas bli
förvandlade till reliker utan egen utveckling och

dynamik (CLT-98/Conf.210/CLD.19).
UNESCO arrangerade ett symposium i
Noumea, Nya Kaledonien i Stilla havet, 15–19
februari 1999 (UNESCO, 1999). Temat var
skydd av traditionell kunskap och olika kultur
yttringar hos ursprungsbefolkningar på Stilla
havsöar, men förslagen kan anses som allmän
giltiga för ursprungsbefolkningar även i andra
delar av världen. Man ansåg bland dessa folk
enligt symposiedeklarationen att det fanns anled
ning att visa en samlad åsikt i debatten rörande
skydd av traditionell kunskap och traditionella
kulturyttringar inom området. Det var därför
viktigt att:
• Erkänna den verkliga roll som
ursprungsbefolkningars kultur har i
planering och utveckling och inkludera
deras representanter i framtida regionala
och internationella förhandlingar och
möten;
• Utveckla och intensifiera befintliga
kulturella och immaterialrättsliga lagar,
inklusive upphovsrätt, varumärken och
patent för att tillförsäkra sig om att det
förekommer processer att skydda det
traditionella kulturarvet mot missbruk;
• Kräva ett moratorium mot patentering
av livsformer från Stillhavsregionen
tills tillräckliga nationella och regionala
skyddsmekanismer utvecklats;
• Främja lokala system för skydd,
förvaltning och övervakning av
ursprungskulturernas traditionella kunskap
och uttryck med avsikt att bistå nationerna
att utveckla och upprätthålla lagstiftning
och administrativa åtgärder för att förhindra
missbruk;
• Uppmuntra institutioner, regeringar
och den industriella sektorn att arbete
med ursprungsbefolkningar för att
utveckla frivilliga metoder att skydda
traditionell kunskap och kulturella
uttryck för ursprungsbefolkningar inom
Stillahavsområdet ( – – – )
• Kräva att SPC, UNESCO, WIPO och
FORSEC att prioritera samordning
av regionala seminarier att utveckla
modeller för sui generis-regler skydd av
Stillahavsområdets ursprungsbefolkningars
traditionella kunskap och kulturella uttryck
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(–––)
• Uppmana UNESCO att stödja och främja
en större medvetenhet om sedvanliga
system för ägande, förvaltning och
överföring av ursprungsbefolkningarnas
kulturella arv genom att förbinda sig
att arrangera nationella och regionala
forskningsprojekt och seminarier ( – – – )

I arbetet med att harmonisera skyddet av tradi
tionell kunskap och traditionella kulturyttringar
menade man att det var viktigt att ta hänsyn till
att olika folk och olika områden har olika behov,
vilket trots det inte innebär att man inte kan ställa
upp generella mål för hur man ska kunna verka
för att skydda, bevara, främja och utöka använ
dandet av traditionell kunskap och traditionella
kulturyttringar. Man måste vidare ta hänsyn till
de begränsningar som finns i nuvarande imma
terialrättsliga system samt utarbeta en modell till
ett sui generis-system som kan fungera till skydd
för det lokala kulturarvet.
Med klar relevans på arbetet inom artikel 8j
så arrangerade ”Sub-Commission on the Promo
tion and Protection of Human Rights”, under
avdelningen till Kommissionen ett seminarium
i Geneve 28 februari–1 mars 2000 vilket resulte
rade dokumentet ”Report of the seminar on the
draft principles and guidelines for the protection
of the heritage of indigenous people” (E/CN.4/
Sub.2/2000/26). I samband med detta konsta
terade symposiets ”chairperson-Rapporteur”
Erica-Irene A. Daes att ursprungsbefolkningars
möjlighet att kontrollera och skydda sina kun
skaper är en förutsättning för deras överlevnad,
men för att komma någon vart krävs mångsidig
och konstruktiv dialog. En diskussion rörande
rätten till forskning på ursprungsbefolkningar
och inom deras landområden hölls. En del av
deltagarna menade att ursprungsbefolkningar
ska/bör vara inblandade, medvetna och delta i
forskningsprocessen medan andra framhöll att
de skulle ha så stor kontroll över forskningen
som möjligt. Vissa ansåg att ursprungsbefolk
ningarna var fullt kapabla att sköta forskningen
själva. Man menade generellt att riktlinjerna var
för kompromisslösa vilket väckte synpunkten
om varför ursprungsbefolkningar alltid måste
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kompromissa om sina rättigheter eller ändra
sina kulturella sedvänjor enligt statens krav. De
riktlinjer som diskuterades under symposiet
innehöll en mängd kompromisslösa krav som
överensstämmer med ”draft declaration on the
rights of indigenous peoples” och inleds med
elva övergripande principer. Här återges några
som fångar tongångarna i riktlinjerna:
1. Hela mänskligheten gynnas av
ett effektivt skydd av världens
ursprungsbefolkningarnas arv. Diversiteten
är nödvändig för anpassningsförmågan,
uthålligheten och kreativiteten hos
mänskligheten i stort.
3. Ursprungsbefolkningar bör vara
ursprunget, väktare och uttolkare av sitt
arv, oavsett om det skapats av tidigare
generationer eller skapas av dem själva i
framtiden.
4. Att erkänna, respektera och värdesätta
sina sedvänjor och regler för överförande av
arvet till kommande generationer är viktigt
för ursprungsbefolkningarnas identitet och
värdighet.
5. Ursprungsbefolkningarnas ägandeskap
och innehav av sitt arv ska vara kollektivt,
permanent och omistligt eller som
förskrivet i varje folkgrupps sedvänjor och
regler.
7. För att kunna bevara arvet måste
ursprungsbefolkningar själva ha
kontroll över sin kulturella överföring
och utbildning. Detta inkluderar deras
rättigheter att fortsätta använda och när
så krävs återskapa sitt eget språk eller sin
ortografi.
8. För att skydda och bevara sitt arv, så
måste ursprungsbefolkningar också ha
kontroll över den forskning som bedrivs på
deras folk och andra aspekter rörande sitt
arv inom sina landområden.
9. På förhand lämnat frivilligt
och informerat medgivande från
traditionsbäraren ska vara ett nödvändigt
villkor i varje överenskommelse som kan
komma att göras inför inspelning, studier,
uppvisningar, tillgång och användande av
alla former av ursprungsbefolkningars arv.

Kopplingen mellan ursprungsbefolkningarnas
kultur, identitet och rätten till sina traditionella
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landområden framkommer tydligt och kraven
kan i huvudsak anses vara berättigade men san
nolikt innehåller de krav som inte är politiskt
gångbara varför de sannolikt inte kommer att få
officiell status under överskådlig framtid.

2.4.8 Universal Declaration on
Cultural Diversity
UNESCO:s generalförsamling avgav 2001 en
”Universal Declaration on Cultural Diversity”
med avsikt att markera kulturens vikt för mänsk
ligheten. Deklarationen har tolv artiklar
Artikel 1 – Kulturell diversitet:
mänsklighetens gemensamma arv
Kulturen antar olika former genom tid
och rum. Denna mångfald innefattas i det
unika och den mångfald av identiteter som
finns i mänsklighetens olika folk. Som
källa för utbyte, innovation och kreativitet
är den lika viktigt för mänskligheten
som biodiversiteten är för naturen. I
den meningen är det mänsklighetens
gemensamma arv och ska erkännas och
bekräftas till fördel för nutida och framtida
generationer.
Artikel 2 – Från kulturell mångfald till
kulturell mångsidighet
I vårt alltmer skiftande samhälle är det lika
nödvändigt att försäkra sig om harmoniska
interaktioner mellan människor och
folkgrupper som deras beredvillighet att
leva tillsammans. ( – – – )
Artikel 4 – Mänskliga rättigheter som en
garant till kulturell mångfald
Skydd av kulturell mångfald är en etisk
nödvändighet, icke-separerbar från
respekt för människors värde. Det
innebär underförstått en förpliktelse att
värdera mänskliga rättigheter och de olika
fundamentala rättigheterna, speciellt när det
rör rättigheterna för personer som hör till
minoriteter eller ursprungsbefolkningar. (
–––)

Den fjortonde punkten i målsättning för verk
samhetsplanen för implementeringen av dekla
rationen lyder:
Respektera och skydda traditionell
kunskap, speciellt ursprungsbefolkningars
kunskap; erkänna bidraget från traditionell

kunskap, speciellt vad gäller miljövård
och förvaltningen av naturresurserna, och
att utveckla samverkan mellan modern
forskning och lokal kunskap.

Själva skriften ”Cultural diversity: Common He
ritage – Plural identities” i vilken deklarationen
presenteras beskrivs också en mängd olika rele
vanta UNESCO-program närmare (UNESCO,
2002). Bland dessa kan nämnas den s.k. Världs
arvskonventionen om vilken det står:
Att bevara kulturlandskapet är att bevara
mänsklighetens arv ( – – – )
Vissa platser återspeglar särskilda
hävdtekniker som garanterar och bevarar
diversitet. Andra är förknippade med
samhällets medvetenhet och innehåller
starka prov på tro samt konstnärliga
och traditionella sedvänjor som visar ett
exceptionellt andligt förhållande mellan
människa och naturen

Man kommenterar också fenomenet ”Master
pieces of the Oral and Intangible Heritage of
Humanity” med orden:
Det finns två sätt att bevara det
immateriella kulturarvet. Ett innebär att
man dokumenterar, samlar in och arkiverar
det. Den andra bevara det i en levande
form och att tillåta det att föras vidare
till kommande generationer. Dessa s.k.
levande kulturskatter, vars färdigheter och
tekniker är så vitala i vissa samhällen med
en levande kultur, är ovärderliga i arbetet att
försäkra sig om fortlevandet av detta arv i
en levande form.

Istället för Världsarv kan nationerna skydda olika
speciellt skyddsvärda område inom programmet
”Man and Biosphere” (MAB), som beskrivs en
ligt följande:
Bevara kulturell och biologisk mångfald
I mer än ett sekel har skyddade områden,
nationalparker eller naturskyddsområden,
skapats endast för att skydda floran och
faunan. Sådana områden utgör ofta ett
direkt hot mot lokalbefolkningar, som
förbises eller helt enkelt vräks från platser
som ska skyddas från mänsklig påverkan,
allt enligt den tidens tänkande.

I den svenska regeringens skrivelse (Skr. 2001/
02:173) kommenterades biosfärområden med
följande rader:
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ett koncept som vuxit fram inom ramen
för Unescos arbete med programmet ”Man
and Biosphere” – förenade tidigt naturvård
och lokalt deltagande och utveckling. I
Sverige finns idag endast ett biosfärområde,
nämligen Torneträskområdet. Att etablera
fler biosfärområden bör uppfattas som
en positiv möjlighet. Det finns skäl att
överväga om konceptet biosfärområden bör
utvecklas och tillämpas i större utsträckning
(–––)

Det annars kanske mest relevanta av dessa
program är ”Local and indigenous knowledge
systems (LINKS)”. Ett forskningsprogram
rörande traditionell kunskap som kommer att
beskrivas närmare längre fram men som här
skildras enligt följande:
Erkännandet av lokal och ursprunglig
kunskap väcker många basala frågor
rörande utveckling, skydd av naturmiljö och
kulturarv samt tillgången till information
och utbildning för alla.
Lokal och ursprunglig kunskap, även
kallad traditionell ekologisk kunskap,
inkluderar sofistikerad förståelse, tolkningar
och innebörder, som har utvecklats av
människor med en lång tradition av
interaktioner med den omgivande naturen.
Dessa unika vägar att finna kunskap är
viktiga uttryck för världens kulturella
mångfald. De utgör en del av ett
kulturellt komplex som omfattar språk,
resursutnyttjande, namngivning,
klassificeringssystem, ritualer, andliga
aspekter och världssynen.
För de allra flesta landsbygdsbefolkningar
och ursprungsbefolkningar så erbjuder
dessa kunskapssystem basen till de lokala
besluten rörande vardagen (ekonomi,
sociala, kulturella, ekologiska). ( – – – )
Forskning om ursprungsbefolkningars
kunskap har tenderat att ha haft ett
fokus på den manliga sfären, trots att
även kvinnor kan vara traditionsbärare
och utvecklare av omfattande delar
av ekologisk kunskap och kunnande.
Erkännandet av både mäns och kvinnors
kunskap och förståelsen för dess
innehåll, överföringsmetoder och natur är
nödvändiga för att kunna bevara, främja
och aktivera den ( – – – )
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Lokal- och ursprungskunskap
presenteras ofta som en forntida visdom
som förts vidare genom oräkneliga
generationen. ”Tradition” och ”arv”
antyder att den är beständig, oföränderlig
och oflexibel. Fast egentligen är lokal
kunskap utsatt för en kontinuerlig
process av omvärdering, förnyelse och
expansion. Varje generation tillför de
kognitiva redskap och förståelser som
behövs för att leva i en hastigt förändrad
värld genom att förändra förfädernas
kunskap utifrån sina egna personliga
erfarenheter och upplevelser.

År 2002 utsågs till FN:s kulturarvsår (United
Nations Year for Cultural Heritage) på ett initiativ
från UNESCO. Ett år då man skulle foku
sera sig på bevarandet och respekterande av
samt spridandet av kunskap om materiella
och immateriella kulturarv. Det immateriella
kulturarvet består i detta sammanhang av
muntliga traditioner och traditionell kunskap
(E/2002/42).
I antologin ”10 år med Agenda 21 i Sverige:
vad har vi lärt oss och vart är vi på väg” finns
ett bidrag från Karin Schibbye, Riksantikva
rieämbetet, rörande kulturarvsfrågor med
koppling till kommissionen (Schibbye, 2002).
Hon konstaterade att:
Kulturarvsfrågorna uppmärksammas
alltmer som en central dimension i hållbar
utveckling och kulturpolitiken har fått ett
nytt övergripande mål: Ett hållbart samhälle
med goda och stimulerande miljöer och
med kulturmiljöarbetet som en drivande
kraft.

Detta förefaller emellertid utifrån hennes inlägg
främst handla om stadens kulturarv och det
industrihistoriska arvet, samt morgondagens
kulturmiljöer. Projekt rörande skolelever
och den lokala kulturmiljön med betoning
på betong är ett exempel som hon ger på den
nya synen på kulturarvsfrågorna. Hon menar
emellertid att:
kunskap om det som har varit, förståelse
för vad man ser och möjligheter att påverka
det som sker är centralt i arbetet för en
hållbar utveckling som även innefattar de
social och kulturella dimensionerna.
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2.4.9 Konventionen om skydd av
det immateriella kulturarvet
UNESCO:s generalsekreterare skrev 3 november
2003 på en konvention om det immateriella kul
turarvet, ”Convention for the safegurding of the
intangible cultural heritage” (UNESCO, 2003).
Konventionen hade antagits vid UNESCO:s
generalkonferens i september 2003 (Svenska
Unescorådets rapport från generalkonferensen:
gkrapp2003.pdf). Enligt denna konvention ska
nationerna säkerställa bevarande av det ogrip
bara, det immateriella kulturarvet. I företalet till
denna konstateras att man:
Överväga det djupgående ömsesidiga
beroendet mellan det immateriella
kulturarvet och det materiella kultur- och
naturarvet,
(–––)
Även observera att det inte existerar något
bindande multilateralt instrument för
att bevara det immateriella kulturarvet,
(–––)
Överväga behovet av att skapa större
medvetenhet, speciellt bland yngre
generationer, rörande vikten av att
säkerställa det immateriella kulturarv,

I de inledande två artiklarna av konventionen
omnämns vikten av att bevara och skydda och
bevara det immateriella kulturarvet. Samtidigt
som definitionerna enligt konventionen anges:
Artikel 1 – Avsikten med konventionen
Avsikten med denna konvention är:
(a) att säkerställa det immateriella
kulturarvet;
(b) att försäkra sig om respekten för det
immateriella kulturarvet och berörda
samhällen, folkgrupper och individer;
(c) att öka medvetenheten om vikten av det
immateriella kulturarvet på lokal, nationell
och internationell nivå och försäkra sig om
en ömsesidig uppskattning av det;
(d) att erbjuda internationellt samarbete och
bistånd.
Artikel 2 – Definitioner
I samband med denna konvention,
1. Med det ”immateriella kulturarvet”
inbegrips även sedvänjor, uttryck, kunskap,
kunnande, inklusive de instrument,
konstföremål, objekt och relevanta
kulturella sfärer, som samhällen, grupper

eller i vissa fall individer identifierar som en
del av sitt kulturarv. ( – – – )
2. Det ”immateriella kulturarvet”, som
definieras i paragraf 1 ovan, manifesteras
bl.a. i följande domäner:
(a) muntliga traditioner och uttryck,
inklusive språket som bärare av det
immateriella kulturarvet;
(b) scenisk framställning;
(c) sociala sedvänjor, ritualer och högtider;
(d) kunskap och sedvänjor kopplade till
naturen och universum;
(e) traditionell hantverksskicklighet.
3. ”Bevarande” innebär åtgärder som är
avsedda att försäkra sig om det immateriella
kulturarvets livskraft, inkluderande
identifiering, dokumentation, forskning,
bevarande, skyddande, främjande,
stärkande, överförande, speciellt genom
formella eller informella utbildningssystem,
så väl som förnyelsen av sådant arv.

Artiklarna 11 till 13 berör parternas åtaganden
Artikel 11 – Medlemsparternas åtaganden
Varje part ska:
(a) vidta nödvändiga åtgärder för att
bevara det immateriella kulturarvet som
förekommer inom landet;
(b) bland de bevarandeåtgärder som
omnämns i artikel 2, paragraf 3, identifiera
och definiera de olika element av det
immateriella kulturarvet som finns
inom landets gränser med deltagande av
samhällen, grupper och relevanta fristående
organisationer.
Artikel 12 – Inventeringar
1. För att försäkra sig om att identifiera
behoven av skydd ska varje part utifrån sin
egen situation genomföra inventeringar
av det immateriella kulturarvet inom sitt
territorium. Dessa inventeringar vara
återkommande. ( – – – )
Artikel 13 – Andra åtgärder för bevarande
För att försäkra sig om bevarande,
utveckling och främjande av det
immateriella kulturarvet inom landets
gränser ska varje part bemöda sig att:
(a) anta en allmän policy rörande
främjandet av det immateriella kulturarvets
funktion i samhället och att integrera
skyddet av detta arv i planeringsprocessen,
		 ( – – – )
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(d) genomdriva lämpliga juridiska,
administrativa och finansiella åtgärder
inriktade på att:
(i) skapa och stärka utbildningsinstitutio
ners möjligheter att bedriva utbildning i
förvaltandet av det immateriella kulturarvet
och överförandet av sådant arv i de miljöer
som är avsedda för framträdande eller
uttryck av detta;
(ii) försäkra sig om det immateriella
kulturarvets tillgänglighet och samtidigt
respektera de sedvanor som är förknippade
med tillgång till särskilda delar av detta;
(iii) etablera institutioner för dokumentering
av det immateriella kulturarvet och att göra
dem tillgängliga.

En del av detta immateriella kulturarv bör
enligt Centrum för biologisk mångfalds åsikt
kunna inkludera den traditionella kunskapen,
de innovationer och de sedvänjor som finns
i ursprungs- och lokalsamhällen med traditio
nella livssätt. Kulturdepartementet vill å sin sida
främst hävda att konventionens syfte är att värna
om kulturen i konstnärlig mening, dvs i form
av exempelvis sånger och berättelser och inte
praktisk kunskap. Den senare ansågs inte riktigt
vara deras bord.

2.4.10 LINKS (Local and
indigenous knowledge systems in a
global society)
Åren 2002–2003 skapade UNESCO (United
Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization) initiativet ”Local and indigenous
knowledge systems in a global society” (LINKS),
vilket verkar för att stödja traditionell kunskap
och särskilt ursprungsbefolkningars kunskap
(UNEP/CBD/COP/6/7).
Projektet menar att ”Local and indigenous
knowledge” handlar om det kumulativa kunskaps
komplex, know-how, sedvänjor och yttringar som
bevaras och utvecklas av människor som står i
nära kontakt med den omgivande naturen. Dessa
kognitiva system är en del i ett komplex som även
inkluderar språket, kopplingen till en geografisk
plats, andligheten och världssynen. Man använ
der en mängd olika termer för att beskriva detta
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fenomen, men traditional ecological knowledge (TEK),
indigenous knowledge (IK), local knowledge, rural peoples’/
farmers’ knowledge, ethnobiology / ethnobotany / ethnozoology, ethnoscience, folk science och indigenous science är
de vanligaste. Anledningen att det finns så många
olika beskrivningar av detta är att det konventionella
systemet har sociala, politiska och akademiska för
utfattade meningar som gör det omöjligt att kunna
samla ihop hela konceptet under en term som är
lämplig i alla sammanhang. LINKS-projektet strävar
efter allomfattande ansats till lokal och ursprunglig
kunskap eftersom det i många kulturer är omöjligt
att separera det rationella och objektiva från det andliga och intuitiva. Natur och kultur är på intet sätt
skilda åt med några skarpa gränser utan kunskap,
sedvänjor och föreställningar är sammanflätade och
ömsesidigt beroende av varandra.
Inom projektet pågår hittills bara ett par olika
fältprojekt men det är tänkt att ytterligare ett
antal ska inkluderas. För närvarande pågående
projekt enligt LINKS:s hemsida:
• Landless fishers in the Charan region,
Bangladesh: Local knowledge of aquatic
resources to develop viable sustainable
development options. In collaboration with
BARCIK / IARD and the University of
Durham (United Kingdom).
• Cree First Nations of James Bay,
Quebec, Canada: Indigenous knowledge
to assess environmental and social
impacts of large-scale development.
In collaboration with Chisasibi and
Whapmagoostui First Nations, Grand
Council of the Crees and the Centre
National de la Recherché Scientifique
(France).
• Even and Koryak peoples living in
the Volcanoes of Kamchatka World
Heritage Site, Russia: Strengthening
the role of indigenous peoples and their
knowledge in managing the protected area
in which they live. In collaboration with
the communities of Esso and Anavgai, and
with experts of the Institute of Geography
of the Russian Academy of Science
and the Max Planck Institute for Social
Anthropology (Germany), as a contribution
to the on-going UNDP-GEF project on
biodiversity conservation.
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• Farmer’s Knowledge and practice in
Thai Binh Province, Vietnam: Changing
status of farmer’s use and knowledge of
Azolle in paddy field rice production. In
collaboration with the National Centre
for Social and Human Sciences Research
(Vietnam) and the Centre National de la
Recherché Scientifique (France).

2.5. Sammanfattning och slutsatser
Eftersom uppdraget handlade om kopplingen
mellan traditionell kunskap och lokalsamhällen
så granskades först och främst samtliga artiklar
i Konventionen om biologisk mångfald (CBD)
för att utröna vilka av dessa som beröde fråge
ställningen. Därefter gick vi igenom de olika fat
tade besluten, diskussionerna och de framtagna
arbetsmaterialen under perioden som har följt
efter undertecknandet av konventionen. Sedan
granskades de svenska nationella rapporterna till
konventionen vad gäller uppgifter om arbete rö
rande artikel 8j. Dessutom gjordes en översiktlig
granskning av utvecklingen inom ett antal andra
internationella överenskommelser som innehål
ler skrivningar och andemeningar som kan anses
vara relaterade med artikel 8j.
Man kan konstatera att det finns många ar
tiklar i mångfaldskonventionen som behandlar
frågeställningar som är kopplade till traditionell
kunskap och ursprungs- eller lokalsamhällens
naturutnyttjande. Artikel 8j är den viktigaste,
men även artiklarna 7a, 7c, 8a, 8m, 10c, 10d, 12,
13a, 16, 17.1, 17.2, 18.4 och 19 är av intresse. I
första artikeln markeras att målet med konven
tionen är ”bevarandet av biologisk mångfald,
hållbart nyttjande av dess beståndsdelar och
rättvis fördelning av nyttan som uppstår vid ut
nyttjande av genetiska resurser”. Den biologiska
mångfalden ska således företrädesvis bevaras och
brukas uthålligt.
Artikel 7 ”Identifiering och övervakning”
handlar om att kartlägga olika relevanta kom
ponenter för det hållbara nyttjandet av biologisk
mångfald, vilket skulle kunna inbegripa olika
former av traditionellt nyttjande. Det handlar
om frågor med direkt koppling till lokalbe

folkningars dagliga liv, närmiljö och nyttjande
av den biologiska mångfalden. I artikel 8 om
in situ-bevarande kan det utöver 8j även vara
relevant att hänvisa till artikel 8a, som beskriver
inrättandet av skyddade områden med särskilda
åtgärder för att bevara biologisk mångfald.
Handlar det om kulturlandskapet bör det inne
bära bevarad traditionell hävd och traditionellt
nyttjande av de biologiska resurserna. Detta
för tankarna till hävdade naturskyddsområden
eller kulturreservat. Även artikel 10 om ”Håll
bart nyttjande av komponenter av biologisk
mångfald” berör lokalsamhällenas möjligheter
att nyttja de levande biologiska resurserna
och därigenom påverka mångfalden. Ett be
varande och hållbart bruk av den biologiska
mångfalden behövs för att möta livsmedels-,
hälso- och andra behov. Artikeln uppmuntrar
till bruk av biologiska resurser i enlighet med
traditionella kulturella sedvänjor samt att på
olika sätt skydda och främja det traditionella
naturbruket som fortfarande förekommer. Ar
tikel 12 berör forskning och utbildning som kan
främja bevarande och hållbart bruk av biologisk
mångfald, vilket kan anses motivera studier
och utbildning rörande traditionellt nyttjande
av de biologiska resurserna samt utvärderingar
av dessa näringars långsiktiga påverkan på den
biologiska mångfalden. Dessutom kan insatser
rörande traditionell kunskap anses vara fören
liga med artikel 13 om ”Allmän utbildning och
medvetenhet” för att främja och uppmuntra till
förståelse av biologisk mångfald och vikten av
att bevara den. Den ”Tillträde till och överfö
ring av teknik” som omnämns i artikel 16 kan
även anses inkludera traditionella tekniker, vilka
dessutom kan anses vara innefattade i artikel
17 rörande utbyte av information och artikel
18 rörande ”Tekniskt och vetenskapligt sam
arbete”. Artikel 19 handlar om ”Hantering av
bioteknik och dess nytta”, vilket bör kopplas
till artikel 8j:s skrivningar om rättvis fördel
ning till ursprungs- och lokalsamhällen. Den
tjugonde artikeln berör de finansiella frågorna
och markerar vikten att tillhandahålla tillräckligt
finansiellt stöd för relevanta insatser.
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I propositionen ”En strategi för biologisk
mångfald” markerades den svenska regering
ens syn på de initiala åtgärder som krävdes
efter mångfaldskonvention (prop. 1993/94:30).
I denna markeras det att människans störningar
av ekosystemen är en av de viktigaste drivkraf
terna till den biologiska variation som uppstår i
naturen. Denna störning är människans histo
riska markutnyttjande genom historien. En lång
utveckling som har skapat en mängd olika hävd
metoder som skapar störningar i naturen, vilka
var och en har gynnat en viss typ av biologisk
mångfald. Detta har en lång kontinuitet som på
senare tid har brutits allt mer. Dikning av våtmar
ker, reglering av vattendrag, lokal överbetning
av fjällandskapet, övergödning, försurning och
utsläpp av miljögifter har på senare tid skapat an
dra förutsättningar än de som har rått under lång
tid. Propositionen poängterar också att många av
de traditionella brukningsmetoder som krävs för
att bevara kulturlandskapet och dess biologiska
mångfald inte längre är lönsamma ur ett företags
ekonomiskt perspektiv. Man menar emellertid
att det hos brukarna ofta finns ett intresse att
värna om natur- och kulturarvet om det finns
utrymme för det. Kopplingen mellan biologisk
mångfald, människan och kulturmiljöer är ett
återkommande tema i propositionens text. Man
poängterar även vikten av såväl kulturväxternas
som lantrasernas genresurser.
Arbetet inom konventionen har lett till
bildandet av ett antal olika arbetsgrupper och
arbetsprogram och i flertalet av dessa markeras
vikten av att ta hänsyn till de ståndpunkter som
formuleras i artikel 8j. Oavsett om det hand
lar om ursprungsbefolkningar, det industri
ella skogsbruket eller utveckling av nya grödor
markerar konventionen att man ska begrunda
och ta hänsyn till andemeningarna i artikel 8j.
Den centrala ansatsen är att de traditionella
lokalsamhällena har anpassat sig till ett hållbart
nyttjande av sina närliggande naturresurser och
att deras kunskaper därför kan komma att få en
betydande roll i utvecklingen av det framtida håll
bara resurssnåla samhället, vilket ska möjliggöra
en framtid för mänskligheten. Artikeln blir där
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för av många skäl oerhört central i arbetet med
biologisk mångfald. Problemen med artikeln är
emellertid de mångtydiga skrivningarna vilka
väcker en stor mängd frågor. Vilka samhällen
menas? Vilken kunskap är relevant? På vilka sätt
ska kunskapen spridas? Vad menas med rättvis
fördelning av vinster? Det är lätt att formulera
många fler frågor. Diskussionerna rörande arti
kel 8j har först varit tämligen fokuserade kring
kunskaper kopplade till naturresursutnyttjande
för att sedan flyta ut i allmänna frågeställningar
rörande och krav på ursprungsbefolkningarnas
rättigheter i stort. Artikeln lämnar fortfarande
öppet hur en implementering bör gå till och vilka
krav man kan ställa både som ursprungsbefolk
ning och som nationell stat..
Diskussionerna som har centrerat kring be
varandet av traditionell kunskap har lett fram till
åsikten att det centrala i bevarandet är kunskapen
måste vara tillämplig för att kunna överleva. Där
för framhålls lokalsamhällets rättighet till tillgång
till resursen för att även i fortsättningen kunna
tillämpa sin kunskap. Man framhåller också
språkets och kulturens oerhörda vikt för det
traditionella kunskapssystemet. Ett element av
traditionell kunskap som bryts ut ur kunskaps
systemet förlorar sin kontinuerliga utveckling
och blir en statisk uppgift. Den kan nyttjas för
studier inom det vetenskapliga systemet, men
dess utveckling inom det traditionella kunskaps
systemet avstannar. Möjligheten till alternativa
lösningar genom traditionella innovationer för
svinner. Konventionen menar därför att in situbevarande är att föredra och att nyttjande av
kunskapen så långt möjligt tillåts. Inom artikel
8j markeras att den viktigaste kunskapen är den
som kopplar till naturresursutnyttjande och land
skapsformande insatser, men att denna inte kan
bevaras ex situ, utbruten ur sitt sammanhang, och
att därför hela kunskapssystemet bör värnas om.
Man poängterar således vikten av en holistisk
ansats till traditionell kunskap vilket innebär
att även andra kulturyttringar och aspekter på
världsåskådning är relevanta för artikel 8j. Cen
trum för biologisk mångfald vill dock begränsa
artikelns mandat till att inte inbegripa de rent
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materiella frågorna rörande rätten till ägande
av landområden och eventuella skadestånd för
äldre tiders konfiskering av mark. Artikel 8j i sig
kräver en långsiktigt nyttjanderätt till de tradi
tionella landområdena men inte nödvändigtvis
ett ägande. Rätten till sina kunskaper och deras
nyttjande är emellertid otvetydig utifrån diskus
sionerna runt artikeln.
Inom en lång rad av internationella kon
ventioner, överenskommelser och åtaganden
återfinns emellertid samma tankegångar om
vikten att bevara den traditionella kunskapen.
Inom miljöområdet finns liknande skrivelser
inom exempelvis Agenda 21, Habitatagendan
och Ramsar-konventionen. Våra undersökningar
visade emellertid inte att mycket lite hänsyn till
dessa frågor har tagits i det svenska arbetet.
Dessutom kommer samma formuleringar också
in i det mer kulturella och konstnärliga samman
hanget i och med diskussionerna i samband med
Världskommissionen för kultur och utveckling,
Universal Declaration on Cultural Diversity,
Konventionen om skydd av det immateriella
kulturarvet och Världsarvskonventionen. I
samband med mänskliga rättigheter återkommer
frågeställningarna inom exempelvis ILO:s kon
vention nr 169, Kommissionen för mänskliga
rättigheter och Permanent Forum on Indigenous
Issues. Internationellt sett är den traditionella
kunskapen och den kulturella identiteten som
den avspeglas i såväl det konstnärliga som det
biologiska kulturarvet viktiga frågor. De svenska
ansatserna att tackla dessa frågor uppvisar gan
ska tydlig separation mellan natur och kultur.
Ett mer integrerat arbete är en nödvändighet
eftersom det är tydligt att svenska myndigheter
deltar i många internationella fora och diskute
rar skydd av mer eller mindre samma sak samt
att dessa diskussioner förefaller vara tämligen
osynkroniserade.
I diskussionerna och besluten rörande artikel
8j markeras och vikten av att varje stat genomför
insatser och tillför resurser för att kunna bevara,
sprida och respektera traditionell kunskap och
de ursprungs- och lokalsamhällen som besitter
denna kunskap. Hur detta sedan ska gå till är

upp till varje stat att själv utforma utifrån sina
specifika förhållanden. Vid partsmötet i Nai
robi 2000 antogs ett arbetsprogram för artikel
8j ”Programme of work on the implementa
tion of article 8(j) and related provisions of the
Convention on biological diversity” (se bilaga 1).
Meningen med arbetsprogrammet var att inom
konventionens ramverk möjliggöra en rättvis
och korrekt implementering av artikel 8j, vilken
inbegrep ett fullgott deltagande av represen
tanter från ursprungs- och lokalsamhällen i alla
nivåer av arbetet. De övergripande principerna
för arbetet att implementera artikel 8j var utö
ver fullgott deltagande av lokalsamhällena av
sikten att traditionell kunskap ska respekteras
på samma sätt som vetenskaplig kunskap och
att arbetet krävde en holistisk ansats i enlighet
med de traditionella kunskapssystemen. Vidare
skulle ekosystemansatsen och en helhetssyn på
landskapet tillämpas och slutligen skulle tillträde
till traditionell kunskap endast ske efter i förväg
lämnat informerat medgivande. Arbetsprogram
mets första fas involverar staternas åtgärder för
att möjliggöra ett effektivt och aktivt deltagande
i fattandet av beslut som rör deras egen verk
samhet. Detta deltagande ska även inkludera
kvinnliga representanter. Man ska även stärka
lokalsamhällets möjligheter att vara involverade
i bevarandet av biologisk mångfald. Första fasen
inkluderar också uppmaningen att traditionsbä
rarna ska ha rättvis del av eventuella vinster som
kommer av nyttjandet av deras kunskap och att
såväl privata som offentliga institutioner måste
ha i förväg lämnat informerat medgivande från
traditionsbärarna. Det bör även inrättas fokal
punkter, eller samverkansgrupper, för utbyte av
information med ursprungs- och lokalsamhäl
lena. Under process inom konventionen är
också riktlinjer för kultur-, social- och miljökon
sekvensbedömningar av projekt som avses att
äga rum på heliga områden eller andra områden
som nyttjas av ursprungs- och lokalsamhällen.
Även hur man ska ta hänsyn till artikel 8j i de
nationella lagstiftningarna skulle utredas av kon
ventionens arbetsgrupp. I den andra fasen av
arbetsprogrammet skulle riktlinjer för hur man
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kan respektera, bevara och skydda traditionell
kunskap samt öka dess användning inom in situbevarandet av biologisk mångfald skulle utredas.
Man skulle vidare utveckla nationella program
för att bevara och skydda traditionell kunskap
samt för nyttjandet av sådan kunskap i nationella
strategier för bevarande och hållbart nyttjande av
biologisk mångfald, i enlighet med artikel 8j.
I diskussionerna rörande artikel 8j så har
vikten av att i olika sammanhang ta särskild
hänsyn till ursprungs- och lokalsamhällenas in
tressen betonats. Man har även framhävt värdet
av att skapa särskilda kanaler för dessa samhäl
len till beslutsfattarna. Det har också speciellt
rekommenderats att beslut rörande nyttjandet
och förvaltandet av naturresurser och den
biologiska mångfalden så långt tillämpligt ska
decentraliseras för att främja ursprungs- och lo
kalsamhällenas självbestämmande på lokal- eller
regionalnivå. När projekteringar ska ske på om
råden som på särskilt sätt berör ursprungs- och
lokalsamhällenas näringar eller deras historia ska
särskild hänsyn visas. Man arbetar idag interna
tionellt med särskilda riktlinjer för miljö-, kulturoch socialkonsekvensbedömningar för projekt
inom sådana områden (Akwé: Kon riktlinjerna).
Också nödvändigheten av att regeringarna bistår
dessa samhällen med olika kapacitetsbyggande
åtgärder och exempelvis juridisk hjälp för att
möjliggöra för dessa samhällen att kunna fatta
informerade beslut rörande sin framtid och för
att effektivt kunna delta i samhällsutvecklingen
har särskilt betonats. Generellt sätt kan man kon
statera att exempelvis regeringar, myndigheter
och företag ska visa en särskild hänsyn när det
gäller frågor som på något sätt berör ursprungli
ga och lokala samhällen med traditionella livssätt
som är relevanta för bevarandet och det hållbara
nyttjandet av biologisk mångfald”. Dessa kan
omformuleras med att alla svenska medborgare
kanske inte borde ha samma demokratiska rättig
heter utan att vissa traditionsbärare i ursprung
liga och lokala samhällen ska ha en röst som ska
vara mer värd än andras i vissa frågor. Detta kan
innebära en differentierad rösträtt i vissa frågor.
Detta är ett delikat demokratiskt dilemma och
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kan möjligen till och med kräva en ändring av
grundlagen eftersom det sannolikt strider mot
påbudet i första paragrafen i regeringsformen,
dvs. ”allmän och lika rösträtt”.
Centrum för biologisk mångfald betonar
vikten av att vidta nationella åtgärder för att
tillämpa arbetsprogrammet på förhållandena i
Sverige och rekommenderar regeringskansliet att
begrunda och vidta lämpliga lösningar.
Centrum för biologisk mångfald föreslår att:
a

regeringskansliet utreder samordningen
mellan de olika internationella över
enskommelserna rörande traditionell
kunskap och immateriellt kulturarv.
Sannolikt kan stora samordningsvinster
göras i samband med implementeringen
av dessa.

b

regeringen tar till sig och begrundar
innebörden av det demokratiska dilem
mat rörande differentierat medbestäm
mande i vissa frågor som uppkommer
genom tillämpningen av artikel 8j samt
vidtar lämpliga åtgärder.

Traditionell kunskap och lokalsamhällen

3. Traditionell kunskap och lokalbefolkningar
I en skrivelse (UNEP/CBD/SBSTTA/2/7)
från Mångfaldskonventionens sekretariat till
dess vetenskapliga arbetsorgan ”Subsidiary
Body on Scientific, Technical and Technological
Advice” ges historien till varför ursprungs- och
lokalbefolkningar är väsentliga för konventio
nens verkställande:
Ursprungs- och lokalsamhällen har
utvecklat, bevarat och uthålligt brukat
de biologiska resurserna inom deras
landområden och territorier under tusentals
år. Ursprungs- och lokalsamhällen har
utvecklat användandet av en stor mängd
växter och djur som föda, läkemedel och
för andra syften. Traditionell kunskap har
och kommer att fortsätta att ge viktiga
ledtrådar till vetenskapsmännen inom
jordbrukssektorn, läkemedelsområdet
och för industrin. Dessutom ger
traditionell kunskap viktiga indikationer
rörande naturresursanvändning och
ekosystemskötsel. Ursprungs- och
lokalsamhällen har inte bara en enorm
kunskap om sin omgivning utan spelar
även en viktig roll i att implementera
naturvårdspolitiken i praktiken.
Konventionen erkänner vikten
av ursprungs- och lokalsamhällen för
bevarandet och det uthålliga nyttjandet av
den biologiska mångfalden. Den erkänner
också att ursprungs- och lokalsamhällen
ska dela de vinster som uppkommer av
deras idéer och innovationer som visar sig
vara användbar för andra. Dessa samhällen
behöver incitament för att bevara för
att kunna stå emot trycket från andra
ekonomiska intressen som kan ha negativa
effekter på den biologiska mångfalden.

Konventionen erkänner kopplingen mellan
bevarandet av biologisk och kulturell mångfald
samt vikten av att ursprungs- och lokalsamhäl
lena ska kunna fortsätta med sitt traditionella
bruk av de biologiska resurserna. Man framhäver
att flera nya studier har visat på en hög korrela
tion mellan biologisk och kulturell mångfald i

olika regioner i världen. Många av de länder
som har den största biologiska mångfalden har
också kulturellt diversitet vad gäller ursprungliga
och lokala samhällen, vilka även anses vara de
främsta bevararna av biologisk mångfald. Sådana
samhällen har två mycket viktiga tillgångar; den
biologiska mångfalden på territorierna och den
traditionella kunskapen om den.
En av de mest brådskande utmaningarna för
världens ursprungs- och lokalsamhällen är emel
lertid bevarandet av traditionell kunskap, innova
tioner och sedvänjor eftersom världen befinner
sig i en fas då den strävar efter kulturell homoge
nitet på bekostnad av lokal diversitet. Den slogan
som används för biologisk mångfald ”use it or
lose it” gäller alltför väl även för den traditionella
kunskapen. Kunskap som inte praktiskt används
försvinner. Eftersom lokalbefolkningarna ofta
saknar kapaciteten att inverka på processen
inom implementeringen av konventionen så
kan man underlätta detta genom att ursprungsoch lokalsamhällen knyter samarbetsavtal med
myndigheter, universitet och privata företag
som kan medverka i arbetet med deras mål för
ögonen (UNEP/CBD/WG8J/2/4).

3.1. Traditionell kunskap och
etnobiologi
I dessa sammanhang används ofta termen tradi
tionell kunskap och diskussionen kommer ofta
in på komplexiciteten och den holistiska naturen
i traditionella kulturer eller kunskapssystem och
man pekar gärna på interrelationerna mellan ett
lokalsamhälles sociala och kulturella identitet och
de specifika kunskapselementen. Ändå kräver
processen som verkar för ett skydd av traditionell
kunskap att man separerar de olika delarna åt.
Inom ”Intergovernmental Committee on Intel
lectual Property and Genetic Resources, Tradi
tional Knowledge and Folklore” inom WIPO
(World Intellectual Property Organization) har
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man därför delat upp begreppet traditionell kun
skap och använder idag istället termerna traditio
nell kunskap och traditionell kulturyttring. Med
traditionell kunskap (traditional knowledge [TK])
menas innehållet eller substansen i traditionell
know-how om bland annat olika traditionella
ekologiska skötselmetoder eller användningen av
exempelvis medicinalväxter. Traditionella kultur
yttringar (traditional cultural expression [TCE]) kan
å andra sida anses vara synonymt med termen
folkloristiska uttryck och innefattar sådant som
traditionell sång, musik och dans, sagoberättande
och grafisk design i form av exempelvis tecken,
symboler och traditionella mönster). Traditionell
kunskap och traditionella kulturyttringar är två
visserligen distinkta men ändå mycket nära sam
manknutna, kompletterande och interagerande
områden. (WIPO/GRTKF/IC/5/12).
Traditionell kunskap består av såväl kunskap,
know-how, sedvänjor som uppfattningar som
hjälper människan i sin interaktion med den
omgivande naturen. Den inkluderar kunnande
inom jordbruk, djurskötsel, jakt, fiske, insam
ling av olika nyttigheter, bekämpning av sjuk
dom och skada, namngivning och förklaringar
till naturfenomen samt olika strategier för att
överleva och forma sin omgivning. Till skillnad
från vetenskapen så förekommer det inte inom
traditionell kunskap motsatsförhållandet mellan
det jordnära och det andliga, det empiriska och
objektiva och det heliga och intuitiva. Inom den
traditionella kunskapen är gränserna permeabla.
Även om den västerländska vetenskapen är en
social konstruktion och som åtminstone strävar
efter att skilja mellan andligt och materiellt, reli
gion och kunskap, och kultur från natur. Detta
skiljer sig markant från den traditionella kun
skapens holistiska inställning. Därför är det inte
lämpligt att försöka klämma in den traditionella
kunskapen i vetenskapens form. Traditionella
kunskapssystemets förklaringar kan förefalla
ovetenskapliga och osakliga men den slutgiltiga
slutsatsen kan vara vetenskapligt fullständigt
korrekt (Nakashima & Roué, 2002).
Det forskningsområde som är specialin
riktat på den traditionella kunskapen, inno
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vationerna och sedvänjorna hos ursprungliga
och lokala samhällen med traditionella livssätt
kallas etnobiologi eller etnoekologi. Inom den
kartlägger och analyserar man de lokala män
niskornas föreställningar om och användande
av de biologiska resurserna. Man pratar ofta
om termen traditionell ekologisk kunskap för
att beskriva den praktiska kunskap rörande de
egna landområdena som finns i lokal samhällen.
Etnobiologi kan ses som en form av folklivs
forskning inriktat på människors förhållande
till de biologiska resurserna. Ämnet växte fram
under slutet på 1800-talet och början på 1900talet, men har fått en förnyad betydelse i anslut
ning till Konventionen om biologisk mångfald
(Cunningham, 2001; Laird, 2002; Nakashima &
Roué, 2002; Stepp et al., 2002). Det finns också
en mängd olika kursböcker i ämnet (t.ex. Cot
ton, 1996; Balick & Cox, 1996; Martin, 2002).
Allt eftersom man har belyst den potentiella
nyttan av traditionell kunskap för att utveckla
det hållbara samhället är det fler politiker och
forskare som önskar en ökad integration mel
lan traditionell kunskap och vetenskap. Samtidigt
har man ifrågasatt den vetenskapliga sidans se
riositet att sträva mot en fullständig integration
av dessa båda världsbilder eftersom det kräver
ett ifrågasättande av den vetenskapliga världens
konstruktion. Hittills har det främst handlat om
ett tillgodogörande av en del av den traditionella
kunskapen som sedan har granskats enligt vanligt
vetenskapligt analysförfarande. Det har rört sig
om en separation av information som är veten
skapligt godtagbar och den som inte är det, den
traditionella ”vetenskapen” och de traditionella
föreställningarna. Detta har varit berikande för
vetenskapen, men har inneburit ett utarmande
av traditionella kunskapssystem. Man har också
ansett att det är bäst att traditionella kunskaps
system bevaras indirekt genom bevarande av
exempelvis språket. Det anses också viktigt att
kunskapsöverföringen sker inom det egna lokal
samhälle för att ge folket kontroll över kunska
pens förändring samt att försäkra sig om deras
tillgång till de naturområden som deras livssätt
är baserat på (Nakashima & Roué, 2002).
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Vad gäller den internationella scenen pågår
närstående forskning även inom kulturantro
pologi och humanekologi. Många studier har
också genomförts inom ämnen som etnologi
och kulturgeografi. Man menar emellertid att
ett problem med västerländsk forskning rörande
traditionell kunskap är att sökandet efter en ob
jektiv, universell sanning påverkar och förstör
de traditionella kunskapssystemen. Arbetet
med att beskriva och analysera kunskap och
folklig historia anses på många håll bara vara
en kunskapens nykolonialism. Den publicerade
kunskap som utgör vetenskapens spelplan och
allmängods anses utarma den traditionella
kunskapen. Man har delat in etnobiologins
utveckling som forskningsfält i fyra olika sta
dier. Det första stadiet innebar en extraktion av
användbara uppgifter rörande växter och djur
ut ur de traditionella kunskapssystemen. Nästa
stadium innebar förståelsen att traditionell kun
skap var en logisk kulturell process och en egen
form av vetenskap. Det tredje stadiet kallade
utforskningen av de folkliga uppgifterna för et
noekologi och definierade dem som traditionell
ekologisk kunskap. Syftet med de vetenskapliga
studierna var de skulle kunna utgöra grunden för
praktiska inslag som kan användas i skapandet av
ett hållbart resursutnyttjande. Det fjärde stadiet
innebär att forskningen bör ske om, av och för
de ursprungliga och lokala samhällena. Det är
på lokalsamhällets villkor forskningen bör ske
och det är deras rätt att avgöra hur och vad av
deras kunskap som presenteras för världen. Den
traditionella kunskapen, innovationerna och
sedvänjorna är deras intellektuella egendom.
Det bör vara ett samarbete till ömsesidig nytta.
Man kan emellertid inte uppskatta etnobiologisk
kunskap utan att först förstå och uppskatta dess
andliga och praktiska värde. Ofta råder det ett
motsatsförhållande mellan forskare och lokal
befolkningen, vilket leder till ömsesidig misstro
eller åtminstone åt ena hållet (Hunn, 2002). På
senare år har också enstaka svenska översiktsar
beten publicerats inom etnobiologi (Pettersson
et al., 1999 & 2001; Svanberg & Tunón, 1999,
2000a & b).

Inför ”Workshop of traditional knowledge and
biological diversity” som arrangerades i Madrid
24–28 november 1997 hölls även ”Second In
ternational Indigenous Forum on Biodiversity”.
Detta satellitmöte resulterade i ett slutdokument
(UNEP/CBD/TKBD/1/3 annex I), som for
mulerar hur ursprungsbefolkningarna ser på sig
själva och sin kunskap. Dokumentet inleds med
att skildra deras förhållande till jorden:
Urfolken kommer av landet och ger sina liv
till landet. Vi benämner inte landet som vi
kommer ifrån som vår egendom, vi anser
att landet är vår Moder. [ … ] Vår roll och
skyldighet är att skydda Moder Jord från
förstörelse och misskötsel, precis som vi
skulle skydda vår mänskliga moder.

Därefter följer deras orosmoln inom arbetet med
artikel 8j uppradade i sexton punkter. De handlar
främst om att inte vara fullvärdiga medlemmar
i konventionsarbetet, att inte vara erkända som
ursprungsfolk, att inte ha kontrollen över sina
landområden och det kommersiella nyttjandet av
deras kunskaper och biologiska resurser och att
inte konventionens parter visar tillräcklig hand
lingskraft i kampen mot biopirater och okontrol
lerad resursutnyttjande av deras landområden.
Man konstaterar vidare att konventionens
arbete har en underliggande vilja att favoriserar
det nuvarande världsläget med internationella,
multilaterala, bilaterala och nationella legala
system inkluderande immaterialrättsfrågorna.
Dessutom har konventionen inte tillräckligt
erkänt den traditionella kunskapens unika ka
raktärer och förtjänster eller försökt att verka
för att skydda och bevara traditionell kunskap,
lokala språk eller traditionella utbildningssystem.
En stor brist med konventionen upplevdes också
vara bristen med tydliga sammankopplingar med
övriga internationella överenskommelser.
”International Indigenous Forum” markerar
nödvändigheten att implementeringen av artikel
8j tar hänsyn till internationella deklarationer rö
rande ursprungsbefolkningar. Dessutom efter
strävas att konventionsarbetet ska försäkra och
återge ursprungsbefolkningarna rättigheterna
till sina landområden och nyttjandet av dem,
utveckla skyddsmekanismer för traditionell
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kunskap och regelverk för att skydda dem för
biopirater. Vidare bör arbetet med artikel 8j leda
till ett erkännande av ursprungsbefolkningarnas
rätt att få tillgång samt återta genetiskt material
som finns i ex situ-samlingar, som genbanker,
herbarium och botaniska trädgårdar. Det ska
även försäkra att internationella mekanismer och
överenskommelser som är relevanta för artikel 8j
ska inkludera de rättigheter och den oron som
har formulerats i exempelvis ILO Convention
No. 169 och olika internationella deklarationer
från ursprungsbefolkningskonferenser. ”Inter
national Indigenous Forum” poängterar rörande
att ursprungsbefolkningarnas kulturer:
är baserade på principerna harmoni, fred,
utveckling och ekologisk balans. Därför är
bevarandet och nyttjandet av resurserna
en del av de ursprungsbefolkningarnas
världssyn och vardag;
Konventionen om biologisk mångfald
erkänner de lokala och ursprungliga folkens
rätt att själva kontrollera tillgången till
deras traditionella kunskap, innovationer
och sedvänjor, vilka utgör basen till deras
uppehälle och livsstil i framtiden;
Man riskerar inte bara tekniska och
vetenskapliga landvinningar eller former
för bevarandet av naturresurser utan även
kulturella och andliga förhållanden och den
värld i vilken vi människor lever i. (UNEP/
CBD/TKBD/1/3 annex I),

Ett problem rörande traditionell kunskap och
västerländska förhållanden är att det inte finns
någon entydig definition som förklarar vilken
kunskap eller vilka lokal samhällen som bör
betraktas som relevanta för artikel 8j.

3.2. Ursprungliga och lokala
samhällen i Sverige
Etnologen Ulla Brück beskriver lokalsamhället
som ett uttryck för gruppidentitet i en uppsats i
Rig (Brück, 1984). En mer ingående inringning
av termen resulterar i en grupp människor, stor
eller liten, som har en känsla av samhörighet på
grund av något som har att göra med etnisk eller
nationell tillhörighet eller liknande faktorer. En
enskild människas uppfattning om sin personlig
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het beror på flera uppfattningar om hur hon ser
på sin tillhörighet. Kön, ålder, yrke, omgivning,
social ställning etc. bidrar till uppfattningen om
identiteten. Begreppet lokalsamhälle associerar
till ett verkligt småskaligt samhälle; en motsats
till de livsmiljöer som formas i tätorter och
storstäder. Ett annat slags motsatsförhållande
finns mellan lokalsamhälle och industrisamhälle.
En lokal samhällsmiljö kan tänkas bidra till en
identitetsupplevelse på ett alldeles särskilt sätt.
Den lokala identiteten kan också ses som en del
av en individs personliga utrustning. Begreppet
lokalsamhälle kan också användas för att karaktä
risera ett samhälle, en ort eller en plats i sig själv.
I sådana fall står ordet för egenskaper som på
olika sätt symboliserar en fysisk miljö.
I lokala samhällen bygger tillhörigheten
på likheter som skiljer ut en grupp från andra.
När en grupp eller kategori människor delar
erfarenheter och uppfattar samhörighet med
varandra betyder detta också att de uppfattar
sig som olika andra. Här finns en koppling till
begreppet kultur. Kultur kan, bland många andra
definitioner, sägas vara vad som gör oss lika vissa
människor men olika andra. De som bildar ett
lokalsamhälle har del i en enhetlig lokalkultur.
Varje person kan beroende på situationen känna
olika tillhörighet med större eller mindre helhe
ter. Den lokala identiteten kan därför ses som en
relativ grupptillhörighet, som mobiliseras under
vissa omständigheter. Tillhörigheten till ett lokal
samhälle behöver bekräftas. Detta sker genom
att upprätthålla traditioner och forma symboler
som bildar en miljö där man är hemmastadd.
Centralt i uppfattningen om tillhörighet ligger
också känslan av kontinuitet. Det är väsentligt
för en människas identitet att uppfatta sig som
densamma idag som hon var igår eller förra året
eller i sin barndom. En grupp kan dock behålla
sin identitet även om samtliga gruppmedlemmar
byts ut. Som vetenskapligt begrepp kan ”lokal
samhälle” användas på olika sätt. Dels konkret
beskrivande; det vill säga ett litet samhälle med
få invånare. Dels kvalitativt beskrivande; det vill
säga hur samhället är beskaffat. En tredje nyans
är som en normativ moralisk värdering; en in
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tressant och önskvärd identitetsbildning. Utanför
lokalsamhället finns allt det som påverkar det,
men som det självt inte har kontroll över.
Lokalsamhället är en identitetsskapande
miljö och står som motsats till omvärlden, vare
sig denna består av storsamhället eller andra lo
kalsamhällen. Etnologen Sigfrid Svensson (1966)
gör jämförelser med ”bygden”. Med bygd menas
ett område vars traditionsbundna kultur blivit likartad
genom att invånarna där stått i närmare beröring med
varandra än med utanför boende. Det lokala samhället
gynnar lokal kompetens genom att det ger förut
sättningar för kontinuitet i tillvaron. För att den
fysiska omgivningen ska bidra till uppfattningen
om social liket krävs dock att den brukas på tra
ditionell grund. Utom den konkreta miljön, både
i form av människor och i form av fysisk miljö,
finns det en abstrakt identitetsformande miljö i
form av idéer som kommer utifrån. I synnerhet
inom landsbygdssamhället kan denna faktor ska
pa en negativ anpassning till lokalsamhället; att
förnimma främlingskap mot storsamhället kan
ge en känsla av otrygghet. Samhörigheten med
lokalsamhället bildar inte en tillräcklig motvikt
för att den ska uppfattas som ett värde i sig.
Konventionen om biologisk mångfald ef
terfrågar ”ursprungliga och lokala samhällen
med traditionella livssätt som är relevanta för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av bio
logisk mångfald”. Deras livssätt och kunnande
kopplat till naturen är av särskild betydelse.
De ursprungs- och lokalsamhällen som man i
Sverige först av allt kommer att tänka på i detta
sammanhang är de renägande samerna. Men
listan kan kompletteras och göras väsentligt
längre. Man måste begrunda jordbruksmiljöer
där likhet, kontinuitet och äkthet är framträdande
egenskaper. I Naturvårdsverkets rapport 4815
(1997: Sveriges finaste odlingslandskap — Nationell
bevarandeplan för odlingslandskapet, Stockholm,
sid. 11), lyfts miljöer som skärgårdsjordbruk,
fjällägenheter, fäbodar och finnboställen fram.
Det finns andra exempel och helheten är viktig.
Det är först när miljöerna kan uppfattas som
brukningsenheter eller fullständiga företag som
förutsättningarna för verksamheten, markorga

nisationen, odlingssystemen, naturförhållandena
etc. kan sättas in i ett sammanhang. Det är först
då bevarande av biologisk mångfald ger en pe
dagogiskt väl fungerande bild av odlingens för
utsättningar och förändring genom tiderna och
de biologiska och kulturella särdrag som formats
under sekler av mänsklig hävd. Enskilda biotoper
lyfts in i ett ekonomiskt system.
I följande delkapitel beskrivs några specifika
lokalsamhällen i Sverige. Beskrivningarna finns
här för att belysa varför vi anser att de repre
senterar ett traditionellt livssätt enligt artikel 8j
i ett Sverige-perspektiv. De har mycket gemen
samt och samtliga exemplifierar variationer på
ett tema med ursprung i självhushållet. Därför
undviks upprepningar av gemensamma förete
elser. Någon gång kanske en sådan görs, men
då mest som en påminnelse. Beskrivningarna
bör läsas som en helhet och inte ryckas ur sitt
sammanhang.

3.2.1. Samerna och rennäringen
Förutom att samerna är en ursprungsbefolk
ning i Sverige finns den samiska kulturen även
representerad som lokalsamhällen. Samerna har
traditionellt betraktat naturen, kulturen och för
sörjningen som en oskiljbar helhet. Man hävdar
traditionen att leva i naturen och på ”överskot
tet” av vad naturen gett. Samiska näringar är
traditionellt sett långsiktiga därför att de för
utsätter att gränsen för det ekologiskt hållbara
inte får överskridas. Att detta skulle kunna ha en
relevans verifieras av att fjällvärlden – samernas
traditionella territorium – för många anses vara
en vildmark. De traditionella samiska näringarna
är renskötsel, jakt och fiske. Hunden kom mycket
tidigt att få en speciell roll i samekulturen. Sam
erna inom Sápmi har varit en nomadbefolkning
med renskötsel som huvudnäring, från 1600-talet
ända fram till 1950-talet. Före 1600-talet levde
samerna i ett rörligt bosättningsmönster inom
s.k. sijddasamhällen, som utgjordes av avgrän
sade bosättningsområden med en gemensam so
cial organisation. Under medeltiden var samerna
i huvudsak en jakt- och fångstbefolkning, men de
hade ett fåtal tamrenar som användes för mjölk

97

Centrum för biologisk mångfald
ning, transporter och som lockrenar vid vild
rensjakt. Under 1600-talet övergår fjällsamerna
till rennomadism. Övergången till fullt utvecklad
rennomadism innebar att de fjällsamiska sijdda
samhällena upplöstes och att samebyarna kom
att bli mer långsträckta när de anpassade sig efter
fjällrenens vandringar mellan kust och fjäll. Även
skogssamerna övergick till att hålla större hjordar
av tamrenar, men i skogslandet var det skogs
renen som nyttjades som tamdjur. Skogsrenen
vandrar inte lika långt mellan sina sommar- och
vinterbeten, och därför förblev skogssamernas
samebyar relativt runda i formen. Både fjällrenen
och skogsrenen växlar mellan gräsbete på som
maren och lavbete på vintern. I renskötselrätten
ingår bl.a. rätt till renbete, jakt och fiske samt
rätt att uppföra vissa stugor och anläggningar,
rätt att ta skog till bränsle och byggnadsvirke för
husbehov samt slöjdvirke. Från och med 1673
års lappmarksplakat blev det tillåtet att ta upp
nybyggen i lappmarken, men först under slutet
av 1700- och framförallt 1800-talet började den
fasta bebyggelsen växa fram i norrländska in
landet. De som bosatte sig var både kustbönder
som flyttade från kustområdena och samer som
blev fast bosatta som jordbrukare.
Även om rennäringen är bland de första man
reflekterar kring när man begrundar samer så
har och är inte alla samer beroende av rensköt
sel. I vissa områden har exempelvis längs den
nordnorska kusten var sjösamer bofasta inne i
fjordarna. De levde på havsfångst, viss boskaps
skötsel och jordbruk, men inte av renskötsel.
Även i svenska inlandet hade vissa samesamhäl
len mer av sin utkomst från fisket och jakten än
rennäringen. Totalt sett är också en minoritet av
samerna idag involverade i rennäringen. De sa
miska traditionella kunskaper, innovationer och
sedvänjor kan således, men inte enbart därför,
också finnas inom många andra områden. Det
finns specialiseringar inom samhällena, på så sätt
att en näring eller verksamhet kan dominera, men
kontakten med de andra näringarna hålls alltid
levande. Försörjningssystemet måste absolut be
traktas i ett helhetsperspektiv. I detta ingår då
också samernas förmåga att förena nytta med ett
konstnärligt uttryck, exempelvis när man slöjdar.
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Föremål som en gång användes för vardagens
sysslor har idag utvecklats till alster av högklassigt
konsthantverk. Samebyarna betonar emellertid
renskötselns betydelse som försörjningskälla.
Renskötselårets behov har avgjort var visten,
skiljningshagar och andra nyckelplatser place
rats i landskapet. Traditionellt vallar renskötarna
djuren för att hjälpa till vid kalvning, hindra renar
från att ge sig in i rasmarker eller ut på glaciärer
och gungflyn, skydda dem från rovdjur, finna
bra betesmarker och undvika sammanblandning
med andra hjordar under flyttning. Kastrering av
en del tjurar sker för att hålla balans till antalet
vajor och för att möta behovet av (drag- och)
slaktdjur. Renar individ- och ägarmärks genom
snitt i öronen. Höstslakten ger avkastningen av
renskötseln.
Renbetet bidrar till bevarande av den biolo
giska mångfalden eftersom de störningar detta
ger är en förutsättning för stabiliteten i de allt se
dan vildrenens tid etablerade betesekosystemen.
Renägarna är medvetna om att överutnyttjande
utarmar betet och att detta slår tillbaka mot nä
ringen. Det är viktigt att särskilja överutnyttjande
från den påverkan på växtligheten som renbetet
alltid haft. Betesro och minimalt med störningar
från turister och rovdjur är villkor för ett effek
tivt betesutnyttjande. Ges förutsättningar för
ett väl avvägt betestryck bidrar detta till en rik
och varierad vegetation. De ekologiska förut
sättningarna har försämrats av ett begränsande
regelverk, t.ex. stängning av riksgränserna, en
ökad samhällsutbyggnad och exploateringar i
renskötselområdet. Exploateringen har inneburit
störningar i den traditionella driften, vilka lett till
strukturförändringar och ökade kostnader, som
i sin tur orsakat en sämre stabilitet i näringen.
Riksgränsöverskridande renbete och bättre till
varatagande av naturliga barriärer i landskapet
bör gynna ett mer långsiktigt hållbart bruk
av betesresurserna. Samebyarna önskar också
alternativ till dragningar av renstängsel som
kan orsaka oacceptabelt lokalt slitage. En riklig
rovdjursförekomst innebär problem för ren
näringen. Samebyarna ifrågasätter emellertid
inte samhällsmålet att ha livskraftiga rovdjurs
stammar, men man önskar att under acceptabla
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förutsättningar få utöva ett förvaltningsansvar
(Ekeland m.fl., 1999; Johansson, 2002; Karls
son, 2000; Lindahl, 1999; Mériot, 1994; Mulk
et al., 1999).

3.2.2. Fjällnära jordbruk
I 1749 års lappmarksreglemente definierades en
gräns för ”lappmarken”. Den viktigaste funktio
nen var att reglera kolonisationen av nybyggare.
Senare uppstod ett behov att skilja kolonisa
tions- och rennäringsintressena. Därför tillkom
”odlingsgränsen” 1867. Väster om denna gräns
skulle inga nybyggen få tas upp. I praktiken har
tillämpningen av gränsdragningarna inte alltid
fungerat och en del administrativ kreativitet har
fått tillämpas för att juridiskt reglera olika former
av fjällnära jordbruksetableringar.
Det fjällnära jordbruket utnyttjar i princip
samma marker och samma resurser som de ren
skötande samerna. Många gårdar och nybyggen
har samisk bakgrund och den agrara kulturmiljön
har ofta starka samiska anslag. Jakt och fiske har
varit ett nödvändigt komplement till jordbruket
och ofta har dessa näringar varit viktigare för
nybyggare än för renskötande samer. För att
trygga tillgången på fisk och vilt för de bosatta i
området infördes exempelvis förbud för ”kust
bönder” att fiska och jaga ovan lappmarksgrän
sen. Bakgrunden till systemets uppkomst finns
i kronans strävan att genom skattefrihet under
ett antal år stimulera ny fast bosättning, för att
senare få möjlighet att öka det totala skatteut
taget. Människor sökte sig också till områden
med förväntade bättre livsvillkor.
Kreatursskötsel är det fjällnära jordbrukets
villkor (liksom det också är i Norrland i övrigt).
Tillräckligt med djurfoder för de långa vintrarna
var villkoret för överlevnad och utveckling av
jordbruken. Syneprotokoll från ett dubbelt
nybygge etablerat i södra Lappland i början av
1830-talet ger ett exempel. Redan den första
anläggningssynen 1836 noterade 34 myrar med
en beräknad fodermängd om 80 lass (ca 24 ton).
Nybyggenas slåttermyrar fanns inom ungefär en
kvadratmils area. Lador och vinterhässjor karak
täriserade området. Den stora användningen av
trä för bebyggelse och andra ändamål fick en

ofta förbisedd biologisk betydelse genom kon
centrationen av död ved, s.k. ”kulturved”. Man
kan jämföra det nakna virkets värde för lavarna
med de naturliga slåttermarkernas betydelse för
örter och gräs. En studie av lavfloran på kul
turved (äldre ladväggar) jämfört med naturlig
dödved (torrakor) visar att kulturveden har en
större biologisk mångfald än naturveden (Svens
son, 2003). Lavfloran har också en egen fauna
med stor betydelse bl.a. som föda för fåglar.
I ladvirke kan också finnas hålbyggande (hål
efter vedbockar) gaddsteklar vilka som vuxna
är helt beroende av pollen från en enda ört på
ängen där ladan står. Kulturberoendet är således
mycket starkt.
På 1850-talet sökte man från statens sida
ordna ägoförhållandena i området. Det skedde
genom avvittring och laga skifte. Före avvitt
ringen var all skogsmark en allmänning till vil
ken bönderna och kronan ansåg sig ha lika rätt.
Genom avvittringen drogs gränser dels mellan
statens och byarnas ägor, dels mellan byarna.
Avvittringen speglade naturahushållningens krav
med tyngdpunkten lagd på kreatur och mjölkpro
dukter. Detta krävde sommarbete på vidsträckta
marker och slåtter av vinterfoder på alla lämpliga
platser. Eftersom mulbetet inte begränsades vid
avvittringen riktade nybyggarna sina krafter mot
att trygga tillgången på vinterfoder. I Västerbot
tens och Norrbottens läns lappmarker skapa
des på så sätt begreppet ”ströängar”. Det var
utängar som staten vid avvittringen upplät till
brukare utan tillräcklig egen mark som tryggade
vinterfodret. Gårdsbruken etablerade sig i gam
malt renbetesland. De nya betesdjuren, främst
kor, får och getter, och det mycket omfattande
insamlandet av vinterfoder, som också omfat
tade lövhö, gjorde landskapets kulturpåverkan
ännu tydligare. De varierade störningarna ökade
markernas biologiska mångfald och inslaget av
kulturgynnade och kulturberoende arter blev allt
större. Genom omfattande förflyttningar av djur
och foder skedde förändringarna relativt snabbt.
På grund av man utnyttjande djurens gödsel för
att skapa odlingar på lämpliga ställen fick också
åkerns arter möjlighet att etablera sig (Blomkvist,
1993; Ekeland m.fl., 1999).
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3.2.3. Skogsjordbruk

3.2.4. Fäbodbruk

Det är mest små- och deltidsjordbrukare som
idag brukar s.k. skogsjordbruk. De har ofta ut
vecklats från intagor på utmarken till etablerade
jordbruksbyar. Ursprunget kan också sökas i ro
tetorp och lönetorp och lägenheter under större
gårdar eller körar- och skogsarbetarbostäder till
bruk och bolag. De kan också ha varit varianter
på egnahemsrörelsen där ett mindre jordbruk
skulle vara en del av familjens trygghet. Enstaka
ensamgårdar bör också kunna föras till katego
rin skogsjordbruk. Det egentliga jordbruket var
sällan tillräckligt omfattande för att ge en familj
bärgning. Sviktande underlag för självförsörjning
i liten boskapshållning och begränsat åkerbruk
gav en starkt diversifierad näringsstruktur.
Skogen gav tryggheten. Tjärbräning, kolning,
pottaskebränning, skogsodling och liknande
hörde till sysslorna. Ett innovativt utnyttjande
av vad utmarken kunde erbjuda i form av olika
skogsalster och ett utbyte av tjänster/produkter
gjorde sättet att leva möjligt. Olika specialiteter,
ibland knutna till en viss bygd, utvecklades som
bisysslor; korgflätning, svarvning, tunnbinderi,
snickeri, smide, spånad, stickning, vävning,
bärplockning, biodling, äggproduktion etc.
Någon kunde ta varor på förlag och svara för
försäljning.
Små gårdar, enkla bostadshus, mindre
ekonomibyggnader med specialfunktioner för
binäringar är karaktäristiska. Ytorna för od
ling är små och oregelbundna och inte sällan
mycket spridda. Rikligt med odlingsrösen, enkla
hägnader i form av enkelmurar eller träkonstruk
tioner, öppna diken i mossodlingar och smala
brukningsvägar eller stigar för att nå de olika
markslagen. Tillgången till betesmark var god.
Det extensiva brukningssättet med liten tillförsel
av energi och det intensiva och diversifierade ut
nyttjandet av produktionen präglade landskapet
starkt. Artrikedomen blev stor och kopplingen
till markanvändningen är uppenbar. Skogsjord
brukens ekosystem är mycket bräckliga. Ändras
hävdregimerna speglas detta omedelbart i arter
nas frekvens och sammansättning (Blomkvist,
1993; Ekeland m.fl., 1999).

Fäbodbruket har en permanent bondgård som
sin självklara utgångspunkt. Bruket innebär att
ett jordbruk genom särskild bosättning i utmark
optimerar villkoren för hög och säker fodertill
gång åt gården. En eller flera gårdar bildade ett
eller flera sekundära brukningscentra där husen
samsades under benämningen fäbod medan den
öppna marken kring dem kallades fäbodvall. (En
synonym till fäbod är säter.)
Fritt skogsbete utgående från fäbodar är det
som mest uppmärksammats i fäbodbruket. Dock
har foder för vinterns behov i enorm omfattning
skördats med utgångspunkt också från fäbodar.
Särskilda gräsfäbodar där slåttern var det primära
har också förekommit. Våtmarksslåttern var den
mest betydelsefulla men hårdgödslade slåtter
ängar var också vanliga på fäbodarnas hårdvallar.
Detta kraftfulla hö reserverades för de hästar
som skulle gå i skogskörslor under vintern.
Utnyttjandet av skog i bruket av jorden, det
biologiska kulturarvet, är en intressant del av
agrarhistorien och ekonomihistorien. Varje by,
varje gård, utformade ett fäbodbruk som med
hänsyn till naturens förutsättningar och ekono
miska villkor var och är mest ändamålsenliga.
Skogen och utmarken var överallt bygdens
ekonomiska säkerhet, som skulle förvaltas för
en bra och hållbar utdelning. Till stora delar
följer dagens fäbodbruk gamla traditioner. Med
färre fäbodbrukare och mindre konkurrens om
bete samt en starkt decimerad rovdjursstam har
emellertid en viktig rationalisering gjorts under
1900-talet. Vallningen har upphört. På sin höjd
följer man korna en bit på väg efter morgon
mjölkningen. När en ny rovdjurspolitik vrider
klockan tillbaka krävs kompensation för den
merkostnad ökade rovdjursstammar innebär
för fäbodbruket.
Som fullständigt produktionssystem fram till
färdig vara i form av exempelvis smör och ost
är fäbodbruket tämligen ensamt om att fungera
med lägre energiinsatser än uttagna. I boken
Klövsjös fäbodar finns en balansräkning av ener
giflödet i början av 1900-talet. Balansen visar att
djurhållning på fäbod med skogsbete är mycket
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energieffektivt. Varje insatt enhet genererar fyra.
Som jämförelse ställs mjölkframställning, som
är mest energieffektiv i dagens animalieproduk
tion, vilken kräver en insats av tre enheter för att
avkasta en. Energibalansen i dagens jordbruk är
således kraftigt negativ.
Rätten till fritt bete i utmark, ”mulbetesrät
ten”, ingår i en oskriven fäbodlag, som är en
sedvanerätt lika gammal som den övriga alle
mansrätt, som reglerar färdsel och vistelse i skog
och mark. Den som hade behov att skydda något
från betesdjur, till exempel en höstack, fick själv
ta ansvaret och hägna in den. Storskiftet berörde
sällan utmarken. När utmarken senare kom att
skiftas undantogs ofta mulbetet medan ”yxbör
den” (ved- och virkesproduktionen) däremot
fördelades mellan byborna. Bolagsetableringen
och även statens förvärv av skogs≠mark kunde
ske genom att man inrättade servitut för betes
rätt och husbehovstäkt av ved och virke, vilka
borgade för fortsatt traditionellt jordbruk. Mul
betesrätten är indirekt bekräftad av lagen (1933:
269) om ägofred. En utredning (SOU 2003:
116) om rätt till bete vid fäbodbruk och annan
småskalig djurhållning är på remiss under våren
2004. Denna utredning förslog upphävande av
ägofredslagen och inrättandet av en ny lag om
betesrätt vid fäbodbruk m.m.
Skogsbetet ingår i en väv av komplicerade
beroenden mellan olika organismer och orga
nismgrupper. I hävdad skogsbetesmark finns
betesgynnade gräsmarksväxter insprängda i
skogsvegetationen. I gläntor och gles skog bil
das en grässvål. Betet och djurens tramp håller
tillbaka ris till förmån för gräs och örter. Trampet
blottar bar jord där frön och sporer kan gro. På
upptrampade ställen och på fästigar finns gynn
samma miljöer för insekter och andra småkryp.
Betesdjurens spillning ger livsrum för ytterligare
ett stort antal arter. Den betade skogen är också
rik på svampar. En del av dem samverkar med
skogsträden i näringsupptagningen genom my
korrhiza. Där finns också en artrik marklevande
mikrofauna.
Nedfall av kväve och andra föroreningar
hotar skogsekosystemens vitalitet. Mycket tyder

dock på ett fortsatt gott marktillstånd där skogen
betas. Dessutom ökar skogsbetet näringsnivån
i marken och gynnar skogstillväxten. Skogsbete
kan få en stor betydelse som alternativ till så
kallad vitalisering av skogsmark genom kalkning
och gödsling, vilken dessutom ofta är negativ
för biologisk mångfald. Ett ökat skogsbete och
fäbodbruk är således positivt för skogens livs
kraft och variation.
Flera utrotningshotade lantraser har for
mats inom fäbodbruk och skogsbete. Bland
dessa gamla lantrasdjur (inom parentes antal
djur i avel; SJV rapport 2003:13) finns fjällkor
(2495), rödkullor (760), fjällnära kor (135; har fler
ursprungliga egenskaper än fjällkon), gestrikefår
(72), helsingefår (16), svärdsjöfår (34), dala päls
får (95), lappget (10), jämtget (106) och svensk
lantget (1339). Att en del av dessa fortfarande
förekommer beror annat på att djuren har kon
kurrensfördelar då det gäller extensiv drift. För
långsiktigt bevarande av lantraserna krävs att de
hålls under förhållanden och i miljöer liknande
dem där de fick sina karaktärer (on farm conser
vation eller bevarande in situ) (Blomkvist, 1993;
Ekeland & Gustafson, 1997; Ekeland m.fl., 1999;
Kardell & Olofsson, 2000).

3.2.5. Finsk kolonisation
Systemet som bygger på boskapsskötsel och
svedjebruk uppkom omkring 1600. Avsikten
var att öka underlaget för skatteuttag i centrala
Sverige genom att kolonisera vad centralmak
ten ansåg som dåligt utnyttjade skogsmarker i
södra Norrland och norra Svealand med folk
från östra delen av riket. Dessa finnar odlade råg
på svedjor och hade nu bränt så mycket gran
skog att det blivit brist på svedjemark hemma
i Savolax. (Idén kom tillbaka i samband med
kolonisationen av lappmarken där dock sved
jandet hade en avsevärt mindre betydelse.) Den
isolerade, geografiskt marginella bosättningen
krävde ett extremt självhushåll. Arbetsbyten
med svenskar var dock inte ovanliga liksom att
svenskar utnyttjade finnarnas kunskap i folklig
medicin. Kunskapen om savolaxarnas svedjande
var dålig. Man visste att de gjorde sädesåkrar av
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granskog, men inte att de svedjade nya marker
varje år. En allvarlig förändring i livsvillkoren
för svedjefinnarna inträdde redan omkring 1650
då svedjebruket begränsades som en eftergift åt
bergsbrukets krav på skog för kolning.
Den brända granskogen innehöll mycket
växtnäring och gav därför stora skördar. 100
gånger igen på utsädet var inte ovanligt. En
typisk byggnad för svedjekulturen är rian – råg
torken. Den har en stenugn utan rökgång och
mellan väggarna fanns slanor som användes som
torkhängare för säden. Svedjorna växte igen efter
några år och blev betesmarker, slåtterängar och
lövtäktsområden. Skörden på de fasta åkrar man
bröt upp var däremot mager. Jakt och fiske gav
viktiga tillskott för hushållen.
Svedjekulturen öppnade de täta granmar
kerna och förändrade jordmånen. Även efter
det att man slutat bränna storsvedjor (huuhta)
gav finnbygdernas skogsjordbruk med mindre
svedjor (kaski) i sekundär löv- och blandskog
markerna en särskild karaktär med speciella bio
logiska förutsättningar. Andra arter än de som
tidigare funnits där fann livsrum. Först kom små
och ofta förbisedda, svampar och ryggradslösa
djur, som beredde väg för större mer iögonenfal
lande. Träd- och buskfloran blev ytterst varierad
och stod i skarp kontrast till en tidigare monoton
granskog med få arter. Buskmusen kunde breda
ut sig. Rovfåglar gynnades av kulturen som dels
medförde en ökning av antalet bytesdjur, dels ska
pade marker som var lätta att jaga i. En fågel som
orren gynnades också av svedjemarkens bland
skogsbackar där inslaget av björk med begärliga
knoppar ofta var betydande. Björken gynnades av
ett särskilt skäl, för täkt av näver som hade stor
betydelse i finnarnas självhushåll (Bladh, 2001;
Blomkvist, 1993; Ekeland m.fl., 1999).

3.2.6. Fiskejordbruk; insjöfiske och
kust- och skärgårdsfiske
I kustområdet finns marker mycket lika inlandets
utmarksområden. Miljön skiftar men många
gånger ges kulturlandskapets karaktär av fuktiga
strandängar, beteshedar, kalt berg och små åker
lyckor. Utnyttjandet är kopplat till en lokal tradition
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av kustfiske i ett självhushåll. Fisket och fiskets
organisation var kärnan i strandsittarnas ekonomi.
Det skapades kontakter mot en yttre marknad
genom såväl fasta som kringfarande uppköpare.
Under sommarmånaderna var arbetet intensivt och
krävde en samordning av många sysslor inom res
pektive familjer. Kvinnornas, och även de fiskande
männens arbetskraft var viktig även för bönderna i
bygden under deras mest arbetsintensiva perioder.
Systemet uppkom i början av 1800-talet.
I skärgårdarna utvecklades en form av fä
bodbruk där begreppet fiskebod fick en dubbel
innebörd. Markens produktion måste tas tillvara
lika väl som vattnets. Man flyttade säsongvis till
fiskelägena. Varje fiskarfamilj hade också ett fä
hus. Många gånger var boskapsskötselns tryck
stort på karga marker. Mängden foder bestämde
hur mycket boskap man kunde ha i fähusen. Ef
tersom huvuddelen av vinterfodret, som var en
ekologisk minimifaktor, producerades på fast
landet tog man under självhushållningens tid
tillvara allt gräs och löv öar och holmar kunde
producera. Ett litet grässkär kunde kanske föda
ett får en dag och då roddes det dit.
Det finns även en annan form av fiskejord
bruk med medeltida traditioner. Basen var ett
kustnära jordbruk på näringsrika sedimentjordar
och med stora arealer av strandängar lämpade för
bete och slåtter. Tillgång till bra hamnlägen var
förutsättningen för kombinationen med fiske.
Tillgång till virke för båtbygge gav ytterligare
fördelar. Byggnadsmiljön karaktäriseras av en
samgårdar eller mindre byar på fastlandet och
mer eller mindre tillfälligt brukade bodar och
bostäder vid stränder och ute på öar.
Fisket var säsongsbetonat och styrde i viss
mån också rytmen i jordbruket. Då fisket hade
högkonjunktur kunde jordbruket i viss mån efter
sättas. Var konjunkturen stabil under en längre tid
fanns möjligheter att kompensera den minskade
tiden för jordbruk genom att anställa folk (Blom
kvist, 1993; Lindgren, 2000; Selin, 2002).

3.3. Lokal förvaltning av naturen
Av två skäl kan traditionell kunskap anses er
bjuda en stark grund för utvecklandet av håll
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bar förvaltning av ekosystemen. För det första
bedöms kvaliteten vara hög på den information
man får från lokalbefolkningen som har levt i
ekosystemet i många generationer och för de
andra har de flesta lokalbefolkningar ett särskilt
förhållande till sitt lokala landskap och därför en
speciell benägenhet för en hållbar förvaltning av
ekosystemet. Visserligen kan inte ursprungliga
eller lokala samhällen allt och de kan inte heller
förvalta varje enskild komponent i ekosystemen.
Bristerna i deras kunskap gör emellertid att de
inte fullt ut kan nyttja samtliga resurserna. Det
traditionella systemen har emellertid stora
felmarginaler och är mycket beroende av en
reglering av antalet nyttjare av den biologiska
mångfalden. Mycket av den traditionella kun
skapen saknar också betydelse för förhållanden
utanför dess ursprungsområden (UNEP/CBD/
COP/3/19). Inom mångfaldskonventionen
framhålls också vikten av ekosystemansatsen
inom vilken man bland annat menar att beslut
rörande bevarande bör decentraliseras till lägsta
lämpliga nivå. Konventionen menar också att
all tillgänglig relevant information, både ve
tenskaplig kunskap och traditionell kunskap,
innovationer och sedvänjor, måste vägas in.
Den exekutiva sekreteraren konstaterar också
vikten av att ursprungs- och lokalsamhällen
verkligen är direkt delaktiga i utvecklandet av
projekt rörande hållbar turism för att skapa
förståelse för projektet samt att minimera den
negativa påverkan på de traditionella näringarna
(UNEP/CBD/WG8J/2/INF/2).
I mångfaldskonventionens diskussioner
rekommenderas oftast att besluten rörande na
turresurserna och markanvändningen bör fat
tas på lägsta möjliga och praktiska nivå. Detta
lämnar naturligtvis utrymme för tolkningar vad
som är lägsta möjliga nivå. Ska beslutet fattas
på nationell, regional eller lokal nivå? Vilken
nivå är att betrakta som den lägsta nivån i olika
fall? Lämpligheten eller olämpligheten av att låta
beslut fattas på lokal nivå har diskuterats i många
olika sammanhang. Bland annat har man utgått
från utvecklingen av den svenska naturvården för
att föra dessa diskussioner. Inom naturvården

i Sverige finns nationalparker, naturreservat,
naturskyddsområden och marker som skyddas
genom skötselavtal med staten. Därigenom har
markerna hållits bevarades markens naturvärden
utan att den formellt har skyddats. I Sverige har
utvecklingen inneburit att markägarna fått stöd
för att bedriva den markvård och skötsel som
både bevarar naturvårdsvärdena och tillåter män
niskorna att nyttja de biologiska resurserna. På
grund av allemansrätten har icke-skyddad skogs
mark också haft ett värde för andra människor
än markägarna. Resurserna i form av exempelvis
bär och svamp, men också naturupplevelserna,
gör andra intresserade att värna om natur
värdena även på annans mark. Naturvärdena
i jordbruksmarken är sådana att landskapet
måste hävdas. Detta innebär att allemansrätten
inte är samma morot för att bevara den biolo
giska mångfalden i jordbrukslandskapet som i
skogen. Därför har staten bidragit med anslag
för fortsatt hävd och ett bevarande av kulturoch naturvärdena. Naturvård och -resursförvalt
ning kräver långsiktighet och att man undviker
kortsiktig vinning. Där finns stundtals problem
med kopplingen mellan kortsiktig lokalekonomi
och den biologiska mångfalden. Om ett område
är skyddsvärt utifrån ett nationellt eller till och
med ett internationellt perspektiv är det då rätt
att endast lokala krafterna ska ha inverkan på
dess långsiktiga bevarande? Hur avgörs det hur
långt man får bo från det skyddsvärda området
för att inte längre anses ha rätt till åsikt eller
inflytande? Exempelvis består Laponia av fyra
nationalparker av riksintresse och landområden
i deras närhet. Världsarvets skyddsvärde består
av såväl nationella naturvärden som det samiska
kulturlandskapet. Är det då att betrakta som en
riksangelägenhet eller en lokal affär för sam
ebyarna och kommunerna? Eller är det rent
av något som EU borde ha rätt till inflytande?
Ska landområdet förvaltas för sina naturvärden,
fjällturismen, de lokala jaktintressena, skoterå
karna eller samebyarna? Vilket intresse ska ha
tolkningsföreträde? Detta är svåra frågor som
man bör ta ställning till i samband med lokal
förvaltning (Emanuelsson, 2001).
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Vi har här ytligt granskat tre exempel i vilka man
kan och sannolikt bör begrunda innebörden av
artikel 8j i samband med lokal förvaltning och
traditionellt naturresursutnyttjande. Avsikten är
inte att lösa de respektive frågorna utan snarare
för att visa på problemen och vikten av hän
synstagande:

3.3.1 Småviltsjakten i fjällvärlden
Riksdagen beslutade i december 1992 om att
införa ett nytt upplåtelsesystem för småviltsjakt
och handredskapsfiske i landets fjällområden.
Beslutet innebar en avreglering av tillståndsplik
ten och den bärande tanken var att jakt och fiske
i fjällområdet skall vara tillåtet och öppet för alla
intresserade”. Beslutet började gälla under 1993.
Tidigare hade de renägande samerna haft rätten
att besluta över småviltsjakten och fisket i fjäll
områdena. Den fria småviltsjakten i fjällvärlden
vållade ett ramaskri av protester från samisk sida
och till och med hungerstrejk förekom. Rätten
till jakt och fiske inom renskötselområdet var
och är fortfarande en viktig symbolfråga för den
samiska kampen för sina rättigheter (Svenska
Samers Riksförbund:s hemsida [SSR]). SSR
sammankallade ett extra möte för att avgöra
om man ska kräva en rättslig prövning av jaktoch fiskerätten. Regeringsrätten avvisade sedan
klagomålen från de samebyar som protesterade
mot den fria jakten och fisket. Inför debuten
av den fria jakten rasade samerna av ilska och
man förutspådde konflikter mellan jägare och
renskötseln. Under flera år bevakade tidningarna
de samiska protesterna inför den årliga jaktstar
ten. Vid en intervjuundersökning av fjällflygare
konstaterades att den fria småviltsjakten hade
lett till ökad nedskräpning och vandalism samt
att vissa fredade fågelarter hade skjutits. I en
gemensam utvärdering från 1994 konstaterade
Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Same
tinget att det nya systemet inte fungerade och att
jakten inte tar tillräcklig hänsyn till rennäringen.
I en undersökning gjord vid Uppsala universitet
som redovisades 1997 framhölls att den ökade
exploateringen av turismen i fjällvärlden tillsam
mans med den fria småviltsjakten har orsakat
minskade besökssiffror samtidigt som miljön
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har försämrats (SSR:s hemsida samt artiklar
ur Dagens Nyheter, 930815, s. A8; 930823, s.
A5; 940624, s. A5; 950406, A18; 950825, s. A5;
960403, s. A6; 960826, s. A5; 970318, s. A6;
970822, s. A6).
Svenska Samers Riksförbund diskuterade
1996 i sin Agenda-21-plan utvecklingen rö
rande den fria småviltsjakten och det fria hand
redskapsfisket i fjällvärlden och kräver nyttjande
av försiktighetsprincipen samt att mer forskning
rörande effekterna initieras. Sedan föreslog den
rennäringspolitiska kommittén (SOU 2001:101)
att en statlig utredning skulle tillsättas för att
utreda för att klargöra rätten till jakt och fiske i
dessa områden. Under 2003 tillsatte Jordbruks
departementet en statlig utredning som ska
genomföras av Sören Ekström och redovisas
senast 1 december 2005 (pressmeddelande från
Jordbruksdepartementet 2003-04-03). Sam
etinget uppfattade det i ett pressmeddelande
(2003-04-04), som positivt att det äntligen tillsat
tes en utredning av frågan. Man hade emellertid
invändningar mot ”att direktiven är onödigt vaga
beträffande klarläggandet av rättslaget”.
I Jämtland har det bland annat bedrivits ett
samiskt utvecklingsprojekt ”Jämtlandsalterna
tivet” för att främja en lokal förvaltning inom
samebyarna, vilken ”kan innefatta upplåtelse
av fiske- och jakträtt, rovdjursinventering och
decimering, underhåll av anläggningar och olika
typer av naturvårdsinsatser”. Man strävar efter
att samerna ska få en möjlighet till en egen,
självvald utveckling av olika samiska näringar
för att möjliggöra att fler samer ska ha kunna
verka och bo i de traditionell samiska bosätt
ningsområdena. Projektet grundas på tidigare
ett projekt ”Samisk näringsutveckling i Jämtland
1997–1999”. Egen förvaltning av resurserna och
skapandet av en samisk ”fjällpark” kan göra det
möjligt att stärka rennäringen och utveckla
det samiska kulturlandskapet. Förslaget är en
traditionell nationalpark men med en starkare
betoning på de samiska särintressena, som gör
att nya verksamheter kan utvecklas i samisk regi,
t.ex. samiskt skött turism, informationsspridning
samt förvaltnings- och skötseluppgifter. Under
tre år, från och med hösten 2003, kommer Tås
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såsen sameby att i samråd med länsstyrelsen i
Jämtlands län att administrera småviltsjakten på
samebyns marker. Denna modell för jaktupplå
telse kallas ”Jämtlandsmodellen” och ska möj
liggöra för sameby≠medlemmarna att genom
olika kompetenshöjande insatser bygga upp ett
professionellt entreprenörskap inom jakt/fiskeoch kulturturism (SSR Jämtlands hemsida).
Ett av bakgrundsdokumenten till detta pro
jekt är ”Det samiska alternativet. Samiska jaktoch fiskeföreningar: med hänsyn till renskötsel
och naturvård”, en promemoria från mitten av
1990-talet, författat av Olof Johansson och Ag
neta Arnesson-Westerdahl. Det är ett dokument
som skildrar en möjlighet för samebyarna att
vidga näringsunderlaget vid sidan av rennäringen
med exempelvis jakt- och fisketurism i form av
jaktförening. I bl.a. Tåssåsens sameby inledde
man 1987 ett försök med egen förvaltning av
resurserna. I exemplet så kommersialiserade
samebyn ripjakten och bedrev denna utifrån
renskötselns villkor, samebyns egna behov och
med hänsyn tagen till de biologiska värdena i
fjällmiljön. Ett sådant arrangemang förutsätter
att man tar tillvara naturvårdsbiologisk kunskap
och utvärderar jakt och fiske efter varje säsong.
Detta är ett intressant exempel där man
möjliggör en lokalförvaltning av naturresur
serna, vilket skapar förutsättningar för dels
förbättringar av den lokala ekonomin och dels
ökar förutsättningar för minskad störning av den
traditionella näringen i detta fall renskötseln. Vi
fick tyvärr inte tag på något mer detaljerat mo
dernt material om projektet. Det förefaller emel
lertid vara värt att granska detta projekt närmare
som en fallstudie över om vissa delar av artikel 8j
kanske till viss del redan tillämpas i Sverige och
därigenom ge nyttiga erfarenheter.

3.3.2 Torne älvs fiskeområde
Eftersom Torne älvs-området är gemensamt
mellan Sverige och Finland har en särskild över
enskommelse fattats mellan de båda staterna att
ha en gemensam gränsälvskommission. Grän
sälvskommmissionen är ett internationellt organ
som handlägger frågor om byggande i vatten,
om vattenreglering samt om fiske och vatten

föroreningar inom Torne älvs vattenområde.
Gränsälvsöverenskommelsen gäller Könkämä
och Muonio älvar och de delar av Torneälv och
de sjöar som utgör gräns mellan Finland och
Sverige, samt de sjöar och vattendrag som utgör
sidogrenar av eller tillflöden till gränsälvarna och
de särskilda utflöden som bildas av Torne älvs
skilda mynningsgrenar. Dessutom inkluderas
den del av Bottniska viken som ligger inom fin
ska och svenska Nedertorneå socknar. Eftersom
området ligger i både Sverige och Finland inne
bär det att Fiskeriverket inte har mandat att fatta
beslut rörande fisket i älven. Därför lade reger
ingen fram en proposition i vilken beslut rörande
fisket inom Torne älvs fiskeområde delegerades
till den Finsk-svenska gränsälvskommissionen.
Ett av målen med fiskebegränsningar är att
värna om populationen av naturreproducerande
lax (Prop. 1996/97:94). Enligt de ursprungliga
stadgarna för Gränsälvskommissionen ska den
ha sitt kansli lokalt i själva gränsbygden (SFS nr.
1971:1016). Det är inte heller tillåtet att överklaga
Gränsälvskommisionens beslut mer än vad gäl
ler ersättningsfrågor. Fisket och fiskestopp i
gränsälvsområdet är ett internationellt ärende
som diskuteras på regeringsnivå mellan Sverige
och Finland.
I ”Gränsälvsutredningen”, en statlig utred
ning rörande Gränsälvskommissionens vara eller
icke-vara (SOU 1998:39) rekommenderades ett
fortsatt samarbete mellan Sverige och Finland
i olika frågor. Man menade att det vad gäller
fiske och fiskevård krävdes särskilda överens
kommelser med gemensamma bestämmelser
för bägge länderna. Man framhöll emellertid
att fiskevården var av nationell och internatio
nell natur och därför inte borde falla under en
regional organisation som Gränsälvskommis
sionen. Vidare ansåg man att det var olyckligt
att man inte kunde överklaga kommissionens
beslut. Vad gällde fisket bedömde man att reg
lerna i området var i överensstämmelse med den
svenska lagstiftningen och att ingenting behövde
ändras i sak.
I förordningen (FIFS 1997:12) regleras fisket
i gränsälvsområdet noggrant och endast efter
skriftlig ansökan får Finsk-svenska gränsälv
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skommissionen tillåta vissa undantag. Under
sommaren 1998 infördes det laxfiskestopp
till följd av att man eftersträvade ett ändrat
fiskemönster från vild lax till ett riktat fiske
efter odlad lax. Fiskerikonventionen hade 1996
rekommenderat Östersjöländerna att införa ett
moratorium i och utanför älvar med vilda lax
bestånd. Den svenska förhandlingspositionen
inför detta möte baserades på ”Lax i sikte”, en
rapport från Fiskeriverket. I remissbehandlingen
av denna rapport framkom att:
Ett par remissinstanser anser att det bör
göras en socioekonomisk analys av det
nuvarande fisket efter lax i Östersjön och
vilka effekter de föreslagna åtgärderna
skulle få för fisket. Flera remissinstanser
menar att beskattningen av de vilda
laxbestånden bör begränsas så mycket som
möjligt och att fisket i uppväxtområdena
i egentliga Östersjön därför bör minskas.
Laxfisket bör således förändras från ett
havsfiske på blandbestånd till ett kust- och
älvfiske. Drivgarnsfisket bör upphöra.
Den svenska laxkvoten bör vidare fördelas
så att minst hälften får fångas längs
Norrlandskusten och i älvarna.

Under hösten 1997 hade också Olle Lindström
(m) motionerat i riksdagen rörande laxfisket
i Kalix och Haparanda skärgårdar (1997/98:
Jo403). Han framhöll att laxfisket var trots sin
begränsade omfattning av stor betydelse för de
kvarvarande yrkesfiskarna. Det kunde till och
med anses som en förutsättning för yrkesfiskarna
att kunna leva på sitt fiske och upprätthålla ett
aktivt kust- och skärgårdsliv. Han menade att
Fiskeriverket ensidigt hade infört fiskeförbud
som drabbade Norrbottens yrkesfiskare. Han
exemplifierade med att laxfiske var förbjudet
vid de outbyggda Norrlandsälvarna mer eller
mindre hela försommaren mellan 1983 och
1997. Lindström menade också att nittio pro
cent av laxfångsten skedde ute i själva Östersjön.
Det fanns därför enligt honom knappast någon
möjlighet att påstå att förbudet hade lagts för
det allmännas intresse.
Fiskestoppet under 1998 ledde till stora
protester bland yrkesfiskare och flera fiskare
berättade i dagspressen att de blev tvungna att
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lägga tillbaks (Dagens Nyheter, 1998-06-09, s.
A14; 1998-06-10, s. A10; Aftonbladet 199806-10). Även under 2001 inleddes säsongen
med ett fiskestopp för fasta redskap i bl.a.
Torneälvens mynning, vilket orsakade protester
från yrkesfiskarna som poängterade att de 19
yrkesfiskarna i området belades med fiskestopp
medan spöfiskarna fick fortsätta fiska uppströms
(Expressen, 2001-06-07, s. 30). Situationen ledde
till konfrontationer mellan kustbevakningen och
yrkesfiskarna. Fiskarna använder idag fiskfällor,
vilka möjliggör att ingen fisk skadas så icke-lovlig
fisk kan släppas tillbaka. Det framhölls att allt
vatten i Torneälvens mynning är privatägt. Fis
kekriget avblåstes efter att dåvarande jordbruks
ministern Margareta Winberg lovat att diskutera
med fiskarna rörande en ekonomisk lösning av
problemen (Dagens Nyheter, 2001-06-15, s.
A12; 2001-06-16, s. A9). Styrelsen för Fiskets
intresseförening i Tornedalen (FIFT) inbjöds till
Stockholm för att tillsammans med Winberg och
hennes sakkunniga diskutera sig fram en lösning
till problemet. I Jordbruksdepartementets min
nesanteckningar från mötet framgick att man såg
allvarligt på frågan och det resulterade i en lista
med sex punkter med åtgärder. Man poängterade
att Gränsälvskommissionen inte längre skulle ha
hand om fiskefrågorna i havsområdet. Dessutom
betonades vikten av lokal förankring i förhand
lingsarbetet med Finland. En sjunde punkt med
delade att ”ersättningsfrågan ligger nu i Bryssel
och vi jobbar för en positiv lösning”. Enligt den
dåvarande ordföranden i FIFT, Olle Innala, hade
Winberg muntligen lovat att fiskarna skulle få
ersättning även om EU inte beviljade några
strukturmedel. Jordbruksdepartementet menade
vid Centrum för biologisk mångfalds kontakt att
merparten av punkterna på överenskommelsen
hade genomförts med undantag för alla delar i
översynen av gränsälvsöverenskommelsen.
Redan 1998-09-17 hade regeringen gått ut
med ett pressmeddelande om ett beslut att ge
laxfiskare möjlighet att söka stöd till följd av
de fiskeförbud som beslutats rörande laxfisket.
Medlen skulle gå att få loss via förordningen
om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. I
ett annat pressmeddelande från Jordbruksde
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partementet (2002-10-01) meddelade man att
EU-kommissionen beslutat att ”godkänna Sve
riges plan att ge ersättning till de laxfiskare som
berörs av fiskeregleringarna”. Även under 2002
inleddes säsongen med ännu ett fiskekrig och
yrkesfiskarna framhöll att det inte var en fråga
om ett hot mot vildlaxen utan bara en fråga om
vem som ska få rätt att ta upp fisken, yrkesfis
karna eller de betalande fisketuristerna (Dagens
Nyheter, 2002-05-22, s. A7). Yrkesfiskarna fick
inte ha sina redskap i sjön ens för att fiska til�
låtna fiskar som sik och abborre. I december
2003 fälldes elva yrkesfiskare i hovrätten för
olaga fiske i Haparanda skärgård under åren
2000 och 2001. Yrkesfiskarna framhöll att de
ansåg sig i praktiken belagda med yrkesförbud
(Dagens Nyheter, 2003-12-04, s. A5).
I diskussioner med yrkesfiskare i området
framkom att de tillhör ”en gammal fiskarsläkt
där fisket har gått vidare från generation till
generation”. Tidigare hade det gått att leva på
sik- och laxfiske i skärgårdsområdet utanför
älvmynningen även om det var vissa år som
man hade blivit tvungen att ta tillfälliga jobb.
Sedan 1991 när totalförbudet av fiske inleddes
blev man tvungna att ta andra jobb och sedan
dess har yrkesfisket inte kommit igång på allvar.
Den ovannämnda ekonomiska ersättningen hade
enligt fiskarna ännu inte förverkligats. Enligt
Jordbruksdepartementet hade femton licensie
rade fiskare erhållit ersättning under perioden
1996–2000. Yrkesfiskarna drog paralleller med
torskfiskestoppet och att regeringen då hade
varit ivrig att ersätta förlorad inkomst för fis
keföretagen. Enligt en artikel i Dagens Nyheter
(2003-06-12, s. A6) framhölls det att regeringen
hade skickat sitt förslag till ersättningsmodell
till EU-kommissionen och att ”Ambitionen
var att fiskarna ska ha sina pengar inom några
veckor”. Det handlade om ett sex veckor långt
fiskestopp. I Expressen en och en halv månad
senare rasar västkustfiskarna över fortfarande
uteblivna ersättningar (2003-07-28, s. 8). Fiske
riverket framhöll att sammanlagt 7,1 miljoner
kronor utgick som ersättning till 38 fartyg för
torskfiskestoppet för trålning som varade mellan
15 april och 31 maj 2003.

Yrkesfiskarna framhöll också problemen att
förstå innebörden av Fiskeriverkets föreskrifter.
Man ville inget hellre än att få fiska på sina egna
vatten och att föra kunskapen vidare till nästa
generation. Man menade att diskussionerna med
Finland är ologiska eftersom de svenska kustvatt
nen utgör fem sjättedelar av området och att det
inte finns några yrkesfiskare på den finska sidan.
Förbudet att överhuvudtaget sätta sina redskap
i sjön innebar att man inte heller kunde vårfiska
efter abborre, gädda, löja, sik eller strömming,
vilket hade stora ekonomiska följder. Fiskestop
pen för all slags fisk varar i allmänhet ända fram
till början på juli. Man ansåg också att det var
konstigt med förbud i skärgårdsområdet med ett
blandlaxbestånd medan det inte var något förbud
för spöfisket i Torneälv där det bara finns vildlax.
Man poängterade att man inte var främmande
för tidsbegränsade fiskestopp, men inte för hela
säsongen och inte för alla sorters fisk. Den fin
ska vinklingen på diskussionerna ansågs därför
vara att ensidigt gynna sportfiskarna. Fiskarna
som går upp i Torneälv måste dessutom passera
området utanför Kemiälv där finska yrkesfiskare
fiskar med laxfällor så en del av vildlaxen får
alltså fiskas på vägen till Torneälv. Likaså fiskas
en del av vildlaxen ute i Östersjön med drivgarn,
men alltså inte i själva det lokala kustområdet.
Föreskrifterna för laxfiske med drivnät begränsar
antalet redskap till att maximalt 600 nät om högst
35 m får användas samtidigt, dvs. totalt 21 km
garn (FIFS 1993:31).
Fiskeriverkets utredningskontor i Luleå och
Hushållningssällskapet Norrbotten konstate
rade att statistiken för sportfiskefångad lax i
Torneälv på den svenska sidan pendlade mellan
fem och tio ton per år under de senaste fem
åren. Toppåret var 1997 då runt sjuttio ton lax
fångades på spö. Den svenska delen av fångsten
uppskattades utgöra ungefär en tredjedel av den
på som tas på den finska. År 2002 togs totalt
sjutton ton. Merparten av detta tas på spöfiske.
Fisketurismen i Norrbotten omsatte 2001 mel
lan 50–60 miljoner kronor. Under senare år har
fisketurismen i Torneälvssystemet gått ner och
flera entreprenörer har slutat. Hushållningssäll
skapet konstaterar att det är:
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beklämmande att man t.ex. inte har lyckats
ta fram långsiktiga regelverk så alla parter
vet vad som gäller. Nu kommer ofta
reglerna när fisket redan börjat

Centrum för biologisk mångfald har i samband
med utredningen kontaktat Finsk-svenska grän
sälvskommissionen men inte fått någon respons
på våra frågor rörande eventuella hänsynstagan
de till artikel 8j eller traditionella näringar.

3.3.3 Laponia – Lapplands
världsarv
Området blev 1996 världsarv nummer 774
på grund av både sina naturvärden och sina
kulturvärden. Kommittén fann det gott att ac
ceptera Laponia-området som ett världsarv en
ligt följande motivering (eftersom den svenska
översättningen till viss del skiljer sig från den
engelska originalmotiveringen följer här både
den svenska och den engelska):
Området är ett framstående exempel på hur
jorden har utvecklats framförallt geologiskt,
och hur ekologiska och biologiska
förändringar sker idag. Här finns även
enastående naturfenomen med exceptionell
naturskönhet liksom betydelsefulla
naturliga lokaler för att skydda den
biologiska mångfalden. Området som
alltsedan förhistorisk tid har varit befolkat
av samerna är ett av de bäst bevarade
exemplen på ett nomadområde i norra
Skandinavien. Det innehåller bosättningar
och betesmarker för stora renhjordar, en
sed som går tillbaka till ett tidigt stadium
i människans ekonomiska och sociala
utveckling (Rådelius, 2000a)
The Committee decided to inscribe the
nominated property on the basis of natural
criteria (i), (ii) and (iii) and cultural criteria
(iii) and (v). The Committee considered that
the site is of outstanding universal value as
it contains examples of ongoing geological,
biological and ecological processes, a
great variety of natural phenomena of
exceptional beauty and significant biological
diversity including a population of brown
bear and alpine flora. It was noted that the
site meets all conditions of integrity. The
site has been occupied continuously by the
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Saami people since prehistoric times, is
one of the last and unquestionably largest
and best preserved examples of an area of
transhumance, involving summer grazing
by large reindeer herds, a practice that was
widespread at one time and which dates
back to an early stage in human economic
and social development (WHC-96/
CONF.201/21)

Kommittén poängterade vikten av interaktionen
mellan människorna och landskapet. Dessutom
rekommenderades de svenska myndigheterna
att fortsätta samarbete med de lokala samerna,
göra ytterligare artinventeringar, konsolidera
skötselplanen för området och markerades att
ett initiativ rörande ett motsvarande område
på den norska sidan gränsen skulle välkomnas
(WHC-96/CONF.201/21). I en svensk över
sättning av Världsarvskommitténs motivering
(Svenska Unescorådet, 2000) för beslutet att
göra Laponia till världsarv har man nöjt sig med
halva motiveringen och samerna har således helt
tappats bort:
Området är ett framstående exempel på hur
jorden har utvecklats framförallt geologiskt,
och hur ekologiska och biologiska
förändringar sker idag. Här finns även
enastående naturfenomen med exceptionell
naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga
lokaler för att skydda biologisk mångfald.

Då blir plötsligt inslagen av samiskt kulturland
skap av mycket undanskymd betydelse och kvar
finns beskrivningen av en klassisk vildmarks
nationalpark, enligt gammal god amerikansk
tradition.
I området finns en mängd olika intressen
ter, t.ex. samebyarna, besöksnäringen, fiskeoch jaktintresserade ortsbor, kommunerna och
staten/länsstyrelsen. Man tillsatte ett Laponiaråd
i samband med utseendet till världsarv, vilket
bestod av tio personer (kommunalråden från
Gällivare och Jokkmokk, kommun- och turist
cheferna, en samebyrepresentant från respektive
kommun, Ájttes chef och en chef från länssty
relsen). Den samiska representationen i rådet var
således två personer av tio. Verksamheten i rådet
avstannade under 1998 av oklara skäl. Länssty
relsen utvecklade en plan för Laponia under
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1997–1998, som ansågs vara ensidigt inriktad
på bevarande, och samebyarna gjorde en egen
plan som blev klar under år 2000. Kommunerna
menade att målsättningen borde vara att bevara
natur- och kulturvärdena kombinerat med den
lokala näringsutvecklingen. Sammantaget mena
de man att projektet med världsarvansökningen
hade för dålig lokal förankring.
Gällivare och Jokkmokks kommuner gav
därför 1999 Rådelius Consulting i uppdrag
att ta fram en kommunal utvecklingsplan för
Laponia-området. År 2000 förelåg dokumentet
”Strategiska frågor för utvecklingen av Världs
arvet Laponia” (Rådelius, 2000a) färdigt och i
förordet till skriften nämnde de båda kommu
nernas styrelseordföranden att:
en förutsättning för att lyckas kräver att vi
får lokalt ansvar, inflytande och delaktighet
i partnerskap med regionala och nationella
myndigheter.

I utvecklingsplanen framkom att man såg en
förvaltningsorganisation som lämpligast skulle
bestå av en stiftelse eller ideell förening, den s.k.
Partnerskapsorganisationen, samt ett operativt
aktiebolag som professionellt förvaltar och driver
världsarvsområdet. Partnerskapsorganisationen
skulle fungera som en policyskapande funktion
medan anledningen att aktiebolaget skulle sköta
verksamheten var ”ekonomisk, affärsmässig och
redovisningsmässig”. Man ansåg vidare att det
behövdes en samlad skötsel-/förvaltningsplan
för att definiera verksamhetens inriktning. Det
behövdes också en plan för ekologiskt hållbar turism,
en marknadsplan och en plan för samiska näringar och
kultur. Samebyarna och turist≠branschen skulle
tillsammans ha ansvaret för samiska planen och
turistplanen medan den operativa organisationen
skulle framställa marknadsplanen. Förvaltnings
planen skulle vara överordnad. Man poängterade
att lokalbefolkningens inflytande var viktigt i
processen. Man menade också att turistindu
strin var den näring som hade störst potential
att utvecklas i området.
Christina Rådelius (2000a) framhöll att
ekoturism krävde både natur och kultur samt
att det utgjorde ett förhållningssätt snarare än
en produkt och var anpassad efter områdets

ekologiska och kulturella bärkraft. Den rådande
situationen rörande förvaltning i området och
antalet intressenter som ville förvalta världsarvet
pekades ut som ett möjligt problem. Man sum
merade det med att:
Länsstyrelsen i Norrbottens län har således
både myndighets- och tillsynsansvaret för
länets nationalparker. Det finns i Jokkmokk
en utlokaliserad fjällförvaltning, där bl.a.
naturbevakarna har sitt kontor. ( – – – )
Dispensärenden som rör nationalparksfö
rordningen avgörs av tjänstemän i Luleå,
förutom ansökningar om landningstillstånd
för lufttrafik.

Därutöver tillkom ett antal ytterligare berörda
organisationer och föreningar. Rådelius på
pekade i ett antal sammanhang vikten av att
involvera samerna i processen och poängterade
flera gånger att frågor rörande plan för samiska
näringar och kultur var samebyarnas ansvar. Ut
vecklingsplanen uppfattas till syvende og sidst
som framför allt en ekonomisk-administrativ
historia med avsikt att på olika vis utveckla och
exploatera de möjligheter som världsarvskon
ceptet bjuder. Något som framkom tydligare i
hennes licentiatsuppsats ”Självstyre eller sam
förvaltning? Problem och möjligheter utifrån en
studie av världsarvet Laponia” (Rådelius, 2002b)
i vilken hon kommenterade världsarvstillblivel
sen enligt följande:
Att det norrländska inlandet fick ett
världsarv väckte förväntningar bland lokalt
verksamma entreprenörer, föreningar,
kommunala tjänstemän och politiker. De
såg framtida möjligheter till ekonomisk
utveckling genom att antalet besökare skulle
kunna komma att öka, vilket också skulle ge
positiva effekter för diverse kringnäringar.
Renskötarna och samebyarna var till en
början mer tveksamma till vad en ökad
turism kunde få för följder för rennäringen.

Christina Rådelius betonade också att hållbar
utveckling för Laponia-området borde bygga på
en balans mellan fyra dimensioner, ekonomisk,
social, ekologisk och kulturell. Den kulturella
dimensionen omfattade renskötseln och den
samiska kulturen, men Rådelius påpekade att
”kulturell hållbarhet handlade om att värna

109

Centrum för biologisk mångfald
det lokala kulturarvet och kulturmiljöerna, från
samisk kultur till nybyggarkultur”. Hon menade
också att utvecklingen i Laponia-området även
påverkades av utvecklingen i buffertzonen runt
världsarvet och i de berörda kommunerna, samt
för samebyarnas del även deras åretrunt- och
vinterbetesmarker. I hennes historik utgick
länsstyrelsens plan för området från 1998 från
konceptet ”veta, visa, vårda, värna” och att det
var naturvärdena som var det viktigaste. Kom
munerna replikerade att det var den samiska
kulturen i första hand och naturen i andra hand
som var basen till bildandet.
Man kritiserade också planen eftersom den
fokuserade kring bevarande, vård och skötsel av
natur och kultur, men saknade utvecklingsper
spektiv. Samebyarna utvecklade ett eget program
för området Mijá ednam, vilket har beskrivits
som ”en för samebyar ovanligt bred process”.
Utgångspunkten var att samerna i flera tusen
år har förvaltat Laponia och att de därför var
väl lämpade att göra arbetet. Kommunernas
rapport (Rådelius, 2000a) var avsedd att från
lokal utgångspunkt sträva efter en hållbar ut
veckling. Man hade valt att använda Laponia
som dragplåster för lokal näringslivsutveckling.
Därefter inleddes en partnerskapsprocess mel
lan länsstyrelsen, kommunerna och samebyarna
om utvecklingen. Man hade emellertid olika syn
på hur samarbetet skulle gå till och i vilken ord
ning de olika frågorna borde behandlas. Den
stora frågan föreföll ha varit vem som skulle
ha mest makt över området. Regeringen ansåg
att länsstyrelsen redan hade ansvaret för frågan
om förvaltningsorganisation. Rådelius (2000b)
konstaterade vidare att:
Laponia är ett gigantiskt område som
är nästan lika stort som Skåne. Enligt
rennäringslagstiftningen skulle det handla
om färre än 300 personer som skulle få
makten över ett område, som är mycket
viktigt för ortsbefolkningens friluftsliv.
Världsarvet upptar ungefär halva ytan av
respektive kommun. Frågan är hur legitimt
detta upplevs av kommuninvånarna och hur
väl de skulle följa de regler som samebyarna
skulle formulera? För kommunernas
politiker är det således en svår fråga
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i förhållande till deras väljare, som
procentuellt sätt är betydligt fler icke-samer
än samer. Dessutom är de icke-renskötande
samerna betydligt fler än de renskötande,
vilkas intressen samebyarna företräder.

Hon drog slutsatsen att det fanns tre förvalt
ningsalternativ för Laponia; 1) statlig förvaltning
via länsstyrelsen, 2) en särskild förvaltningsorga
nisation, eller 3) olika institutionella lösningar för
olika sakområden. I sammanhanget spekulerade
hon om att frågan rörande förvaltning över La
ponia eventuellt inte handlade enbart om mak
ten över området utan även om ett försök från
samisk sida att få upprättelse gentemot staten.
I en D-uppsats från Luleå Tekniska Universitet
framhöll Kristina Lasko (2003) att:
När det gäller området Laponia är den
samiska befolkningen som verkar i
området intressant även ur ett ekonomiskt
perspektiv. Den samiska historien, men
även näringsutövningen inom området i
form av renskötsel, skapar ett intresse till
att besöka och uppleva naturtillgången,
vilket i sin tur ger näring till övriga
verksamheter inom Jokkmokk och
Gällivares kommuner.

Detta ansågs kunna innebära att även andra
kunde ha dolda motiv vilka skulle kunna ha
spelat en roll i turerna rörande samrådsgrup
pens sammanbrott. Hon menade att förhållandet
med de olika förvaltningsplanerna visade att det
finns ett starkt behov för en gemensam plan
och ett särskilt förvaltningsorgan med stark lokal
representation.
Länsstyrelsens förslag till förvaltningsplan
gick på remiss under 2003 och man inledde den
med att den till skillnad från skötselplanen hade
ett bredare fokus. Det skulle nämligen också
innefatta planer för såväl natur- och kulturvärden
som samhällsutvecklingen. Den markerades vi
dare att det var ett processdokument som skulle
anpassas och utvecklas allt eftersom tiden går.
Rennäringens vikt för natur- och kulturvärdena
betonades klart, men man framhöll också att
området sedan lång tid också rymde gruvbryt
ning och nybyggen. Det påpekades även att stora
delar av Laponia redan idag är skyddade som
varande nationalparker. Dessa delar är således
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redan satta under statlig förvaltning, dvs. satta
under förvaltning av länsstyrelsen. Förvaltningen
av andra områden styrs däremot av rennäringsla
gen och renskötselrätt, med de rättigheter som
det ger renägarna. Man markerade den hotade
ställning som gäller de samiska traditionsbärarna
och den samiska kulturmiljön. Det kulturarv som
mest poängteras är annars de rent fysiska kultur
elementen. Man framhöll att det är många olika
intressenter som vill nyttja världsarvsområdet
för olika ändamål.
Länsstyrelsen framhåller att ordet förvalta
innebär att sköta något för någon annans räk
ning och man väljer därför att framhålla att vi har
en offentlig förvaltning i Sverige. Man kommen
terar sedan att samerna ”anser sig ha förvaltat
Laponia långt innan det hamnade på kartan som
världsarv”. Man konstaterar vidare att det enligt
samebyarna endast är ”kulturbärarna själva, d
v s samerna i området som kan säkerställa den
samiska kulturens och kulturlandskapets fortlev
nad i Laponia”. Dessutom betonas att kommu
nernas befogenheter regleras i kommunallagen
och andra lagar. Därför har kommunerna an
svaret för den fysiska planeringen av mark- och
vattenanvändningen i området. Naturvården
är däremot ett delat ansvar mellan staten och
kommunerna. I området representeras staten
av Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet
och länsstyrelsen. Det är med andra ord många
detaljer rörande vem som har ansvar för vad
inom förvaltningsplanen.
Därefter följer länsstyrelsens förslag riktlinjer
för utveckling inom Laponia-området. Man mar
kerar vikten att i turistsammanhang ta hänsyn till
såväl renskötseln och samiska kulturarvet som
naturvärdena. Det är en praktisk och jordnära
genomgång av åtgärder som behövs för turismen
i området. Man konstaterar att vad gäller sameby
arnas Laponiaprogram är länsstyrelsen generellt
positivt inställd till de flesta framställda försla
gen, men att man gör bedömningen att vissa
strider mot nuvarande nationella och internatio
nella regelverk och att man därför inte kan ställa
sig bakom just dessa. Vad gäller organisationen
eftersträvar länsstyrelsen en samverkansgrupp
med representanter från Jokkmokk och Gäl

livare kommun samt länsstyrelsen. Samebyarna
har inbjudits att delta i gruppen. I länsstyrelsens
förvaltningsplan föreslås nya nationalparksföre
skrifter i vilka man rekommenderar att man ska
visa hänsyn till renskötseln och att renskötarna
kan få dispenser från vissa av förbuden i natio
nalparkerna.
Sametingets remissyttrande (Dnr 190/03)
över länsstyrelsens förvaltningsplan innehåller
förvåning och bestörtning över att länsstyrel
sens utkast inte har genomgått någon betydande
förändring under hela Laponia-processen. Man
ansåg fortfarande att länsstyrelsen inte öppnade
för något lokalt inflytande eller ansvarstagande
och att hela dokumentet var en fortsättning på
det gamla nationalparkstänkandet. Man framhöll
att länsstyrelsen inte hade tagit vara på möjlig
heterna att skapa en ny förvaltningsmodell i
enlighet med modern natur- och kulturvård
eller tankarna i Agenda 21-processen med lokal
delaktighet av bl.a. ursprungsfolk. Inte heller
den internationella utvecklingen med ”Durban
Action Plan” från den femte ”World Parks
Congress” i Durban 8–17 september 2003. I
”Durban Action Plan” framhölls vikten av att
ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen blir
mer engagerade i nationalparker och liknande
skyddade områden.
Samebyarna presenterade då en ny utveck
lad förvaltningsplan ”En samisk förvaltning av
världsarvet: Mijá ednam” under hösten 2003.
Samebyarna har bildat en gemensam förening
Mijá ednam och föreslår i sitt förslag en försöks
verksamhet med lokal förvaltning. Samebyarnas
förslag är önskan att få pröva ett utvidgat sa
miskt självbestämmande. Man poängterar den
internationella utvecklingen med ökat lokalt
självbestämmande och respekt för lokal- och
urbefolkningars rättigheter. Vidare framhävs ett
starkt samiskt inflytande i Laponias förvaltning
som en nödvändighet för att säkerställa områ
dets värden. Man kommenterar också de olika
aktörernas skyldigheter och ansvar. Gällande
samebyarnas egen roll konstateras att:
Vi samer har förvaltat Laponia i flera tusen
år. Vi har kunskap, tradition och motivation
att fortsätta förvalta Laponia utan att lämna
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stora spår i landskapet – trots nya tider och
modern teknik. Vi stödjer till fullo målen
för världsarvet och vill utforma våra egna
strategier för att nå dem. Vi välkomnar
också en jämbördig samverkan med andra
parter.

Man menar också att samebyarna redan idag har
en stark juridisk ställning genom renskötselrätten
och det faktum att Världsarvskommittén rekom
menderat fortsatt samarbete med samerna, vilket
talar för ett starkt samiskt inslag i förvaltning.
De tre viktigaste aktörerna i området – kom
munerna, länsstyrelsen och samebyarna – har
presenterat tre olika idéer för förvaltning. Läns
styrelsen har som statlig förvaltningsmyndighet
känt tvånget att hålla sig till ett fast regelverk,
men skulle, enligt Mijá ednam, kunna överlåta
många uppgifter genom upphandling. Kommu
nerna å sin sida vill ha en partnerskapsorganisa
tion för att värna, vårda och utveckla världsarvet
och denna skulle verka som en ideell förening
eller stiftelse. Vid sidan om denna skulle man
ha en mer fristående förvaltningsorganisation
i bolags- eller stiftelseform. Samebyarna föror
dar en försöksverksamhet under perioden 1 juli
2004–30 juni 2007 utifrån tre olika alternativ:
1. Sametinget som förvaltare. Sametinget,
kommunerna och länsstyrelsen utser
ledamöter till ett Mijá ednam-råd, som
samverkar.
2. Lokal skötselförvaltning. Samebyar,
kommuner och länsstyrelsen bildar en ideell
förening, som samverkar.
3. Laponia-delegation vid länsstyrelsen.
En delegation inom länsstyrelsen övertar
ansvaret. Sametinget, kommunerna och
länsstyrelsen utser ledamöterna. De samiska
ledamöterna ska utgöra majoritet.

3.4 Kommentarer från samiska
organisationer
3.4.1. Nordiska Samerådet
Redan 1953 hölls det första mötet med Samerå
det som är en samarbetsorganisation för samiska
organisationer i de fyra berörda nationalstaterna.
De svenska medlemsorganisationerna är Riks
organisationen Same Ätnam och Svenska Sam
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ernas Riksförbund (SSR). Samerådet har inte
varit inblandat i det svenska arbetet med artikel
8j, men försöker bevaka samernas situation i
Arktiskt råd. Deltagandet där är dock lidande
på grund av brist på finansiering. Man ansåg i sitt
svar att samernas rättigheter ofta hade åsidosatts
av svenska myndigheter och att de ekonomiska
vinstintressena alltid hade gått i första rummet.
Dagens konflikter mellan samer och andra in
tressegrupper berodde enligt Samerådets svar på
att statsmakten inte hade tagit tag i samefrågan.
Man menade också att begreppet rennäring även
inbegrep jakt och fiske och att detta måste tas
hänsyn till. Vidare markerades att andra samiska
näringar och exempelvis fiskesamernas intressen
måste få ”samma stöd och samhälleliga skydd
som övriga samiska näringar i detta land”.
Man menade att det krävdes ett immateri
alrättsligt skydd av traditionell samisk kunskap
och folklore samt att detta arbete borde ske i
samarbete med World Intellectual Property Or
ganization (WIPO). Vidare ställde man sig posi
tiva till ”ett nationellt eller internationellt arkiv
för traditionell samisk kunskap”. Man såg inga
hinder i att traditionell samisk kunskap skulle
kunna användas i andra delar av landet så länge
som det skedde med samernas godkännande
och inte innebar plagiat. Samerådet markerade
särskilt vikten av att samerna fick vara en del i
samhällsbyggandet och att man skulle respektera
samiska åsikter.

3.4.2. Sametinget
Sedan 1992 finns ”ett självständigt folkvalt parla
ment som ska verka för en levande samisk kultur
och medverka i samhällsplanering”, Sametinget.
Deras svar till Centrum för biologisk mångfald
återfinns i bilaga 2. Sametinget menade att de
principer som omnämns i samband med artikel 8j
inte har fått något genomslag politiskt i Sverige.
Det har under det senaste decenniet skett stora
förändringar i svensk politik gentemot samer.
Samtidigt har det dominerande diskussionsäm
net varit den fria småviltsjakten. Såväl regeringen
som Sametinget har strävat efter en gemensam
process rörande samisk miljösyn, men från Sam
etingets sida kom den politiska situationen att
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få arbetet att gå i stå. Här har kanske Samernas
Riksförbund (SSR) och Samerådet varit mer dri
vande. Lokalt och regionalt har samebyarna och
SSR varit mer aktivt vad gäller Agenda 21-arbetet
och frågeställningar rörande traditionell kunskap.
Sametinget har under hösten 2003 inlett en ak
tivare period vad gäller Mångfaldskonventionen
och särskilt den del som rör traditionell kunskap.
Man kan också konstatera att det under 1990talet har genomförts ett stort antal utredningar
och reformer som berör samerna och deras
traditionella kunskap. I dessa utredningar och
reformer har sällan frågeställningar rörande tra
ditionell kunskap inkluderats direkt. Sametinget
har inte heller i sina yttranden berört traditionell
kunskap i någon högre grad. Man konstaterade
även att frågor rörande traditionell kunskap har
förbigåtts i exempelvis ”Hållbar utveckling i
landets fjällområden” (SOU 1995:100), ”En ny
rennäringspolitik” (SOU 2001:101), ”Samerna
ett ursprungsfolk i Sverige” (SOU 1999:25),
”Sammanhållen rovdjurspolitik” (SOU 1999:
146), ”Statlig skog och skyddad mark” (SOU
2002:40), ”En hållbar framtid i sikte” (SOU
2003:31) och ”Svenska miljömål” (prop. 1997/
98:145). Sametinget ska i samverkan med läns
styrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämt
lands och Dalarnas län ta fram ett gemensamt
regionalt miljö- och hushållningsprogram för
fjällområdet, det s.k. Fjällprogrammet. I detta
arbete avsåg Sametinget att aktivt verka för att
frågeställningar rörande artikel 8j ska inkluderas.
Andra samiska initiativ rörande naturvård och
samisk kunskap gällde exempelvis samebyarnas
förvaltningsplan av Laponia-området. Man har
där strävat efter att lokalt förankra planen hos
samebyarnas enskilda medlemmar. Samebyarna
föreslog ”att förvaltningen av världsarvsområdet
decentraliseras och att samebyarna får majoritet
i förvaltningsorganet”.
Sametinget hade också konstaterat att det
behövs ”en diskussion rörande högre samisk
utbildning och forskning och en sammanhållen
samisk utbildnings och forskningspolitik från
svensk sida”. Arbetet med att formulera en
strategi för samisk och samiskrelaterad forsk
ning bör integreras i nästa forskningspolitiska

proposition. Sametinget konstaterade att det
inte finns någon koordination mellan olika
forskningsinstitutioner eller forskningsfält.
Bland pågående projekt nämndes det arbete som
pågick vid CeSam (Centrum för Samisk forsk
ning), Fjällmistra, Sveriges lantbruksuniversitet,
Centrum för biologisk mångfald, ETOUR (Eu
ropean Tourism Research Institute) och Luleå
Tekniska Universitet.
I Sametingets svar bifogades även en pro
memoria rörande situationen för traditionell
samisk kunskap inom den svenska lagstift
ningen av jur. kand. Lars-Nila Lasko (se bilaga
2). I denna markerades att samerna och deras
traditionella kunskap kan anses omfattas av
artikel 8j. Sålunda hade Sverige, enligt PM, ”en
plikt och ett åtagande att respektera, bevara och
bibehålla traditionell samisk kunskap”. Man
konstaterade att i Sverige och övriga Europa
stadgas om ”enskilda individers medborgliga
rättigheter” och att det därför inte finns något
”skydd av kollektiva gruppers rättigheter”. Vi
dare framhävdes att samiska rättssedvänjor inte
har fått något större inflytande i svensk lagstift
ningstradition. Sametinget konstaterade i PM
att ”ett generellt skyddsstadgande om samisk
kultur i Sveriges grundlag (Regeringsformen)”
torde vara bästa rättsliga åtagandet. Dessutom
påpekades att den samiska rennäringen hade ett
gott juridiskt skydd, men att många andra bety
delsefulla faktorer i den samiska kulturen saknar
skydd. Bland annat eftersträvades en satsning på
samiskan eftersom ”språket är en spegelbild av
vår kultur, vårt tankesätt och våra värderingar”
i vilket mycket av den traditionella kunskapen är
bevarad. Man ansåg även att:
Tillvaratagandet av traditionell kunskap
fordrar att det görs på samernas egna
villkor. Men, om traditionell samisk
kunskap skall ske på samernas egna
villkor fordras att samerna har organ
med uppgifter att själva besluta i egna
angelägenheter.

Man menade vidare att det utifrån Mångfalds
konventionen fanns mycket i svensk lagstift
ning och svenskt handlande som kan ifråga
sättas. Exempelvis påtalades ”småviltsjakten i
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sameområdet” och att detta var ”en form av
expropriation som skedde utan kompensation
och som ifrågasatts om dess juridiska riktig
het”. Man föreslog exempelvis tillsättning av
”en särskild arbetsgrupp med regerings- och
Sametingsrepresentanter med uppdrag att fö
reslå lagstiftningsåtgärder”.

3.4.3. Svenska Samers Riksförbund
SSR bildades 1950 i Jokkmokk och har till uppgift
att främja samernas ekonomiska, sociala, rätts
liga, administrativa och kulturella intressen. Näs
tan alla landets fjäll- och skogssamebyar och 14
sameföreningar är medlemmar i förbundet. Man
konstaterade att arbetet med artikel 8j hittills inte
hade lett till särskilt mycket handling. Även ut
redningen ”En ny rennäringspolitik” (SOU 2001:
101) visade en avsaknad på konkreta förslag. Man
bedömde att statens kontakter med samerna har
gått via Sametinget. För att lösa konflikter mellan
olika näringar påtalade SSR att man bedrev ett
projekt i samarbete med LRF Skogsägarna för att
skapa dialog och samverkan mellan rennäringen
och familjeskogsbruket. Projektet hade stöd från
regeringens informationssatsning om samer och
samisk kultur. På SSR:s landsmöte 2003 var te
mat just ”Självbestämmande – Samverkan; för
utsättning och visioner”, vilket markerade kravet
på ömsesidig respekt och tolerans. Man menade
att konflikterna kopplat till renskötsel ofta bero
på okunskap. Vid sidan av rennäringen ansåg
man att den samiska jakten och fisket, bygg
nadsteknikerna och sameslöjden var exempel
på traditionella näringar som förtjänade särskild
skyddsstatus. Man ansåg att det fanns ett behov
för något slags immaterialrättsligt skydd av detta.
Samerådet hade också medverkat till bevarandet
av traditionella kunskaper och lämnat stöd till
bevarande av äldre renskötselanläggningar samt
givit ut exempelvis ”Renskötseln i Sverige: förr
och nu” (Kuhmunen, 2000).

3.5 Sammanfattning
Termerna traditionell kunskap och lokalsamhällen
ger utrymme för en mängd olika tolkningar och
det bedömdes därför vara av yttersta vikt att för
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söka ge dessa en lämplig tolkning utifrån de för
hållanden som råder i Sverige. Därför inleddes
kapitlet med en genomgång av termen traditionell
kunskap. Med traditionell kunskap menar man
först och främst kunskap, know-how, sedvänjor
och uppfattningar som hjälper människan i sin
interaktion med den omgivande naturen. Forsk
ning kring traditionell kunskap av relevans för
den biologiska mångfalden är ofta intimt kopplad
till ämnet etnobiologi. De akademiska ämnen
som naturligt berör etnobiologiska frågeställ
ningar är antropologi, etnologi, humanekologi
eller de biologiska ämnena. I diskussioner inom
”Intergovernmental Committee on Intellectual
Property and Genetic Resources, Traditional
Knowledge and Folklore” i WIPO:s regi fram
hålls att traditionell kunskap bör delas upp i tre
delar; traditionell ekologisk kunskap, traditionella
kulturyttringar och kännetecknande symboler.
Den ekologiska traditionella kunskapen eller
kunnandet inbegriper jordbruk, djurskötsel,
jakt, fiske, insamling av olika nyttigheter, be
kämpning av sjukdom och skada, namngivning
och förklaringar till olika naturfenomen samt
olika strategier för att överleva och forma sin
omgivning. Exakt vilken kunskap som omfat
tas av skrivningarna i artikel 8j är fortfarande
oklart.
Vid det tredje mötet med ”Ad Hoc Openended Inter-Sessional Working Group on Article
8(j) and Related Provisions of the Convention
on Biological Diversity”, som hölls i december
2003, konstaterade den exekutiva sekreteraren
i ett av bakgrundsdokumenten (UNEP/CBD/
WG8J/3/4) att:
Traditionell kunskap är mest ansett att
vara den kunskap som innehas eller nyttjas
i ”traditionella, lokala eller ursprungliga”
samhällen. Detta orsakar problem eftersom
alla i ursprungliga samhällen inte är bärare
av traditionell kunskap och inte alla
traditionsbärare är ursprungsbefolkningar.
(–––)
Det har också kommenterats att
traditionell kunskap är svår att identifiera
eller separera från vetenskaplig kunskap
eller sedvänjor, eftersom den delvis
har inkorporerats i dessa. I fallet med
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exempelvis Europa kunde man konstatera
att västerländsk traditionell kunskap
(icke-professionell, okodad, as hoc, ofta
muntligt överförd) fortfarande är lika
betydelsefull som den nånsin varit; fast
annorlunda, påverkad av vetenskapen när
så är tillämpligt och bevarad inom andra
kontexter (hemträdgården, hundavel,
biodling, etc.). I detta sammanhang har
därför Europa och industrialiserade länder
i andra delar av världen pekats ut som i
behov av en särskild uppmärksamhet och
särskilda åtgärder.
Traditionell kunskap pekas emellertid oftast
ut som något som är direkt förknippat med
försvinnande livsstilar. Folkkulturer som
anses ålderdomliga och därför är i särskilt
behov av ett bevarandeskydd.

I kapitlet listas dessutom några av de ursprungliga
och lokala samhällen som i Sverige kan anses vara
berörda av artikel 8j. Dessa inbegriper enligt
vår mening samerna och rennäringen, fjällnära
jordbrukare, skogsjordbrukare, fäbodbrukare,
fiskejordbrukare samt skärgårds- och kustnära
fiskare. Det finns sannolikt ytterligare grup
per som skulle kunna ses som ”ursprungliga
och lokala samhällen med traditionella livssätt
…” och även traditionsbärare som har relevant
traditionell kunskap kopplad till naturresursut
nyttjande, t.ex. hemslöjdare. Det är emellertid
också utrymme för tolkningar rörande vem eller
vilka inom respektive grupp som bör/ska räknas
som traditionsbärare. Ska alla renskötare anses
omfattas av artikel 8j? Är alla skärgårdsfiskare
innehavare av traditionell kunskap? Är det skill
nader mellan småskaliga yrkesfiskare och lokala
husbehovsfiskare? Vem besitter kunskap?
Eftersom diskussionerna rörande artikel
8j också har kretsat kring förvaltning på lägsta
möjliga administrativa nivå har vi granskat en
del svenska exempel på lokalförvaltning av
biologiska resurser. De tre exempel som har
berörts är ”Småviltsjakten i fjällvärlden”, ”Torne
älvs fiskeområde” och ”Laponia – Lapplands
världsarv”. De är tre specialfall som rymmer
mycket av den problematik som man kan för
vänta sig i samband med en implementering av
artikel 8j i Sverige. I det första fallet följer vi de

drygt tio år som har gått sedan reformen med fri
småviltsjakt i fjällvärlden samt ytligt studerar ett
pilotförsök med samisk förvaltning av den fria
jakten för att dels möjliggöra lokala inkomster
och dels minska störningarna på den traditionella
näringen, dvs. rennäringen. Det andra exemplet
visar situationen i gränsområdet mellan Sverige
och Finland där fiskerättsinnehavarna inte får
ägna sig åt småskaligt kustnära fiske på sina egna
vatten som ett led i åtgärdsplanen för den vilda
laxen. Samtidigt tillåts storskaligt laxfiske med
drivgarn i Östersjön. Ett fiske som inte tillåter
återsläppning av bifångsten i form av småfisk,
fel fiskarter, tumlare och sjöfågel. Man tillåter
också sportfiske med spö i vattnen uppströms
om skärgårdsfiskarna. Det tredje exemplet hand
lar om världsarvet ”Laponia” där konflikter har
uppstått mellan lokala samebyar, länsstyrelsen
och de två lokala kommunerna. Samtliga tre fall
förtjänar en mycket mer ingående granskning än
vad som har medgivits här.
Slutsatser:
• Det finns många olika tolkningar vilken typ av
traditionell kunskap, innovationer och sedvänjor
som berörs av konventionen, men generellt me
nas att man ska ha en så vid syn som möjligt och
att relevant kunskap inte utvecklas ex situ varför
hela systemet bör beaktas i bevarandet.
• Det finns ännu ingen definition av vad som
i konventionen menas med ”ursprungliga och
lokala samhällen med traditionella livssätt …”,
men en svensk tolkning bör i nuläget ta hänsyn
till t.ex. samer, fäbodbönder, skogsbönder,
fjällbönder, skärgårdsbönder samt kust- och
skärgårdsfiskare
• De studerade specialfallen, Jämtlandsalternati
vet, laxfisket i Haparandaskärgård och Laponia
– Lapplands världsarv, visar att det finns ett stort
behov av utvecklandet av en nationell linje för
tillämpandet av artikel 8j.
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4. Traditionell kunskap och naturvårdsarbetet.
Artikel 8j handlar om in situ-bevarande av
biologisk mångfald och kopplingen till ”tra
ditionell kunskap, innovationer och sedvänjor
hos ursprungliga och lokala samhällen med
traditionella livssätt som är relevanta för beva
randet och det hållbara nyttjandet av biologisk
mångfald”, och att ”främja en bredare tillämp
ning av dessa”. Något som ger utrymme för
olika tolkningar av vilken typ av ”kunskap, inno
vationer och sedvänjor” som har betydelse för
”bevarandet och det hållbara nyttjandet”. Om
man försöker sätta detta i ett perspektiv som är
relevant för Sverige så är det rimligt att föränd
ringen av den traditionella markanvändningen
har störst betydelse för förlusten av biologisk
mångfald. Eventuella omläggningar av de are
ella näringarna, främst jord- och skogsbruk, har
konstaterats påverka många olika arter genom
en ändring i landskapet. Traditionell kunskap
rörande hävdmetoder och liknande för att
bevara eller återskapa ett mer differentierat
kulturlandskap har därför sannolikt en större
påverkan på den biologisk mångfald en annan
kunskap. Naturligtvis kan även andra traditio
nella sedvänjor, som exempelvis uttaget i sam
band med jakt, fiske eller insamling av biologiskt
material för olika ändamål, ha en viss påverkan
på den biologiska mångfalden men troligtvis
inte i samma omfattning.
I ett dokument ”Report of the Open-En
ded Intergovernmental Meeting of Scientific
Experts on Biological Diversity” från ett ex
pertmöte inom konventionen konstateras att
det finns många olika områden där traditionell
kunskap kan anses vara av intresse för konven
tionens uppfyllande och i dess Annex II listas
en del sådana (UNEP/CBD/IC/2/11). Man
kan i korthet konstatera att det bl.a. rör sig om
traditionell kunskap om lokala ekosystem och
deras funktioner, olika habitat och olika orga
nismers användning samt olika traditionella
taxonomier.
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4.1. Traditionella skötselmetoder
och biologisk mångfald
Man har i Sverige och utomlands sedan länge
undersökt effekten av nyttjandet av traditio
nell kunskap rörande framför allt hävden och
bruket av biologiska resurser på den biologiska
mångfalden. Sådan forskning sker exempelvis
vid Institutionen för naturvårdsbiologi vid Sve
riges lantbruksuniversitet. I uppdraget har vi valt
att låta filosofie licentiat Weronika I. Linkowski
och docent Tommy Lennnartsson göra en studie
av litteraturen rörande effekterna av traditionell
hävd och den biologiska mångfalden och denna
undersökning redovisas i Bilaga 3. Denna sam
manställning visade att det i många fall finns
en direkt koppling mellan traditionella åtgärder
på kulturlandskapet och förekomsten av olika
växt- och djurarter. Den ålderdomliga hävden
spelar en nödvändig roll för att bevara många
av de arter som är knutna till kulturlandskapet
och som idag är rödlistade. I vissa fall kan man
i naturvårdssammanhang uppnå ett jämförbart
resultat genom att använda sig av alternativa
metoder, som exempelvis slåtterbalk istället
för lie. Det handlar emellertid att identifiera de
minsta gemensamma nämnarna, dvs. de omist
liga komponenterna, som faktiskt möjliggör ett
långsiktigt in situ-bevarande av arterna. Nyttjande
av traditionella hävdmetoder inom naturvården
är ett exempel på hur man har spritt nyttjandet av
traditionell kunskap till andra sammanhang.

4.2. Naturvård i Sverige
I propositionen ”Svenska miljömål. Miljöpolitik
för ett hållbart samhälle” (Prop. 1997/98:145)
reviderades den svenska miljöpolitiken för att
skapa ett långsiktigt hållbart samhälle i enlighet
med diskussionerna i samband med Rio-kon
ferensen under 1992. Regeringen föreslog en
ny struktur för miljöarbetet och introducerade
femton miljökvalitetsmål. Diskussionerna inför

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
propositionen rörde sig om en samordning mel
lan kultur- och miljöpolitik. Man konstaterar i
propositionen att:
Storskaliga landskapsförändringar utgör ett
hot mot den biologiska mångfalden och
mot landskapets kulturvärden. Ett par av
de i tiden mest näraliggande hoten utgörs
dels av omvandlingen av skogslandskapet
där arealen riktigt gammal skog minskar
och värdefulla kulturmiljöer skadas eller
förstörs, dels av den snabba förändringen
av odlingslandskapet med igenväxande
marker och utarmning av den biologiska
mångfalden. ( – – – )
Integrering och samordning av
frågor som rör natur- och kulturmiljön är
angeläget. Natur- och kulturlandskapets
värden som ofta är delar av samma helhet
påverkas ständigt i samband med tätortens
utveckling, utbyggnaden av trafikleder
och annan teknisk infrastruktur samt av
odlingslandskapets omvandling.

Den genomgående tanken i propositionen är
strävan att driva samhällsutvecklingen mot en
ekologisk hållbar riktning och därför måste
miljöproblemen lösas för nästa generation. De
femton miljökvalitetsmålen ska successivt pre
ciseras allt eftersom kunskap och erfarenhet fås.
I flertalet av de femton målen i propositionen
återkommer strävan att man ska bevara natur
lig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden och landskapens ekologiska
funktion samt möjliggöra för friluftsliv. Det re
fereras också till kulturlandskapets särprägling
och kopplingen till den biologiska mångfalden
på många olika platser i texten:
Våtmarkerna är även av betydelse för
kulturmiljö och rekreation, däribland
bärplockning och jakt. De hävdade
våtslåttermarkerna är värdefulla både
genom sin historiska betydelse och sitt
särpräglade nyttjande däribland genom den
hävdgynnade biologiska mångfalden som
utvecklats i dessa.

eller

Skärgårdslandskapens naturskönhet,
särpräglade kulturmiljöer och variation
ger dem ett mycket stort värde också
för friluftsliv och rekreation. De flesta
av Sveriges skärgårdar har hyst bofast

befolkning sedan lång tid, vilket är en
förutsättning för att skärgården hålls
levande. Ett aktivt jordbruk och fiske
är en del av kulturmiljön. Den känsliga
vattenmiljön i de svenska skärgårdarna
berörs av flera hot. Övergödningen är det
allvarligaste hotet mot den marina miljön.

Vad gäller skärgården konstaterar man att
jord- och skogsbruk både har stor betydelse för
landskapets kultur- och naturvärden och ger den
bofasta befolkningen möjligheter att bo kvar.
Man framhäver också att det finns förslag på
att flera skärgårdsmiljöer ska bli nationalparker.
Det framgår emellertid inte i propositionen hur
utvecklingen ska bli för skärgårdsbefolkningen
i dessa områden.
Skogen är en av Sveriges viktigaste näringar
och texten runt miljömålet ”Levande skogar”
reflekterar naturligtvis om den nuvarande si
tuationen:
I dag utnyttjas ca 95 % av den
produktiva skogsmarken för skogsbruk.
Många värdefulla naturskogar och
andra skyddsvärda biotoper hotas av
avverkning. Naturskogar har ersatts av
högproducerande skogar och skogsbilvägar
har brutit den orörda landskapsbilden.
Samtidigt har mängden död ved och arealen
gammal skog minskat.

Rekommendationerna för att uppnå miljökvali
tetsmålet är att ytterligare en kvarts miljon hektar
skogsmark skyddas som naturreservat och att
cirka 25 000 hektar blir biotopskyddsobjekt
eller skyddas genom naturvårdsavtal (Prop.
1997/98:145). I utredningen ”Skydd av skogs
mark: behov och kostnader” (SOU 1997:97) har
Miljövårdsberedningen analyserat en ny svensk
skogspolitik, som ska förena skogsproduktion
med bevarande. Beredningen konstaterade att:
Orsakerna till att arter är hotade är många,
men det beror i allt väsentligt på den
landskapsomvandling människan ägnat
sig åt under det senaste årtusendet. Skog
har ersatts med åker och bebyggelse
eller förändrats med avseende på
trädslagsblandning och åldersstruktur. Det
har inneburit att vissa för mångfalden viktiga
störningsregimer, exempelvis skogsbrand,
översvämning och skogsbete, minskat.
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Man noterade att jordbruket generellt har
gynnat lövträd historiskt sett och skogsbruket
barrträden. Många av de rödlistade skogsarterna
är knutna till dödved eller skogsbränder, men
även till hagmarks- och skogsbeteslandskapet.
Skogsbränder skapar stora mängder död ved
men även den brandskadade levande veden är
ett viktigt substrat för biologisk mångfald. Skill
naden mellan naturskog och kulturskog är dels
mängden död ved och dels andelen riktigt gamla
och grova levande träd. Karaktärsdragen för
naturskog anses ofta vara ”flerskiktning, grova
träd, död ved samt frånvaro av spår av mänskliga
ingrepp”. Man kommenterade i utredningen på
några platser historiens vikt för landskapet men
det finns egentligen inga kopplingar till dagens
utövare av traditionell kunskap av relevans för
den biologiska mångfalden eller hänsyftningar
till ursprungliga och lokala samhällen inom
konventionens definition.
Skogen och utmarken har varit mångbrukets
landskap där foderproduktion mångdubbelt
längre tid varit viktigare för jordens brukare än
produktionen av bränsle och virke. Växtligheten
på hyggen, längs stigar och i gläntor höll med
sommarens bete. I stora delar var skogens land
skap ett fäbodlandskap. Kulmen i fäbodbruket
inträffade vid förra sekelskiftet och när det en
gång etablerades i landet kan inte säkert sägas.
Sannolikt förekom ett fäbodbruk redan då
socknarna bildades och förmodligen är histo
rien minst tusenårig. Våra skogars ekosystem har
således formats under påverkan av skogsbete och
fodertäkt samt svedjebruk och andra mer eller
mindre tillfälligt anlagda odlingar i utmarkerna.
Våtmarkerna, med älvängar, myrar, kärr och
slåttersjöar, har varit utmarkens viktigaste stäl
len att hämta naturligt vinterfoder från. De har
också dränerats och bildat omfattande områden
för odling av såväl fodersäd som gräs. Lador
och hässjor samt diken hör till dessa våtmarkers
kulturspår. Älvängarnas sumpviol, bl.a. känd
från Färnebofjärdens nationalpark, är en av de
få kulturberoende våtmarksväxter som blivit
uppmärksammade.
I bilaga 6 till propositionen ”Svenska miljö
mål. Miljöpolitik för ett hållbart samhälle” (SOU
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1997:98) kommenterade Riksantikvarieämbetet
skogen som kulturmiljö. Man konstaterar att be
varandearbetet av skogarnas kulturvärden kräver
speciella insatser. Exempelvis konstaterade man
att ”För att bevara de traditionella bondskogar
nas ålderdomliga karaktär av mångfald är därför
en viss kontinuerligt hävd med skogsbete och
plockhuggning önskvärd”. Skogens kultur
miljöer kan delas in i åtta olika typer och man
menar att i de områden som ska bevaras bör
markberedning inte tillåtas, ”att större variation i
trädslag och ålder är önskvärd och att det behövs
en individuell anpassning av avverkningen och
alternativ till trakthyggesbruk som bättre tar hän
syn till kulturspår, exempelvis blädning”. Skogen
kan anses som ett kulturområde och:
Äldre tiders agrarsamhällen kännetecknades
i hög grad av hävden av naturmiljön. Inte
bara inägomarken utan även omgivande
skogar präglades av skötsel och utnyttjande
i olika avseenden. I så gott som hela landet
har människan alltsedan istiden satt sin
prägel på skogen. Skogen påverkades
på en rad sätt; man tog timmer, anlade
tillfälliga åkrar och gynnade skogsbete.
Denna flertusenåriga inverkan av bönder
på skogsekosystemen skapade, särskilt i
Sydsverige, ett biologiskt mångfacetterat
skogslandskap där lövskog med inslag
av skottskog och grässvålar var viktiga
beståndsdelar.
( – – – ) Bondens långvariga och
systematiska gynnande av agrart värdefullt
löv och gräs har samtidigt förskjutit
jordmånen i riktning mot brunjord och
därmed en större biologisk mångfald. De
omfattande planteringarna av barrskog,
särskilt gran, har dock förändrat denna
balans i riktning mot podsol och utarmning
av de hävdgynnade arterna.
(–––)
Att skapa urskogar är att skapa en
ny kvalitet, åtminstone i Sydsverige, vars
långsiktiga resultat är svåra att överblicka.
Däremot utarmas och krymper ständigt
de traditionella bondskogarna med sin
hävdgynnade biologiska mångfald.

I finnbygderna i södra Norrland och delar av
Svealand svedjades barrskogen ute i utmarken i
stor omfattning under perioden från 1600- fram
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till slutet av 1800-talet. Dessutom finns i hela
Norrland vissa spår i landskapet av den samiska
renskötarkulturen och i alla Sveriges skogsbyg
der har det bedrivits husbehovsutnyttjande, t.ex.
tjärbränning, pottaskebränning och kolning, som
har efterlämnat olika spår.
Man har också miljömålet ”Ett rikt odlings
landskap” i vilket jordbrukslandskapets situa
tion belyses. Man konstaterar att detta miljömål
innebär:
att biologiska och kulturhistoriska värden
i odlingslandskapet som uppkommit
genom lång, traditionsenlig skötsel
bevaras eller förbättras. ( – – – ) Många
av de vilda organismerna är direkt
beroende av bevarade kulturmiljöer och
människans brukande för att fortleva.
Jordbrukslandskapets biologiska mångfald
är därför också förknippat med vårt
kulturarv.
Med odlingslandskapets
kulturmiljövärden avses de historiska
spår som finns i olika markslag,
landskapselement och bebyggelse. De
utgör en förutsättning för ett varierat
landskap med en kulturell mångfald
och särprägel samt utgör viktiga
forskningskällor för kunskap om äldre
tiders markanvändning och bebyggelse.
Vidare är landskapselementen och
markslagen ofta viktiga livsmiljöer för
djur och växter som ofta är beroende av
fortsatt hävd. Det gäller t.ex. traditionellt
skötta slåtterängar, småskaliga flikiga åkrar,
naturbetesmarker, stenmurar, åkerholmar,
brukningsvägar, öppna diken, odlingsrösen,
ängslador samt by- och gårdsmiljöer med
äldre produktionsbyggnader.

Odlingsmiljöerna är främst beroende av hävd för
bevarande. För detta krävs bättre förutsättningar
för att jordbruk med djurhållning skall kunna
bedrivas inom de miljöer som skall bevaras. En
god infrastruktur är viktig. I vissa fall kan upp
gifter för natur- och kulturmiljövården utgöra
ett väsentligt inslag i ett enskilt företags ekono
miska underlag. Samtidigt kan resurser sparas
inom myndigheternas verksamhet. Även lokal
förvaltning av betydelsefulla miljöer kan vara en
tanke. Lantbruket har en multifunktionell roll på
landsbygden. Det måste beaktas att flera olika

näringar, där lantbruket är en, är viktiga för en
hållbar utveckling av landsbygdsekonomin. Det
grundläggande i mål- och bevarandearbetet är att
upprätta och vidmakthålla en skötsel som leder
till att kvalitetsmålen nås.
Miljökvalitetsmålet innebär också att man
ska bevara den genetiska variationen hos do
mesticerade djur och växter, s.k. lantraser och
lantsorter. De rödlistade arterna i jordbruksland
skapet är ofta beroende av att speciella biotoper
i jordbrukslandskapet skyddas. Ett variationsrikt
jordbrukslandskap med åker och betesmark
samt förekomsten av element som våtmarker,
vegetation i kanten av åkrar och kring diken är
avgörande för att en mångfald djur och växtarter
ska kunna fortleva. Samtidigt minskar sannolikt
också risken för skadeangrepp på grödor genom
en större förekomst av naturliga skadebekäm
pare. Ett av detta miljömåls delmål är bevarandet
av natur- och kulturvärden, eftersom:
Tillbakagången av ängsmarker har varit
mycket kraftig under senare delen av
1800-talet och under hela 1900-talet.
I dag återstår endast någon promille
av de arealer som har funnits. Dessa
marker är av stor vikt för natur- och
kulturmiljövärden. Ambitionen enligt miljöe
rsättningsprogrammet bör vara att arealen
slåtteräng som hävdats med traditionella,
naturvårdsanpassade metoder omfattar
5 000 ha.
Betesmarker och framför allt
naturbetesmarker har stort värde för naturoch kulturmiljövården. För att förhindra
fortsatt utarmning av den biologiska
mångfalden bör enligt miljöersättningsprog
rammet kvarvarande nyttjade betesmarker,
ca 440 000 ha, skötas så att biologisk
mångfald och kulturmiljövärden bevaras
och förstärks. Det är speciellt viktigt att
åtgärder inriktas mot de värdefullaste
naturbetesmarkerna.

Traditionell kunskap är viktig då värden re
laterade till hävd ska bevaras eller förstärkas.
I odlingslandskapet har de hävdregimer som
format en miljö varit bestämmande för vilka
arter som getts förutsättningar att leva där.
Spridningsvägarna är i odlingslandskap kopplade
till hävdregimer och hävdformer. Beteshävd är
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ett exempel på en hävdform av utomordentlig
betydelse för spridningen av kärlväxter. När
till exempel skogsbete tillåts avta minskar både
antalet lämpliga habitat och antalet spridnings
möjligheter. Ren antropogen spridning är också
viktig att uppmärksamma, det vill säga spridning
genom alla de verksamheter människan ägnar sig
åt, exempelvis i samband med betesförbättring
och foderhantering.
Samma delmål inriktas också på att förstärka
lantrasernas och lantsorternas bevarandestatus
och således har Jordbruksverket inrättat ett na
tionellt program för bevarande och långsiktigt
nyttjande av växtgenetiska resurser, Programmet
för odlad mångfald. I propositionen markeras att
det krävs olika insatser för uppnå detta delmålet,
bl.a. påpekas att det:
I Naturvårdsverkets rapport ingår en
nationell bevarandeplan, som tar upp
509 geografiska områden med särskilt
värdefulla odlingslandskap. Arealmässigt
berör åtgärderna som föreslås främst
ängsmark och naturbetesmarker samt
olika landskapselement som exempelvis
vägrenar, åkerholmar, alléer, stenmurar
och småvatten. Dessa har betydelse
både som skyddsvärda biotoper och
genom sitt kulturhistoriska värde. Även
vissa särpräglade jordbruksmiljöer,
såsom skärgårdsjordbruk, fjällägenheter,
fäbodar och finnboställen brukas i så liten
utsträckning att de betraktas som särskilt
värdefulla. Även dessa miljöer måste
skötas genom t.ex. slåtter och bete utöver
underhåll av byggnader och anläggningar.
Via det svenska miljöersättningsprogra
mmet för jordbruket kan lantbrukare få
ersättning för hävd av ängs- och hagmarker
liksom även för vård och underhåll av
kulturhistoriskt värdefulla odlingsspår i
markerna s.k. landskapselement. Regionala
särdrag som bidrar till den kulturella
identiteten är ofta starkt knuten till
odlingslandskapet.

Nästa miljökvalitetsmål är ”Storslagen fjällmil
jö”, vilket innebär att karaktären av storslaget
betespräglat landskap ska bibehållas och att kul
turmiljövärdena, särskilt det samiska kulturarvet,
bevaras och utvecklas. Målet är att:
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Rennäring, turism, jakt, fiske och annat
nyttjande av fjällen liksom bebyggelse
och annan exploatering bedrivs
med hänsyn till naturens långsiktiga
produktionsförmåga, biologisk mångfald,
natur- och kulturmiljövärden samt värden
för friluftsliv.

För att kunna bevara det betespräglade landska
pet krävs en livskraftig och långsiktigt hållbar
rennäring.
I propositionen konstateras vidare att:
Naturvården och kulturmiljövården
har viktiga gemensamma intressen i det
samlade arbetet för resurshushållning och
hållbar utveckling. Dessa gemensamma
intressen är i sig starka skäl för en utvecklad
samverkan mellan sektorerna. För att så
effektivt som möjligt kunna hävda sina
långsiktiga intressen i samhällsplaneringen
är det angeläget att naturvården och
kulturmiljövården eftersträvar en samlad
miljösyn. Förhållandet mellan de två
sektorerna bör präglas av samarbete i syfte
att möta de aktuella hoten mot miljön.
(–––)
Regeringen har i regleringsbrev i
december 1997 tydligare samordnat
Riksantikvarieämbetets och
Naturvårdsverkets verksamhetsmål i syfte
att verka för ett ökat samarbete mellan
natur- och kulturmiljövården.

Att ha en samverkan mellan naturvården och
kulturmiljövården är även en mycket viktig as
pekt för att kunna implementera artikel 8j i en
västerländsk kontext.
Naturvårdsverket tog under 2003 på reger
ingens förfrågan fram ett förslag till ett sextonde
miljömål med särskild inriktning på biologisk
mångfald (Naturvårdsverket, 2003). Avsikten
är att detta mål ska ha en övergripande struktur
till skillnad från de övriga femton vilka är av mer
sektorsinriktad natur. Det övergripande målet
med detta är:
Ett rikt djur- och växtliv
Alla arter son naturligt förekommer i
Sverige ska kunna fortleva i långsiktigt
livskraftiga bestånd med bibehållen genetisk
variation. Den biologiska mångfalden
bevaras genom att arternas livsmiljöer och
ekosystemens funktioner och processer
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värnas. Naturen med dess växter, djur och
övriga organismer är en väsentlig del av
människans livsmiljö och en grund för vår
hälsa och välfärd.

Man poängterar vikten med en mosaik av bio
toper och man behöver övergångszoner mellan
olika naturtyper i form av skogsbryn, trädbä
rande betesmarker och stränder. Det därför är
viktigt med en helhetssyn vad gäller arbetet med
biologisk mångfald. Man skriver att:
Tiden nu är mogen att söka integrera
olika ansatser till en större helhet, där de
traditionellt betraktade ”landskapen” såsom
skogslandskapet och odlingslandskapet ses
som samverkande delar av ett och samma
landskap, och där olika sektorsvisa ansatser
samverkar.

Målet är därför att alla län före 2010 har utarbetat
regionala landskapsstrategier. Man betonar att:
Det är viktigt att människan ges en
plats i landskapet så att både natur- och
kulturaspekter kan vägas samman. Enligt
regeringens naturvårdsskrivelse bör
samarbete mellan natur- och kulturmiljövård
ske på alla nivåer. En mycket stor del
av det svenska landskapet är ett resultat
av människans verksamhet under lång
tid. Markutnyttjandet inom det gamla
bondesamhället, liksom inom bergsbruk och
renskötsel, skapade mosaikartade landskap
som gynnade skötselberoende biologisk
mångfald, ett s.k. biologiskt kulturarv,
exempelvis ängs- och hagmarker, renvallar
och selektivt huggna skogar.

Det nya målet ska inriktas på luckorna i den
befintliga målstrukturen och därför ha ett
landskapsperspektiv. Samtidigt ska det fokusera
på restaurering, genetisk mångfald, främmande
arter, mål om rovdjur och jaktbart vilt, skador
på naturtyper och livsmiljöer, skötselberoende
miljöer samt ha ett socialt perspektiv. Det som
är av störst intresse i detta sammanhang är de
skötselberoende miljöerna vilka beskrivs enligt
följande av Naturvårdsverket:
Äldre tiders resursutnyttjande och
markanvändning har skapat biologiska
kulturarv som kräver skötsel för att
upprätthålla och utveckla sina höga värden.
Dessa biologiska värden finns inte bara i

odlingslandskapets ängar och betesmarker,
utan även i skogs- och fjällmiljöer,
våtmarker och längs kusterna. Kulturarvet
kan exempelvis bestå av biotoper med
speciell artsammansättning eller genetiskt
särpräglade populationer. Ett genomgående
drag i de skötselberoende biotoperna är
att människan skapade miljöer bestående
av både träd-, busk- och fältskikt, där vissa
arter gynnades medan andra missgynnades.
Många miljöer med biologiskt kulturarv
har inte skötts enligt äldre principer på
decennier, och dessutom finns okänt antal
biotoper som kan ges en långsiktigt god
bevarandestatus genom rätt skötsel. Det
är därför en angelägen uppgift att utreda
det biologiska kulturarvets omfattning och
skötselbehov, såväl inom som utanför de
skyddade områdena.

Det nya miljökvalitetsmålet ska under en genera
tion exempelvis innebära att:
• Det biologiska kulturarvet förvaltas så att
viktiga natur- och kulturvärden består (g)
• Traditionell kunskap om biologisk
mångfald och dess nyttjande bevaras och
används när så är lämpligt (h)
• Arter som används kommersiellt eller i
friluftslivet, t.ex. för jakt och fiske, förvaltas
så att de långsiktigt kan nyttjas som en
förnyelsebar resurs och utan större negativa
konsekvenser för samhället i övrigt (i)

Den andra av dessa punkter motiveras enligt Na
turvårdsverkets skrivelse av att ”Formuleringen
följer av konventionen om biologisk mångfald
som säger att användandet av traditionell kun
skap om biologisk mångfald ska främjas, med
tillstånd och deltagande av ägarna till denna
kunskap” (Naturvårdsverket, 2003).
Vidare beskriver Naturvårdsverket de pro
cesser som enligt förslaget ska leda till regionala
landskapsstrategier, vilka ”ska tas fram i en öp
pen process där markägare och övriga represen
tanter från jord- och skogsbruket samt berörda
organisationer och intressenter, däribland repre
sentanter för friluftslivet, inbjuds att delta”. Man
konstaterar att ”Särskilt i skogs- och mellanbygd
samt i Norrland är storleksrationaliseringen
och nedläggningen av jordbruksföretag ett av
de mest svårbemästrade problemen för att vid
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makthålla brukandet av biologiskt och kulturellt
värdefulla odlingslandskap”, men kommenterar
inte vad som kan göras åt det.
Man poängterar också att även ”redan skyd
dade områden kan behöva en översyn vad gäl
ler skötseln så att höga naturvärden långsiktigt
bevaras” samt att information om miljömålen
samt insikt och kunskap om biologisk mång
fald och hållbart nyttjande är viktigt för att öka
förståelsen för framtida naturvårdsinsatser. Att
besök i naturen redan som barn kan skapa ökad
förståelse och intresse för biologisk mångfald
och naturvårdsarbete. Naturvårdsverket har
därför bildat Friluftsrådet som ska stimulera
och stödja verksamhet inom detta område. Det
framhålls också som viktigt att skolbarn får inslag
av utomhusundervisning för att ge kunskap om
biologisk mångfald som en del av en ekologiskt
hållbar utveckling. Även kommunernas viktiga
roll betonas, men Naturvårdsverket konstaterar
att 60 procent av Sveriges kommuner saknar
kommunekolog och i endast 30 procent av
dem finns naturvårdsprogram. Därför behövs
förstärkt kompetens i kommunerna.
I de delmål och förväntade kostnader för
dessa som återfinns i det nya miljömålsförslaget
(Naturvårdsverket, 2003) finns ingenting som
tyder på att man har för avsikt att genomföra
några aktiviteter som kan verka för att uppnå
den utlovade utvecklingen att ”Traditionell kun
skap om biologisk mångfald och dess nyttjande
bevaras och används när så är lämpligt” inom
en generation. Om man inte tolkar in detta i
sentensen att:
Särskild uppmärksamhet bör även ges till
den forsknings- och folkbildningsinfrastr
uktur som museisamlingar och botaniska
trädgårdar utgör.

Eller i kommentaren att forskningen om bio
logisk mångfald och miljöproblem har hittills
varit präglad av naturvetenskapligt tänkande
och att det därför är nödvändigt med en utök
ning av ”samhällsvetenskaplig och humanistisk
miljöforskning”. Bland ett tiotal föreslagna
områden på denna särskilda forskningssatsning
nämns ”traditionell kunskap och dess betydelse”.
En mängd olika insatser anges som varande så
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prioriterade i miljömålet att det äskas särskilda
medel, t.ex. ”regionala landskapsstrategier för
biologisk mångfald” 256 miljoner kronor över
fem år, ”nationell vägledning för bevarande av
geografisk och genetisk variation” 7 miljoner
kronor över tre till fyra år, ”skydd av hotade
arter” mellan 348 och 520 miljoner kronor över
tio år och ”förvaltning av viltstammar” 4,5
miljoner kronor. Medan exempelvis delmålen
rörande kartläggning och bevarande av tradi
tionell kunskap eller det biologiska kulturarvet
får finansieras på något annat sätt.
Jordbruksverket har i samarbete med Riks
antikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Lant
brukarnas Riksförbund bedrivit projekt som
”Markernas mångfald” (1996–2000) och det
nu pågående ”Levande landskap” (2002–2006),
vilka har till syfte att bevara odlingslandskapets
biologiska mångfald och kulturhistoriska värde.
Målet var att öka lantbrukarnas kunskap om
natur- och kulturvärdena och motivera dem
att bevara dem. Dessa kampanjer har haft stor
genomslagskraft och påverkat många brukare att
värna om värdena på sina marker. Lantbrukaren
har fått rådgivning och skötselråd för sin gård
samt i samråd utarbetat en skötselplan för går
den. Denna kampanj är ett led i arbetet för att nå
miljökvalitetsmålen. Kampanjen omfattar sköt
sel av betesmarker och slåtterängar, kulturspår
och småbiotoper, våtmarker och småvatten, samt
bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggna
der och miljöer och den genetiska variationen
hos husdjursraser och kulturväxter.
Inom ”Levande landskap” bedrivs även
KULM (KompetensUtveckling av Lantbrukare
inom Miljöområdet) som är ett sätt att underlätta
för lantbrukarna att få miljöersättningar genom
att fullfölja sina miljöåtaganden. Inom KULM
kan man genomföra kurser, studiecirklar, före
läsningar och liknande för att sprida kunskap till
lantbrukare (SJV, 2003). Jordbruksverket delar
också ut en mängd olika stöd för exempelvis
anläggande av våtmarker och småvatten eller
restaurering av slåtterängar och betesmarker.
Man har också via sin ”Faktaserie om bio
logisk mångfald och kulturmiljövärden i od
lingslandskapet” publicerat en mängd skrifter
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med instruktioner hur man bedriver skötsel
av kulturlandskapets olika element. Generellt
kan man säga att dessa aktiviteter innebär en
kunskapsspridning till lantbrukarna, vilka får
sig till livs ”traditionell kunskap” i en anpassad
tappning efter en naturvårdsbiologisk anpass
ning. Kampanjerna fyller en mycket viktig roll
för den biologiska mångfalden, uppfyllandet av
miljömålen och för att lära upp moderna bönder,
men är kanske inte nödvändigtvis korrekta när
det handlar om överföring och bevarande av
traditionell kunskap.
Jordbruksverket driver också kampanjen
”Framtid på landet”, som inom Miljö och
landsbygdsprogrammet 2000–2006 ska stötta
utveckling av kombinationsverksamhet på lands
bygden. Man har bidragit till cirka 350 projekt
med avsikt att utveckla landsbygden. Projektet
markerades av Jordbruksverket (se kapitel 5.1),
som en insats för att bevara traditionell kunskap
och ett öppet kulturlandskap.
Enligt Miljöbalken (1998:808) kan regeringen
förklara ”Ett mark- eller vattenområde ( – – – )
som nationalpark i syfte att bevara ett större
sammanhängande område av viss landskapstyp
i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oföränd
rat skick”. På samma sätt kan länsstyrelse eller
kommun förklara ”Ett mark- eller vattenområde
( – – – ) som naturreservat i syfte att bevara
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden
för friluftslivet”. Syftet att vårda och bevara ett
område innebär att det upprättas skötselplaner
för området, vilka beskriver hur man ska lyckas
med sina ambitioner för naturmiljön. Det som är
intressant i sammanhanget artikel 8j är hur dessa
skötselplaner tar hänsyn till lokal traditionell kun
skap, traditionell hävd och naturresursutnyttjan
de. Centrum för biologisk mångfald valde därför
att uppdra åt filosofie doktor Malin Almstedt att
göra en genomgång av ett tämligen slumpvist
gjort urval av skötselplaner för olika skyddade
områden. Resultatet av denna studie redovisas
i bilaga 4. Enligt denna framkom att natur- och
kulturreservat i många fall skyddades utifrån
likartade motiveringar, dvs. svävande, oprecisa
beskrivningar av typen ”bevara kultur- och na

turlandskapet” eller ”odlingshistoriska spåren”.
De skyddsvärda naturtyperna i naturreservaten
är ofta olika hävdade marker, som enligt sköt
selplanerna även fortsättningsvis ska hävdas på
traditionellt vis. I vissa fall har man emellertid
valt att låta naturreservatets naturvärden bevaras
genom fri utveckling istället för att följa områdets
historiska markanvändning. I kulturreservaten är
man mer detaljerad när det gäller beskrivningen
av värdena och de gamla brukningssätten. Man
är även tydlig med att markera vilken tidsperiod
som man avser att bevara. Detta är mer ovan
ligt i naturreservats≠sammanhang trots att det
kan spela en mycket stor roll för skötselkraven.
I skötselplanerna för båda dessa former av
reservat ansågs det dock föreligga oklarheter
i definitionerna av vad man avsåg med exem
pelvis användandet av traditionella metoder för
just det området eller traditionellt hässjevirke.
Utifrån många aspekter kunde skötselplanerna
vara mer detaljerade för att försäkra sig om den
rätta skötseln utifrån ett traditionellt brukarper
spektiv. Nyttjande av traditionella hävdmetoder
inom natur- och kulturmiljövården skulle också
kunna ses som en del av ett bevarande av tradi
tionell praktisk kunskap.
I regeringens skrivelse ”En samlad natur
vårdspolitik” (Skr. 2001/02:173) sammanfatta
des regeringens avsikter för naturvården under
den närmaste framtiden. Där konstaterades att
miljöarbetet måste ha en lokalförankring och
man nämnde Agenda 21-arbetet som ett fö
redöme i detta sammanhang. Vidare framhölls
vikten av att:
Naturvårdens insatser sker i ett landskap
där ”natur” och ”kultur” är samtidigt
närvarande som två aspekter i samma
landskap. Naturvård och kulturmiljövård
kan därför inte hanteras eller bedrivas
som två separata företeelser, istället
bör en helhetssyn på landskapet vara
utgångspunkten.

De grundläggande elementen i naturvården an
sågs vara att dels upprätthålla fungerande ekosys
tem och dels upprätthålla goda förutsättningar
för friluftsliv och rika naturupplevelser. Man
poängterade också miljöhandlingsprogrammet
i vilket man bl.a. skulle ”bevara och på lämpligt
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sätt återställa natursköna områden, inklusive
odlade och känsliga områden” samt integrera
hänsynen till biologisk mångfald i jordbrukspo
litiken och uppmuntra en hållbar utveckling av
landsbygden. Regeringen nämnde även mång
faldskonventionen och dess vikt som ”paraply
konvention” över de olika arbetsprogrammen
som har med olika ekosystem att göra. Artikel 8j
nämndes emellertid inte som sådant någonstans
i dokumentet. Man pekade ut Naturvårdsverket
som överordnad myndighet i naturvårdsfrågor
och Riksantikvarieämbetet för kulturmiljöerna,
som inte bara inbegriper kulturarv i form av
fornminnen och byggnader ”utan även den av
människan nyttjade och påverkade naturen”.
Dialogen med brukarna och markägarna inom
de areella näringarna pekades också ut som
särskilt viktig. Det framhölls att lokala aktörer,
t.ex. brukare och markägare, borde anlitas i hö
gre utsträckning vid genomförandet av praktisk
naturvård. Man betonade också att människans
förändringar kan tillföra biologiska värden och
som exempel nämndes:
hela vårt traditionella odlingslandskap
med ängar och hagmarker som människan
skapat genom århundraden av odlarmöda.
( – – – ) En märgelgrav skapad av
människan har sitt värde genom att
den tillför ett annars ofta utarmat
jordbrukslandskap livsmiljöer för en rad
växter och djur.

Dessutom nämndes att kombinationen nyttjande
och bevarande var nödvändig för naturvården och
att de olika näringarna måste vidareutveckla ”ope
rativa definitioner av hållbart nyttjande”, vilket
särskilt gällde för jord- och skogsbruk, rennäring
och fiske. Dessa måste bedrivas så att biologisk
mångfald och kulturmiljövärdena bevaras. Vad
gällde fisket ansågs det att det inom miljökvalitets
målet ”Storslagen fjällmiljö” är viktigt att:
fisket anpassas till resursernas omfattning
och att fisket bidrar till att bevara den
samiska bosättningen och kulturen i
området.

I skrivelsen framhöll regeringen att när tradi
tionell jordbruksproduktion inte var tillräcklig
ekonomiskt borde verksamheten kompletteras
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med nya produkter och inkomstkällor, som na
tur- och kulturturism. Man betonade samtidigt
att natur- och kulturlandskapet utgjorde ”bas
och grundförutsättning för natur- och kultur
turismen i Sverige”. Man betonade därför att det
fanns goda skäl för företag inom turistnäringen
att ”bidra till att bevara och vårda Sveriges att
raktiva och vackra natur- och kulturlandskap”.
Man framhävde också vikten av en öppen pro
cess inom naturvården och att såväl lokal som
traditionell kunskap borde tas till vara i denna.
Man påtalade också nödvändigheten med forsk
ning och kunskapsuppbyggnad och konstaterade
att man fortfarande saknade ”kunskap om vilka
naturtyper i skogen som är hävdberoende, dvs
består av ett biologiskt kulturarv”.
Ett delkapitel i skrivelsen fokuserade på äm
net ”Tillvarata traditionell och lokal kunskap”
och regeringens bedömning var att:
• Traditionell och lokal kunskap om
naturen kan vara mycket värdefull för
naturvården och bör tas till vara.
• Sveriges åtagande genom bl.a.
konventionen om biologisk mångfald
att skydda, bevara och utveckla
traditionell kunskap av värde för att
bevara och hållbart nyttja naturen och
naturresurserna bör genomföras på ett
mer systematiskt sätt än vad som varit
fallet hittills.
Man poängterade att i lokalsamhället reglerades
uttaget av de olika resurserna genom samverkan
och att de därför oftast inte överutnyttjades. Den
kunskap som fördes vidare generation efter ge
neration kallades här för traditionell eller lokal
kunskap. Man rekommenderade att denna kun
skap skulle bevaras och länkas till andra nivåer av
naturvården inom kommuner och länsstyrelser.
Vikten att värdera kunskapen framhävdes speciellt
i skrivelsen. Man påtalade att det vid Centrum för
biologisk mångfald fanns ett projekt som verkar
för att kartlägga svensk och samisk etnobiologi.
Regeringen efterfrågade emellertid analyser över
hur man gör för att hålla traditionell kunskap vid
liv samt insatser för att den ska kunna skyddas
och utvecklas. Man bedömde att sådant arbetet
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för att bevara och dokumentera traditionell kun
skap var i behov av fortsatt stöd. Man påpekade
också att Sverige hade ett ansvar att finna lös
ningar som ”ger u-länder, lokalbefolkningar och
urbefolkningar en rättvis del i eventuella vinster
som kommer från genetiska resurser och tillhö
rande traditionell kunskap”. I regeringsskrivelsen
betonades också att lokal kunskap i alldeles för
liten grad hade inkluderats i naturvården och
men att den regelmässigt borde tas till vara i
naturvårdssammanhang, t.ex. reservatsärenden,
skötselplaner, artbevarandeprojekt och förvalt
ning av viltstammar.
För att kartlägga de traditionella metoder och
den traditionella kunskap som tillämpas inom
naturvården lokalt skickades enkäter via e-post.
De skickades till naturvårds- eller miljöavdel
ningar på länsstyrelserna i tio län och samtliga
kommuner i dessa län. Länen sträckte sig från
Västerbottens län i norr till Skånes i söder. Det
är således inte en komplett undersökning av den
rådande situationen i Sverige. Det förekommer
sannolikt svagheter vad gäller såväl vilka som
till sist faktiskt nåddes av enkäterna som antalet
inkomna svar. Men arbetet bör ge en ungefär
lig bild av kompetensen och verksamheten på
denna administrativa nivå. Totalt svarade sex
länsstyrelser och 28 kommuner på enkäter med
naturvårdsfrågor. Alla länsstyrelser svarade att de
använde sig av traditionell folklig kunskap i sin
naturvård. På länsstyrelserna menade man med
detta att man nyttjade framför allt bete, hamling
och slåtter inom naturvården. Viktig kunskap i
dessa sammanhang var hur och vid vilken tid
punkt metoden skulle genomföras samt vilken
typ av efterarbete som krävdes. Man menade
vidare att kunskapen om vilket antal djur och
vilken typ av betning som skulle användas var
väsentlig för ett lyckat resultat. Länsstyrelsen
i Västerbottens län noterade även att natur
vårdsbränning, dammängs- och ledskötsel samt
allmänt naturvett var områden där traditionell
kunskap var nödvändig. Länsstyrelsen i Upp
sala län påtalade att traditionell kunskap även
återfinns i diskussionerna rörande skötseln av
alléer, stenmurar och liknande samt att driften

av ekologiskt jordbruk förutsätter sådan. De be
tonar också kravet på traditionell kunskap för att
uppfylla delmålet om bevarande av kulturväxter
och husdjursraser inom miljökvalitetsmålet ”Ett
rikt odlingslandskap”. Länsstyrelsen i Kalmar
län konstaterar att intervjuer med brukarna är
viktigt vid reservatsbildning och upprättande av
skötselplaner för områden. Kommunerna har
en mer spridd hållning till huruvida de brukar
traditionell kunskap eller inte. Tretton kommu
ner angav ja och tolv nej. Det man pratar om
är bete, hamling, lieslåtter och skogsbränning.
Detta utförs av markägaren eller i vissa fall de
enskilda kommunerna.
På frågan vilken ”typ av traditionell folklig
kunskap som skulle kunna vara användbar inom
park- och naturvården” svarar länsstyrelserna
först och främst det folkliga brukandet av kul
turmarker (ängar och betesmarker), skog (bete,
slåtter, bränning och äldre skogsbruksmetoder)
och av våtmarker (slåtter och olika slåtterför
bättrande åtgärder). Även kunskapen rörande
djurhållning som sköts i marker med större
rovdjur kan vara värd att beakta. Länsstyrelsen
i Uppsala län markerar också vikten av kunskap
om traditionellt kustnära fiske för att få in ett
lönsamt och hållbart kustnära fiske. Traditionella
landskapselement skulle kunna reda ut bristen
på definitioner som vad man menar med ”trädoch buskrader”. Man betonar kunskap om olika
hävdregimer och deras inverkan på naturvården.
Kommunernas svar inskränks till just att betona
den historiska aspekten och vilka hävdregimer
som har använts i ett område.
Genomgående tycker kommunerna och läns
styrelserna att tillämpningen av den traditionella
kunskapen bör ökas inom naturvården. Läns
styrelsen i Östergötlands län markerar vikten av
den kulturhistoriska traditionen. Kommunerna
anser att det saknas pengar och kunskap för att
kunna göra det. Även Länsstyrelsen i Kalmar
län konstaterar att detta skulle vara en ökning
vore önskvärd men resurskrävande. Länssty
relsen i Uppsala län betonar emellertid att det
finns viss traditionell kunskap som inte står sig
i våra dagar.
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Vidare tillfrågades länsstyrelserna och kommu
nerna om forskningsbehovet rörande traditionell
kunskap, hävd och den biologiska mångfalden.
Man menar att forskning inom detta område är
värdefullt och saknas. Både kommunerna och
länsstyrelserna var intresserade av den biolo
giska innebörden av att naturområden som
tidigare betades numera slåttas. Hur påverkas
den biologiska mångfalden av denna ändring av
hävdregim? Länsstyrelsen i Uppsala län efterlyser
systematisk kartläggning av tidigare hävd efter
som småbrukarna håller på att försvinna. Läns
styrelsen i Kalmar län framhäver att forskning
på lokal nivå är viktigt för naturvården. Även
forskning rörande påverkan på den biologiska
mångfalden av olika restaureringsprojekt ansågs
vara väsentlig.
Sista frågan i enkäten berörde i vilken omfatt
ning vården av kultur- och naturmiljöer integreras
i dagsläget. Länsstyrelsen i Dalarna konstaterar
att det sker remissyttranden, samrådsförfaranden
och en regelbunden kommunikation mellan kul
turmiljö- och miljövårdsenheterna. Länsstyrelsen
i Västerbottens län påtalade att restaureringen av
kulturmiljöer i naturreservat görs av och med
medel från naturvårdsenheten medan kultur
miljömedel bekostar restaurering av exempelvis
samiska kulturmiljöer i fjällen vilket också har
viss påverkan på naturmiljön. Detta innebar en
viss integration mellan kultur- och naturvården.
I Uppsala län sitter en naturvårdstjänsteman på
kulturmiljöenheten (30 %) och inom miljömåls
arbete och miljöövervakning finns representan
ter för både natur- och kulturmiljövård.
Kommunerna konstaterar att samverkan
finns i samband med beslutsfattande och inom
skötseln i naturområden som har kulturmin
nesinslag. Bristen på resurser markerades som
en begränsande faktor.

4.3. Kulturvård i Sverige
I den svenska lagen om kulturminnen m.m.
(1988:950) noteras i första kapitlets första pa
ragraf att ”Det är en nationell angelägenhet
att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret
för detta delas av alla. Såväl enskilda som myn
digheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot
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kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett
arbete skall se till att skador på kulturmiljön
såvitt möjligt undviks eller begränsas.” I det
andra kapitlets första paragraf omnämns att de
fasta fornlämningar som skyddas enligt lagen
bland annat omfattar ”lämningar av bostäder,
boplatser och arbetsplatser samt kulturlager
som uppkommit vid bruket av sådana bostäder
eller platser, liksom lämningar efter arbetsliv
och näringsfång” som är varaktigt övergivna.
I andra paragrafen i samma kapitel konstateras
det att ”Till en fast fornlämning hör ett så stort
område på marken eller sjöbotten som behövs
för att bevara fornlämningen och ge tillräckligt
utrymme med hänsyn till dess art och betydelse”.
I tredje kapitlets första paragraf noteras att ”Be
stämmelserna om byggnadsminnen … får också
tillämpas på park, trädgård eller annan anlägg
ning av kulturhistoriskt värde”.
I regeringens proposition ”Kulturarv – kul
turmiljöer och kulturföremål” (1998/99:114)
markeras att det inom arbetet med kulturmiljöer
är av yttersta vikt ”att olika sektorer i samhället
samverkar till gagn för en långsiktigt hållbar för
valtning och utveckling av kultur- och naturmil
jöer.” Något som även återfinns i propositionen
”Kulturpolitik” (1996/97:3). Inom UNESCO
har man kommit fram till att all politik för ut
veckling måste vara lyhörd för kulturen själv och
att det därför är angeläget ”att stärka politiken för
att skydda och berika kulturarvet – såväl det ma
teriella som det immateriella”. Enligt regeringen
utgörs kulturarvet av vad tidigare generationer
skapat och hur vi uppfattar, tolkar och för det
vidare och man framhåller därför ”behovet av
en bred kulturminnesvård som omfattar såväl
enskilda moment som kulturmiljön som sådan
och att detta borde föranleda att verksamheten
integreras med annan miljöplanering”. För att
beskriva innebörden av kulturarv har regeringen
i propositionen valt att använda uttrycket ”kul
turmiljövård som en sammanfattande benämning
för vården av den av människan skapade mil
jön”. Det handlar inte bara om ”fornminnen och
byggd miljö även den av människan utnyttjade
och påverkade naturen. Även rena naturformer
kan bli en del av kulturarvet, genom människans
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namngivning, klassificering och insamling.” Man
menar att ”kulturarvet är både det materiella och
det immateriella, det skolat konstnärliga och det
folkliga, det unika och det vanliga. Det bevaras
i institutioner som arkiv, bibliotek och museer
och i utvalda kulturmiljöer, men det finns också
runtom kring oss i vardagslandskapet, i hemmen
och på arbetsplatserna”. I Miljöbalken (1998:808)
som trädde i kraft 1 januari 1999 dök begreppet
kulturreservat upp vilket är ett sätt ”att bevara
värdefulla kulturpräglade landskap”. Länsstyrel
serna och kommunerna hade nu möjlighet ”att
inrätta kulturreservat enligt samma principer som
gäller för naturreservat då det huvudsakligen är
det historiska landskapet och dess kulturvärden
som skall skyddas” (1998/99:114). I propositio
nen ”Uppföljning av skogspolitiken” (1997/98:
158) skriver regeringen apropos skogens kultur
miljövärden:
Den svenska skogen rymmer ett rikt
kulturarv. Människan har i alla tider utnyttjat
skogen för sin utkomst. Detta har avsatt
rikliga historiska spår i landskapet i form
av t.ex. fasta fornlämningar och andra
kulturlämningar. Under senare år har även det
s.k. biologiska kulturarvet uppmärksammats i
allt högre grad. Detta begrepp avser djur- och
växtsamhällen vilka tillkommit huvudsakligen
som ett resultat av lång tids markanvändning
och hävd. Exempel på sådana miljöer
som ofta är av stor betydelse både för den
biologiska mångfalden och kulturmiljön är
skogsbeten, slåttermarker och områden med
fullskiktad skog.

Detta är en skrivning som är motiverad för
de flesta landskapstyper på den Skandinaviska
halvön eftersom området har befolkats och på
olika sätt brukats under tusentals år. Vikten av
kulturmiljöerna och de särskilda hänsyn som ska
ta till dessa betonas också rörande transportpo
litiken och inom regional utveckling.
I kulturpropositionen (1998/99:114) marke
ras att det svenska intresset och engagemanget
är betydande för objekt som skyddas enligt 1972
års konvention om skydd för världens kulturoch naturarv, den s.k. världsarvskonventionen.
De övergripande målen för verksamheten inom
kulturmiljöområdet är att försvara och bevara

kulturarv, allas förståelse, delaktighet och an
svarstagande för den egna kulturmiljön och
en solidaritet och respekt inför olika gruppers
kulturarv. Man menar att
Kulturmiljön har liksom kulturarvet i stort
i alla tider gett inspiration till nyskapande
men en gång förlorade kan dess värden
inte återskapas. Samspelet mellan det
kulturhistoriska bevarandearbetet,
naturmiljön och den nyskapande
arkitekturen är av stor betydelse för
kvaliteten i den miljön vi lever i.

Vidare markeras var och ens rätt att vara delaktig
het i bruket och utformningen av sin kulturmiljö.
Kulturmiljösektorn har som ansvar att ”sprida
de kunskaper och perspektiv som kulturarvet
– manifesterat i våra kulturmiljöer – möjliggör”.
Syftet med själva arbetet är att göra ”kulturarvet
i form av kulturmiljöer och kulturminnen till
gängligt för hela befolkningen, för nu levande
och kommande generationer”. Man poängterar
att kulturarvet ska vara ”en tillgång i samhälls
bygget och bilda utgångspunkt för nyskapande
och erforderliga förändringar av bebyggelse och
anläggningar i stad och landskap”. I proposi
tionen pekas även på det immateriella kulturarv
som exempelvis ortsnamn utgör och att de
officiella minoritetsspråkens ortsnamn också
bör bevaras (1998/99:114). Man begrundar
dessutom kulturlandskapet och dess plats inom
kulturlagstiftningen. Man menar att:
För att möjliggöra att såväl bebyggda
områden som kulturlandskap skyddas
bör ett områdesskydd införas i
kulturminneslagen. Vad som skyddas
och hur skydd och vård skall ske uttrycks
i skyddsbestämmelser, anpassade för
respektive objekt/område. Kulturreservat
föreslås bli benämningen för skyddade
områden, medan skyddade byggnader även
i fortsättningen bör kallas byggnadsminnen
(1998/99:114, bilaga 1).

Man föreslår vidare därför ändringar i lagen
(1988:950) om kulturminnen och i tredje kapit
lets andra paragraf rekommenderas texten:
Byggnader och bebyggelseområden,
trädgårdar och andra anläggningar samt
landskapsavsnitt som är synnerligen
märkliga genom sitt kulturhistoriska värde
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får förklaras för byggnadsminne eller
kulturreservat av länsstyrelsen (1998/99:
114, bilaga 1).

I Miljöbalken (1998:808) andra avdelningen
sjunde kapitlet framgår att länsstyrelser eller
kommuner får förklara:
”Ett mark- eller vattenområde ( – – – ) som
kulturreservat i syfte att bevara värdefulla
kulturpräglade landskap. ( – – – ) Att
det inom ett område finns en byggnad
eller anläggning som är skyddad som
byggnadsminne, kyrkligt kulturminne eller
fast fornlämning enligt lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m. hindrar inte att området
förklaras som kulturreservat.

Det första kulturreservatet inrättades under år
2000. Riksantikvarieämbetet har utarbetat en
handbok rörande inrättande och skötsel av kul
turreservat (Winberg, m.fl., 2002). Miljöbalksut
redningen konstaterade man apropos kulturre
servat att ”en god yttre miljö ofta är ett landskap
som har ett rikt kulturhistoriskt innehåll”. Det
historiska landskapet ansågs ha ”präglats av häv
dade och ohävdade kulturlandskapselement som
återspeglar väsentliga drag och företeelser från
äldre markanvändning”. Ett centralt begrepp i
skötselhandboken är traditionell markanvändning
och man konstaterade att det främst markområden
som ska skyddas. Man markerade också att man
även bör kunna göra ”mer extensivt utnyttjade
kulturlandskap av det slag som bl.a. förekom
mer i samiska kulturmiljöer” till kulturreservat.
I bedömningen vid inrättandet av kulturreservat
ska man ta hänsyn till äldre markanvändning,
hur välbevarade strukturerna i kulturlandskapet,
samt vilket pedagogiskt värde ett kulturreservat
kan tänkas få. I skötselplanerna ska framgå vad
som ska göras och vad som inte får göras, hur
det ska göras samt vad skötseln ska leda fram
till. Om särskilda landskapselement finns ska de
ha särskild skötsel. Planernas främsta uppgift är
att ge klara anvisningar till uppdragstagarna, dvs
de som ska utföra bevarandearbetet.
I Riksantikvarieämbetets återrapportering
till regeringen enligt 2003 års regleringsbrev
konstaterades det att det var för tidigt att i
nuläget ha en klar bild av resursbehovet för
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skötseln av befintliga och bildandet av nya
kulturreservat. Själva kulturreservatsinstru
mentet hade ännu inte fått fullt genomslag.
Det fanns 2003 fjorton statliga kulturreservat
och man uppskattade att det skulle tillkomma
ungefär tio nya kulturreservat årligen under de
närmaste åren. Det förväntades att ytterligare
nitton kulturreservat skulle bli beslutade om
under 2003 och 2004. De hittills bildade kultur
reservaten präglades av ett brett engagemang
som kunde möjliggöra till en bredare medfinan
siering för olika åtgärder. Det är intressant att
se att bland de hittills bildade kulturreservaten
ingår exempelvis en finngård, en fjällgård, en
fäbod, ett skogshemman och översilningsängar.
Stycken av kulturlandskapet som idag är ytterligt
intressanta för sin biologiska mångfald och för
att det fortfarande finns traditionell kunskap
förknippad med dem. Bland de planerade
kulturreservaten finns skärgårdshemman, be
teslandskap och äldre by- och gårdsmiljöer. Det
underströks också i rapporten att de regionala
landskapsanalyserna som har legat till grund
för urvalet av möjliga kulturreservat i huvudsak
har fokuserat på agrara miljöer och att ”ned
läggningen av framför allt småskaliga jordbruk
leder till förfall genom ohävd och igenväxning.
De initiala diskussionerna hade därför främst
handlat om hur man bör hantera och bedriva
kvalificerad markvård i agrara miljöer, men man
hade också diskuterat pedagogiskt och publikt
arbete. Riksantikvarieämbetet samarbetar med
Naturvårdsverket och anordnar kurser med
inriktning på skötsel av skyddade områden.
Dessa kurser är främst ämnade för kultur- och
naturreservatshandläggare vid länsstyrelser men
även för konsulter och personal vid länsmuseer.
En mängd olika aktörer, t.ex. skogsvårdsstyrel
ser, ideella föreningar, stiftelser och intressenter
inom det lokala näringslivet, är involverade i
arbetet med kulturreservaten. Man konstaterar
i rapporten att medelsanspråken för ändamålet
kulturlandskapsvård minskar i samband med
inrättandet av kulturreservat eftersom de
långsiktiga skötselavtalen gör att upprepade
akutinsatser inte behövs då underhållet inte
tillåts bli eftersatt.
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I Riksantikvarieämbetets återrapport skildras
bland annat Lillhärjåbygget i Jämtlands län,
ett fjällnära jordbruk utan vägförbindelser som
fortfarande brukas av brukarfamiljen. Jord
bruksdriften:
bedrivs traditionellt med lantrasdjur på
utmarksbete, fäboddrift, lieslåtter och
hässjning. I gårdens mejeri bereds mjölk
samt tillverkas smör och ost.

Den traditionella brukarkunskapen hålls vid liv
inom kulturreservatets skötselplan och en tradi
tionell drift som annars skulle ha varit nedlagd
hålls vid liv. I rapporten kommenteras också
samordningen mellan olika arbetsfunktioner
inom länsstyrelserna och att denna kräver en
ökad integration. Kulturhandläggaren måste ha
möjlighet att sätta sig in i arbetet med naturre
servaten så att kulturmiljövården ges möjlighet
att hålla jämna steg. Det framställdes att läns
museerna har en viktig roll inom i synnerhet
inventerings- och utredningsarbetet men också
i hög grad pedagogiska insatser.
För att ge en inblick i vilken koppling dagens
kulturminnesvård har med traditionell kunskap,
kulturlandskapsvård, naturvård och biologisk
mångfald skickades enkäter till kulturvårdare el
ler -arbetare inom kommuner och länsstyrelser.
Via e-post skickades enkäter till länsstyrelserna i
10 län och samtliga kommuner i dessa län. Länen
sträckte sig från Västerbottens län i norr till Skå
nes i söder. Det är således inte en komplett under
sökning av den rådande situationen i Sverige. Det
kan därför förekomma svagheter vad gäller såväl
vilka som till sist faktiskt nåddes av enkäterna
som antalet inkomna svar. Men arbetet bör ge en
ungefärlig bild av kompetensen och verksamheten
på denna administrativa nivå. Sex länsstyrelser och
17 kommuner besvarade enkäten.
Alla länsstyrelserna konstaterade att man
använde sig av traditionell naturhävd inom kul
turminnesvården, medan kommunerna inte var
lika enhetliga. Av kommunerna svarade åtta ja,
fyra nej och fem svarade överhuvudtaget inte
på huruvida det användes eller inte. Länssty
relserna radade upp en mängd olika exempel,
som betesdrift, blädningsskogsbruk, fäbod
drift, lövtäkt, renovering av gamla timmerhus,

skottskogar, slåtter, stängselarbeten, traditionella
hägnader samt vård av fornlämningar på äldre
naturbetesmarker.
På frågan rörande om det finns traditionell
folklig kunskap som kan vara väsentlig för kul
turminnesvården svarade man att så var fallet.
Länsstyrelsen i Västra Götaland exemplifierade
att man behövde utbilda lantbrukare i aktiviteter
knutna till EU:s miljöstöd, t.ex. gärdesgårdsbyg
ge, lieslåtter och stenmursbygge. En viss sådan
kunskap används i landskapsvårdsutbildningarna
vid universitet och högskolor. Man framhöll
behovet av kunskap om långvarig skötsel av
dammängar och underhåll av olika element i
landskapet, t.ex. stenmurar, trägärdesgårdar
och jordkällare, från Länsstyrelsen i Västerbot
tens län. Länsstyrelsen i Jämtlands län påtalade
att man hade ett kulturreservat med fjälljord
bruk och fäboddrift som förutsatte traditionell
kunskap rörande hur sådant bedrevs. Dessutom
fördes behovet av kunskap hur man får fram bra
virke för renovering av äldre timmerhus. Dagens
skogar sköts nämligen på ett sätt som resulterar
i virke som saknar de rätta kvaliteterna. Kul
turmiljövården behöver kanske således särskilt
skötta skogar för råmaterial till restaureringar av
timmerhus och liknande. Under perioden 1998
till 2003 har Riksantikvarieämbetet avsatt medel
för att vårda och bevara det samiska kulturarvet.
Länsstyrelserna framförde också att traditionell
kunskap är nödvändig för olika skötselfrågor
och att dagens jordbrukare kan allt mindre om
sådana saker. Man ansåg att traditionell kunskap
behöver läras ut inom den moderna utbildningen
till dagens och morgondagens jordbrukare.
Både kommunernas och länsstyrelsernas
kulturenheter tycker att tillämpningen av tra
ditionell hävd kunde ökas och att väsentligt
många fler kontakter med kunskapsbärarna
krävdes. Länsstyrelsen i Jämtlands län framhöll
vikten av fler möten mellan lekmän och fackfolk
och påpekade att kulturmiljövården generellt är
dålig på att fånga upp och använda traditionell
folklig kunskap.
På frågan om det finns anledning att med
traditionell naturhävd återskapa tidstypiska kul
turlandskap med samtida biologisk mångfald i
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anslutning till kulturminnemärken fick vi svar
med olika inriktning. Generellt ansåg man att
det var viktigt eftersom det är en förutsättning
för att kunna förstå själva kulturmiljön. Läns
styrelsen i Jämtlands län påtalar risken att man
skapar ett nytt kulturlandskap eftersom man
saknar fullständig dokumentation över den
lokala historiken. Region Skåne konstaterar att
det är viktigt att fatta ett beslut rörande vilket
tidslandskap man avser att vårda och eftersträva.
Vidare anser man att det inte är nödvändigt vid
mindre kulturminnen. Länsstyrelsen i Uppsala
anser att det främst är av vikt i de förhållanden
där kulturminnet är kopplat till kulturlandskapet.
Annars är man tveksam, även om man medger
att hävdade kulturmarker alltid har höga naturoch kulturvärden. Länsstyrelsen i Gävleborgs län
ser det som något eftersträvansvärt ur pedagogis
ka, biologiska och kulturhistoriska hänseenden.
Även Länsstyrelsen i Västra Götaland framhåller
att det är viktigt att kulturreservat visar tradi
tionell hävd. Kommunerna påtalade att det var
viktigt för att återskapa kulturhistoria och att ett
tidstypiskt kulturlandskap kan användas både i
utbildning och som utflyktsmål.
Samarbete finns men behöver utökas ytter
ligare konstaterar samtliga länsstyrelser. Region
Skåne påpekar att samarbete mellan kultur- och
naturmiljövården främst sker i de naturreser
vat där kulturmiljövården bekostar vård av
kulturminnen. I Västra Götalands län sker ett
omfattande samarbete vid reservatsarbete och
jordbruksmiljöstöd. På samma sätt konstaterar
Länsstyrelsen i Uppsala att samarbetet sker i
samband med vård av fornlämningar och na
turreservat. Länsstyrelsen i Jämlands län menar
att de ekonomiska medlen är låsta inom respek
tive kompetensområde varför samarbetet inte
är vad det borde vara. Inom Västerbottens län
har kampanjen ”Levande landskap” lett till att
vård och rådgivning har anpassats till områdets
tidigare bruk, hävd och historia. Kommunerna
framhåller översiktsplanen som ett område för
överbryggande samarbete. Även kommuner
som har nämnt att de egentligen inte genomför
denna typ av arbete menar att de har ett pågå
ende samarbete.
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4.4. Traditionell kunskap i
rovdjursförvaltning
Efter att ha varit i stort sett frånvarande un
der ett antal decennier under andra hälften av
1900-talet så började populationerna av stora
rovdjur åter öka i Sverige. Detta ledde till också
till ökade konflikter mellan människor och rov
djuren. Konflikterna har också utpekats som en
polarisering mellan stad och landsbygd. Ämnet
är oerhört infekterat och svårgenomträngligt och
många har väldigt fasta åsikter om det (Torp,
2000). Alla åsikter är inte nödvändigtvis fakta
baserade utan mycket är emotionella yttringar.
Konflikterna ledde till att en rovdjursutredning
tillsattes, som antog namnet ”Sammanhållen rov
djurspolitik”. I utredningen har man kontaktat
en mängd olika människor och fått många syn
punkter. Man konstaterade bland annat att:
Vissa, inte minst jägare och renskötare,
anser att beslut om jakt efter rovdjur fattas
alltför långt ifrån dem som faktiskt berörs
av rovdjursförekomsten. I stället för att
Naturvårdsverket fattar beslut anser man
att besluten bör fattas på kommunal eller i
vart fall länsstyrelsenivå. En del jägare har
ansett att jägarna själva skall få avgöra i
vilken utsträckning jakt skall bedrivas och
en del renskötare att samebyarna ska få
avgöra saken

Man föreslog också att samtliga länsstyrelser i de
län där det finns stora rovdjur bör bilda rovdjurs
grupper. I vilka det bör ingå representanter för
länsstyrelsen, kommuner, polismyndighet, jägar
organisationer, ideella naturvårdsorganisationer,
tamdjursägare, samebyar och markägare. Dessa
grupper skulle vara rådgivande när det gäller
länsstyrelsernas arbete med rovdjursfrågor. Ut
redningen konstaterade att såväl rennäringen som
fäbodbruket är prioriterade aktiviteter och att de
därför kräver särskild hänsyn i utformandet av en
ny rovdjurspolitik. Vidare ansågs det viktigt att
även frigående tamdjur på skogsbete bör vara be
rättigande till ersättning vid rovdjursskador. Vid
tiden för Rovdjursutredningen hade fäbodbruket
ännu inte varit särskilt utsatt för rovdjursskador,
men man förutsatte att detta förhållande skulle
komma att förändras. Rovdjursutredningen be
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räknar ersättning för rovdjursskador på rennä
ringen utifrån värdet av en död ren, uppskattning
av hur många renar som dödas av rovdjur varje år
och det merarbete som ett rovdjursangrepp orsa
kar. Målet är ”full ersättning för de ekonomiska
förluster som rovdjuren orsakar”. För annan
tamdjursskötsel gäller att ett förslag om bidrag
för förebyggande åtgärder samt ersättning för
dödade och skadade djur. Det gäller även för djur
på fritt skogsbete (SOU 1999:146). I utredningen
framgår det ingenting om huruvida skador på
skogsbetande djur även inkluderar stress för
djuren vid närvaro av rovdjur.
Rovdjursutredningen (SOU 1999:146) före
slog en ökad forskningsinsats rörande de stora
rovdjuren, men inget av förslagen innehöll någon
koppling till traditionell kunskap eller medverkan
av ursprungs- och lokalsamhällen. Som bilaga till
rovdjursutredningen presenterade Olov J. Sikku
ett inlägg om ”Traditionell samisk kunskap om
rovdjur” baserat på hans intervjustudier, som
borde ha kunnat visa på vilken nytta man kan ha
av traditionell kunskap och en ytterligare kart
läggning av densamma. Det har också gjorts en
norsk studie av orsaker till mortalitet hos renar i
Nord-Trøndelag med hjälp av radiosändare un
der ett år, som har viss relevans. Av de märkta
vuxna renkorna dog 18,3 procent under studien
och 40,5 procent av dessa blev rovdjursdödade.
Samma siffror för årsgamla renar var 20,2 pro
cent respektive 66,7 procent och för kalvar 31,0
procent respektive 75,3 procent. Av totalmor
taliteten orsakades 39,3 procent av lodjur. Från
samma område har man visat att renar utgör 28,1
procent av lodjurens totala diet. Man frågar sig
till hur rennäringen i dess nuvarande form kan
överleva ekonomiskt i kombination med full
följandet av olika internationella överenskom
melser rörande rovdjur (Nybakk, m.fl., 2002).
Resultaten stämde väl överens med de siffror
som renägarna rapporterade in till myndighe
terna i samband med ”Melding om rindrift”,
så även om renskötarna inte alltid hittade de
försvunna renarna hade man ändå en god bild
över andelen rovdjursdödade (Kommunikation
med försteamanuens Tor Kvam vid Høgskolen
i Nord-Trøndelag, Steinkjer i Norge).

I sitt betänkande (Dnr 410-1079-00 Nf)
rörande Rovdjursutredningen konstaterade
Naturvårdsverket att man fann utredningens
indelning att ”vid sidan av renskötseln definiera
två former av annan tamdjursskötsel (5.4): van
lig djurhållning och fäbodbruk” oklar. Man ville
istället markera att:
Till den kategori djurhållning utredningen
låter fäbodbruket representera borde
föras allt fritt skogsbete eller skogsbete i
stora hägn. Det är emellertid inte enbart
inom fäbodbruket som fritt skogsbete
förekommer. Sådant bete, direkt från
gård, förekommer i viss utsträckning i
hela landet eller, i norra Sverige, även
med utgångspunkt också från en så kallad
sommarladugård, belägen ett stycke från
vinterladugården. Sådana jordbruksmiljöer
där fritt bete också förekommer är
exempelvis fjällägenheter, finngårdar,
skärgårdsjordbruk och mindre skogsgårdar.
En gemensam nämnare för dess miljöer
är deras mer eller mindre isolerade läge,
där fjällägenheter och fäbodar torde vara
extremerna. Fäbodarna har dessutom
en särställning genom att vara delar av
jordbruksföretag med brukningscentra ofta
långt från fäbodarna.

Naturvårdsverket menade emellertid precis
som utredningen att rovdjurspolitiken borde
utformas så att konsekvenserna för ”fäbod
bruk och verksamheter i andra marginella
jordbruksmiljöer” vägs in. Vidare konstatera
des att de områden som samerna anses ha sed
vanerätt till renbete är under rättslig prövning
och att betestrycket på olika områden är olika.
Renskötselområdet borde därför enligt Natur
vårdsverket avgränsas tydligare. Man framhöll
vidare att Rovdjursutredningens förslag om att
tala om ersättning för skador är ett steg tillbaka
jämfört med ersättning för rovdjursförekomst. Na
turvårdsverket menade också att ersättning för
skador på tamdjur, vilthägn och bikupor enbart
bör utbetalas endast om förebyggande åtgärder
har genomförts.
Regeringens proposition ”Sammanhållen
rovdjurspolitik” (Prop. 2000/01:57) samman
fattade läget och gav de politiska ramarna för
framtiden. I bakgrunden till situationen konsta
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terades svårigheterna att bedriva en ekonomiskt
lönsam renskötsel och man framhöll att:
Exakt hur många renar som årligen dödas
av rovdjur vet man inte säkert men det
kan röra sig om 20 000–30 000. Den årliga
slakten ligger för närvarande på ca 50
000 renar. Det totala antalet livrenar, dvs
renar som inte tagits ut till slakt utan som
används i produktionen, uppgick 1998 till
230 000. Rovdjursförekomsten skapar även
andra olägenheter för renskötseln. Vid
rovdjursangrepp kan t.ex. renarna drivas
bort från ett betesområde.

Man poängterade också den oro för skador i
samband med ökande rovdjursstammar som
man kände inom fäbodrörelsen. Vad gällde mi
nimimål för populationerna av de olika rovdju
ren så placerade sig regeringen mellan det som
forskare uppfattade som genetiskt möjligt och
det som olika intressegrupper, bl.a. brukarna och
renägande samer, ansåg acceptabelt. Här har ett
politiskt beslut fattats som åtminstone till viss
del kan anses vara förenligt med lokalsamhäl
lenas önskan. Även vad gällde beslutet rörande
rovdjurens utbredningsområden så togs hänsyn
till renskötselns utbredning. Man ansåg också att
det i de flesta fall var acceptabelt med en viss
skyddsjakt för att skydda näringarna, vilket kan
anses vara i linje med de önskningar som har
kommit från renskötare och jordbrukare. Vad
gällde bidrag och ersättningar kan man konstatera
att regeringen har strävat efter att tillmötesgången
de remissinstanser som kan anses representera
lokalsamhällena. Man fann det lämpligt att även
tamdjur på fritt skogsbete borde inkluderas i
skaderegleringssystemet under förutsättning att
egendomen ingick i näringsverksamhet. Dess
utom fanns det skäl att inkludera sälskador på
fisk i fiskeredskap, men inga skador på andra
vilda djur. Man framhävde också det stora forsk
ningsbehovet och konstaterade att:
Medel för finansiering av rovdjursforskning
kan sökas från olika organ. Organen som
förmedlar forskningspengar har något
olika inriktning. Naturvårdsverket har
forskningsmedel främst för tillämpad
forskning av kortsiktig natur. För
grundforskning inom området har det
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bildats ett nytt forskningsråd för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande.
För programinriktad verksamhet förfogar
MISTRA över forskningsmedel. Därtill
kommer viltforskningsnämnden och
privata forskningsmedel från t.ex. WWF,
Jägareförbundet och särskilda fonder.

Det är sannolikt förknippat med svårigheter att
få forskningsmedel rörande traditionell kunskap
och rovdjur från de större anslagsgivarna som
exemplifieras här. De forskningsstudier som
normalt finansieras av dessa organ är nästan
uteslutande betydligt mer naturvetenskapligt
fokuserade. Detta förefaller överensstämma med
de svar som Centrum för biologisk mångfald
har fått på förfrågningar till forskningsråd och
andra anslagsgivare (se kapitel 6. Olov J Sikkus
studie av traditionell samisk rovdjurskunskap
finansierades av Mitthögskolan, WWF och sa
miska EU Mål-6-pengar (Sikku, 1999 & 2000).
Även om man hade tagit hänsyn till lokalsam
hällenas åsikter i vissa fall fanns det för övrigt
inte någonstans något uttalat hänsynstagande till
traditionell kunskap i propositionen. Riksdagen
biföll betänkandet rörande en sammanhållen
rovdjurspolitik (Rskr. 2000/01:174).
Diverse beslut och avslag om skyddsjakt
på varg som Naturvårdsverket har fattat från
februari 2002 till januari 2004 granskades efter
inslag av hänsyn till traditionell kunskap eller
lokala traditionella näringar. Inga inslag på til�
lämpning eller hänsynstagande av traditionell
kunskap kunde konstateras, men man har strävat
efter att ta hänsyn till de traditionella näringarnas
villkor. Man tog även särskild hänsyn till de olika
vargarnas potentiella genetiska bidrag till den
skandinaviska vargstammen (Dnr. 411-56-02 Nf,
411-1473-02 Nf, 411-4276-02 Nf, 411-4349-02
Nf, 411-5473-02 Nf, 411-5527-02, 411-4907-02,
411-4831-02 Nf, 411-58-03 Nf, 411-1342-03 Nf,
411-2102-03 Nf, 411-6215-03 Nf, 411-6270-03,
411-7048-03 Nf).
Utredningen av artikel 8j har fått några
förslag till hur man skulle kunna ta hänsyn till
traditionell kunskap i frågan om skyddsjakt. Den
viktigaste och sannolikt mest trovärdiga gällde ett
konsekvent urval och selektion i samband med
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jakt genom att i första hand koncentrera den på
de mest störande individerna. Därigenom kunde
man så småningom skapa en skygg population
som undvek mänsklig verksamhet och beträf
fande björn dessutom var uttalade vegetarianer.
För utövande av sådan riktad skyddsjakt fordras
i dagens läge behövs en detaljerad kännedom
om olika rovdjursindivider och familjegrupper.
Detta kan göra det nödvändigt med för ända
målet särskilt utbildade jägare. Även i samband
med traditionell jakt vid åtel finns en mängd mer
eller mindre tillförlitlig kunskap dokumenterad.
Genomförs åteljakten med omdöme kan den
verka ytterst selektivt och de rovdjur som drab
bas av den kan omöjligt bli långsiktigt tillvanda
eller föra någon förvärvad kunskap om åtling
vidare. Dessa exempel borde kanske kunna ut
vecklas genom systematisk insamling av traditio
nell kunskap, förslagsvis genom att ett särskilt
uppdrag läggs på Viltskadecenter vars viktigaste
uppgift är att samla in kunskap om viltskador
och lämna råd till myndigheter, organisationer,
enskilda näringsidkare och allmänheten om hur
viltskador kan förebyggas.
För att ta hänsyn till brukarnas åsikter
instiftade Naturvårdsverket ett råd för rov
djursfrågor. Detta råd ”Rovdjursrådet” ska
vara ett rådgivande organ för samråd i rov
djursfrågor. I rådet ska man diskutera över
gripande policyfrågor, inventeringsarbete
och rovdjursstammarnas utveckling. Rådet
ska också bidra till att öka förståelsen mel
lan olika intressegrupper och myndigheter
samt intressegrupper emellan. Medlemmar i
rådet är representanter för WWF Världsna
turfonden, Naturskyddsföreningen, Svenska
Rovdjursföreningen, Jägarnas Riksförbund,
Svenska Jägareförbundet, Skogsindustrierna,
LRF Lantbrukarnas Riksförbund, Fäbodbru
karna och SSR Svenska Samernas Riksförbund
samt Länsstyrelserna, Viltskadecentrum och
Naturvårdsverket. Vidare har även varje läns
styrelse med sådana problem inrättat liknande
regionala råd eller grupper.
Rovdjursrådet ska diskutera frågor om rov
djurspolitiken och ska bryta åsikter kring svåra
frågor. Det är bra om rådet når enighet, men

behovet av konsensus ska inte övervärderas.
Man betonar rådets och de regionala rovdjurs
gruppernas roll för att minska avståndet mellan
beslutsfattare och befolkning. Myndigheterna
behöver tidigt få inspel från intressegrupper och
därmed minskas polariseringen i debatten på ett
välbehövligt sätt. Det räcker inte med ensidig
myndighetsinformation, utan kommunikation
och dialog är viktiga för att rovdjurspolitiken
ska kunna förankras. En slutsats är att det är
viktigt att söka principiella ställningstaganden
så att gruppen blir mer än ytterligare en diskus
sionsgrupp.
Genom att LRF, Fäbodbrukarna och SSR
ingår i Rovdjursrådet finns möjligheter att föra
fram frågor som berör både ursprungliga och
lokala samhällen med traditionella livssätt. Ett
rådsmöte har genomförts på en fäbod och ett
kommande är planerat till ett sameviste. Från
SSR har bättre utbildning av inventerare efter
lysts, där bl.a. förståelsen för traditionella verk
samheter behöver fördjupas, och inkonsekvent
hållning till vargförekomst och vargföryngringar
i renskötselland påtalats. Ersättningen för varg
anses även vara för dålig. Fäbodbrukarna har
sökt uppmärksamma på skillnader i tillmötesgå
ende mot lokala samhällen av en urbefolkning
jämfört med den lokalbefolkning som fäbodbru
karna representerar, t.ex. rörande ersättningen
för rovdjursstörningar. Här bör Rovdjursrådet
och Viltskadecenter kunna spela en pådrivande
roll. Möjligen har problemet hittills inte upp
märksammats tillräckligt genom att Sametinget
har Viltskadecenters roll när det gäller liknande
uppgifter inom renskötsellandet.
Viltskadecenter bildades 1996 på uppdrag av
Naturvårdsverket. Dess viktigaste uppgift är att
samla in kunskap om viltskador och förmedla
den genom information och utbildning. Det är
ett serviceorgan för myndigheter, organisatio
ner, enskilda näringsidkare och allmänheten.
Viltskadecenter fick ett antal frågor kopplat till
artikel 8j och rovdjursfrågorna, vilka besvarades
utifrån centrats ansvarsområde, dvs ”jordbruk
och skogsbete i samband med fäbodbruk”.
Viltskadecenter bedömde att de ännu inte hade
stött på lokal folklig kunskap som kunde vara
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till nytta inom rovdjursförvaltningen eller vid
skadeförebyggande åtgärder. Frågorna hade dis
kuterats, men den enda traditionella strategi som
man bedömde ha effekt var bruket av herdar.
Man var emellertid öppen för möjligheten att
”dold” lokal kunskap skulle kunna finnas samt
vara till nytta i dagens rovdjursförvaltning. Man
ansåg inte att ursprungs- eller lokalsamhällena
var tillräckligt representerade i beslutsprocessen
av frågor rörande rovdjur och skadeersättning,
vilket förklarades av att de sannolikt inte hade
hörts och synts i debatten på samma sätt som
exempelvis jägarna. Viltskadecenter var inte
bekant med arbetsplanen rörande artikel 8j och
hade således inte heller tagit ställning till sin roll
som myndighet inom det arbetet.
Som ett resultat av rovdjursutredningen
äskade Naturvårdsverket ytterligare medel för
att kunna genomföra förstärkta informationsin
satser om de stora rovdjuren (Naturvårdsverket,
2002). Detta för att kunna genomföra projekt
som förankrade acceptansen för stora rovdjur
hos lokalbefolkningen i rovdjurens naturliga
utbredningsområden. Man menade att det inte
räckte med enkel faktainformation utan att man
behövde utveckla diskussioner, dialoger och oli
ka samverkansformer kring viltförvaltningen. De
tre föreslagna rovdjurscentra skulle tillsammans
med Viltskadecenter kunna samordna sina insat
ser i ett nätverk för rovdjursinformation och fö
rebyggande åtgärder. Därför uppskattade Natur
vårdsverket att man årligen behövde 8 miljoner
kronor för egna och framför allt andras insatser
rörande information om rovdjur. Man menade
också att det förekom brister i de existerande
informationssatsningarna och att dessa skulle
åtgärdas med enkel faktaförmedling (t.ex. bro
schyrer, utställningar), anpassat beslutsunderlag
(t.ex. information och utbildning till näringen),
orientering om sammanhang (t.ex. skolsatsning
ar, studiecirklar, utställningar och rovdjurscen
trum) samt processledning vid aktörssamverkan
(t.ex. Naturvårdsverkets rovdjursråd, regionala
rovdjursgrupper och ”samverkan med samer,
jägare m.fl.”). De tre rovdjurscentra är beräk
nade att ha ett driftsunderskott på cirka 9–10
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miljoner som är tänkta att täckas med statsbidrag
(Naturvårdsverket, 2002).
Trots att sälen inte räknas till de stora rovdju
ren finns det all anledning att åtminstone kom
mentera den i samband med artikel 8j. Såväl sälen
som de stora rovdjuren orsakar ekonomiska av
bräck för lokalbefolkningar som ägnar sig åt tra
ditionella näringar och väcker därigenom samma
känslor. I äldre tider har man nyttjat sälen som
en naturresurs, men samtidigt har det förekom
mit konflikter med framför allt fiskerinäringen
(Svanberg, 2001). Efter att gråsälpopulationen
har varit mycket låg under 1960- och början av
1970-talen började stammen åter att öka runt
1975 (Naturvårdsverkets nationella förvaltnings
plan, dnr. 402-2695-01 Nf). Från att ha rört sig
om drygt 3 000 djur i början av 1970-talet har
populationen stigit till minst 13 000 gråsälar 2003
(Bjurholm, 2003). Under de senaste decennierna
har samtidigt problemen med sälarnas negativa
inverkan på fisket åter blivit allt mer aktuellt.
På Västkusten orsakas de flesta sälskador av
knubbsäl medan gråsälen är värst i Östersjön.
Under debatten som har följt på detta har yr
kesjägarna hävdat att jakt är den enda rimliga
lösningen på sälskadorna (Expressen 1995-0707, s. 22; 2001-05-04, s. 19, 2001-08-01, s. 6).
Under 1997 beviljade Naturvårdsverket jakt på
trettio gråsälar för vetenskapliga ändamål. Stu
diens resultat var att skyddsjakt vid fiskeredskap
har effekt på sälskadorna under en kort period
eftersom nya sälar kommer till området. Under
år 2000 beviljade man emellertid tre tillstånd för
skyddsjakt på fem gråsälar. Samma år uppskat
tades kostnaden för sälskador till mellan 25
och 50 miljoner kronor, dvs. 10–20 procent av
kustfiskets totala fångstvärde. Naturvårdsverkets
”Nationell förvaltningsplan för gråsälbeståndet
i Östersjön” (Dnr. 402-2695-01 Nf) innehåller
få referenser till eventuell traditionell kunskap
om säl varken vad gäller förebyggande åtgärder
eller förvaltning. Den utgår framför allt från ett
myndighets- och forskarperspektiv. I samband
med skyddsjakten har man emellertid tagit hän
syn till den traditionella kunskapen förknippad
med säljakt. Detsamma gäller Naturvårdsverkets
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beslut gällande skyddsjakt (Bjurholm, 2002 &
2003).
Att det åtminstone på finska sidan om
Bottenviken finns en viss traditionell kunskap
förknippad med säljakt kvar vilket har upp
märksammats i dagspressen under senare år.
(t.ex. DN 1994-06-26, s. C6, 2001-07-30, s. A5;
Hufvudstadsbladet 2003-04-02, s. 7). I Norge
menas det emellertid att utvecklingen från frijakt
(fram till 1996) till licensjakt på gråsäl har haft en
förödande effekt på gamla traditioner och kun
skaper eftersom säljakten håller på att förvandlas
till ”en sorts idrottsgren” (Hufvudstadsbladet,
2003-04-02, s. 7). Även mellanskarven skulle
kunna förtjäna ett mer ingående omnämnande
på grund av de känslor och åtgärder den väcker
bland exempelvis skärgårdsfiskare och andra
kustbor. I dagstidningarna har man under de
senaste tio åren kunnat läsa mycket om skär
gårdsbornas ovilja mot skarven och de har
förekommit ett flertal rapporter om nedsågade
boträd och plundrade bon (Expressen 199104-01, s. 16; 1993-05-25, s. 11; 2000-07-24, s. 2;
Dagens Nyheter 1993-05-22, s. A5; 1993-05-23,
s. A5; 2003-07-29, s. A5). Liknande rapporter
finns från Finland (Hufvudstadsbladet 200306-19, s. 4). Tidningen Expressen (1993-05-29,
s. 16) ger en skildring av utvecklingen fram till
den situation som dagens yrkesfiskare har varit
vana med:
I slutet av 1800-talet hade
skärgårdsbönderna lyckats utrota skarvarna
från den svenska kusten – just genom
attacker som den på Gåsö: mot boträd och
ägg.
Skarven försvann men inte skarvhatet.
(–––)

När så populationen av mellanskarv ökade under
1980- och 1990-talen samtidigt som fiskbestån
den minskade ansågs kopplingen vara klar, men
från vetenskapens sida finns åsikten att skarven
inte påverkar yrkesfisket i den omfattning som
skärgårdsfiskarna menar (Dagens Nyheter,
2000-04-28, s. C1). Fiskeriverket har å andra
sidan rapporterat möjligheten att skarvkolonier
kan orsaka lokal utrotning av abborre (Dagens
Nyheter, 2001-02-15, s. A6).

Inom Centrum för biologisk mångfalds ut
redning och projektet ”Människan, djuren och
växterna: etnobiologi i Sverige” anordnades i juni
2003 ett symposium i Järvsö med titeln ”Vilda
djur till förtret och fördärv: konflikternas etnobi
ologi”. Där möttes forskare och lokalbefolkning
i diskussioner om likheter och skillnader mellan
hur människan möter djur som konkurrerar om
utrymmet, allt från de fyra stora till vägglöss och
kackerlackor. I många fall är känslorna för dessa
djur likartade oavsett storlek på såväl organismen
som den ekonomiska skadan den åstadkommer.
Historiker och etnologer kunde konstatera att
det finns en lång tradition av heta känslor för
dessa djur och att de folkliga har flödat när det
gäller konstruktion av olika kontrollmetoder.
De fällor som har konstruerats för att döda
de stora rovdjuren är i det närmaste identiska
med dem som har satts samman för råttor och
möss. I och med att symposiet hölls i Hälsing
land kom diskussionerna till stor del att kretsa
runt fäbodrörelsens problem med skogsbete och
rovdjursnärvaro samt vilken typ av traditionell
kunskap som hanterar dessa konflikter och hur
myndigheterna skulle kunna underlätta för de
traditionella brukarna. Några lösningar kunde
knappast presenteras men symposiet kanske
kan ha hjälpt till att öppna för framtida diskus
sionslösningar. Det är ett mycket stort antal
djur som orsakar konflikter med människans
intressen och väcker olustkänslor. Det är inte
omöjligt att kartläggningar av traditionella kon
trollmetoder kan föra in fungerande lösningar i
dagens problembild.

4.5. En levande skärgård
I regeringens proposition ”Hållbart fiske och
jordbruk” (Prop. 1997/98:2) konstaterades att:
det småskaliga traditionella fisket i världen
är genomgående på tillbakagång trots
målsättningar om motsatsen.

Man markerade vikten att följa Fiskeriverkets
aktionsplan för att uppnå miljökvalitetsmålen
rörande hållbart fiske. Denna aktionsplan ”Fiske
riverkets sektorsmål för ekologisk hållbar utveck
ling” (Fiskeriverket, 1999:7) var Fiskeriverkets idé
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hur man skulle kunna uppnå miljökvalitetsmålen
”Levande sjöar och vattendrag” och ”Hav i ba
lans samt levande kust och skärgård”. Man kan
beskriva dokumentet som biologiskt eller fiske
ritekniskt material om Fiskeriverkets önskningar
vad gällde det svenska fiskets framtid. Man kan
konstatera en önskan om en förskjutning från
storskaligt trålfiske till havs mot ett småskaligt
kustnära fiske, vilket förhoppningsvis skulle leda
till en hållbar näring. Man framhöll att ett småska
ligt fiske ledde till mindre fångster, men av bättre
kvalitet. Man markerade att det storskaliga fiskets
hårda beskattning av exempelvis torskbestånden
innebar att fisken endast uppehöll sig i de kust
nära vattnen som mycket ung, vilket innebar att
det småskaliga kustfisket fick en sämre kvalitet
på fångsterna. Man ansåg att det var viktigt att
biologiskt säkra fiskbestånden eftersom det skulle
kunna möjliggöra extrainkomster till skärgårds
samhällena genom fisketurism. Små och fluktu
erade bestånd framhölls också leda till ”stora
strukturförändringar inom näringen med åtföl
jande konsekvenser för våra kustsamhällen”. Av
sikten var att utveckla mer selektiva fiskeredskap
inom såväl kust- som havsfisket. Man menade
också att man i sjöar och vattendrag i fjällvärlden
kunde konstatera att fritidsfisket hade beskattat
fiskbestånden hårt, vilket innebar att man hade
förändringar i beståndsstrukturen eller minskad
medelvikt. Man föreslog också att:
Samhällets stöd till kustfisket kan riktas
till fisken/regioner där fisket kan vara
långsiktigt lönsamt och utan allvarliga
miljöeffekter.

Man avsåg också att genomföra aktionsplaner
för exempelvis den vilda laxen och ålen, vilket
skulle leda till bättre situation för näringen,
både yrkesfiskarna och distributionsledet in
kluderat. Fiskeriverket ville också ha ett särskilt
utbildningsprogram för de som skulle arbeta i
fiskerinäringen och att det skulle innehålla ma
rinbiologi så att de blivande yrkesfiskarna skulle
ha ”en bättre förståelse för fiskets inverkan på
miljön”.
De flesta av Sveriges skärgårdar
hyser bofast befolkning sedan många
hundra år tillbaka. Redan de första
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människorna i skärgården sökte sig dit
för naturresursernas skull. Man fiskade,
jagade och bröt mark för odling. Djuren
fick beta i skogen och längs stränderna.
Byggnader uppfördes för bostäder och
djur på platser med skyddade lägen.
Båthus och fiskebodar uppfördes vid
vattnet. Skärgårdslandskapet formades på
så vis av människans aktiviteter genom
ett samspel mellan det redan existerande
landskapet och den tekniska, sociala och
ekonomiska utvecklingen. Många naturoch kulturvärden som vi idag uppfattar
som genuina och karakteristiska, har
alltså uppstått av människans strävan att
försörja sig. Människans närvaro och
levnadsförhållanden speglas också genom
ägostrukturer, ortnamn, traditioner m.m.

Dessa rader är hämtade ur Miljövårdsbered
ningens betänkande ”Levande skärgård” (SOU
2000:67) som bl.a. sammanfattade de regionala
miljö- och hushållningsprogram för vissa av
Sveriges skärgårdsområden, som var resultatet
av betänkandet ”Hållbar utveckling i Sveriges
skärgårdsområden” (SOU 1996:153). Man
konstaterade att skärgården utgör en avfolk
ningsbygd och att:
Skärgårdsbefolkningens möjligheter att
försörja sig genom traditionella näringar
såsom skärgårdsjordbruk och kustfiske
har försämrats och därmed möjligheterna
att hålla odlingslandskapet i hävd och
traditionell bebyggelse i stånd.

Detta innebär att skärgården håller på att förvand
las till en zon för säsongsboende och friluftsliv.
Denna situation leder till både situationer med
intressekonflikter och ett ömsesidigt beroende
eftersom de bofasta tillhandahåller tjänster som
sommargästerna önskar samtidigt som sommar
gästerna möjliggör inkomster för de bofasta.
Miljövårdsberedningen bedömde att det var
”angeläget att stödja skärgårdsborna i deras an
strängningar att utveckla näringar och produkter”
samt att boendesituationen för permanentboende
även fortsättningsvis ses över. Detta berodde
delvis på boendekostnaderna i skärgårdsmiljöer.
Betänkandet framhöll vidare att:
Skärgårdslantbruket är idag inte
konkurrenskraftigt. I flera av programmen
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föreslås att villkoren för skärgårdslantbruket
och skärgårdslantbrukarna särskilt ska följas
upp och utredas.

I flera av de regionala miljö- och hushållningspro
grammen fanns ”en koppling mellan EU:s struk
turfonder, ett långsiktigt bevarande av skärgårdens
kulturlandskap och den biologiska mångfalden”,
vilket ansågs värt att beakta. Man reflekterade
även om en ”långsiktigt hållbar besöksnäring” i
skärgårdens kulturlandskap är viktig för den lokala
ekonomin, men framhöll även att:
Ett upprätthållande av skärgårdens
natur- och kulturvärden förutsätter en
bofast befolkning som är verksam inom
traditionella näringar.

Man konstaterade att det fanns ett behov att
utveckla arbetssätt där man i samverkan kunde
finna lösningar på hur natur- och kulturvärdena
bäst kunde hävdas i jord- och skogsbruket.
Därför föreslogs att Jordbruksverket, Riksan
tikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Skogs
styrelsen tillsammans utredde naturvårdsavtal/
nyttjanderättsavtal inom både jord- och skogs
bruk som ett komplement till andra skyddsåtgär
der. Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet
föreslogs också få i uppdrag att i samverkan
senast 2005 utarbeta:
en nationell strategi för hur kust- och
skärgårdsområdenas samlade natur-, kulturoch rekreationsvärden bör bevaras, vårdas,
nyttjas och utvecklas långsiktigt.

Miljövårdsberedningen föreslog dessutom att
Fiskeriverket skulle bedöma industrifiskets in
verkan på fiskförekomsten i skärgårdarna samt
föreslå fångstkvoter för småskaligt kustfiske,
främst för torsk. Denna analys genomfördes och
rapporten ”Småskaligt kustfiske och insjöfiske”
kom år 2001. I de regionala miljö- och hushåll
ningsprogrammen föreslog länsstyrelserna i Ble
kinge län, Kalmar län och Östergötlands län att
man skulle övergå till småskaligt kustfiske med
strukturstöd under en övergångsperiod. Även
EU:s ministerråd rekommenderade en särbe
handling av det småskaliga kustfisket efter som
det främjade både sysselsättning och hållbara
fiskeuttag. Flera av länsstyrelserna diskuterade
också lokal förvaltning av fiskresursen.

Länsstyrelserna i Östergötlands och Kalmar
län menade att skärgårdsbefolkningen borde
inkluderas i skötsel och man föreslog att reger
ingen borde:
införa en ersättning från samhället till
brukare som på ett överenskommet
och planlagt sätt vårdar landskapet och
bibehåller skärgården som nationalklenod.
Vidare föreslås att avtal upprättas med
skärgårdslantbrukare om skötsel av
värdefulla områden för att långsiktigt trygga
en god hävd av markerna.

Miljövårdsberedningen betonade också:

att det är angeläget att ge också
skogslandskapet en historisk förankring
för att förstå vilka skötselkrav som ska
ställas i syfte att bevara natur-, kultur- och
rekreationsvärdena. För skogslandskapet
gäller liksom för odlingslandskapet att flera
av de biotoper, som idag anses värdefulla,
är resultatet av hur skogen tidigare har
brukats. Det är därför angeläget att utveckla
miljöindikatorer som också beaktar
kulturbetingad påverkan på skog, dvs
biologisk mångfald till följd av småskaliga
skogsbruksmetoder och skogsbete.

Betänkandet innehöll många goda intentioner
vad gällde bevarandet av de traditionella nä
ringarna i skärgårdslandskapet samt insikten
om bostads- och skattepolitikens effekter på
en levande skärgårdsmiljö. Man måste emel
lertid tolka det så att eventuellt bevarande eller
spridande av traditionell kunskap, innovationer
och sedvänjor indirekt får genomföras i sam
band med strävan att möjliggöra för en bofast
skärgårdsbefolkning.
I Naturvårdsverkets ”Nationell förvaltningsplan
för gråsälbeståndet i Östersjön” (Dnr. 402-269501 Nf) konstateras att:
Fisket i östersjön har traditionellt
dominerats av ett småskaligt fiske med nät
och fasta redskap, ofta kombinerat med
jordbruk eller säljakt. Sådant fiske kallas
kustfiske. ( – – – ) Kustfisket är fortfarande
utbrett i skärgårdsområdena och har lokalt
stor betydelse som en av de få kvarvarande
naturliga sysselsättningsmöjligheterna
i annars avfolkningshotade samhällen.
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Räknat som fångstkvantitet bidrar kustfisket
i jämförelse med det storskaliga trålfisket
med en liten del av infiskningen när det
gäller strömming och skarpsill. Däremot
är kustfiskets andel väsentlig för de flesta
andra fiskarter med högt saluvärde. På
Västkusten är gränsen mellan kustfiske och
storskaligt fiske mer flytande. Där finns
inte heller samma tradition av säsongsfiske
kombinerat med jordbruk.

Naturvårdsverket menar att sådant kustfiske bör
gynnas av samhället eftersom detta fiske är mer
selektivt och ger en högre fångstkvalitet av större
fiskar än havsfisket, vilket ger möjlighet att skapa
ett hållbart resursutnyttjande. Det ger även fler
arbetstillfällen utifrån en begränsad fiskresurs.
Kustfiskarna utgör knappt hälften av Sveriges
fiskare och fiskade upp ungefär 3 procent av den
totala fångstmängden, vilket utgjorde nästan en
femtedel av fångstvärdet i kronor räknat. Åldern
på yrkesfiskarna ökar och medianåldern 1999 på
Västkusten var 41 år och på Ostkusten 50 år.
I Fiskeriverkets rapport ”Småskaligt kustfiske
och insjöfiske – en analys” (Fiskeriverket 2001)
omfattade det yrkesmässiga fisket med båtar
som åtminstone till 90 procent gjorde fångst
resor kortare än ett dygn. Det småskaliga fisket,
inklusive insjöfisket, motsvarade enligt Fiskeri
verkets beräkning av cirka 5,4 procent av den
totala kvantiteten men cirka 24 procent av det
totala värdet. Om man bara räknade konsum
tionsfisken motsvarade det småskaliga nästan 20
procent av fångsten och ungefär 32 procent av
värdet. Därutöver kommer den fångst som görs
av fiskare utan yrkesfiskelicens, vilka inte har
krav att rapportera in sin fångst. Fiskeriverket
definierade sex olika fisketyper i Östersjön (laxoch sikfällor i Bottniska viken, strömmings- och
sikfiske i Bottniska viken, trålfiske efter siklöja,
garnfiske efter torsk och piggvar, blank- och
gulålsfiske i Östersjön samt nät- och ryssjefiske
i Östersjön och Bottniska viken), sex olika typer
på Västkusten (gulålsfiske, havskräftfiske med
burar, hummer- och krabbfiske, småskaligt
trålfiske, blandfiske samt vadfiske med ljus)
och sedan tillkom dessutom insjöfisket. Med
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blandfiske menades användningen av olika
redskapstyper, t.ex. garn, fasta redskap, ryss
jor, landvad, backor, tinor och handredskap.
Analysen omfattade bedömningar av fiskbe
stånden, bifångsterna och hållbarheten för de
olika fiskena. Man kommenterade även lokal
eller regional förvaltning och markerade att
dessa sammanhang var det av yttersta vikt att
formerna klarades ut, t.ex. vilka som borde delta
i besluten. Eftersom det fria handredskapsfisket
påverkade bestånden och var under utredning
rekommenderade Fiskeriverket att man invänta
de utredningen innan beslut om regeländringar
rörande förvaltningsformerna. Det fanns emel
lertid få referenser till att Fiskeriverket ansåg att
fiskarna skulle besitta en traditionell kunskap
om fiskemetoderna eller fiskbestånden som i
sig kunde vara värd att bevara.
I regeringens skrivelse ”En samlad naturvårds
politik” (Skr. 2001/02:173) påtalades att:
Arbetet med regionala miljö- och
hushållningsprogram för skärgårdsområden
bör fortsätta. Detta arbetssätt ger
förutsättningar att skapa en samsyn på hur
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv
kan utvecklas inom ramen för en hållbar
utveckling i skärgården.

I propositionen ”Kust- och insjöfiske samt
vattenbruk” (Prop. 2003/04:51) utvecklade
regeringen ytterligare den nationella politiken
inom området kust- och insjöfiske. Avsikten
var att stärka och utveckla dessa verksamheter i
en ekologisk, ekonomisk och social hållbar rikt
ning i enlighet med de svenska miljömålen och
önskan om en landsbygdsutveckling. Målet var
en näring som nyttjade biologiskt säkra bestånd.
Man framhöll att:
Ett lokalt bedrivet kust- och insjöfiske
samt fritidsfiske och vattenbruk ger ökade
förutsättningar för vidmakthållande och
utveckling av en social och kommersiell
service i skärgården och annan glesbygd
och främjar därmed utvecklingen av en
levande landsbygd.

Det poängterades att småskaligt fiske skapade
förutsättningar för en vidmakthållen social och
kommersiell service. En lokal eller regional

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
förvaltningsform för resurserna framställdes
också som eftersträvansvärt. Det markerades
tydligt att man i dessa sammanhang var tvungen
att inkludera den sociala dimensionen. Under
förutsättning att den vilade på vetenskapligt
korrekta grunder. Dessutom ansågs fördel
ning av kvoterade fångster vara väsentligt för
att höja kvaliteten på fångsterna på bekostnad
av kvantiteten och på så sätt göra det möjligt
för den individuelle fiskaren att öka det ekono
miska värdet av sin fångst. I dag finns det över
300 hamnar i Sverige där det landas fisk. De
tio största svarar för cirka 90 procent av fångst
volymen. Man avsåg också att utveckla en mer
specifik yrkesfiskelicens som kunde vara knuten
till särskilda former av fiske, olika arter eller sär
skilda områden. Detta skulle kunna möjliggöra
binäringsfiske och en föryngring av fiskarkåren,
vilket sågs som viktigt på landsbygden. Det fram
hölls också att det till viss del rådde en konkur
renssituation mellan småskaliga yrkesfisket och
fritidsfisket, men regeringen bedömde att det
var viktigt att det fanns en balans mellan de två.
Man såg ingen anledning att ändra på det fria
handredskapsfisket, men vissa förslag till red
skapsbegränsningar, t.ex. antalet hummertinor,
inom fritidsfisket fanns, vilka ska bearbetas och
genomföras av Fiskeriverket.
Under hösten 2003 utkom Naturvårdsverkets
rapport ”Hav i balans samt levande kust och
skärgård: Underlagsrapport till fördjupad utvär
dering av miljömålsarbetet” (Naturvårdsverket,
2003b). Det är en fördjupad utvärdering av
miljökvalitetsmålen gemensamt genomförd av
Naturvårdsverket, Fiskeriverket och Riksantik
varieämbetet. Man inledde med konstaterandet
att människans aktiviteter inneburit en negativ
påverkan på havsmiljöerna. Fiskeflottans ökade
effektivitet under det sista decenniet och att ett
antal olika fiskbestånd överutnyttjades framhölls
som ett problem. Den effektivare trålningen or
sakade skador på bottnarna. Man ville sträva mot
ett starkare lokalt inflytande i förvaltningen av
fiskresursen. Vidare framfördes att trycket på
markanvändning i kust- och skärgårdsområden

fortfarande var högt i närheten av tätorter. Det
första delmålet gällde ett ökat antal skydds
värda havs- och skärgårdsmiljöer med skydd.
Ett antal områden som hade skyddats enligt
Ramsar-konventionen framhölls som lämpliga
för att bli marina reservat. Detsamma gällde ett
antal större kust- och skärgårdsområden. Man
ville även skapa ett antal fiskefria områden för att
gynna den biologiska mångfalden. Riksantikva
rieämbetet och Sjöfartsverket konstaterade att av
skärgårdens kulturvärden pekades tjugofyra fyrar
ut som tillhörande det nationella kulturarvet. I
andra delmålet pekades vikten att Riksantikva
rieämbetet utvecklade en strategi för hur kustens
och skärgårdens kulturarv och odlingslandskap
kan bevaras och brukas. Det poängterades att
detta var en miljömålsövergripande process.
Man menade att det var ett problem att många
traditionella kustsamhällen idag dominerades
av fritidsboende. Dessutom drabbades vissa
områden av överexploatering medan andra ris
kerade avfolkning. Man noterade att mycket av
problemen berodde på en omstrukturering av
de traditionella näringarna:
Nedläggning och omstrukturering av
jordbruket innebär bl.a. att stora delar av
det traditionella öppna landskapet riskerar
att växa igen.
I stort sett alla kustlän i landet sker en
stadig minskning av antalet yrkesfiskare,
Yrkesfiskarna tenderar att bli allt äldre och
utan återväxt kan näringen få svårt att klara
de nästkommande generationsväxlingarna,
Fiskbestånden minskar på grund av
miljögifter, övergödning och hårt
fisketryck vilket sätter ytterligare press
på fiskeindustrin. Värst drabbat är det
småskaliga fisket, men även inom det
storskaliga fisket finns en nedåtgående
trend.

Man menade därför att det krävdes insatser
som skapade intresse, engagemang och förstå
else för områdenas kulturvärden samt åtgärder
för att stödja de traditionella näringarna i våra
kust- och skärgårdsområden. Det framhölls att
stödformer för småskalig verksamhet inom tu
rism och näringarna fiske, skogs- och jordbruk
behövde diskuteras för att utveckla kulturmiljön
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i en positiv riktning. Man konstaterade vidare
problemen med bifångsterna av såväl fisk som
marina däggdjur och fåglar i inte tillräckligt
selektiva redskap. Intresset från allmänhet och
konsumenter rörande fisket och de nationella
miljömålen. Det framhölls vidare att:
Fisket är en naturlig del i ett kustsamhälle
och ett hållbart fiske är ett av de viktigaste
grundelementen i en levande kust och
skärgård. Det småskaliga kustfisket
avspeglar och utgör på ett sätt en indikator
på ett levande hav, och rymmer i många
fall också större förutsättningar för
långsiktig ekologisk hållbarhet. Det senare
grundas dels på att de fångstmetoder
som används i de flesta fall har en högre
grad av selektivitet dels på att fisket i stor
utsträckning bedrivs lokalt. Ett lokalt
bedrivet fiske tvingar fram en högre grad av
diversifiering och bättre förutsättning för
ansvarstagande.

I idéerna rörande regionala planer påpekades
speciellt att:
Småskaligt kustfiske gynnar sysselsättningen
och bidrar på så sätt till att upprätthålla
livskraften i fiskeberoende områden. (
– – – ) Genom att skapa förutsättningar för
ett modernt och uthålligt småskaligt fiske
som attraherar nya generationer fiskare kan
fiskeföretagen finnas kvar i kustsamhällena.

Man menade också att det egentligen fanns fyra
olika förvaltningsmodeller och att det pågick för
sök rörande de olika modellerna. I Aspöja i Öst
ergötland fick de lokala yrkesfiskarna gemensamt
förvalta gäddbestånden. Det framhölls också att
det var sport- och husbehovsfiskarna som stod
för det största uttaget av fisk i kustområdet.
Under januari 2004 offentliggjorde Fiske
riverket och Naturvårdsverket tillsammans en
utredning om fiskestopp i ett skyddat marint
område. Materialet inkluderade dels ”Bak
grundsmaterial för utredning av möjligheten att
införa fiskestopp i ett skyddat marint område”
(Manuskript till Fiskeriverket informerar) och
dels själva utredningen ”Utredning av möjlig
heten att införa fiskestopp i et skyddat marint
område” (2004-01-20). Uppdraget rörde att fem
marina områden ska vara skyddade senast 2005.
Därför behövde man studera effekterna av ett to
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talt fiskestopp. Gruppen som utförde uppdraget
bestod av experter i fiskekologi. Därför analyse
rade man sex områden med högt yrkesfisketryck
(Fladen, Lilla Middelgrund, Gullmarsfjorden,
Hakefjorden, Orust-Tjörn och Torhamn), tre
referensområden (Kvädöfjärden, Askö/Hartsö
och Salvorev-Kopparstenarna) och sex övriga
områden (Haparanda skärgård, Snöan/Bonden,
Finngrunden, Gräsö, Stockholms ytterskärgård
samt Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken).
För fiskestopp ansåg experterna att Fladen, Gull
marsfjorden, Lilla Middelgrund, Orust/Tjörn
och Torhamn var de lämpligaste områdena med
högt fisketryck. Medan Askö/Hartsö, Kväd
döfjärden och Salvorev-Kopparstenarna ansågs
lämpligast som referensområden. I Askö/Hartsö
och Kväddöfjärden rådde trålförbud och man
ansåg att fångstvärdet i yrkesfisket var lågt och
dominerades av lokala fiskare. I Fladen och Lilla
Middelgrund bedrevs trålfiske och även turfiske
med turister. I Gullmarsfjorden och speciellt runt
Orust-Tjörn var det småskaliga fisket med pas
siva redskap viktigast. Dessutom rådde omfat
tande fritidsfiske. Dokumenten gick ut för remiss
till bl.a. kustlänsstyrelserna, kustbevakningen,
Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnatur
fonden samt ett antal fiskarförbund (Sändlista,
Dnr 312-1902-02 Nv; 109-221-04 FiV).
En intressant iakttagelse av såväl själva ut
redningen och bakgrundsmaterialet var att man
visserligen kommenterade vilken typ av fiske
som bedrevs i de olika områdena, men ingen
stans sattes fisket i relation till de lokalsamhällen
som förekommer i områdena. Ingenstans har
man nämnt något om de sociala följderna ett
fiskestopp kan tänkas få på lokalsamhällena.
Man markerar att vissa områden är välbesökta
av turfiskebåtarna, t.ex. Fladen kan under fint
väder besökas av upp till tre båtar med mellan
tio och fyrtio fiskare i varje. I Kvädöskärgården
konstaterades att det fanns 1 615 fritidsfiskare
1993, som fiskade med nät, handredskap och
småryssjor. Antalet yrkesfiskare hade halverats
sedan 1996. Yrkesfisket i Askö-Hartsö skärgård
inskränkte sig till ett begränsat ålfiske. I Hapar
anda skärgård bedrevs ett riktat yrkesfiske efter
lax och sik med ryssjor och fällor. Vad som kan
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anses vara intressant är att Glesbygdsverket,
som har ett särskilt program rörande utveckling
av de traditionella skärgårdsnäringarna, inte
överhuvudtaget verkar ha varit involverade i
processen mot ett fiskestopp. Det är sannolikt
ett effektivt sätt att hindra återrekrytering av
kustfiskare och att minska möjligheten att spri
da traditionell kunskap till yngre generationer. I
olika rapporter har den stigande medelåldern hos
dagens yrkesfiskare pekats ut som ett problem
för näringen.
I samband med kontakter med KustFiskar
nas Organisation (KFO) fick vi information
om att varken de eller Västkustens Husbe
hovsfiskares Förbund hade varit med i några
diskussioner i samband med Fiskeriverkets och
Naturvårdsverkets utredning. Däremot hade
Sportfiskarna, Sveriges Fiskares Riksförbund
(SFR) och Föreningen Västerhavet varit invol
verade i diskussionerna. KFO har cirka 1 400
medlemmar i närområdet av Gullmarn, Hake
fjord samt fjordarna mellan Orust och Tjörn. De
småskaliga kustnära yrkes- och husbehovsfisket
har således inte fått delta i de bakomliggande
diskussionerna till skillnad från det storskaliga
yrkesfisket och sportfiskeorganisationen. De
småskaliga fiskarna upplevde sig överkörda av
myndigheterna i detta ärende och på gränsen till
att bli utrotade medan man menar att SFR ”vill
fortsätta att dammsuga”.
Våra kontakter med organisationer för
yrkes- och husbehovsfiskare (se kapitel 6.3)
visade det sig att dessa kände sig motarbetade
av myndigheterna, som genom regler och påbud
försvårade deras möjlighet att utöva, bevara och
föra vidare traditionella kunskaper förknippade
med fisket.

4.6. Sammanfattning och slutsatser

Den traditionella kunskapens förmodat positiva
påverkan på den biologiska mångfalden in situ är
den centrala delen i artikel 8j och vi ansågs det
därför vara nödvändigt att bedöma hur tradi
tionell kunskap idag tillämpas inom naturvården
och kulturvården samt hur man tar hänsyn till
den inom olika specifika delar av naturvården.

Vi valde att göra en lite djupare granskning av
rovdjursförvaltningen samt hur man hanterar
traditionell kunskap och traditionella näringar
inom miljökvalitetsmålet ”Levande skärgård”.
Eftersom mycket av dagens miljöarbete är ba
serat på de av regeringen uppställda miljökvali
tetsmålen så fann vi det lämpligt att även göra
en värdering av hur artikel 8j:s andemening har
inlemmats i dem.
Man kan hårdra det och påstå att det finns
två poler i svensk naturvård dels dem som be
tonar vikten av fri utveckling och dels de som
framhåller vikten av kulturlandskapet. Det är na
turligtvis en mycket olycklig uppdelning eftersom
det för den biologiska mångfalden behövs både
områden med fri utveckling och sådana som
består av ganska hårt hävdade kulturlandskap.
Man kan också hårdra det och säga att för de
flesta som förordar kulturlandskapets vikt för
den biologiska mångfalden så är det någonting
dött eller döende varför merparten av insatserna
förefaller vara för rekonstruering av områden.
Man förefaller i dessa sammanhang endast ta
marginell hänsyn till den traditionelle brukaren
även om en sådan finns. Brukande av kultur
landskapet räknas som en naturvårdsinsats som
vilken som helst annan. Det finns i Sverige inte
heller i de svenska myndighetsbesluten något
särskilt gynnande av de lokalsamhällen med
traditionella livssätt som faktiskt i sin dagliga
gärning bedriver det som vi just har definierat
som en naturvårdsinsats.
Propositionen rörande miljökvalitetsmålen
betonar upprepat vikten av ett bevarande av
kulturlandskapet och att upphörd hävd sanno
likt är en av de största orsakerna till förlust av
biologisk mångfald. Man framhäver också vikten
av att man strävar efter en god balans mellan de
olika värdena i form av naturmiljö, kulturmiljö,
rekreation och näringarna. I många fall betonas
också vikten av att den bofasta befolkningen
kan leva kvar i exempelvis skärgårdsområdena.
I dessa sammanhang kan man emellertid se att
man i allmänhet menar att vad det anbefaller
målet ”Levande skogar” är det viktigt att förena
skogsproduktion med bevarandearbete. Med be
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varandearbete i skogen förefaller fri utveckling
vara den främsta åtgärden, vilket kan tyckas vara
en ganska skev bild av det traditionella skogs
utnyttjandet. Samtidigt menar man i miljömålet
”Ett rikt odlingslandskap” att det är nödvändigt
med naturbete och särskilt i anslutning till ex
empelvis fäbodmiljöer. Man kan då undra var
gränsdragningen går i skogsbygderna där det
bedrivs fäbodbete. Vilken del av skogen omfat
tas av ”Levande skogar” och vilken inbegrips i
”Ett rikt odlingslandskap”? Hur ska man ställa
sig om fäbodens boskap ger sig in i skogsmil
jön och betar? Att i dessa sammanhang separera
skogen från odlingslandskapet är utifrån det tra
ditionella lantbrukets syn sett en udda indelning.
Menar man att skogsmiljöer som under lång tid,
ofta hundratals år, har använts som betesmarker
och utsatts för plockhuggning är bäst lämpade
för fri utveckling.
Under 2003 utarbetade också Naturvårds
verket ett förslag till ett sextonde miljömål som
skulle omfatta biologisk mångfald generellt och
måna om de fall som de övriga femton miljö
målen inte tog hänsyn till. I detta förslag får
också landskapets skötselhistorik en fördjupad
roll. Man konstaterar återigen att ohävd och
nedläggning av odlingslandskapet i Norrland är
en viktig hotfaktor för den biologiska mångfal
den. Man framhåller att traditionell kunskap ska
”bevaras och användas när så är lämpligt” inom
en generation, men man budgeterar i förslaget
inte för någon insats.
Även i regeringens skrivelse ”En samlad
naturvårdspolitik” markerades vikten av att
tillvarata traditionell och lokal kunskap. Detta
dokument ledde också fram till Centrum för
biologisk mångfalds uppdrag att genomföra
denna utredning.
För att utröna i vilken omfattning de olika
länsstyrelserna och kommunerna menade att de
använde traditionell kunskap i sitt naturvårds
arbete skickades en enkät till ett urval. Där i
efterfrågades också vilken typ av kunskap man
menade var av vikt för naturvårdsarbetet och
vilken forskning man efterlyste. I svaren fram
kom det att man ansåg att äldre brukande var
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viktigt när det gällde kulturmarker (ängar och
betesmarker), skog (bete, slåtter, bränning och
äldre skogsbruksmetoder) och våtmarker (slåtter
och slåtterförbättrande åtgärder). I Uppsala län
menade man att traditionell kunskap kopplad till
skärgårdsfisket var viktigt. Man saknade klara
definitioner på landskapselement och mer ingå
ende kunskap om olika hävdregimers inverkan
på naturvården. En vanlig åsikt var att andelen
traditionell kunskap i naturvården borde ökas.
Man ville veta hur det egentligen inverkade på
den biologiska mångfalden när man slåttar gamla
betesmarker istället för att beta dem.
Centrum för biologisk mångfald granskade
vidare kulturmiljövården i Sverige och konsta
terade att regeringens proposition ”Kulturarv
– kulturmiljöer och kulturföremål” utbredde
sig målande om kulturarv, kulturmiljö och
kulturmiljövård. Man kommenterade både
kulturlandskapet och det immateriella kultur
arvet, men den bakomliggande innebörden
tyder snarare att det rör sig om det bebyggda
kulturlandskapet och det lite mer konstnärliga
immateriella kulturarvet. Den traditionella kun
skapen kopplad till naturmiljön och det gamla
allmogekulturlandskapet var inte riktigt avsett
att tas om hand om i dessa sammanhang. I
Miljöbalken framkom också möjligheterna till
kulturreservatsskydd av viktiga kulturmiljöer.
Bland de första kulturreservaten återfanns också
ett skärgårdshemman, ett beteslandskap, och en
del äldre by- och gårdsmiljöer, som ska brukas
musealt och pedagogiskt enligt gammal stil för
att bevara sin autenticitet. Det föreföll emellertid
som det museala var viktigare än att bevara den
levande kulturmiljön.
Även kulturvårdarna vid ett antal kommuner
och länsstyrelser fick yttra sig om sitt nyttjande
av traditionell kunskap i kulturminnesvården.
Av de 17 kommuner som besvarade enkäten
svarade 8 att de använde traditionell kunskap
i form av exempelvis betesdrift, blädnings
skogsbruk, fäboddrift, lövtäkt, renovering av
gamla timmerhus, skottskogar, slåtter, stängsel
arbeten, traditionella hägnader samt i samband
med vård av fornlämningar på äldre naturbe
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tesmarker. Länsstyrelserna gav ett unisont ja på
frågan. Länsstyrelsen i Jämtlands län framhöll
svårigheterna att få bra virke till renovering av
kulturmiljöer eftersom dagens virkesproduk
tion inte gav virke av rätt kvalitet. Man menade
också att traditionell kunskap borde läras ut
inom den moderna utbildningen för jordbru
kare. Dessutom visade självrannsakan att flera
länsstyrelser ansåg sig vara tämligen dåliga på
att ta tillvara traditionell folklig kunskap. Även
det interna samarbetet mellan naturmiljö- och
kulturmiljövårdarna ansågs kunna förbättras
högst väsentligt.
För att granska speciella frågeställningar
granskade vi också rollen av traditionell kun
skap inom rovdjursförvaltningen. Arbetet inled
des med en genomgång av rovdjursutredningen,
Naturvårdsverkets betänkande och regeringens
proposition ”Sammanhållen rovdjurspolitik”.
Resultatet visade ett mycket marginellt intresse
för traditionell kunskap och ursprungs- och lo
kalsamhällen. I rovdjursutredningen bifogades
Olov J. Sikkus studie över traditionell samisk
rovdjurskunskap, som en bilaga, men annars
förbigicks ämnet med tystnad. Visserligen in
stiftades rovdjursråd både på Naturvårdsverket
och de olika länsstyrelserna, men dessa råd är
framför allt rådgivande och fyller beslutsför
ankrande funktion för myndigheterna. I ämnet
rovdjursförvaltning inkluderade vi för denna
gång även diskussionerna rörande sälen och dess
påverkan på fisket. Inte heller där föreföll det
finnas en ringa koppling mellan myndighetsar
betet och lokalsamhällenas åsikter och eventuella
traditionella kunskap.
Vi genomförde också en djupdykning i
miljökvalitetsmålet ”En levande skärgård” och
granskade särskilt Fiskeriverkets målsättningar
för en hållbar utveckling. En viktig strävan har
varit mot ett småskaligt kustnära fiske med min
dre fångster av bättre kvalitet. Man framhöll att
det på vissa håll hade blivit en kraftig påverkan
på fiskbestånden av det fria sportfisket. I Miljö
vårdsberedningens betänkande ”Levande skär
gård” markerades åter vikten av en skärgårdsbe
folkning som ska kunna leva på sina traditionella

näringar och att boendekostnaderna på sina håll
gjorde det omöjligt för de skärgårdsbofasta att
kunna vara kvar. Detta ledde bl.a. till mer som
margäster och vinterdöda skärgårdssamhällen.
I olika dokument och skrivelser förordades
strukturstöd för att driva fram lokalt småskaligt
kustnära fiske istället för storskaligt industrifiske.
I Naturvårdsverkets rapport ”Hav i balans samt
levande kust och skärgård” efterfrågades insatser
för att främja områdenas kulturvärden och åt
gärder för de småskaliga traditionella näringarna
i kust- och skärgårdsområdena. Det låter som
goda intentioner.
I januari 2004 offentliggjordes Fiskeriverkets
och Naturvårdsverkets utredning rörande fiskes
topp i marina områden, vilken föreslår ett antal
områden som skulle kunna vara lämpliga för to
tala fiskestopp ur ett fiskekologiskt perspektiv. I
exempelvis området för Gullmarsfjorden hade
inte de lokala småskaliga yrkes- och husbehovs
fiskarna fått ta del av de bakomliggande diskus
sionerna, vilket å andra sidan såväl Sportfiskarna
och den storskaliga fiskerinäringen hade fått. Inte
heller Glesbygdsverket som har ansvaret för bl.a.
skärgårdssamhällenas utveckling och sysselsätt
ning och dessutom har ett särskilt program för de
traditionella skärgårdsnäringarna fanns uppräk
nade bland involverade diskussionsparter. Det
förefaller i dessa sammanhang som man med ord
förordar ett småskaligt kustfiske medan man i
handling motverkar dess möjliga fortlevnad.
Vi förordar därför att svenska myndigheter
försöker visa en ökad hänsyn mot lokalsamhälle
na och strävar efter att lösa de problem som idag
återfinns hos de traditionella brukarna. Inom
utredningen så tog Centrum för biologisk mång
fald (CBM), Gävleborgs fäbodförening (GFF)
och Nordiska kulturlandskapsförbundet (NKF)
initiativ till att skapa en samverkansgrupp, en
diskussion mellan brukare och myndighet, för att
se om det kan vara en framkomlig väg att lösa de
problem som idag är förknippade med fäbodrift.
Mötet hölls på Naturvårdsverket med represen
tanter från CBM, GFF, Jordbruksverket, Natur
vårdsverket, NKF och Riksantikvarieämbetet.
Ytterligare myndigheter behöver representeras i
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detta sammanhang. Det vore även önskvärt med
inrättande av samverkansgrupper för ett antal
andra traditionella lokalsamhällen/näringar för
att skapa en förståelse hos myndigheterna och
att underlätta samarbetsklimatet.
Slutsatser:
• Sverige har hittills inte på något strukturerat
sätt tagit hänsyn till artikel 8j, varken i statliga
utredningar, propositioner eller i det lokala ar
betet. Detta gäller såväl naturvårds- som kul
tursektorn.
• Inom naturvården idag används ofta traditio
nell hävd (t.ex. slåtter, hamling, bränning och
naturbete) som skötselmetoder, både inom
natur- och kulturmiljövården. Användningen
utgår egentligen inte från ursprungs- eller
lokalbefolkningar utan snarare från naturvårds
biologisk forskning.
• Synen på landskapet som kulturlandskap skiljer
mellan sektorerna. Man menar att odlingsland
skapet är ett kulturlandskap och i behov av hävd
för att den biologiska mångfalden ska vara kvar,
medan man anser att skogslandskapets kultur
landskap nästan enbart innefattar fasta lämningar
och att den biologiska mångfalden gynnas mest
av fri utveckling. Kopplingen människa-skog
inskränks för det mesta till skogsbruket medan
övriga aktiviteter ”glöms bort”.
• Kulturmiljövården förefaller främst vara intres
serad av restaurering av ”utdöda” miljöer medan
nu levande utdöende kulturmiljöer, som exem
pelvis fungerande fäbodbruk eller fiskelägen,
inte förekommer på agendan.
• Samordningen mellan natur- och kulturmiljö
vården behöver förbättras.
• Inget av de sexton miljökvalitetsmålen har
på något omfattande sätt integrerat artikel 8j i
diskussionerna. I det sextonde miljömålet har
Naturvårdsverket uppställt ett delmål rörande
att all traditionell kunskap ska vara bevarad och
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relevant tillämpad inom en generation men re
dovisar inga förslag till vilka insatser som krävs
eller kommer att ske.
• Inrättandet av kulturreservat kan få stor bety
delse även i detta sammanhang.
• Det behöver inrättas samverkansgrupper mel
lan en mängd olika lokalsamhällen/traditionella
näringar och de direkt berörda myndigheterna
för att möjliggöra dessa lokalsamhällens fort
levnad.
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5. Berörda myndigheter och organisationer.
Enligt den exekutiva sekreteraren har nationella
institutioner skyldighet att fullfölja de åtgärder
som mångfaldskonventionens medlemsländer
har tagit på sig. De är också mest lämpade för att
lyckas nå ut till gräsrotsnivån. Nationella forsk
ningsinstitut, universitet och myndigheter med
administrativt ansvar för exempelvis naturresurser
och naturskydd är även ansvariga för att genom
föra och övervaka det nationella arbetet inom
konventionen som beslutats vid partsmötena.
I de sammanhang då sådant arbete kan komma
att påverka ursprungs- eller lokalsamhällen har
dessa institutioner en skyldighet att ta hänsyn
till de åtaganden som återfinns i artikel 8j och
relaterade beslut inom konventionen (UNEP/
CBD/WG8J/2/4). Ett sätt att få en känsla av
hur implementeringen av mångfaldskonventionen
i allmänhet och artikel 8j i synnerhet är att sätta
sig in i hur olika myndigheter och organisationer
arbetar och själva ser på sin roll inom konventio
nens genomförande. Därför gjordes en genom
gång över myndigheter och organisationer som
kunde tänkas vara berörda av implementeringen
av artikel 8j och i många fall har myndigheterna
själva fått inkomma med kommentarer rörande
sin verksamhets koppling till artikeln.

5.1. Berörda myndigheter och
organisationer i Sverige
Det finns en mängd olika myndigheter och orga
nisationer som i större eller mindre omfattning
berörs av en implementering av artikel 8j. Nedan
följer en ofullständig genomgång av dessa myn
digheters och organisationers verksamhetsinrikt
ning och hur de också kan tänkas vara berörda
av artikel 8j. Mycket av informationen är hämtad
från respektive myndighets hemsidor på internet.
En del andra myndigheter och organisationer
redovisas på annan plats i dokumentet.
Redogörelsen inleds med Regeringen. Däref
ter följer en utförligare beskrivning av vissa myn

digheters och organisationers verksamhet och
beröring med artikel 8j i alfabetisk ordning.
Statliga myndigheter
• Departementen: Av de departement som
direkt berörs av Konventionen om biologisk
mångfald och en implementering av artikel 8j är
först och främst Miljödepartementet, som ansvarar
för själva konventionen samt naturresursfrågor
och naturvårdsarbetet. Även Jordbruksdepartementet berörs mycket på grund av sitt ansvar för
landsbygdsfrågor och inom jordbruket med olika
lokalsamhällen, skärgårdsbor, småbrukare och
fäbodbrukare, samt ansvaret för rennäringen
och samefrågorna. Även ämnen som jakt och
förvaltningen av viltresurser ligger på Jordbruks
departementets bord. Jordbruksdepartementet
ansvarar vidare över forskning och utbildning
rörande de areella näringarna. Många av de
internationella konventionerna rörande kul
turarvet knyter an till traditionell kunskap och
faller således på Kulturdepartementets bord, vilket
även gäller de ansvarsmuseer som är berörda av
frågorna. Utbildnings- och forskningsfrågorna
rörande traditionell kunskap faller främst inom
Utbildningsdepartementets ansvarsområde. Vad gäl
ler frågor rörande skogs- och fiskerinäringen
samt turismen faller de på Näringsdepartementets
bord. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftning,
rättsväsende och internationellt rättsligt samar
bete samt minoritetsfrågor. Internationella frå
gor som immaterialrättsligt skydd av traditionell
kunskap och liknande deras ansvar. Finansdepartementet arbetar med att dra upp riktlinjerna för den
ekonomiska politiken på kort och lång sikt. Man
kan utan att anstränga sig för mycket konstatera
att även Social- och Försvarsdepartementen berörs av
frågor rörande ursprungs- och lokalsamhällens
rättigheter och kunskaper. Dessutom berörs Utrikesdepartementet inte minst av den intima koppling
som frågan har till biståndsarbetet och interna
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tionellt samarbete generellt. Frågor som hållbar
utveckling som åtminstone internationellt sett
inkluderar ursprungs- och lokalsamhällens tra
ditionella kunskaper, innovationer och sedvänjor
anses vara departementsövergripande frågor.
• Arbetsmiljöverket: Det övergripande målet är
att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i ar
betslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett hel
hetsperspektiv, dvs från såväl fysisk, psykisk som
social och arbetsorganisatorisk synpunkt. Man
ska se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstift
ningar efterlevs samt till viss del Tobakslagen och
Miljöbalken vad avser vissa frågor om gentek
nik och bekämpningsmedel. Arbetsmiljöverket
ska också ge råd och upplysningar samt sprida
information. Man kan tänka sig ett antal olika
exempel där Arbetsmiljöverket borde ta ställning
till i vilken grad det tar hänsyn till arbetsmiljön
och vilka fall dispenser från arbetslagstiftningen
bör tillåtas för att möjliggöra en implemente
ring av artikel 8j. Ett exempel där kunskap om
traditioner och sedvänjor kan vara relevanta
för myndighetsarbetet är när stora, fredade
rovdjur börjar uppträda i lokala samhällen eller
ursprungliga miljöer med traditionella livssätt,
såsom ålderdomliga byar, småbruk, skogsgårdar,
finnställen, fäbodjordbruk, fjällägenheter eller
samevisten med fria, biologiskt rika utmarksbe
ten, och där skulle kunna skapa en ohälsosam
arbetsmiljö med särskilda krav på åtgärder för
att göra denna säker.
I sitt svar påpekade Arbetsmiljöverket att
enligt Arbetsmiljölagen ska ”arbetsmiljön vara
tillfredställande med hänsyn till arbetets natur
och den sociala och tekniska utvecklingen i
samhället”. Man ansåg att Arbetsmiljöverkets
generella regler inte alltid kunde anpassas för alla
intressenter, t.ex. vad gäller ensamarbete, men
man menade att det fanns ett spelrum i föreskrif
terna och dessutom möjlighet att söka dispens.
Något som emellertid enligt Arbetsmiljöverket
sällan görs. Man strävade att beakta särskilda
grupper i arbetet med föreskrifter. Om man
inte har haft möjlighet att delta i utarbetandet
av regler så ansåg man att olika intressenter hade
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möjlighet att uttala sig i samband med externa
remisser, vilket borgade för att deras problem
skulle belysas i processen. Man hade emellertid
erfarenheten att det var svårt att finna företrädare
för vissa grupper. Arbetsmiljöverket hade inte
analyserat sin eventuella roll i implementeringen
av artikel 8j.
• ArtDatabanken: ArtDatabanken arbetar med
den vilda biologiska mångfalden och samlar in,
utvärderar och lagrar information om hotade
och missgynnade växter, svampar och djur,
samt bedömer graden och typen av hot och
sammanställa s.k. rödlistor. I arbetsuppgifterna
ingår också att tillhandahålla och sprida informa
tion om de rödlistade arterna, utarbeta förslag till
åtgärder samt initiera forskning. ArtDatabanken
är en gemensam arbetsenhet för Naturvårdsver
ket och Sveriges lantbruksuniversitet.
Vid Centrum för biologisk mångfalds kon
takter med ArtDatabanken framkom att man i
sitt arbete med rödlistning inte hade något sär
skild behov av traditionell kunskap, men man
framhöll att det i samband med åtgärdsplaner
var mycket viktigt med traditionell hävd och
god kontakt med lokalbefolkningen. Systemet
med rödlistningen innebär nyttjandet av biolo
ger och amatörbiologer för att få statistik över
tillbakagång för enskilda arter. Information från
lokalbefolkning eller traditionella brukare om att
någon art har blivit ovanligare utlyser samma
respons som om andra framförde samma åsikt,
dvs insamlande av data huruvida det verkligen
förhåller sig så. Man betonade vikten av att knyta
skötselavtal med lokala brukare och markägare
för att nyttja deras kunskap i insatser enligt åt
gärdsplanerna.
• Banverket: Banverket är den myndighet som
ansvarar för järnvägen i Sverige. Det innebär att
verket följer och driver utvecklingen inom järn
vägssektorn, bistår riksdag och regering i järn
vägsfrågor, ansvarar för drift och förvaltning av
statens spåranläggningar, samordnar den lokala,
regionala och interregionala järnvägstrafiken
samt ger stöd till forskning och utveckling inom
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järnvägsområdet. Banverkets vision är att skapa
förutsättningar för säkra, punktliga, snabba och
prisvärda järnvägstransporter. Ett ekologiskt
hållbart samhälle förutsätter ökad järnvägstra
fik. Därför ingår järnvägen som en självklar del
i transporter av människor och gods. Landet ska
ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som
en naturlig del i all verksamhet. Banverket ska
följa gällande miljölagstiftning samt andra regler
och krav som det berörs av, samt agera med sam
hällets och kundernas krav och förväntningar i
centrum. Här kommer också Konventionen om
biologisk mångfald in. Myndigheten ska bidra till
en långsiktigt hållbar utveckling.
Fritt bete utan hägn är en verksamhet kopplad
till lokalsamhällen. Frågan behandlas i Lag (1945:
119) om stängselskyldighet för järnväg mm. :
1§ Innehavare av järnväg är, där ej annat
följer av vad nedan stadgas, pliktig att
hålla stängsel utmed järnvägen till skydd
för större hemdjur (hästar och nötkreatur)
under betesgång, såframt kostnaden för
stängsel icke är oskälig i förhållande till
nyttan därav för betesbruket.

Vid beräkning av båtnaden för hägn är det
fortsättningsvis angeläget att i beslutsprocessen
uppmärksamma inte enbart företagsnyttan utan
även samhällsnyttan och skyldigheten att beakta
innebörden av artikel 8j. Om upprätthållande av
traditionell fri betesdrift med hemdjur är önsk
värd är det viktigt att kravet för innehavare av
järnväg att hålla stängsel också innebär nödvän
digt ordnande av lämpliga passager av järnvägen
( järnvägen (biodukter).
Banverket konstaterade att deras verksamhet
berördes av artikel 8j vid ”byggande samt drift
och underhåll av järnväg”. Man ansåg sig inte
ha särskilt anpassat sin beslutsprocess till artikel
8j, men menade att man ändå uppfyllde artikel
8j ”när verksamhet bedrivs inom landområden
som befolkas av ursprungs- och lokalsamhäl
len”. Arbetet med samrådsförfarande ansågs ge
alla intressenter, t.ex. jordbruk, skogsbruk och
renskötsel, möjlighet att medverka och påverka
arbetet. Man påpekade även att regeringens til�
låtlighetsprövning av nya järnvägssträckningar
borgade för hänsynstaganden.

• Boverket: är den nationella myndigheten för
samhällsplanering, stadsutveckling, byggande
och boende och arbetar i samverkan med andra
för att människor ska få möjlighet till ett bra liv i
ett hållbart samhälle. Man ska bland annat verka
för en mänsklig bostads- och bebyggelsemiljö
och för ett effektivt, säkert, hälsosamt och miljö
anpassat byggande, såväl beträffande nybyggnad
som rörande förvaltning av befintlig bebyggelse
och för en hållbar användning av mark och vat
ten samt den fysiska miljön i övrigt. Viktiga
uppgifter är även att bidra till att samhällsmålen
om en god bebyggd miljö konkretiseras och
utvecklas bl.a. genom att ta fram och förmedla
kunskaper om hur samhällsplanering kan bidra
till en hållbar utveckling och ge förslag om bo
stadsmarknadsfrågor bl.a. kopplade till föränd
rade levnads- och befolkningsmönster samt om
hållbart byggande där livscykelperspektivet och
omhändertagandet av det vi redan byggt genom
syrar verksamheten. Att Boverket spelar en viktig
roll inom miljömålsarbetet också i förhållande till
aktionsplanerna för biologisk mångfald är klart.
Enligt såväl Agenda 21 som Habitat-agendan kan
kunskap om traditioner och sedvänjor knutna till
lokal- och ursprungssamhällen med traditionella
livssätt vara relevanta för att skapa en hållbar
utveckling. Man kan tänka sig att sådan kunskap
kan spela en roll för Boverkets myndighetsar
betet bland annat för en hållbar användning av
mark och vatten och den fysiska miljön och då
sunda miljöer ska utformas och bibehållas.
Man menade att:

Boverkets verksamheter när det gäller
fysisk planering och hushållning med
naturresurser har kopplingar till artikel 8j.
Traditionell kunskap hos lokalbefolkningen
är av värde i samhällsplaneringen.

Boverket strävade efter att så tidigt som möjligt i
planeringsprocessen få med fler aktörer oavsett
ursprung. Man hade dessutom inlett ”ett projekt
som syftar till att utveckla metoder för sociala
konsekvensbedömningar – något som mer direkt
skulle kunna sätta ursprungs- och lokalbefolk
ningens intressen i fokus”. Man konstaterade
också att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
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syftar till att värna om biologisk mångfald och
kulturmiljövärden och därför hade en särskild
koppling till artikel 8j. Boverket hade inte ana
lyserat sin roll för att uppfylla artikel 8j.
• Djurskyddsmyndigheten inrättades första
januari 2004 och övertog då ansvaret för djurk
skyddslagstiftningen från Jordbruksverket och
Försöksdjursnämnden, CFN. Målet för allt ar
bete är att det ska vara djurskyddsbefrämjande.
Det innebär att det övergripande ansvaret för
allt djurskydd enligt djurskyddslagen renodlats
och samlats i en myndighet. Öppenhet, vid
syn och dialog är mycket viktiga, och den nya
myndigheten vill etablera en god dialog, både
med djurskyddsorganisationer och djurhållare
och producenter. Å andra sidan innebär inte
dialogen att alltid vara alla till lags. Det måste
finnas stöd i både lagstiftning och vetenskap.
Nära en tredjedel av djurskyddsmyndighetens
budget utgörs av forskningsmedel och det finns
anledning att där rikta uppmärksamheten också
mot vilka fördelar traditionell djurhållning och
gamla erfarenheter kan ha. Dessutom bör frågor
gällande traditionell djurhållning definieras och
utredas samt riktlinjer anpassade för den tradi
tionella näringen framtas. Centrum för biologisk
mångfald har inte kontaktat Djurskyddsmyndig
heten inom uppdraget.
• Domstolsverket: (DV) är central förvaltnings
myndighet inom domstolsväsendet. Till uppgif
terna hör, service, utbildning och information,
att meddela föreskrifter, råd och anvisningar
samt se till att verksamheten bedrivs effektivt.
Det är också centralmyndighet för rättshjälpen.
Effektmålet för rättsväsendet är att tillförsäkra den
enskilde rättssäkerhet och rättstrygghet. DV:s del
av målet är att ärenden skall avgöras rättssäkert
och effektivt i ett medborgarperspektiv. Man ska
bl.a. ta initiativ i frågor om förändringar avseende
domstolarnas organisation och arbetsformer
samt arbeta för en ökad samverkan såväl inom
domstolsväsendet som mellan domstolarna och
andra myndigheter utanför domstolsväsendet.
Juridiska sekretariatet ska, i samarbete med DV:
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s enheter, i projekt och på annat sätt ta del i
förändringsarbetet inom domstolsväsendet
samt svara för bevakning av och information
om nationell och internationell lagstiftning. Se
kretariatet arbetar bl.a. med utvärdering av regler
och lagändringar samt uppdatering och nypro
duktion av handböcker. Domstolsverket har en
neutral roll i miljömålsarbetet och i förhållande
till aktionsplanerna för biologisk mångfald. Kun
skap om traditioner och sedvänjor knutna till
lokala samhällen eller ursprungliga miljöer med
traditionella livssätt kan dock vara relevanta för
myndighetsarbetet bland annat då hänsyn krävs
till urminnesrätt, sedvanor och gamla rättstradi
tioner. Inom ILO:s konvention nr 169 om ur
sprungsbefolkningars rätt omnämns just rättslig
särbehandling på grund av lokal rättssyn inom
ursprungssamhället. Den svenska utredningen av
ursprungsfolkskonventionen ansåg att samerna
inte hade ett eget rättssystem och att Sverige
därigenom kunde ratificera konventionen. Ge
nom historien har emellertid framför allt samiska
renägare inte sett det som fel eller straffbart att
skydda sina tamrenar från rovdjur, vilket ibland
har inneburit att exempelvis vargar har dödats.
Samma åtgärder har också genomförts av andra
djurägare i Sverige. Det finns kanske ändå en
anledning att utreda om den svenska och samiska
rättssynen i alla detaljer är jämförbar och således
innebär att man uppfyller kraven för ratificering.
Även rollen av den samiska sedvanerätten till
vinterbete i samband med juridiska processer bör
utredas utifrån mångfaldskonventionen.
• Fiskeriverket är den centrala myndigheten för
fiske och fiskevård i Sverige och ska arbeta för
en ansvarsfull hushållning med fiskresurserna
inom ramen för de beslutade miljökvalitets
målen. Syftet är att skapa förutsättningar för
ett fiske i balans som ger god långsiktig avkast
ning, säkerställa den biologiska mångfalden,
skapa förutsättningar för att utveckla konkur
renskraftiga företag och säkra tillgången på
fisk av god kvalitet. I den omstrukturering av
fiskesektorn som nu pågår ska Fiskeriverket
särskilt ta hänsyn till fiskresurserna på lång sikt,
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den regionala utvecklingen inom fisket och det
småskaliga kustfisket. Sektorsansvaret omfattas
av de tre övergripande målen för ekologiskt
hållbar utveckling nämligen: skyddet av miljön,
en hållbar försörjning, en effektiv användning
av energi och andra naturresurser. Det innebär
att verket ska integrera miljöhänsyn och resurs
hushållning i hela sin verksamhet samt verka
för att ekologisk hållbarhet förs framåt i hela
myndighetens sektor.
Fiskeriverket fick samtidigt med sektors
ansvaret i uppdrag att tillsammans med bland
annat NV lämna förslag till delmål och åtgärder
som behövs för att nå miljökvalitetsmålen ”Le
vande sjöar och vattendrag” och ”Hav i balans
samt levande kust och skärgård”. Kunskapen
om lokalsamhällens traditionella fiske är viktig.
Den ger ett perspektiv på moderna metoder
och impulser som kan gynna långsiktigt håll
bara tillvägagångssätt. Även för att komma till
rätta med vilda djur som stör och skadar fisket
kan traditionell kunskap bidra med underlag för
lösningar.
Fiskeriverket konstaterade i sitt svar att den
viktigaste delen i sin verksamhet var att främja
fiskets hållbara utveckling. Man medgav också
att man historiskt sett har haft brister i sin han
tering av det småskaliga kustfisket. Man strävade
emellertid nu att stödja det kustnära fisket. Vi
dare markerade man att man i diskussioner om
ändringar av regelverket förde en dialog med
yrkesfiskarna både centralt och lokalt. Inom
kustfisket ska Fiskeriverket försöka arbeta för
nya lokala förvaltningsformer inom vilka fis
karnas kunskaper ska tas tillvara. Detta innebär
att man bland annat låter de som bedriver fisket
även får reglera det. Man menade att det småska
liga kustfisket gynnar den lokala sysselsättningen
och verkar för att stödja lokalsamhällena. Man
framhöll att:
Fisket är en naturlig del i ett kustsamhälle
och ett hållbart fiske är ett av de viktigaste
grundelementen i en levande kust och
skärgård.

Dessutom genomförde man olika försök med
att föra in nya tekniker i fisket för att kunna
ge en mer selektiv och kvalitativt bättre fångst,

samt minska problemen med sälskador. Fis
keriverket framhöll också att det småskaliga
fiskets metoder rymmer ”större förutsättningar
för långsiktig ekologisk hållbarhet”. I en ny
proposition föreslår regeringen specifika fis
kelicenser, vilket förväntas föryngra fiskekåren
och möjliggöra småskaligt fiske. Fiskeriverket
arrangerar informationsmöten med fiskarnas
lokalförbund där man diskuterar åtgärdsförslag.
Arealen fiskevatten som har undantagits från det
fria fritidsfisket i fjällen för att möjliggöra för
samerna att husbehovsfiska har minskat och man
har troligtvis samtidigt underskattat fiskuttaget.
Därför har man bedömt det som nödvändigt att
ytterligare studera hur fritidsfisket och husbe
hovsfisket tillsammans påverkar fiskbestånden
i fjällvatten för att avgöra om bedömningen att
släppa fisket fritt var korrekt.
• Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum: Redovisas
under kapitel 6.3. Undervisning och forskning
rörande traditionell kunskap.
• Glesbygdsverket: Svensk gles- och landsbygd
är unik i Europa. Den kännetecknas av långa
avstånd, ett strängt klimat och en gles befolk
ningsstruktur, men också av unika natur- och
kulturresurser, en mångfald av småföretag och
en positiv kraft i flera tusen lokala utvecklings
grupper. Det finns såväl negativa som positiva
faktorer som påverkar utvecklingen i Sveriges
gles- och landsbygder. Glesbygdsverket ansåg
att gles- och landsbygden hade betydande
utvecklingsmöjligheter och skulle med rätt för
utsättningar kunna bidra till långsiktigt hållbar
tillväxt. Glesbygdsverket meddelade att de hade
regeringens uppdrag att ”genom påverkan på
olika samhällssektorer verka för goda levnads
förhållanden och utvecklingsmöjligheter för gles
bygds- och landsbygdsbefolkningen i olika delar
av landet med tyngdpunkten i skogslänens inre
delar samt i skärgårdsområdena”. Ett arbete som
främst skedde inom områdena arbete, utbildning,
infrastruktur och service. Glesbygdsverket tar
fram faktaunderlag och analys av utvecklingen
i gles- och landsbygd. Avnämare av sådana un
derlag är regeringen, andra myndigheter, lokala
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och regionala organ samt andra aktörer med
betydelse för gles- och landsbygdens utveck
ling. Glesbygdsverket ansåg sig således inte ha
en genomföranderoll i den regionala utvecklings
politiken utan denna låg främst på regional nivå
hos länsstyrelser, regionala samverkansorgan
och försöksregioner. Glesbygdsverket hade inte
specifikt uppmärksammat eller genom uppdrag
eller annan myndighetsstyrning fått direktiv att
beakta artikel 8j. I vissa delar ansågs däremot
förhållningssättet falla naturligt för verket utifrån
det uppdrag de arbetar med.
Glesbygdsverket hade inget uppdrag att
specifikt arbeta med näringslivsutveckling. De
sektorsområden som regeringen hade utpekat
för verket var frågor som rör infrastruktur,
service, arbetsmarknad och utbildning. Det
bedrev samarbete och ständig dialog med de
sektorsmyndigheter som hanterade näringslivs
frågor i detta perspektiv, främst NUTEK och
Jordbruksverket och följer de insatser som görs
inom dessa områden. Glesbygdsverket bedömde
i detta sammanhang att genomförandet av Miljöoch landsbygdsprogrammet (2000–2006) samt
insatser i vissa strukturfondsprogram kanske
var mest relevant . Glesbygdsverket var också
ansvarigt för upprättandet av programmet för
Mål 2 Öarna (2000–2006) där vissa insatser var
särskilt riktade mot just utveckling av traditionel
la skärgårdsnäringar. Glesbygdsverket var också
representerat i den informella samverkansgrupp
om fäbodfrågor som initierats av Riksantikva
rieämbetet. Vidare hade Glesbygdsverket i
olika sammanhang understött omformningen
av jordbrukspolitiken till att i större grad be
akta och värdera de samhällsnyttor som kom av
kulturlandskapets bevarande. Glesbygdsverket
har inte analyserat sin roll i samband med en
implementering av artikel 8j.
• Högskoleverket: Redovisas under kapitel 6.3.
Undervisning och forskning rörande traditionell
kunskap.
• Kulturrådet: Redovisas under kapitel 6.2. Ex
situ-bevarande av kunskap.
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• Livsmedelsverket är den statliga myndighet
som ska arbeta för säkra livsmedel av hög
kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och
bra matvanor. Man har ett överordnat ansvar
för att leda och samordna kontrollen av livs
medel, inklusive dricksvatten, i landet. Således
utarbetar man regler inom livsmedelsområdet,
utövar tillsyn enligt livsmedelslagen, leder och
samordnar livsmedelskontrollen, informerar
om viktiga förhållanden på livsmedelsområdet.
Man verkställer också utredningar och
praktiskt vetenskapliga undersökningar
om livsmedel och matvanor samt utvecklar
metoder för livsmedelskontrollen. Arbete ska
i så stor utsträckning som möjligt grundas på
internationellt samarbete, särskilt inom EU. Mil
jöfrågorna ska behandlas som en självklar och
integrerad del i Livsmedelsverkets verksamhet.
Traditionell och småskalig livsmedelshan
tering får inte diskrimineras och i de samman
hangen påverkas verksamheten tydligt av en
implementeringen av artikel 8j. Myndigheten
bör dessutom verka för att tillgodose Konven
tionens krav och dessutom söka dra egen nytta av
traditionell kunskap inom livsmedelstillverkning
och livsmedelshantering. Det finns exempel då
traditioner och sedvanor inom livsmedelshan
teringen inom lokala eller ursprungliga miljöer
med traditionella livssätt, såsom småbruk, skogs
gårdar, finnställen, fäbodjordbruk, fjällägenheter
eller samevisten råkar i konflikt med ett regel
verk som är anpassat till helt andra förhållanden.
Livsmedelsverket har heller inte uttalat sig för
att ta ett eget ansvar enligt miljömålsarbetet och
aktionsplanerna för biologisk mångfald. Myn
digheten bör dessutom verka för att tillgodose
Konventionens krav och dessutom söka dra egen
nytta av traditionell kunskap inom livsmedelstill
verkning och livsmedelshantering.
Livsmedelsverket menade i sitt svar att livs
medelslagstiftningen ger utrymme för särskilt
anpassade regler för ”småskalig och traditionell
tillverkning och för avsättning av produkter
från sådan tillverkning”. Man exemplifierade
”undantaget från kravet på pastörisering av
mjölk vid försäljning av mjölk, ost m.m. direkt
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till konsument” eller de särskilt anpassade reg
lerna som finns för slakt av ren. Det framhölls
också att undantag kunde göras genom särskilda
dispenser. Man framhöll också att man i många
fall var ”bundna av EU:s gemensamma lagstift
ning som reglerar största delen av livsmedels
området”. Livsmedelsverket påtalade ”den nya
hygienlagstiftning som är på väg att antas inom
EU kommer snarast att öka flexibiliteten när det
gäller förutsättningarna för traditionell livsmed
elsproduktion”.
Livsmedelsverket menade att man varken
hade eller borde ha ”något rådgivningsansvar
gentemot producenter inom den traditionell livs
medelstillverkning”. Man önskade trots det en
dialog mellan myndigheten och producenterna
och framhöll att Livsmedelsverket var ”berett
att stötta bransch- och intresseorganisationer,
exempelvis när dessa utarbetar vägledningar på
olika livsmedelsområden”.
• Myndigheten för skolutveckling: Redovisas
under kapitel 6.3. Undervisning och forskning
rörande traditionell kunskap.
• Naturvårdsverket är central miljömyndighet.
Verket ska vara pådrivande och samlande i arbe
tet för ett stärkt och breddat miljöansvar. Arbetet
inbegriper bl.a. att skydda speciellt värdefulla
naturområden och hotade djur- och växtarter,
främja en hållbar utveckling med utgångspunkt
i den ekologiska dimensionen och deltagande i
processerna med internationella miljökonventio
ner. Naturvårdsverket tar fram kriterier för urval
och strategier inom naturvårdsarbetet, driver på
integreringen av miljöhänsyn inom de areella nä
ringarna. Man verkar för att begränsa de areella
näringarnas negativa miljöeffekter och nå ett
långsiktigt hållbart nyttjande av naturresurser.
Naturvårdsverket har haft regeringens uppdrag
att tillsammans med Riksantikvarieämbetet och
länsstyrelserna utarbeta en nationell bevarande
plan för odlingslandskapet. Ett av målen är att
bevara de mest värdefulla ängs- och hagmar
kerna. En viktig aspekt är helhetsperspektivet.
Därför kan skyddet även gälla en hel gård, en

by eller ett större område i landskapet. Man ska
också ge stöd till andra aktörers miljöarbete
genom att utveckla och förmedla kunskap, for
mulera krav och ambitionsnivåer samt följa upp
och utvärdera insatser. Den moderna naturvårds
politiken inriktas på förståelse och acceptans hos
lokalbefolkningen. Naturvårdsverket har gett ut
en rapport om ”Lokal förankring av naturvår
den”. Syftet är att öka den lokala förankringen i
myndigheternas arbete. Lokal förankring och lo
kalt deltagande kan beskrivas som förståelse och
acceptans hos markägare, närboende och olika
intressegrupper för att områden bevaras genom
någon form av områdesskydd. Nyckelord för
regeringens satsning på detta är naturvårdsnytta,
lokala initiativ och lokal drivkraft, samverkan och
partnerskap, friluftsliv, folkhälsa, tätortsnära na
tur och tillgång till denna.
Naturvårdsverket meddelade i sitt svar att
man uppmärksammade och använde traditionell
kunskap ”i den mån kunskapen är till gagn för
verkets uppdrag och ansvar”. Man menade att ar
tikel 8j främst var tillämpligt vad gäller de areella
näringarna, framförallt inom renskötseln, men
också vad gällde traditionella odlingsmetoder
med tonvikt på naturbete. I svaret konstaterades
att Naturvårdsverket verkade för:
politiska beslut som möjliggör
bibehållandet av traditionella metoder
och livsstilar som gynnar biologisk
mångfald, såsom t.ex. miljöstöd för
fäbodbruk, lieslåtter och för traditionella
landskapselement inom renskötseln.

Eventuella konflikter mellan olika bevarande
värden i traditionsberoende miljöer försökte
man att lösa dessa i enlighet med de uppställda
politiska målen. Någon övergripande metodik
fanns emellertid inte. I samband med konflikter
mellan skyddade rovdjur och betesdrift strävade
man efter i första hand skadeförebyggande åt
gärder och i andra hand riktad skyddsjakt mot
de individer som orsakade skada.
Naturvårdsverket hade inte någon övergri
pande plan för att arbeta utifrån artikel 8j och
det hade inte gjorts någon analys av dess roll
inom förverkligandet av handlingsplanen. Man
konstaterade att arbetsprogrammet för artikel
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8j gav en begränsad vägledning för parternas
arbete vad gällde behovet av forskningsinsatser.
Naturvårdsverket ansåg att det fanns behov för
framtida forskningsinsatser. Man påtalade man i
sitt förslag till det sextonde miljömålet hade tagit
upp efterlevnad av artikel 8j som en del i det
övergripande målet. Naturvårdsverket menade
att huvudansvaret för åtaganden under artikel 8j
inte låg hos dem. Man strävade emellertid till att
öka den lokala förankringen av naturvårdsåtgär
der, men inte specifikt utifrån artikel 8j.
• Nordiska Samerådet: Redovisas under kapitel
3.5. Kommentarer från samiska organisationer.
• NUTEK, Verket för näringslivsutveckling:
Sveriges förmåga att upprätthålla hög välfärd är
beroende av tillväxt i hela landet. Alla regioner
kan och måste utvecklas för att Sverige ska få
en hållbar tillväxt. Det kräver en politik som
utgår från lokala och regionala förutsättningar
och mobiliserar utvecklingskraften i landets alla
regioner. Alla regioner måste utifrån sina unika
förutsättningar bli starkare. Helhetssyn är en för
utsättning för att skapa hållbar tillväxt. Här blir
lokalbefolkningars traditionella verksamheter
och en hållbar användning av biologisk mång
fald intressant. NUTEK vill integrera miljö,
jämställdhet och etnisk mångfald i all verksam
het. Ett aktivt arbete med dessa faktorer är en
drivkraft för ekonomisk tillväxt. NUTEK gynnar
ett konkurrenskraftigt näringsliv och en ekono
misk tillväxt som även är ekologiskt och socialt
hållbar. En hållbar utveckling tillfredställer våra
behov idag, utan att äventyra möjligheterna för
kommande generationer att tillgodose sina. Håll
bar utveckling omfattar tre dimensioner - den
ekonomiska, den ekologiska och den sociala.
NUTEK har Regeringens uppdrag att ta
fram en långsiktig strategi för miljöbetingad
näringslivsutveckling samt ett förslag på inrät
tande av ett Nationellt centrum för miljödriven
näringslivsutveckling och miljöteknikexport.
Detta har viss koppling till artikel 8j.
NUTEK och ALMI erbjuder en samlad
informations- och finansieringsportfölj till små
och medelstora företag. Det sker bland annat
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med hjälp av finansiellt stöd till tekniska inno
vationer i deras inledningsskeden, och genom att
ge stöd till livskraftiga företag i regionalpolitiska
stödområden. ALMI erbjuder affärsutveckling
kombinerad med finansiering. ALMI arbetar re
gionalt och kompletterar marknaden där denna
inte erbjuder sådana tjänster. En möjlighet för
företag i lokalsamhällen att utvecklas och nå
nya marknader finns inom olika program med
särskilda projektmedel.
I NUTEKs svar till Centrum för biologisk
mångfald konstaterades ”att verket i allt väsent
ligt saknar kompetens inom området biologisk
mångfald och att det ligger utanför verkets pri
mära verksamhetsfält”. Man framhävde dock att
NUTEKs hantering kan ”komma att ändras till
följd av att verket nu inför ett samlat lednings
system för hållbar tillväxt”.
• Patent- och registreringsverket, PRV: Den cen
trala förvaltningsmyndigheten för ärenden om
patent, varumärken, mönster, efternamn och
förnamn samt för registerärenden angående
aktiebolag, filialer och europeiska ekonomiska
intressegrupperingar är PRV. Man lämnar således
skydd för idéer och registrerar affärsverksam
het. PRV är en av världens främsta aktörer inom
det immaterialrättsliga området och verkar såväl
nationellt som internationellt. Ett patent ger en
samrätt i 20 år, en varumärkesregistrering gäller
i tio år och design/mönsterskydd varar i fem år
(fast kan förlängas i två femårsperioder). Ide
ella föreningar som bedriver näringsverksamhet,
bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar,
enskilda näringsidkare, handelsbolag, komman
ditbolag, aktiebolag, utländska företags filialer,
bostadsföreningar, enkla bolag, ömsesidiga för
säkringsbolag, sparbanker, utländska bankers
filialer, bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag,
europeiska ekonomiska intressegrupperingar
(EEIG), sambruksföreningar, kooperativa hy
resrättsföreningar och medlemsbanker är sådana
företagsformer som registreras hos PRV.
Det pågår för närvarande ett intensivt arbete
inom Konventionen om biologisk mångfald och
inom World Intellectual Property Organization
rörande skydd av traditionell kunskap och fol
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kloristiska uttryck. Detta är också en fråga som
är mycket intimt sammankopplad med artikel 8j.
Centrum för biologisk mångfald har inte kon
taktat PRV, men yttrar sig ändå i denna fråga
i kapitel 9 ”Att skydda traditionella kunskaper,
innovationer och sedvänjor”.
• Riksantikvarieämbetet har ansvar för frågor
om kulturmiljövård och kulturarv. Verksamheten
omfattar kunskapsuppbyggnad, vård, arkeolo
giska utgrävningar och information. Man verkar
för att kulturmiljön och kulturarvet ska bevaras
och brukas på bästa sätt. Arbetet sker i sam
verkan med länsstyrelser och regionala museer.
Riksantikvarieämbetet ska även informera och
förmedla kunskap om kulturarv, kulturmiljö
och kulturmiljövård, samt visa de kulturmiljöer
som myndigheten förvaltar. Naturvårdsverket
och Riksantikvarieämbetet är centrala bevaran
demyndigheter med ansvar bl.a. för biologisk
mångfald och kulturminnen samt natur- och
kulturmiljöer. Med olika utgångspunkter strävar
myndigheterna mot samma mål vilket naturligt
ger implementeringen av artikel 8j som en ge
mensam nämnare i deras arbete. Verksamheten
är främst inriktad på erfarenhetsinsamling och
kunskapsspridning.
Myndigheterna kan i sina rekommenda
tioner och goda råd till olika förvaltare av vild
och domesticerad biologisk mångfald ta vara
på kunskaper och traditioner som har betydelse
för bevarande och ekologiskt långsiktigt bruk av
natur- och kulturmiljöer. De kan stödja en allmän
användning av gamla erfarenheter tillsammans
med bevarande av livsstilar och verksamheter där
traditioner fortfarande hålls levande i det dagliga
arbetet. De kan på så sätt gynna en rättvis fördel
ning av den samhällsnytta som uppstår, exempel
vis för turism, rekreation och friluftsliv, när tradi
tionellt bruk av landskap och miljöer bibehålls. En
viktig uppgift för myndigheterna är att lösa sådana
konflikter som uppstår då olika bevarandevärden
i traditionsberoende miljöer ställs mot varandra.
Synergieffekter kan nås genom att myndigheterna
samordnar sina resurser för dagens kultur- och
naturvårdsarbete och ansvaret för omsorgen om
natur och kultur i stort.

Riksantikvarieämbetet informerade att deras verk
samhet hade ”en lång rad beröringspunkter med
bevarandet av biologisk mångfald”. Man påtalade
möjligheten att genom ekonomiska styrmedel rikta
insatser mot prioriterade inslag i kulturlandskapet
samt vikten och relevansen av kulturreservatsbild
ningarna. Riksantikvarieämbetet menade också att
det inom kulturreservatsarbetet fanns ett behov
både centralt och regionalt av:
en fördjupad antikvarisk kompetens – såväl
som en breddning av den sammantagna
kompetensen till att omfatta biologiska,
juridiska, ekonomiska, men även sociala
sakkunskaper.

Man framhöll att kulturreservaten kunde ses
som ett forum för sektorssamverkan. Vidare
påpekade man att det nationella kulturarvets
egendomar, som ägdes av Statens fastighets
verk, hade stora hävdbetingade natur- och
kulturmiljövärden, vilka krävde särskild skötsel.
Även skogens kulturarv framhävdes och att det
betonades att arbetet med att bevara:
något av det äldre landskapets kultur- och
naturvärden har styrts av en politik som är
polariserad till antingen jordbruksmark eller
skogsmark. Skötsel och miljöstöd har gått
till der som idag är jordbruksmark, medan
det som idag är skogsmark sällan eller aldrig
fåt skötsel i kulturhistorisk mening.

Även om detta numera är ett delmål i miljömå
let ”Levande skogar” konstaterade man att det
saknas någon mer ingående analys och strategi
för detta mål.
• Samernas utbildningscentrum/Sámij Åhpa
dusguovdásj: Redovisas under kapitel 6.3. Un
dervisning och forskning rörande traditionell
kunskap.
• Sameskolstyrelsen: Redovisas under kapitel 6.3.
Undervisning och forskning rörande traditionell
kunskap.
• Sameslöjdstiftelsen/Sámi duodji: Redovisas
under kapitel 6.3. Undervisning och forskning
rörande traditionell kunskap.
• Sametinget: Redovisas under kapitel 3.5. Kom
mentarer från samiska organisationer.
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• Sáminuorra: Redovisas under kapitel 6.3. Un
dervisning och forskning rörande traditionell
kunskap.
• Sida, Styrelsen för internationellt utveck
lingssamarbete: Sida ansvarar för den största
delen av Sveriges bistånd. Arbetet läggs fast i
landstrategier och regleras i avtal mellan Sverige
och respektive lands regering. Förslagen utarbe
tas av Sida, men besluten fattas av den svenska
regeringen. Sida ska ge företräde åt insatser som
kan ge konkreta resultat och därefter förmedla
kunskap och kapital. Sida verkar genom samar
bete med företag, folkrörelser, organisationer,
högskolor och myndigheter som har kunskaper
att göra utvecklingssamarbetet framgångsrikt.
Sida samverkar också med en rad svenska
enskilda organisationer som rekryterar och
anställer personal för volontärverksamhet. En
etnobiologisk syn på olika problemställningar
inom det svenska utvecklingssamarbetet bör
kunna leda till ett ännu bredare ekonomiskt
och socialt samarbete samt till vidgad ömsesidig
nytta. Även svenska lokalbefolkningars levande
erfarenheter om traditionella verksamheter kan
här vara betydelsefulla. Hösten 2002 inrättade
Sida en hjälpfunktion Swedish International Biodiversity Programme (SwedBio), som är placerat inom
Centrum för biologisk mångfald. SwedBio har
som roll att rådgöra med Sida och regeringen
samt analysera delar av Sidas biståndsverksamhet
med avseende på hållbart nyttjande av biologisk
mångfald kopplat till fattigdomsbekämpning. Ar
betet sker med direkt koppling till Konventionen
om biologisk mångfald och artikel 8j. En del av
SwedBio:s verksamhet innebär fördelning av
anslag från Sida och man har bl.a. möjliggjort
för ursprungsbefolkningar att skicka represen
tanter till möten inom mångfaldskonventionen.
Verksamheten är främst inriktad på tredje värl
den. Centrum för biologisk mångfald har inte
kontaktat Sida i detta ärende, men fört ingående
diskussioner med SwedBio.
• SkogForsk: Det svenska skogsbrukets
forskningsinstitut är finansierat av staten och
skogsnäringen. Arbetet inriktas på tillämpad
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forskning inom en mängd olika områden; skogs
teknisk utveckling, logistik, operativ planering,
råvaruutnyttjande, prissättningssystem, skötsel
och skogsvård, miljö och naturvård, förädling
av skogsträd, verksamhetsutveckling m.m. Man
hade inte bedrivit någon specifik verksamhet
rörande artikel 8j eller dess frågeställningar.
SkogForsk menade dock att deras verksamhet
inom ramprogrammet ”endast i allmänna ter
mer” tog hänsyn till 8j.
• Skogsstyrelsen: Centralmyndigheten med
huvuduppgift att leda, samordna och följa upp
verksamheten i skogsvårdsorganisationen (SVO)
är Skogsstyrelsen (SKS). Denna verkar genom
Skogsvårdsstyrelserna (SVS) inom elva regioner
och inom varje skogsvårdsstyrelse finns ett an
tal skogsvårdsdistrikt. Tillsammans verkar SKS
och SVS för skogsnäringens utveckling samt att
skogsbruket ska nå skogspolitikens mål. Detta
innebär ett hållbart skogsbruk; ekonomiskt,
ekologiskt och socialt. Skogsstyrelsen är en
nationell expertmyndighet med sektorsansvar
för det skogliga området inom hela landet.
Myndigheten har också som uppgift att verka
för en rik och varierande skogsmiljö, bedriva
skoglig prognosverksamhet samt utöva tillsyn
över virkesmätningen.
Skogspolitiken syftar till att åstadkomma en
varaktig hushållning med skogarna. För skogs
bruket finns därför både ett miljömål och ett
produktionsmål. Målen är jämställda. Politiken
bygger på skogsägarnas frihet att inom ramarna
för politiken sköta sin egen skog. Den ger alltså
skogsägarna ökat ansvar. Skogsvårdslagen i sig
är således inte tillräcklig för att nå målen. Det
är viktigt för skogsbruket att producera nyttig
heter både för nu levande och för kommande
generationer. Det inbegriper såväl produktion
av virkesråvara som god livsmiljö. Näringen ska
således verka för ett bevarande av såväl natursom kulturvärdena i skogen.
Senare års forskning har visat att vissa arter
och organismer missgynnats av det bedrivna
skogsbruket. Några har minskat i antal och
haft svårt att överleva. Nuvarande skogspolitik
innebär att vi skall fortsätta producera virke
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men också skapa goda livsmiljöer för skogens
alla levande organismer. Under de många tusen
år som vårt skogsekosystem utvecklades var
elden ett viktigt inslag i livsrytmen. Lågor har
med jämna mellanrum svett skogarnas mark
och stammar. Enstaka större träd överlevde
som regel. I dagens skogsbruk söker man ef
terlikna det naturliga förloppet. Det är också
viktigt att lära känna vilken roll människan haft
som ekologisk faktor då våra skogar formades.
Lokalbefolkningars traditionella användning av
skogen kan ge lärdomar för ett ekologiskt håll
bart skogsbruk. Implementeringen av artikel 8j
är angelägen om det traditionella skogsbrukets
ekosystem ska bevaras och återställas.
Skogsstyrelsen påtalade i sitt svar att det
i samband med de obligatoriska och frivilliga
samråden som äger rum inom renskötselområ
det från samebyarna ibland framkommer olika
önskningar om hänsynstagande från skogsbru
kets sida. Dessa baseras på traditionell kunskap
om exempelvis flyttleder, nattbetesplatser och
svåra passager. Detta har sedan dokumenterats
i anmälan om avverkning och beviljande av till
stånd till avverkning. Skogsstyrelsen har inom
bland annat LIFE-projektet ”Demonstrations of
methods to identify and preserve the biocultural
heritage in European forests” (1999–2003) sam
lat på sig information och kunskap om de olika
fyra undersökningsområdena. Man poängterade
också att man såg att skogsbrukets marker ska
vara öppna för mångbruk.
Inom kulturmiljövårdsarbetet vid Skogs
styrelse har man i skrifter, t.ex. ”Hamling och
lövtäkt” och ”Biologiskt kulturarv”, samt i hand
ledningen till styrmedlet NOKÅS (Natur- och
kulturmiljövårdsåtgärder i skogen) informerat
om s.k. traditionell hävd av NOKÅS-objekt.
Man är också involverad i ett utvecklingsprojekt
”Renbruksplaner” med avsikt ”att öka förståel
sen hos skogsbrukets företrädare när det gäller
renskötsel samt att samerna själva skall nyttja
renbruksplanen i sitt operativa arbete”.
• Skolverket: Redovisas under kapitel 6.3. Un
dervisning och forskning rörande traditionell
kunskap.

• Språk- och folkminnesinstitutet: Redovisas un
der kapitel 6.2. Ex situ-bevarande av kunskap.
• Statens folkhälsoinstitut: Huvuduppgiften är
att förbättra folkhälsan. Särskild vikt ska fästas
vid insatser för de grupper som är utsatta för
de största hälsoriskerna. Statens folkhälsoinsti
tut ska bl.a. vara nationellt kunskapscentrum för
metoder och strategier på området, analysera
utvecklingen av folkhälsan med utgångspunkt
i de faktorer som påverkar denna. Folkhälso
institutet har en roll inom miljömålsarbetet
och också i förhållande till aktionsplanerna för
biologisk mångfald. Kunskap om traditioner och
sedvänjor knutna till lokala samhällen eller ur
sprungliga miljöer med traditionella livssätt kan
vara relevanta för myndighetsarbetet bland annat
då sunda miljöer ska utformas och bibehållas.
Centrum för biologisk mångfald kontaktade inte
Statens folkhälsoinstitut.
• Statens institut för ekologisk hållbarhet, IEH:
IEH är ett nationellt centrum för kunskaper,
forskningsrön, idéer och erfarenheter kring
frågor om ekologisk hållbarhet. Institutets
viktigaste uppgift är att stödja kommunerna i
deras arbete med lokal omställning till ekolo
giskt hållbar utveckling. I det arbetet är hjälp
att genomföra lokala investeringsprogram och
klimatinvesteringsprogram en viktig uppgift. Det
sker bland annat genom att göra det lättare att
hitta förbindelser mellan kommuner, forskare,
näringsliv, organisationer och andra aktörer. IEH
ska även inspirera och informera genom att spri
da erfarenheter från redan genomförda program.
IEH ger tips om olika aktörer att kontakta och
har listat sektorsmyndigheter, forskningsinstitu
tioner, näringsliv, kommuner och olika organisa
tioner som behärskar sakfrågorna väl. IEH har
inte blivit kontaktat av Centrum för biologisk
mångfald i samband med uppdraget.
• Statens Jordbruksverk: Detta är regeringens ex
pertmyndighet inom det jordbruks- och livsmed
elspolitiska området och Jordbruksverket har ett
samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och
rennäring. Administrationen av EU:s jordbruks
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politik är en av verkets huvuduppgifter. Verket
ska arbeta för förenklingar av EU:s regler inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och för
en effektiv och miljöanpassad jordbrukspolitik
i EU. Verket ska även arbeta för att främja den
regionala utvecklingen. De övergripande målen
för verksamheten inom det jordbruks- och
livsmedelspolitiska området är att verka för en
konkurrenskraftig, miljö- och djurskyddsanpas
sad livsmedelsproduktion till nytta för konsu
menterna samt att skapa förutsättningar för ett
livskraftigt jordbruk i mindre gynnade områden.
Svenskt jordbruk ska vara ekologiskt och eko
nomiskt hållbart. Ekologiskt hållbart innebär att
det ska vara resursbevarande, miljöanpassat och
etiskt godtagbart. Jordbruksverket arbetar också
för en god djurhälsa.
Den gemensamma jordbrukspolitiken CAP
(Common Agricultural Policy) innebär att han
deln med jordbruksprodukter är fri inom unio
nen och att pris- och stödpolitiken bestäms av
medlemsländerna gemensamt. CAP innehåller
olika slags miljö-, regional- och strukturpolitiska
åtgärder. Jordbruksverket är i huvudsak inrik
tat på administration och tillämpning av EU:
s regleringar och stödsystem men deltar även
i EU:s kommittéarbete. Verket förverkligar
jordbrukspolitiken genom att bevaka, föreslå
förändringar, samordna, sprida information,
hantera ersättnings- och regleringssystem samt
bedriva uppföljning och kontroll. Jordbruksver
ket arbetar för ett rikt och varierat odlingsland
skap med biologisk mångfald och verkar för att
jordbrukets belastning på miljön blir så liten
som möjligt. Miljö- och landsbygdsprogrammet
(LBU-programmet) består av ekonomiskt stöd
till landsbygdsföretag och ska bidra till en ekolo
giskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling
på den svenska landsbygden. LBU-programmet
bildar ett samlat program, dvs. det reglerar hur
samtliga stöd ser ut. För de flesta av direktstöden
till jordbrukare beslutar länsstyrelsen.
Inom arbetet som gäller miljömålet ”Ett
rikt odlingslandskap” menade Jordbruksverket
att man bidrog till att hålla traditioner och kun
skap vid liv. Man påtalade exempelvis bidragen
för lieslåtter. Med hjälp av samarbeten med
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länsstyrelserna så ansåg man att traditionell
kunskap kunde förmedlas och leva vidare.
Man framhöll att man genom projektstöd för
utveckling av landsbygden, t.ex. ”Byutveckling
samt bevarande av kulturarvet på landsbygden”
via kampanjen ”Framtid på landet”, som bl.a.
inkluderade projekt för bevarande av utdöende
arbetssätt och utnyttjande av gamla arbetsred
skap, värnade om traditionell kunskap. Via miljö
ersättningen lämnar Jordbruksverket ersättning
för skötsel av lövtäkt och lieslåtter samt drift
av fäbod- och skogsbeten. Ersättning lämnas
också till skötsel av landskapselement, alléer,
åkerholmar och odlingsrösen, som vittnar om
en äldre markanvändning. Man framförde även
sin insats inom vandringsutställningen ”Bygden
där vinden vände”.
Jordbruksverket var av den meningen att
brukarna ersattes rättvist för sin insats att skapa
ett attraktivt kulturlandskap för samhällsnyttan
i form av turism och friluftsliv via det befintliga
miljöstödet. Genom ekonomisk ersättning ansåg
man vidare att man gynnade hållbar utveckling
och traditionellt bruk i motsats till storskaligt och
vinstmaximerande lantbruk. Man poängterade
vidare insatser att samordna kultur- och natur
vård via Kompetens-Utveckling av Lantbrukare
inom Miljöområdet (KULM). Målet med KULM
är att öka jordbrukets positiva miljöeffekter och
minska de negativa. Även Jordbruksverkets roll
inom Programmet för Odlad Mångfald (POM),
det nationella programmet för växtgenetiska
resurser, framhölls. Inom POM bevaras och
levandegörs det biologiska kulturarvet. Man
samordnade sin verksamhet rörande exempel
vis miljöersättningarna med Naturvårdsverket
och Riksantikvarieämbetet. Inom KULM sker
samordningen med länsstyrelserna.
Inom miljömålsarbetet för ”Ett rikt od
lingslandskap” återfinns även delmålet som
gäller för bevarande av betsmarker och ängar
inkluderar även fäbod- och skogsbeten. Ett mål
som enligt Jordbruksverket främst handlade om
att bevara och restaurera marker. Man menade
att man då samtidigt bevarade kunskapen om
skötseln. Dessutom ansåg man att det fanns en
koppling till POM och det nationella program
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för husdjursgenetiska resurser som ännu inte är
beslutat. Jordbruksverket markerade också att
man i sin verksamhet strävade efter nära kontakt
och samsyn med företrädare för brukarna, t.ex.
representanter för de renskötande samerna, i
utformandet av verkets insatser. Man framhöll
också att man i olika ärenden hade löpande kon
takter med Sametinget och samiska organisatio
ner. Vidare betonades de stöd till rennäringen,
vilket gynnade bevarandet av traditionell kun
skap kopplad till renskötseln. Jordbruksverket
menade för övrigt att ett kommersiellt synsätt
står ”inte i något självklart motsatsförhållande till
bevarande av naturresurserna”. Man framförde
att det exempelvis i Norge förekom renskötsel
i bolagsform utanför renskötselområdet, vilket
man emellertid ansåg skulle vara svårt att för
ena med bevarandet av den samiska kulturen.
Man betonade också att ”Rennäringens faktiska
utveckling är bl.a. beroende av hur samerna vär
derar sina traditioner”.
• Statens utsädeskontroll är Sveriges officiella
myndighet för kontroll av utsädeskvaliteter inom
lantbruks-, köks- och prydnadsväxtområdet.
Uppdraget är att tillse att alla som köper utsäde
kan lita på att de får en fullgod kvalitet, såsom
den föreskrivs genom internationella eller natio
nella förordningar. Det övergripande målet är
att bidra till att fullgott utsäde används i landet
med syfte att minska användningen av bekämp
ningsmedel för att främja en effektiv och uthållig
växtodling i landet. Merparten av svenskt utsäde
produceras i de södra och mellersta landsdelarna
och som en följd av detta återfinns all utsädesa
nalys och -kontroll i dessa områden. Genom
Sveriges EU-inträde skedde förändringar inom
produktion, marknadsförande och kontroll av
utsäde. EU:s direktiv tillåter att Sverige har högre
kvalitetskrav för den nationella produktionen,
men landet måste tillåta import från unionen och
EES-området av certifierat utsäde som uppfyller
EU:s krav. Dessutom tillåts certifiering av frö
både från sorter som är upptagna på EU:s ge
mensamma sortlista och de som finns på svenska
sortlistan. Kunskap om traditioner och sedvänjor
knutna till lokala samhällen eller traditionella livs

sätt kan emellertid vara relevanta för verksam
heten bl.a. som referens vid godkännande och
kontroll. Även kunskapen och kännedomen om
den traditionella hanteringen är viktig. Gamla
sorters säd hade en genetisk variation som gjorde
den anpassbar till lokala förhållanden som gav
skördegaranti. Klimatiskt sett är odling i Sverige
alltid extrem. Med tillämpning av gamla erfaren
heter kan det visa sig att utsädeskontroll enbart i
sydligaste Sverige inte är rationell, i varje fall inte
om målet är ett långsiktigt ekologiskt jordbruk i
hela landet. Centrum för biologisk mångfald har
inte varit i kontakt med Statens utsädeskontroll
inom uppdraget.
• Statens Växtsortnämnd handlägger ärenden
enligt nu gällande växtförädlarrättslag (1997:
306) och enligt utsädesförordningen (2000:
1330). Nämnden är även nationellt organ för
EG:s växtförädlarrätt och EG:s gemensamma
sortlistor för lantbruks- och köksväxter. Inga
lantbruksväxter får släppas ut på marknaden om
de inte återfinns på den svenska sortlistan, som
kräver enhetlighet, stabilitet och särskiljbarhet.
Kravet innebär genetisk likriktning hos moderna
sorter. Nämnden representerar vetenskap, råd
givning, praktiskt jordbruk/avnämare på sort
området och juridisk sakkunskap. Till nämnden
hör ett kansli, vars personal består av en chef
och en deltidsanställd assistent. Nämnden kan
även anlita experter och sakkunniga. Beredning
och handläggning av löpande ärenden handhas
av ett arbetsutskott som består av nämndens
ordförande och vice ordförande med kansli
chefen som föredragande och sekreterare. Det
bör närmare undersökas om växtsortlistan kan
tänkas försvåra tillvaron för brukare, som kan
tänkas omfattas av artikel 8j, och om hänsyn tas
till exempelvis lokala växtsorter.
• Svenska Samers Riksförbund: Redovisas
under kapitel 3.5. Kommentarer från samiska
organisationer.
• Sveriges Rese- och Turistråd är ett bolag som
formellt bildades i juni 1995. Det ägs till lika delar
av svenska staten och den svenska turistnäringen.
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Sveriges Rese- och Turistråd ska marknadsföra
Sverige som resmål så att detta bidrar till att:
• människor i och utanför Sverige får
attraktiva och berikande upplevelser
• företag och samverkansorganisationer i
Sverige kan förbättra företagens lönsamhet
• Sverige som nation får ökade inkomster
och därmed ökat välstånd

Detta kopplar till den del av diskussionen inom
artikel 8j som berör rättvis vinstdelning av nyttan
som kommer av traditionell kunskap, innova
tioner och sedvänjor. Om exempelvis en bonde
sköter sina marker så att de bildar ett attraktivt
kulturlandskap och ett kommersiellt turistföretag
mot betalning tar dit turister och hänvisar till
allemansrätten. Kan då bonden anses ha rätt till
del i vinsten? Sveriges Rese- och Turistråd inkom
inte med några svar eller kommentarer på Cen
trum för biologisk mångfalds frågor rörande sin
koppling till en implementering av artikel 8j.
• Turistdelegationen Turistdelegationen ska
bredda och fördjupa kunskaperna om turism
och resande, dess bakgrund, utveckling och ef
fekter. Man ska bevaka utvecklingen vad gäller
utbildning inom turism. Turistdelegationen och
Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbets
organisation, RTS, har utarbetat ett nationellt
forsknings- och utvecklingsprogram för reseoch turistindustrin – Turismforskning 2005. Idén
är dels kunskapsöverföring mellan forskare vid
högskolor och företag i turistnäringen, dels att
utveckla starka forskningsmiljöer inom turism
vid högskolor och universitet i Sverige.
ETOUR är ett forskningsinstitut vid Mitt
högskolan i Östersund som utvecklar kunskap
om turism och resande, samt bidrar till turist
näringens utveckling och tillväxt främst i norra
Sverige. Institutet bedriver forskning om turism
inom programområdena: företagsutveckling, na
tur och naturresurser, kultur och kulturmiljöer
samt destinationsutveckling. Forskningsresulta
ten sprids till turistnäringen genom programom
rådet kunskapsöverföring. Turistdelegationen är
också engagerad i uppbyggnaden av Turismforskningsinstitutet i Östersund. Dessutom finns ”Hand
lingsprogram för hållbar utveckling i svensk tu
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ristnäring”, HUT, som betonar att miljöarbetet
ska ske inom ramen för turismutvecklingen på
resmålet, i ett partnerskap mellan samhällets
olika aktörer och turistnäringen. Grunden för en
hållbar turismutveckling utgörs av platsbundna
partnerskap mellan representanter för näring och
samhälle. Företagen måste själva ta ansvar för
miljön och inte invänta myndigheters regelverk
då sådana saknas. Implementeringen av artikel 8j
är angelägen i sammanhanget. Uppmärksamhet
mot lokalsamhällen och traditionell verksamhet
kan profilera och berika turistupplevelser.
Ekoturism är ett sätt att besöka unik natur
och kultur med minsta möjliga slitage. ”Naturens
Bästa" är ett märkningssystem för högkvalitativa
upplevelsearrangemang, lokal förankring, ökat
naturskydd, mer miljöanpassat resande och stör
re omsorg om resmålets natur- och kulturvärden.
Märkningsarbetet har skett i samarbete mellan
Svenska Ekoturiskföreningen (presenteras när
mare i kapitel 6.3. Undervisning och forskning
rörande traditionell kunskap), Sveriges Rese- och
Turistråd samt bl.a. Turistdelegationen.
Turistdelegationen angav i sitt svar att man
hade en fokusering på ”turistföretagandet som
en möjlighet att stärka lokala samhällets eko
nomi, sysselsättning, intäkter och skattekraft”.
Deras perspektiv utpekades som ”näringspoli
tiskt snarare än rekreationspolitiskt”. Man fram
höll att syftet med att främja turism skulle vara
att stärka lokalsamhällets ekonomi. Den lokala
kulturen i form av exempelvis lokal gastronomi,
hantverk, traditioner inom jakt, fiske och andra
aktiviteter, fester, byggnadsteknik och historia
betonades utgöra en viktig del i attraktionen. Lo
kal förankring och lokalt intäktsflöde ansågs vara
en nödvändighet för de efterfrågade autentiska
upplevelserna. Man bedömde att Ekoturismför
eningens arbete med ”Naturens bästa” var ett
bra exempel på det som var nödvändigt inom
turismutveckling och lokalförankring. Turistde
legationen poängterade att man strävade efter att
utveckla ”de turistiska produkterna i samverkan
med och på lokalsamhällets villkor”, men man
hade som myndighet varken möjligheter eller
viljan att dirigera utvecklingen på lokal nivå.
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• Verket för högskoleservice: Inkom inte med
något svar.
• Viltskadecenter: Redovisas under kapitel 4.4.
Traditionell kunskap i rovdjursförvaltning.
• Vägverket: Det övergripande målet är att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Vägtransportsystemets mål är ”En god miljö”
och ”En positiv regional utveckling”. Härvid
ska verket bl.a. inrikta sig på tillgänglighet,
hög transportkvalitet, säker trafik, god miljö,
en positiv regional utveckling och ett jämställt
vägtransportsystem.
Fritt bete utan hägn är en verksamhet
kopplad till vissa svenska lokalsamhällen. Frå
gan behandlas i Vägtrafikkungörelsen (1972:
3) som förutsätter fritt bete och att betesdjur
kan uppehålla sig på väg (1 – sådan väg, gata,
torg eller plats som allmänt används för trafik
med motorfordon; 2 – led som är anordnad för
cykeltrafik; gång- eller ridbana invid led eller
plats som avses i det som tidigare anförts). 61 §
föreskriver bl.a. att förare av fordon skall hålla
en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt
låg hastighet när fordonet närmar sig kreatur på
vägen. Om olycka inträffar torde samma förhål
lande i fråga om ansvar vara gällande oavsett
skada drabbat barn, vägarbetare eller kreatur.
Vägmärkesförordningen anvisar varningsmärken
för olika tamdjur. Lag (1933:269) om ägofred
anför att mellan ägor skilda av väg, som inte bör
stängas av grind eller led, har djurhållare heller
ingen skyldighet att stängsla. Om upprätthål
lande av traditionell fri betesdrift med hemdjur
är önskvärd är det viktigt att väghållare som
anlägger stängsel för att öka trafiksäkerheten
också ordnar lämpliga passager för betesdjuren
(biodukter/ekodukter).
Vägens sidoområde ska bl.a. dränera väg
kroppen, vara trafiksäkert, fånga upp förore
ningar från vägbanan samt vara en tillgång ur
natur- och kulturmiljösynpunkt. Vegetationen
i sidoområdet och dess skötsel är avgörande

för flertalet av dessa krav. Valet av skötselme
tod styrs av artsammansättningen, vägkantens
läge, det omgivande landskapet samt hur dikets
funktioner prioriteras. Rätt vegetation och bra
skötsel minskar erosionen och näringsläckaget,
binder tungmetaller och föroreningar, minskar
igenslamningen av diket och ger lättskötta,
vackra och ofta artrika vägkanter. Metod
utveckling pågår kontinuerligt för att hitta
skötselformer och teknik som minimerar in
vesterings- och driftskostnaderna samtidigt som
man når maximal biologisk nytta. Skötseln ska
bibehålla, ta hänsyn till eller utveckla artrikedo
men i vägkanterna, beroende på vägkantskate
gori. Utvecklingsarbetet har hittills inkluderat
försök med olika typer av vegetationsetable
ring, anpassad dikning samt olika metoder för
röjning/slåtter. Till sådan hör också tillämpning
av äldre traditionella metoder. Artrikast är väg
kanter i exempelvis äldre odlingslandskap. Efter
insamling av information och inventeringar i
fält klassas vägkanterna efter sina biologiska
värden. Slutligen föreslås ett mindre antal väg
kanter där skötseln anpassas efter den aktuella
vegetationstypen i syfte att bibehålla och öka
den biologiska mångfalden.
I Vägverkets verksamhet har man haft nära
samarbete med aktuella myndigheter, kommuner
och andra berörda, men man har inte lagt någon
särskild vikt på ursprungs- och lokalsamhällen.
I samband med revideringar av sina planerings
handböcker kommer Vägverket att betona
vikten av samråd och dialog. Man arbetade
också med en metod för bättre målstyrning i
väghållningsprojekt kallad ”mål och mått för na
tur- och kulturmiljövärden i transportsystemet”.
Denna ska åstadkomma en bättre dialog med
allmänheten och andra intressenter. Man ansåg
således att denna metod bättre ska kunna ”ta
tillvara ursprungs- och lokalsamhällens intres
sen genom deras ökade möjlighet att medverka
i planeringsprocesser”. Detta kräver emellertid
utveckling av metoder och rutiner som bättre
tillvaratar möjligheterna till dialog, I dagsläget
finns dock inga beslut för att utveckla sådana
metoder och rutiner.
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• Kommuner och länsstyrelser: Sverige har tju
goen länsstyrelser och 290 kommuner. Dessa
spelar en bärande roll i genomförandet av den
regionala och lokal natur- och kulturmiljövår
den och bör således ses som mycket väsentliga
aktörer också inom frågor rörande bevarandet
av traditionell kunskap. Länsstyrelserna har det
övergripande ansvaret och bidrar till kontrollen
av kommunernas arbete inom natur- och kul
turmiljövården.
Kommunerna är en stor intressentgrupp,
men sättet att arbeta i en kommun är specifikt
för den enskilda kommunen. Inom Centrum för
biologisk mångfalds utredning har kommuner
och länsstyrelser inte kontaktats utifrån hela frå
geställningen utan enbart utifrån specifika delar.
Man använder sig relativt flitigt av traditionella
hävdmetoder i naturvården, men detta beror
snarast på påbud uppifrån från länsstyrelser och
ytterst från forskning inom exempelvis natur
vårdsbiologi. Det handlar om fördelning av olika
miljöstöd. Några genomtänkta helhetslösningar
rörande frågan om att bevara traditionell kun
skap eller att stötta traditionella brukare förefal
ler inte finnas, även om undantag finns.

5.2. Sammanfattning och slutsats
Det finns ett stort antal svenska myndigheter och
organisationer som kan anses vara direkt eller
indirekt berörda av en svensk implementering
av artikel 8j. Utifrån deras svar och nuvarande
verksamhet kan man tolka det som om många
inte har genomfört någon analys av sin roll
utifrån artikeln även om myndigheten har hand
om frågor som är direkt kopplade till denna.
Många föreföll också vara helt ovetande om
dess existens. Det förefaller vara vissa brister
vad gäller spridningen av information rörande
utvecklingen inom Konventionen om biologisk
mångfald. Detta kan kanske jämföras med den
mycket aktiva roll som man från Miljödeparte
mentet spelade inom processen rörande Agenda
21. En Konventionens innebörd har begränsats
till en förhållandevis liten krets. Detaljkunskap
rörande delarna finns inom en ännu snävare sfär.
Detta innebär att såväl de nationella diskussio
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nerna rörande konventionen som genomföran
det av dess enskilda delar blivit lidande.
Vi konstaterar också att Naturvårdsverket inte
anser att huvudansvaret för åtaganden under
artikel 8j ligger hos verket.
Vi konstaterar vidare att patentfrågor och skydd
av traditionell kunskap är så genomgripande och
sammansatta att väl övertänkta förslag inte kan
lämnas för närvarande.
Flera av de tillfrågade myndigheterna har besvarat
frågan rörande hur man arbetar för att bevara
biologisk mångfald utan att kommentera vad som
sker inom området traditionell kunskap kopplad
till biologisk mångfald. Man har även hänvisat till
arbetet med lokal förankring, dvs. att förankra
åtgärder i lokalsamhällen, som liktydigt med de
intentionerna i artikel 8j, vilka i realiteten betonar
vikten av lokal förankring med ”ursprungliga och
lokala samhällen”, vilka har ett traditionellt livs
sätt och besitter traditionell kunskap, innovationer
eller sedvänjor som ”är relevanta för bevarandet
och det hållbara nyttjandet av biologisk mång
fald”. Att alla lokalsamhällen inte är tillämpliga
utifrån från artikel 8j, kan givetvis anses som ett
demokratiskt dilemma. Ska vissa medborgare (i
detta fall de som besitter ”traditionell kunskap,
innovationer och sedvänjor”) få möjlighet till
större inverkan på offentliga beslut än andra
därför att deras vetande har en annan grund?
Vi konstaterar att Konventionen om biologisk
mångfald slår fast att man ska visa större hän
syn när det handlar om ”ursprunglig och lokala
samhällen med traditionella livssät …” samt att
Agenda 21 framhåller en positiv särbehandling
av ursprungsbefolkningar i processerna.
Vi konstaterar också att nationella institutioner har
skyldighet att fullfölja de åtgärder som mångfalds
konventionens medlemsländer har tagit på sig.
Vi vill uppmärksamma några detaljer rörande
de kommenterade institutionernas verksamheter
och uppfattningar.
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Arbetsmiljöverket: Man uppmärksammar att
generella regler inte alltid kan anpassas till alla
intressenter men att det finns ett spelrum i före
skrifterna genom möjligheten att söka dispens.
Banverket: Man anser att trots att beslutsproces
sen inte anpassats till artikel 8j ger arbetet med
samrådsförfarande alla intressenter möjlighet att
påverka arbetet.
Boverket: Man uppmärksammar det värde
traditionell kunskap hos lokalbefolkningar har
i samhällsplaneringen.
Djurskyddsmyndigheten: Frågor gällande tradi
tionell djurhållning bör definieras och utredas
samt riktlinjer för traditionella näringar tas
fram.
Domstolsverket: Man bör uppmärksamma rätts
lig särbehandling på grund av lokal rättssyn.
Fiskeriverket: Man uppmärksammar förvalt
ningsformer där fiskarnas traditionella kunska
per kan tas tillvara.
Glesbygdsverket: Man har inte analyserat sin roll
i förhållande till artikel 8j men uppmärksammar
programmet för Mål 2 Öarna där vissa insatser
avser utveckling av traditionella skärgårdsnä
ringar.
Livsmedelsverket: Man uppmärksammar att
småskalig livsmedelshantering inte får diskri
mineras och att livsmedelslagstiftningen ger
utrymme för anpassade regler t.ex. för tradi
tionell tillverkning. Man påtalar att EU:s nya
hygienregler ökar flexibiliteten för traditionell
verksamhet.
Naturvårdsverket: Man framhåller att natur
vårdspolitiken inriktas på förståelse och accep
tans hos lokalbefolkningen och uppmärksammar
på att man tillämpar traditionell kunskap om den
gagnar verkets uppdrag och ansvar. Konflikter
mellan olika bevarandevärden i traditionella
miljöer ska lösas i enlighet med de politiska
målen.
NUTEK: Man framhäver att kompetensen
inom området biologisk mångfald ändras tack
vare att verket inför ett samlat ledningssystem
för hållbar tillväxt.
Riksantikvarieämbetet: Man uppmärksammar
behovet av såväl en fördjupad antikvarisk kom

petens som en breddning av den sammantagna
kompetensen till att omfatta biologiska, juridiska,
ekonomiska och sociala sakkunskaper.
Sida: Utvecklingssamarbete kan gynnas av en
etnobiologisk syn på olika problem. Inom
hjälpfunktionen Swedbio uppmärksammas
främst arbete kopplat till CBD.
SkogForsk: Man uppmärksammar på att verk
samheten endast i allmänna termer tar hänsyn
till artikel 8j.
Skogsstyrelsen: Skogens traditionella användning
kan visa vägen till ett ekologiskt hållbart bruk av
skogen. Genomförande av artikel 8j är angeläget
om det traditionella skogsbrukets ekosystem ska
bibehållas. Man uppmärksammar de samråd som
sker i renskötselområdet.
Statens folkhälsoinstitut: Man har en roll inom
miljömålsarbetet och i förhållande till aktions
planerna för biologisk mångfald.
Statens institut för ekologisk hållbarhet: Man är
centrum för kunskaper och idéer kring ekologisk
hållbarhet.
Statens jordbruksverk: Man uppmärksammar
miljömålsarbetet och delmål inom ”Ett rikt
odlingslandskap” som leder till restaurering
och bevarande av traditionella landskap och
där åtgärderna bevarar traditionell kunskap.
Man framhöll även kontakterna med samiska
organisationer och stöd till rennäringen.
Statens utsädeskontroll: Kunskap om traditioner
knutna till lokala samhällen kan vara relevanta
som referens vid godkännande och kontroll.
Lokala förhållanden i hela landet kan t.ex. inte
simuleras vid provodling enbart i sydligaste
delen.
Statens växtsortnämnd: Den svenska sortlistan
kräver enhetlighet, stabilitet och särskiljbarhet
vilket innebär genetisk likriktning hos moderna
sorter. Beröringen med intentionerna för artikel
8j är svag.
Sveriges rese- och turistråd: Rättvis vinstdel
ning mellan dem som skapar attraktiva landskap
och dem som säljer dem för turism berörs av
artikel 8j.
Turistdelegationen: Man uppmärksammar att
lokalsamhällen och traditionell verksamhet kan
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profilera och berika upplevelser. En strävan är att
utveckla turismen på lokalsamhällets villkor men
företagen måste själva ta ansvar för miljön.
Vägverket: Man uppmärksammar äldre tradi
tionella metoder vid skötsel av vägkanter. Man
söker metoder för målstyrning i väghållnings
projekt där lokalsamhällens intressen bättre kan
beaktas i planeringsprocessen.
Konventionen om biologisk mångfald handlar
om bevarandet och hållbara nyttjande av biolo
gisk mångfald. Den berör därför inte enbart na
turvårdsområdet utan även en del andra sektorer.
Den inverkar följaktligen också på ekonomiska,
sociala och kulturella frågor. Eftersom artikel
8j både berör nya, lokala initiativ till utveckling
av traditionella näringar som kopplingen till tu
rismen förefaller det klart att myndigheter, som
handhar frågor rörande exempelvis glesbygdsfrå
gor, landsbygdsutveckling, lokal företagsamhet
och turism, borde genomföra en analys av sin
roll inom implementerandet.
Centrum för biologisk mångfald föreslår att
a regeringen på lämpligt vis uppdrar åt myn
digheter och organisationer, som inte ännu
har övervägt sin koppling till Konventionen
om biologisk mångfald i allmänhet och arti
kel 8j i synnerhet ska göra detta,
b

även icke-statliga organisationer som ännu
inte har begrundat sin eventuella koppling
till Konventionen om biologisk mångfald i
allmänhet och artikel 8j i synnerhet att göra
det.

c

bevarandemyndigheterna åläggs samverkan
så personella, kvalitativa, juridiska, finansiella
och andra resurser kan samverka optimalt
vid insatser i traditionsberoende miljöer
[jämför artikel 10],

d

näringsmyndigheter med åtaganden under
artikel 8j föreskrivs samverkan på mot
svarande sätt (c) [jämför artikel 10 inom
mångfaldskonventionen],
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e

Centrum för biologisk mångfald, med denna
utredning som grund, tillsammans med Ve
tenskapliga rådet för biologisk mångfald,
Patent- och registreringsverket och Statens
växtsortnämnd får i uppdrag att inom res
pektive myndighets ansvarsområde tränga
in i aktuella samverkansfrågor och övriga
spörsmål rörande genomförande av artikel
8j,

f

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald
tillsammans med Centrum för biologisk
mångfald uppdras att lämna förslag om
hur information rörande pågående och
önskvärda aktiviteter inom Konventionen
om biologisk mångfald ska spridas.
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6. Att bevara och sprida traditionell kunskap
Artikel 8j lyder att varje part ska:

respektera, bevara och bibehålla
kunskaper, innovationer och sedvänjor hos
ursprungliga och lokala samhällen med
traditionella livssätt som är relevanta för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av
biologisk mångfald, och främja en bredare
tillämpning av dessa,

Den traditionella kunskapen kan respekteras,
bevaras och spridas på ett antal olika sätt. Det
mest önskvärda vore att den bevarades och
spreds genom fortsatt levande tradition i sitt
rätta sammanhang. Då brukas kunskapen och
därmed kvarstår också behovet av att den lärs
korrekt. Detta möjliggör också för traditionsbä
rarna att utveckla och förnya kunskapen. Tradi
tionell kunskap är inte statisk utan är konstant
under utveckling, vilket för övrigt gäller all slags
kunskap. En kunskap som är nödvändig för att
kunna bedriva en näring och som respekteras
av samhället är nyttig och därmed blir det även
lättare att få nya generationer att vilja lära sig
den. Ett samhälle som på olika sätt motverkar
möjligheten för kunskapsutövaren att praktiskt
bedriva sitt värv minskar också kunskapens
praktiska nytta och dess möjlighet att överleva.
Om kunskapen övergår till att bli historisk och
kuriös och inte längre används praktiskt kommer
den snart att fragmenteras och glömmas bort.
I det läget kan man försöka bevara kunskapen
ex situ, utanför sitt sammanhang, i form av ex
empelvis uppteckningar eller bild- eller filmdo
kumentation. Då kan man bevara merparten av
kunskapen och handgreppen och utövandet kan
studeras närmare, men kunskapen fryses i tiden
och det större sammanhanget går förlorat. Den
genomgår inte heller någon naturlig utveckling.
Dessutom innebär det också att viktiga detaljer
kan gå förlorade. Det kan gälla sådana detaljer
som inte traditionsbäraren inte anser vara värda
att nämna eftersom de av vana utövare bedöms
vara alltför självklara. För att kunna genomföra

såväl in situ- som ex situ-bevarande krävs det att
någon är intresserad och respekterar traditions
bärarna.
Inför mötet ”Workshop of traditional
knowledge and biological diversity” i Madrid
1997 upprättade den exekutiva sekreteraren
en skrivelse (UNEP/CBD/TKBD/1/2) med
riktlinjer för hur sekretariatet såg på artikel 8j.
I denna nämndes att det för ursprungliga och
lokala samhällen och deras kunskap gällde att:
För att kunna bevara och uppmuntra måste
de rätta förhållandena råda. Man måste
känna trygghet över besittningsrätten till
sina traditionella land- och vattenområden,
ha kontroll över rätten till de biologiska
resurserna samt känna respekt för
ursprungliga och lokala samhällens arv,
språk och kultur. Något som bäst låter
sig göras genom ett lämpligt lagligt skydd
(vilket inkluderar skydd av intellektuell
egendom, heliga platser och så vidare).
Diskussionerna rörande dessa frågor i
andra sammanhang inom FN har också
handlat om frågan om respekt och rätten
till självbestämmande, vilket ofta tolkas som
utövandet av självstyre.

I samband med det andra mötet med ”Ad HocOpen-ended Inter-Sessional Working Group
on Article 8(j) and Related Provisions of the
Convention on Biological Diversity” i Kanada
år 2002 markerades att:
En av de mest akuta utmaningarna för
ursprungliga och lokala samhällen världen
över är att kunna bevara sin traditionella
kunskap, innovationer och sedvänjor i
tider av globalisering som uppmuntrar till
kulturell homogenitet på bekostnad av lokal
diversitet. Regeringar kan kanske iståndsätta
lösningar som skyddar och bevarar
traditionell kunskap (t.ex. genom sui generislagstiftning, i nationella kunskapsregister
och genom att finansiera program för
lokala språk), men det återstår ännu en
väg att bevara denna kunskap på lokal nivå
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nämligen att försäkra sig om att kunskapen
behåller sin relevans även i modern tid
enligt principen ”nyttja den eller förlora
den” [”use it or lose it”] (UNEP/CBD/
WG8J/2/4).

Rekommendationen är således att i första hand
sträva efter att möjliggöra in situ- och sedan i
andra hand ex situ-bevarande. För kunskap som
inte för närvarande har någon praktisk använd
ning är däremot ex situ-bevarande förmodligen
den enda möjligheten om den ska kunna bevaras
till framtiden.

6.1. In situ-bevarande av kunskap
Med in situ-bevarande av kunskap menas sådan
kunskap som bevaras i sin naturliga kontext och
inte i ett musealt sammanhang eller i form av
nedteckningar i ett arkiv. Det är svårt att finna
några bra exempel där de svenska myndighe
terna verkligen uppmuntrar till in situ-bevarande.
Merparten av de kontakter som vi har haft med
representanter för utövare av de traditionella
näringar som fortfarande bedrivs i Sverige visar
att de ansåg sig vara motarbetade eller åtmins
tone inte gynnade av ett tämligen stelt tillämpat
regelverk från myndigheternas sida. Det innebär
att de inte anser sig uppmuntrade att bevara den
traditionella kunskapen in situ och i de flesta fall
ansåg de att man inte lyssnade till deras åsikter.
Ett intressant, relevant och i dagspressen
ganska uppmärksammat fall berör oxarna Per
och Pål samt Jordbruksverket. På Sörby gård i
Södermanland bodde oxarna Per och Pål och
deras ägare Nathanael Hylander. Jordbruksver
ket krävde att oxarna skulle ha blåa plastbrickor
i öronen i enlighet med EU-lagstiftningen.
Eftersom oxarna körs önskade den då 73-årige
Hylander få dispens för brickor i öronen och
istället använda annan typ av identifikationsme
tod. Köroxar styrs inte som hästar med betsel i
munnen utan genom att tömmarna läggs med
halvslag runt öronen. Plastbrickor kan därför
försvåra kommunikationen mellan oxpar och
fösare, dvs den som kör oxarna. Denna dispens
avslog Jordbruksverket efter nio månaders hand
läggning med hänvisning till att EU endast låter
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tjurar avsedda för kultur- och sportevenemang
slippa plastbrickor i öronen. Eftersom det då
endast fanns tre par oxar med horn ansåg
Hylander att förväxlingar var näst intill omöj
liga och att annan märkning var acceptabel för
honom. Då Per och Pål var bl.a. verksamma på
museitorpet Långmaren och således i kulturell
gärning överklagade Hylander till Länsrätten i
Jönköping inom den tre veckors tidsfrist som
Jordbruksverket beviljat honom. Per och Pål
medverkade också i ett antal andra kulturella
begivenheter. Även EU-kommissionen var in
volverad i affären och man framhöll därifrån att
Per och Pål borde slippa plastbrickor. Samma
bedömning gjorde länsrätten som förordade att
dispens skulle givas och att annat identitetssytem
borde användas (Dagens Nyheter 2000-01-30, s.
A5; 2000-02-18, s. A6, Länsrätten i Jönköpings
län, Mål nr 90-00, dom 2000-02-18). Nu är såväl
oxar som Nathanael Hylander borta och därmed
färre som behärskar kunskapen att köra oxar.
Jordbruksverket menade här att länsrätten ham
nat fel i domslutet i och med att förordningen
visserligen öppnade för en alternativ märkning
men att det samtidigt inte hade godkänts någon
annan märkning. Man menade därför att man
inte kunde bevilja dispens.
Även fäbodbrukarna hade problem med
öronmärkningen på djuren på skogsbete,
exempelvis getterna hade drabbats av inflam
mationer, bitsår, nickelallergier eller hade djuren
helt enkelt slitit av sig brickorna. Detta ledde till
problem att djuren blev skygga och försvårade
hanteringen för fäbodbrukarna. Man ansökte då
om dispens från brickorna till säsongen 1998 och
ville istället tatuera öronen på getterna (SJV, dnr.
95-1926/98). Även Sveriges Rödkulleförening
och Svensk Fjällrasavel konstaterade att kreatu
ren tog skada av öronmärkningen vid skogsbete.
Vissa kor kunde fastna och fläka öronen. Man
önskade därför dispens från öronbrickorna och
bad om att få använda alternativ identitetsmärk
ning. I dispensansökan inbjöds Jordbruksverkets
handläggare att göra studiebesök hos brukarna
och själva studera skadorna på djuren. Detta
inträffade emellertid inte. Sveriges Rödkulle
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förening och Svensk Fjällrasavel påtalade också
problemet med småskalig drift och därmed oru
tin att sätta brickor, vilket ledde till kostsamma
veterinärbesök. Jordbruksverket avslog båda
dispensansökningarna med hänvisning till före
skrifterna SJVFS 1994:190 (SJV, dnr. 95-1926/98
och 95-10120/97). Fäbodbrukarna överklagade
då avslaget till Länsrätten i Jönköping, som upp
hävde avslaget och visade ärendet åter till Jord
bruksverket eftersom man ansåg att alternativa
märkningsmetoder var möjliga att tillämpa (Mål
nr 1692-98, dom 1998-09-16). Jordbruksverket
valde emellertid att åter avslå dispensansökan,
med hänvisning till att gällande föreskrifter inte
medgav detta.
Gudrun Lindvall (mp) tog upp ärendet med
oxarna Per och Pål och Jordbruksverkets ovilja
att ge dispens för kulturdjur för museala miljöer.
Hon menade att det borde finnas en alternativ
märkningsmöjlighet för dessa djur och frågade
således dåvarande jordbruksministern Margareta
Winberg (interpellation 1999/2000:218). Win
berg besvarade frågan med att Jordbruksverket
författade en skrivning om fallet till EU-kom
missionen (snabbprotokoll 1999/2000:75, Anf.
41). Lindvall markerade också vikten av att även
”kor på friluftsmuseer och kanske djur i fäbod
drift” skulle slippa öronmärkning. Dåvarande
jordbruksministern Margareta Winberg skrev
i ett brev i oktober 2001 att Sverige framställt
en begära om godkännande av alternativt
märkningssystem för nötkreatur kopplade till
kulturella och historiska miljöer. Hon utlovade
där inom kort en förordning från EU-kommis
sionen som skulle ge ”den behöriga myndigheten
i respektive medlemsstat möjlighet att godkänna
vilka djur och vilka kulturella miljöer som ska
omfattas av det alternativa märkningsförfaran
det” (Jo2001/2496/Livs). Enligt brev från nuva
rande jordbruksminister Ann-Christin Nykvist
i juni 2003 hade EU ännu inte antagit kommis
sionens förslag till förordning. Fortfarande under
februari 2004 hade, enligt Jordbruksverket, inte
förordningen trätt ikraft och Jordbruksverkets
inställning var därför att samtliga djur ska
”märkas med öronbrickor oavsett var de hålls

eller i vilket syfte”. Undantaget gällde, enligt
Jordbruksverket, enbart tjurfäktningstjurar.
Eftersom inget beslut har fattats på EU-nivå
finns det fortfarande ingen möjlighet att bevilja
dispens för djur för kulturella ändamål.
Tommy Rännbäck i Barva, öster om Eskil
stuna, blev inspirerad av Hylander och oxarna
Per och Pål och köpte därför två tjurkalvar, som
numera är två femåriga oxar, Kurt och Bert. De
var nästan inkörda som köroxar. Rännbäck hade
lärt sig köra oxar genom att få instruktioner av
”gamla gubbar”, som behärskade konsten, och
till viss del läst sig till kunskapen. Han hade fått
avslag från Jordbruksverket på dispensansökning
för att slippa ha öronbrickor på djuren (SJV dnr.
95 6117/00). Ärendet gick därmed till Länsrät
ten i Jönköpings län (Mål 1710-01), som fann att
Rännbäck hade för avsikt att använda oxarna i ett
litet jordbruk med ambitionen att ”driva detta på
ett kulturellt värdigt och ekologiskt hållbart sätt”.
I sakförklarandet i målet angavs att:
EU-kommissionen har angett att
bestämmelserna skall tolkas generöst.
Statens jordbruksverk har vidare uppgett
att det är en ändring på gång när det
gäller undantag från öronmärkning.
Statens jordbruksverks rigida tolkning av
bestämmelserna samt deras obenägenhet
att våga fatta ett eget, praktiskt beslut utgör
en fara för rättsäkerheten. I synnerhet då
det är medvetet om att en ändring är på
gång. Han måste således riskera att skada
sina egna djur för att kunna följa Statens
jordbruksverks regler eller bli lagbrytare
för att på så sätt låta sina djurs väl och ve
komma i första hand.

Länsrätten avslog ändå Rännbäcks överklagande
eftersom den användning som han angivit i
överklagandet inte omfattades av undantaget
gällande djur avsedda för ”kultur- eller tävlings
evenemang”. Rännbäck försökte överklaga till
kammarrätten, men överklagan godtogs inte då
ansökan inkom för sent. Ytterligare en dispens
ansökan hade lämnats in och enligt Rännbäck vid
Centrum för biologisk mångfalds kontakt ännu
inte behandlats efter drygt ett år på myndigheten.
Rännbäck hade för avsikt att låta Kurt och Bert
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medverka vid olika kulturella evenemang och i
museisammanhang.
Detta är exempel där svenskt myndighetsar
bete försvårar för traditionsbäraren att bevara,
nyttja och eventuellt även kunna sprida traditio
nell kunskap och sedvänjor, som kan vara väsent
liga för bevarandet och det hållbara nyttjandet
av biologisk mångfald. Centrum för biologisk
mångfald bedömer att dessa beslut försvåra ett
in situ-bevarande och spridande av traditionell
kunskap. EU medger i dessa fall inte någon dis
pens från regelverket och Jordbruksverket har
sannolikt agerat korrekt, men man kan undra om
det i dessa fall är förknippat med så allvarliga ris
ker att det inte skulle finnas möjlighet att bevilja
dispenser. Man kan fråga sig om lämpligheten
att myndigheten ska tvinga traditionsbäraren till
rättsliga processer för att kunna möjliggöra ett
in situ-bevarande av kunskap.

6.2. Ex situ-bevarande av kunskap
Med ex situ-bevarande av kunskap menas
specifik och begränsad kunskap som bevaras
utanför sitt naturliga sammanhang i det gamla
bondesamhället. Det handlar ofta om spridda
nedteckningar, teckningar, skisser, fotografier
eller filmsekvenser som på något sätt visar eller
beskriver äldre tiders sedvänjor och hantverk.
Publicering av böcker om olika folkliga förete
elser är ett exempel på hur kunskap kan bevaras
ex situ och samtidigt fungera som ett sätt att
sprida traditionell kunskap och väcka respekt
och intresse för den och dess bevarande. Det är
lättare att finna aktiviteter i Sverige som syftar till
att ex situ-bevara kunskap. Här följer en översikt
över verksamheten hos några av de aktörer som
kan anses vara relevanta för att fullfölja Sveriges
åtagande i anslutning till artikel 8j:

6.2.1. Museer
Vi har i Sverige i dag en organisatorisk lösning
där museer, som Nordiska museet samt olika
läns-, region- och kommunmuseer, har som upp
gift att dokumentera och bevara föremål och sed
vänjor som knyter till människors liv utifrån ett
nationellt, regionalt eller lokalt perspektiv samt
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i samtid och från äldre tider. Nordiska museet
är det svenska ansvarsmuseet för kulturhistoria
och ska enligt egen utsago samla, vårda och visa
kulturföremål från 1520 fram till idag. Dessutom
kan nämnas att Historiska museet i Stockholm
på samma sätt ansvarar för svensk kulturhistoria
och konst från stenåldern fram till 1500-talets
mitt. Det senare är ett arkeologiskt museum och
fungerar som ”ett sorts arkiv för arkeologiska
fynd”. Därutöver finns de mindre museerna som
har en mer specialiserad intressesfär i form av
tema eller geografiskt område. Genom framför
allt de regionala och lokala museerna kan äldre
tiders lokala kunskap föras ut till allmänheten,
vilket ökar den allmänna kompetensen om äldre
tider samt skapar ett ökat intresse för att fördjupa
sig i utövandet av olika sedvänjor. Därigenom
möjliggörs också ett bevarande av speciella delar
av. Museernas utställningsverksamhet ökar också
allmänhetens benägenhet att göra återkopplingar
rörande lokala förhållanden och kunskap, vilket
möjliggör en lokal dokumentering. De svenska
friluftsmuseerna har kanske särskilt stora möj
ligheter att illustrera traditionella kunskaper och
sedvänjor i praktiken i en lämplig miljö. Det finns
en mängd olika större och mindre friluftsmuseer
i Sverige och de mest kända är kanske Fredriks
dals friluftsmuseum, Jamtli, Julita – Sveriges
lantbruksmusem och Stiftelsen Skansen. Ofta
är arbetet med kulturmiljöerna i friluftsmuse
erna också förknippade med insatser rörande
traditionell kunskap och bevarandet av gamla
lantraser och -sorter. Det senaste decenniet har
en rad studier och utredningar genomförts som
har berört de olika museernas roll i processer
som bl.a. kan anses vara kopplade till implemen
teringen av artikel 8j.
Minne och bildning (SOU 1994:51): Utred
ningen presenterades 1994 och avsåg att göra
en översyn av det statliga och statsunderstödda
museiväsendet. Museernas verksamhetsområden
uttrycktes förenklat som tre steg: dokumentera/
samla – bevara/vårda – förmedla/undervisa.
Dessutom tillkom ett fjärde steg: forska/
utveckla. Utredningen konstaterade att Kultur
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departementets budgetproposition innehöll an
slag till drygt trettio museiinstitutioner. Förslaget
var att samordna dessa till fyra museienheter,
vilket visserligen delade upp ansvaret för beva
rande och tillämpning av traditionell kunskap
om bruket av biologisk mångfald inom lokala
samhällen. Samtidigt skapades en ny definition
för museer vilket gjorde att museistatistiken kom
att ta upp 750 olika museer mot de 210 som
den tidigare omfattade. Avsikten var att skapa
ett mer funktionellt museiväsende med en strate
gisk samverkan mellan olika museer. Ambitionen
var att nå ut till fler via lokala museer och ett
decentraliserat skolsystem. Museiverksamheten
lyftes fram som en nationell angelägenhet där
riksutställningar tillmättes där en stor roll. Be
träffande forskningen konstaterades det att den
”inte tillhör den allra bästa” och att den saknar
tvärvetenskaplig profil.
I utredningen (SOU 1994:51) definierades
kulturmiljövård som ”Samhällets arbete med att
skydda och vårda kulturlandskapet, den byggda
och odlade miljön”. Man menade vidare att mu
seernas samlingar av fotografier, föremål och
kunskap skulle komma att få en ökad betydelse
inom samhällspolitiken. Man skrev bl.a. att:
I takt med att skadeverkningar i vår miljö
blir alltmer påtagliga för den enskilda
människan kommer kraven på inte minst
de regionala museerna att öka. Deras
faktabanker rymmer ett källmaterial, ett
kunskapsstoff beskrivande människans
och samhällets roll för miljöutvecklingen,
som i högre grad än nu kommer att
efterfrågas. Ökade krav kommer att ställas
på detta materials tillgänglighet och på
museernas förmåga att med sitt unika
material fungera i ett utbildnings- och
folkbildningssammanhang. Framför allt
erbjuder de kulturhistoriska museerna
regionalt insamlade stoff möjligheter till
beskrivningar av hur människan, från att
ha levt sitt liv i samstämmighet med den
omgivande naturens förutsättningar, i ökad
takt under den senaste hundraårsperioden
övergått till att forma naturen efter sina
egna behov. Genom att i ett regionalt
perspektiv belysa konsekvenserna av detta
och det ansvar människan därmed har tagit

på sig kan dessa museer medverka till en
ökad kunskapsspridning i en av vår tids
viktigaste samhällsfrågor.

Man framhöll att dessa samlingar inte hade analy
serats utifrån naturhistoriska eller biologiska ut
gångspunkter. Utredningen konstaterade att det
rådde oklarhet om ansvars- och arbetsfördelning
mellan länsstyrelse och länsmuseum vad beträf
far kulturmiljövården. Det påpekades också att
rätt utnyttjat är länsmuseet en samarbetsresurs
för både miljöenheten och kulturmiljöenheten.
Länsmuseerna skulle även spela en central roll
för att assistera mindre museer och hembygds
gårdar. Riksdagens revisorer hade också, utan
klarlägganden, noterat att oklarheter rådde om
vad statsbidraget betydde för länsmuseets skyl
digheter gentemot länsstyrelsen inom kulturmil
jövården. Utredningen ansåg att museet skulle
svara för den långsiktiga kunskapsuppbyggna
den samt utbildande och allmänt rådgivande
uppgifter. Riksantikvarieämbetet skulle biträda
länsstyrelserna och länsmuseerna med råd och
anvisningar. För naturvetenskapliga frågor hän
visades till Naturhistoriska riksmuseet. Natur
vårdsverkets roll berördes inte av utredningen.
Utredningen ansåg vidare att museerna var den
aktiva och professionella kunskapsförmedlaren,
vilket innebar att de skulle samla och sprida
kunskap om kulturlandskapets förändringar
över tiden och vilka krafter som påverkar det.
Den konstaterade att de flesta länsmuseer fortfa
rande saknade naturvetenskaplig eller ekologisk
kompetens. Ett grundläggande problem ansågs
vara att museimiljön var så starkt dominerad av
tre utbildningskategorier: etnologer, arkeologer
och konsthistoriker.
Utredningen (SOU 1994:51) menade att
Kulturrådet hade en viktig funktion avseende
styrningen av museerna. Museerna måste nå
skolan och delta i samhällsarbetet. Museerna
hade en roll i miljöpolitiken, vilken även påta
lats i tidigare utredningar. Man ville också se fyra
utvecklingsprojekt i stånd för museerna, varav ett
kallades ”Ekologisk kunskapsspridning”. Att en
utvecklad personalpolitik var betydelsefull påta
lades särskilt. På längre sikt ansågs det att muse
erna borde knyta till sig annan kompetens, såsom
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sociologer, biologer, ekologer/humanekologer,
agronomer, historiker etc., på alla nivåer. Det
framhölls att de annars inte skulle kunna inte
grera de naturhistoriska perspektiven med de
kulturhistoriska. Det ansågs vidare viktigt att
museerna utvecklades till öppna dynamiska
bildningsinstitutioner. Utredningen resulterade
bl.a. i att projektet ”Ekologisk kunskapssprid
ning” kom också till stånd och finansierades med
statliga medel under en treårsperiod. Dessutom
försökte Kulturrådet stimulera länsmuseerna
att anställa naturvetare/ekologer genom extra
anslag, men detta föll inte väl ut.
Friluftsmuseernas roll (Ekeland, 1995):
Kulturmiljövården och museiväsendet arbetar
för att bevara arter som hör eller hört hemma
i jordbrukssamhället. Kulturrådet gav Nord
iska kulturlandskapsförbundet resurser att
utreda friluftsmuseernas roll, möjligheter och
framtida organisation med utgångspunkt från
aspekterna kunskapsspridning och biologisk
mångfald. Utredningen behandlade friluftsmu
seernas organisation eller det nätverk där dessa
borde ingå för att deras kompetens och resurser
optimalt skulle kunna tas tillvara. Utredningen
(Ekeland, 1995) fann att bristen på kunskap
inte nödvändigtvis orsakar en besvärlig beva
randesituation. Det handlar antagligen oftare
om brist på kompetens att hantera situationen,
en brist på kunskap om kunskap eller brist på
insikt om kunskap. Forskningens förkärlek för
fragmentarism i samband med valet av problem
som ska behandlas ansågs dock besvärande.
Heltäckande belysning av frågeställningar och
övergripande sammanställningar av forsknings
resultat saknas alltför ofta. Vidare överskattar
man dessutom forskningsresultatens betydelse
och underskattar svårigheterna att tolka dem
så att de kan bli omsatta i handlingar som ger
konkreta resultat. Utredningen exemplifierade
med att arbete med att bevara slåttermarkernas
artrikedom kan visa hur framgång kan nås utan
speciell biologisk kunskap. Genom att tillämpa
traditionell hävd kan ett par hundra kärlväxter,
ett sjuttiotal dagfjärilar, ett trettiotal svampar
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ter och ett otal andra organismer bevaras utan
någon ingående kunskap om någon enskild art
eller om de olika arternas komplicerade bero
enden av varandra.
Utredningen (Ekeland, 1995) ansåg att
bevarande förutsatte att naturvårdens intres
sen samordnades med kulturmiljövårdens,
liksom att man bör hålla en dialog mellan
sektors-/näringsmyndigheter och miljö/bevarandemyndigheter och företrädare för
näringar och specialintressen. Arbetsupplägg
ningen medför vissa problem. Den domestice
rade delen av den biologiska mångfalden faller
inte enbart Naturvårdsverkets ansvarsområde,
utan berör även Jordbruksverket, Skogsstyrelsen
och Fiskeriverket, samt gemensamma nordiska
institutioner för genresursbevarande. Också mu
seiväsendet, som bedriver arbete för att bevara
arter hemmahörande i det äldre jordbrukssam
hället, har ett ansvar.
I utredningen om friluftsmuseernas roll
(Ekeland, 1995) konstaterade man att det i ut
redningen ”Den brukade mångfalden” (SOU
1995:88) föreslogs att Naturvårdsverket även
i fortsättningen skulle ansvara för bevarandet
av biodiversiteten, även inom jordbruksbygd,
medan Jordbruksverket tog huvudansvaret
för bevarandet av agrobiodiversiteten inom
trädgårds- och jordbruket. Man konstaterade
att museerna av tradition arbetade med att
samla, vårda och levandegöra vårt kulturarv.
Det var således självklart att museerna även
skulle vara aktiva i bevarandet av vårt levande
kulturarv i form av husdjur och kulturväxter.
Koordination för bevarande, såväl på museer
som på enskilda gårdar, kan ske genom Sveriges
lantbruksmuseum, Julita. Man föreslog att en
nätverksorganisation skulle byggas upp som ko
ordinerades av Centrum för biologisk mångfald
samt att en strategi utarbetades för de botaniska
trädgårdarnas roll i bevarandearbetet. Nordiska
genbanken borde vara en central enhet i ett
nordiskt nätverk av institutioner och individer
som arbetar med växtgenetiska resurser.
Landskapets historia bedömdes vara en
värdefull resurs för turism. Turismutvecklingen
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rekommenderades dock att underordna sig
miljöernas egenart och de areella näringarnas
intressen. Användandet av landskapet i turis
tiska syften ansågs inte heller få skada bevaran
devärden eller inkräkta på lokalbefolkningens
integritet. Positivt är att turism kräver och ger
underlag för förbättrad infrastruktur och allmän
service. Ett friluftsmuseum betecknar en fritt
i naturen ordnad samling av närmast etnogra
fiskt åskådningsmaterial, t.ex. allmogehus eller
-gårdar med både döda inventarier och gamla
boskapsraser och grödor. Bevarandelagstift
ningen borde därför ändras så att jordbruk
av kulturhistoriskt intresse skulle kunna drivas
under ”museala” former på ett autentiskt sätt.
Detta gör att traditionell livsmedelshantering och
andra ålderdomliga bruk då kan bedrivas utan
de krav som generellt gäller kommersiella före
tag. Krav på djurmärkning, av näringspolitiska
skäl, borde t.ex. helt underordnas önskemål om
autenticitet i miljöerna och de estetiska hänsyn
som hör samman med detta. Kulturhistoriskt
värdefullt genmaterial behöver kunna ges status
av museiföremål och märkas in och brukas som
sådana, trots att det lever och kan reproduceras.
Sådan djurhantering bör alltid ske under särskild
veterinärkontroll. Enligt International Council
of Museums (ICOM) borde man första hand
prioritera att byggnaden är ett museiobjekt
och ett historiskt dokument och inte krav som
ställdes enligt byggnadsnorm eller liknande om
konflikter uppstod. På samma sätt borde till
verkning av traditionella produkter vid sådana
anläggningar snarare möta traditionella behov
än moderna konsumtionskrav.
Ekelands utredning framhöll också Nord
iska Ministerrådets rapport ”Rekommendatio
ner för kulturlandskap” från 1989 i vilken man
förespråkade ett nordiskt bevarande av genuina
odlingslandskap där den framtida skötseln skulle
följa den traditionella hävden för en välbelagd
historisk epok. Det skulle handla om kompletta
miljöer och fungera som referensområden eller
kulturlandskapets motsvarighet till den ”orörda”
naturens nationalparker. Frågor om biologisk
mångfald och bevarande av denna ansågs i ut

redningen höra till vår kulturella tradition. Man
konstaterade att där fanns all den erfarenhet
– den ärvda kunskap och de värderingar – som
sprids mellan samhällsmedlemmarna. Ekeland
ansåg också att en översyn av sektorsgränserna
inom bevarandeområdet var angelägen. Man
poängterade vidare det rationella i att personal
och kompetens för allt bevarandearbete i od
lingslandskapet samlades under en huvudman.
Bristen på samlat övergripande ansvar för hela
bevarandeverksamheten, både planering och
drift, var besvärande. En samordnad organisa
tion präglas av att kulturmiljövården får en på
tagligt biologisk dimension och blir en aktiv del
av det samlade miljö- och bevarandearbetet. Man
menade att ICOM:s museidefinition, som även
omfattar ekomuseer, botaniska och zoologiska
trädgårdar, naturhistoriska minnesmärken och
naturreservat, måste tillämpas. Inom museivä
sendet ansågs därför genomförandeuppgifterna,
då det gäller ansvaret för biodiversiteten, främst
falla på friluftsmuseerna, men även hembygds
gårdar kunde fungera som resurser.
Ekeland framhöll att ett problem för muse
erna var att de i många fall var för små för att
kunna arbeta rationellt. En lösning utpekades
vara att de, åtminstone i vissa avseenden, borde
integreras till större enheter. Genom detta skulle
personalen kunna samverka och flera special
områden skulle bli företrädda, vilket skulle
öka verksamhetens tyngd. Några av de kapa
citetsstarkaste friluftsmuseerna skulle kunna
verka som ”kraftcentra” och göra en särskild
insats beträffande bevarande av domesticerad
mångfald genom att få ett övergripande regio
nalt ansvar att förmedla djur och växtmaterial,
samla och förmedla erfarenheter, producera
pedagogiskt basmaterial samt forska och hålla
kontakt med aktuell forskning, myndigheter och
institutioner. Detta samverkansnät borde även
sträcka sig utanför den egentliga museisfären.
Länsstyrelsens tjänstemän på bevarandesidan
borde exempelvis, samtidigt som de arbetar
med myndighetsutövning, ingå i dess nätverk.
Kommunernas ekologer och antikvarier kunde
på samma sätt ingå i nätverket, även om de rums
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ligt skulle finnas i sina kommuners förvaltnings
byggnader. Man poängterade att rekrytering och
blandning av personal med olika utbildnings
bakgrund åstadkom en perspektivkonkurrens,
vilket borde fungera som ett sätt att undvika
att analys och bedömningar stelnar i stereotypa
former. Utredningens slutsats var att en särskild
institution med myndighetsansvar behövdes som
sammanhållande part i ett nätverk för den sektor
för bevarande av natur- och kulturmiljövärden
i vilken friluftsmuseerna och odlingens miljöer
och biologiska mångfald ingår.
Hållbart utnyttjande är en utredning från
1996 som gjordes på uppdrag av Centrum
för biologisk mångfald och JLT-fakulteten vid
Sveriges lantbruksuniversitet och beskrev med
ett helhetsgrepp vilka olika aktörer som skulle
kunna samarbeta i ett framtida samlat nationellt
program för bevarande och bruk av biologisk
mångfald kopplad till växtgenetiska resurser.
Utredarna, Roland von Bothmer och Eva Jans
son, framhöll bl.a. att i det nationella program
met skulle friluftsmuseernas roll regionalt vara
mycket betydelsefull. Man bedömde att det vid
dessa skedde en viktig bevarandeinsats av den
del av den biologiska mångfalden som är nära
knuten till människans kulturella utveckling.
Utredningen var gränsöverskridande historisk,
kulturell och biologisk. In situ-bevarande av
vildarter besläktade med kulturväxter måste
vara långsiktigt. Man menade att arbetet måste
samordnas med övrig naturvård i landet. Finan
sieringen av in situ-bevarandet borde enligt ut
redningen ske över Miljödepartementets budget.
För administration av forskning, utveckling och
utbildning om bevarande och långsiktigt håll
bart utnyttjande samt prebreeding föreslogs att
Nordiska Genbanken kompletterades med ett
svenskt centrum som organisatoriskt kopplades
till CBM.
BIODOM (Nationell nätverksplan för hur
museer, botaniska trädgårdar och vissa djur
parker skall arbeta med att bevara, levandegöra
och sprida kunskap om biologisk, domesti
cerad mångfald, 1997): Arbetet utgjorde en
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fortsättning på och utveckling av utredningen
om friluftsmuseernas roll av Kelvin Ekeland.
Uppdraget var preciserat till utarbetandet av en
nationell nätverksplan för hur museer, botaniska
trädgårdar och vissa djurparker skulle arbeta med
att bevara, levandegöra och sprida kunskap om
domesticerad biologisk mångfald. Syftet var att
konkretisera nätverket och utarbeta en beman
ningsplan samt göra en kostnadskalkyl. Utred
ningen bestod av Lars-Åke Gustavsson och
Else-Marie Strese kom att kretsa kring:
Preservation och Conservation: Växter och
djur lever under evolutionens lagar och att den
traditionella levande mångfalden har formats
genom selektion, men utan ensidiga avelsmål.
Med preservation avsågs i BIODOM-utredningen
spara – bevarande i oförändrad form – spara
– till skillnad från conservation som syftar till be
varande och nyttjande av biologisk variation i
förädlingsprogram. Det viktigaste när det gällde
preservation ansågs vara garanterad kontinuitet och
långsiktighet. När man beaktade det kulturhis
toriska motivet för bevarande framgick det att
det var i så oförändrade former som möjligt.
(Jämför ICOM:s deklaration som framhåller
att ett museiobjekt är ett historiskt dokument.)
Sparande – preservation – är en integrerad del av
ett bevarande för fortsatt förädlingsarbete, det
vill säga en garanti (ett referensmaterial) för det
oförutsedda i framtiden.
In situ, on farm management och ex situ samt inter
situ In situ innebär att en organism bevaras på sin
ursprungliga plats där den utsätts för naturlig
selektion eller det selektionstryck människan har
skapat. Det innebär att kulturväxter och husdjur
ska bevaras i traditionella jord- och trädgårds
bruk och skötas med traditionella driftsformer
på den plats eller i den region där de uppstått
eller är anpassade för.
On farm management är i sin ursprungliga form
ett in situ-bevarande. I Sverige används begreppet
ofta om ett bevarande där äldre tiders förhål
landen rekonstruerats till så kulturhistoriskt
realistiska förhållanden som möjligt. Det kallas
också ex situ. Detta är vanligt på friluftsmuseer.
Ex situ-bevarande sker på annan plats och utan
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för traditionell drift. Ett tredje situ-bevarande bör
införas och kallas inter situ. Begreppet bör främst
användas på museer, botaniska trädgårdar, djur
parker och andra ställen där kulturväxter och
husdjur bevaras kontinuerligt under traditionella
förhållanden på platser eller regioner där de upp
stått eller som de anpassats till.
Genbanker Med genbank avses en systematiskt
bevarad och kontinuerligt uppdaterad samling,
”reserv”, av gener från växt- och djurarter. Det
främsta syftet är att bevara egenskaper för fram
tida användning inom växt- och djurförädling.
Därmed finns en möjlighet att återinföra gener
när kraven på kulturväxter och husdjur ändras el
ler när miljöförhållanden så kräver. Utredningen
föreslog att museerna internt organiserade sig
och bildade ett museinätverk för frågor som rör
biologisk mångfald. Det var önskvärt att även de
botaniska trädgårdarna och djurparkerna organi
serade sig på liknande sätt. Man föreslog att det
skulle bildas ett Nationellt nätverk bestående av
botaniska trädgårdar, djurparker, museer samt lo
kala natur- och kulturmiljöer (reservat), inklusive
bevarandeföreningar och enskilda odlare och
djurhållare. Detta kallades i utredningen för
BIODOM efter de första bokstäverna i BIOlo
gisk DOMesticerad mångfald och man föreslog
två ämnesinriktade nätverk: Nätverk kulturväxter
och Nätverk husdjur. Till nationell samordnare
föreslogs Stiftelsen Skansen.
För att få en översikt av museernas syn på
sin roll rörande implementeringen av artikel 8j
så skickades ett brev med frågor till femtiotvå
museer av olika storlek och inriktning runt om
i Sverige. Deras synpunkter redovisas under
sektion 6.3.

6.2.2. Kulturrådet
Kulturrådet är en statlig myndighet med uppdrag
”att förverkliga den nationella kulturpolitik som
regering och riksdag beslutar om. Inom ramen
för detta uppdrag finns tre huvuduppgifter:
fördela bidrag, sammanställa underlag för
kulturpolitiska beslut samt att informera om
kultur och kulturpolitik”. Kulturrådet har stort
inflytande på museernas verksamhet genom att

ansvara för fördelningen av statliga bidrag och
att driva utvecklingsfrågor. Inom museisektorn
är kulturrådets mål att:
- utveckla och stärka museernas möjligheter
att verka för bildning och opinionsbildning
- främja delaktighet, främst för barn och
ungdom
- stimulera museerna att utnyttja
informationsteknik i sina förmedlande
insatser
- stärka samarbete och nätverk centralt och
regionalt.

I sitt svar konstaterade Kulturrådet att en del
av deras ”uppdrag är att stödja museerna i
deras arbete att samla in och bevara kunskap
om t.ex. traditionella metoder och hantverk”.
Däremot arrangerar Kulturrådet inte själv någon
verksamhet av denna art. De centrala statliga
ansvarsmuseerna som kan anses ha ”stort och
uttalat ansvar för frågeställningarna” lyder direkt
under Kulturdepartementet. De regionala muse
erna (länsmuseerna) tillhör Kulturrådets ansvar
och Kulturrådet menar att dessa museer ”har
en viktig position när det gäller den regionala
kunskapen”. Kulturrådet fördelar bidrag för lö
pande verksamhet och utvecklingsanslag, men
dessa medel utgår från den statliga kulturpoliti
ken. Utvecklingsanslagen skulle kunna styras i en
speciell riktning och nyttjas för utbildningsfrågor
rörande traditionell kunskap, men man menar
att ”I första hand borde de institutioner som
besitter kunskap på området vara engagerat i att
stödja utbildning”.

6.2.3. Agenda kulturarv
Våren 2001 initierades ett projekt kallat Agenda
kulturarv. Det är ett samarbete mellan Läns
museernas samarbetsråd, Länsstyrelserna och
Riksantikvarieämbetet. Bakgrunden är att ”En
god – demokratiskt och vetenskapligt förankrad
– kulturmiljövård måste vara öppen för en dialog
med många olika grupper i samhället och aktivt
medverka till dessas delaktighet i kulturarvsar
betet”. Målen är att bland annat att formulera
”en gemensam operativ programförklaring för
kulturarvssektorn” som beskriver vad man vill
uppnå samt hur man ska nå dessa mål samt att
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”finna former för fortlöpande prövning och
utveckling av värderingar, metoder och arbets
sätt inom sektorn och med andra aktörer, t.ex.
ideella organisationer, medborgare, universitetet
och högskolor” (Agenda Kulturarv Projektplan).
Projektet har haft en budget om 10 miljoner
kronor per år för perioden 2002 till 2003. Ef
tersom arbetet inom projektet syftar till att öka
delaktigheten i arbetet med kulturarv och kul
turarvsfrågor bedrivs huvuddelen av det i länen.
Ansvaret på regional nivå vilar på länsstyrelserna
och de regionala museerna och det är dessa som
ansvarar att andra aktörer och medborgare ges
möjlighet att delta i arbetet. Arbetet under första
fasen inriktades på att hitta projektets riktning
samt att göra omvärldsanalys, utvärdering och
opinionsundersökningar (Agenda kulturarv,
Delrapport, april 2002).
Inom projektet har förts diskussioner rö
rande hur man skapar ökad medvetenhet om
och intresse för kulturarvsfrågorna i samhället i
stort för att skapa ett större eget ansvarstagande
för kulturarven. Projektet har lett till ett mer ut
åtriktat och demokratiskt arbetssätt i strategiska
frågor. De genomförda aktiviteterna förefaller
främst ha varit olika attitydundersökningar
samt seminarier och diskussioner rörande de
olika rollerna i arbetet och organisationernas
förhållanden till varandra. Man konstaterar att
kulturarvsaktörerna har bred och djup kompe
tens, stor entusiasm inför arbetet och delade
värderingar rörande vikten av kulturarvsfrågor,
men har samtidigt känslan av att vara överhopade
av arbete och att de personella och ekonomiska
resurserna är otillräckliga (Agenda kulturarv,
Delrapport, april 2003).
Som ett led i arbetet har bland annat Riksan
tikvarieämbetet uppdragit åt Statistiska central
byrån att utföra en opinionsundersökning för
att undersöka allmänhetens intresse för kultur
miljön. En av frågorna innebar att poängsätta
vilka egenskaper man ville ha i sin närmiljö. I
topp hamnade ”Närhet till naturområden” där
86 procent av de svarande hade rankat det bland
de fem viktigaste parametrarna. ”Goda kommu
nikationer”, ”Närhet till arbete” och ”Närhet till

172

sjukvård” var de följande mest frekventa önske
målen. Två från slutet kom ”En närmiljö med
historiska inslag i landskapet och bebyggelsen”
med 24 procent. En annan av frågorna gällde
hur ofta man reflekterade över historiska orsaker
till att landskapet eller staden i omgivningen har
dagens utseende. 48 procent av de tillfrågade
svarade ”ibland”, 24 procent svarade ”sällan”,
16 procent ”ofta” och 10 procent ”aldrig”.
Man frågade också ”Vad som krävs för att du
skall anse att något är särskilt viktigt att värna om
i kulturmiljön?” och det dominerande svaret blev
”Att det betyder mycket för många människor”
med 49 procent. Därefter följde i tät följd ”Att
det inte finns så många kvar (att det är unikt)”
med 46 procent och ”Att det visar hur man levde
förr” med 44 procent. Först på fjärde plats kom
”Att det är vackert” med 34 procent. På frågan
”Vad är det huvudsakliga skälet till att du sällan
besöker kulturmiljöer, museer eller kulturbygg
nader?” anger 37 procent ”inte tillräckligt intres
serad” och 32 procent ”Hinner inte” och nästan
åtta av tio tillfrågade anger att de inte är eller
har ”varit medlem i någon hembygdsförening,
lokalhistoriskt sällskap, byggnadsvårdsförening
eller liknande”. Ändå skulle över 80 procent ab
solut eller kanske vilja lära sig mer om sin lokala
historia och över 70 procent om allmän historia
(Riksantikvarieämbetet, 2002).
De olika länen inom Agenda kulturarv har
haft olika inriktningar på sitt arbete och det fö
refaller som om man även har olika inställningar
om vad man i detta sammanhang betonar som
kulturarv. Västmanlands län genomförde en
enkätundersökning rörande ungdomars syn på
kulturarv. Under hösten 2002 besökte fem peda
goger och kulturmiljövårdare från Västmanlands
läns museum niondeklassare vid sju olika skolor
i länet. Arbetet genomfördes i tre steg; först fick
eleverna en enkät att fylla i, därefter fick de be
sök av museipersonalen och sedan fick de fylla
i enkäten en andra gång. Elevernas svar rörande
intresse för olika kulturmiljö-/kulturarvsfrågor
förändrades endast marginellt före och efter
besöket av museipersonalen. Intresset för den
lokala historien ökade från 21 till 29 procent, för
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gamla föremål 23 till 25 procent och för släkt
forskning från 50 till 54 procent samtidigt som
intresset för ”Hur man sköter ängar och hagar så
att ovanliga växt- och djurarter kan finnas kvar”
minskade från 13 till 10 procent.
Mer än 60 procent av eleverna kan inte tänka
sig att delta i hembygds- eller historiska fören
ingar, historiska live/rollspel eller aktionsgrupper
för kulturarvet. Efter besöket visade det sig också
att alternativen ”Man kan lära sig hur man levde
förr” respektive ”Mina barn ska kunna få se plat
ser som var viktiga för mig när jag växte upp” till
varför man ska bevara kulturmiljöer fick mer stöd
efter än före. Intressant är också att alternativet
”Viktigt att t.ex. ängar bevaras för att de växter
och djur som lever där inte ska utrotas” sjönk från
53 till 39 procent efter museipersonalens besök.
Man kommenterar det sistnämnda med att det
”kan bero på att vi inte har tagit upp detta i särskilt
stor omfattning i diskussionerna” (Sjökvist, 2003).
Även om eleverna i undersökningen kanske kan
beskrivas som nyskapande i sina förslag på möj
liga miljöer att K-märka så handlar de i rapporten
framförda förslagen enbart om byggnationer av
olika slag.
Även Västra Götalands län har genomfört
en attitydundersökning som resulterade i nästan
3 800 svar. I projektgruppen bakom undersök
ningen stod företrädare för länets kulturarvsinsti
tutioner men också från Göteborgs Naturhistoris
ka museum. Man hade inte med några definitioner
som förklarade vad man menade med kulturmiljö.
De fasta svarsalternativen ”avsågs spegla den typ
av företeelser som kulturmiljö- och i viss mån
naturvården ägnar sig åt att bevara i sin ordinarie
verksamhet”. Mellan 80 och 90 procent av de
tillfrågade ansåg att det var mycket eller ganska
viktigt att bevara ”gamla stadskärnor”, ”fornläm
ningar”, ”gammelskog/urskog”, ”trädgårdar och
parker”, ”kustlandskapets bebyggelse”, ”öppna
odlingslandskap”, ”jordbrukets bebyggelse” och
”kyrkor”. Den yngsta gruppen av de tillfrågade
hade bevarandet av ”gammelskog/urskog” som
det viktigaste alternativet. Ju äldre man blir desto
viktigare tycker man att det är att bevara de flesta
olika alternativen.

På frågan ”Vad i vår historia anser Du är vik
tigt att bevara för kommande generationer?”
svarade 45 procent ”bebyggelse”, 31 procent
”samhällsförhållanden/samhällstillstånd”, 15
procent ”historia och minnen”, 5 procent ”tra
ditioner, seder och bruk”, 4 procent ”natur och
miljö” och sedan på delad sista plats 1 procent
kulturlandskapet. På motsvarande fråga fast för
vår samtid menade 41 procent att ”bebyggelse”
var viktigt, 26 procent ”samhällsförhållanden/
samhällstillstånd”, 14 procent ”natur och miljö”,
”traditioner, seder och bruk” och ”historia och
minnen” fick vardera 4 procent och på delad
nästnästsista plats 2 procent ”kulturlandskapet”.
11 procent av de som svarade på enkäten var
medlemmar ”hembygdsförening, etc.”. En av
frågorna behandlade hur ofta man under det
senaste året gått på ”opera/musikal/balett”,
konserter, teater, museum, bio och bibliotek,
dvs s k kulturella aktiviteter, medan en annan
berörde besök på kulturanläggningar eller
utflyktsmål, som museer, djurparker, Liseberg
eller liknande. Samtidigt meddelade knappt två
femtedelar att de under det senaste året ”besökt
något annat lokalhistoriskt utflyktsmål”, men man
har inte exemplifierat i rapporten vilken typ av
utflyktsmål de utfrågade hade angivit i sina svar
(Blank, 2003; Johansson & Lundborg, 2003).
Dessa två exempel (Västmanlands län och
Västra Götalands län) visare en väldigt traditio
nell syn på kulturarvet, som främst inkluderar
exempelvis bebyggelse, fornlämningar och
museiföremål. Kulturella handlingar innebär
besök på museer, teatrar, biografer, bibliotek
och liknande. I Uppsala län har man inom pro
jektet genomfört intervjuer rörande kulturarv
bland relevanta personer, dvs ”tjänstemän på
byggnads- och kulturförvaltningarna eller mot
svarande, ordförande i byggnads- respektive
kulturnämnder samt kommunalråd”. Resultatet
visade inte helt förvånande en fokusering på
byggnadsminnen. Man påtalade exempelvis
”handfasta råd om kulturhistorisk bebyggelse”.
Vidare påpekades det att kommuninnevånarnas
delaktighet i beslut rörande kulturarvet enligt
studien inskränkte sig till samrådsförfaranden,
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remisslistor, utställningar, informationsmöten
och debatter (Agenda kulturarv Uppsala län,
2002).
Granskar vi istället skriften ”Utsikt mot framti
den – Nya perspektiv” (Larsson & Edgren, 2003)
utgiven av Västernorrlands län så framkommer
en bredare syn på begreppet kulturmiljö och man
strävar där efter en helhetssyn:
Kulturmiljöer består inte bara av de fysiska
lämningarna utan också av muntliga
traditioner, minnen, känslor, värderingar
och konstnärliga uttryck som är knutna
till dessa. Varje individ bär med sig sin
egen historia och sin personliga relation
till omgivningen. Tillsammans bildar
detta en helhet – vårt kulturarv – som
omfattar alltifrån historiska minnesplatser,
ortnamn och olika uttryck för makt, till
traditioner, dialekter, konst och folktro.
Hus och vägar, städer och byar är synliga
resultat av generationers arbete, vilja att
forma sin egen livsmiljö och berättar om
människors livsvillkor. Det är därför viktigt
att inte bara värna om byggnaderna och
bebyggelsemiljöerna utan också om minnen
av dem som byggde, bodde och verkade på
platsen.

Man poängterar i texten även att länets kultur
minnesvård har ”ett särskilt ansvar att samla
och sprida kunskap om, analysera, bevara och
levandegöra” bland annat ”de maritima kultur
miljöerna” och ”älvdalarnas kulturlandskap”.
Det diskuteras om livsförhållandena och de
olika traditionella näringarna i länets olika delar;
om fiskelägen och kustbönder, sälfångst, fiske,
sjöfågeljakt, boskapsskötsel och timmerflottning.
En av hotbilderna mot kulturarvet i älvdalarna
som omnämns är den pågående igenväxningen
av odlingslandskapet. Lösningen anges till
”fler människor och djur, samt bättre utfor
made miljöstöd”. Länsstyrelsen utpekas som
en ”kunskapsorganisation med bred kompetens
som ska värna om länet” och som dessutom
har ansvar för Kulturminneslagen, Miljöbalken
och Plan- och bygglagen samt hanteringen av
statliga medel. Övriga delen av texten handlar
om hur man ska nå ut med kulturarvsfrågorna
till näringslivet, skolor och allmänhet samt ska
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par en internationell samverkan. I framtidsper
spektiven för länets arbete rörande kulturmiljön
konstateras att:
Vi tror dessutom att det bästa skyddet
för länets värdefulla kulturmiljöer
uppnås genom ökad förståelse för
kulturarvets betydelse och möjligheterna
att bo och verka i alla delar av regionens
kulturlandskap.

I Norrbottens län har man också i sina doku
ment från Agenda Kultur visat en ganska vid
syn för vad kulturarv innebär och man kan
finna mycket anspelningar till kulturlandskapet.
I två broschyrer ”Kulturmiljövårdens idé” och
”Kulturmiljövårdens underlagsmaterial” skildras
allmogens kulturlandskap som ett viktigt kul
turarv och kopplingen till naturvården är stark.
I den första noterades att för mindre än 100 år
sedan var:
Norrbottens slåttermarker tusen gånger
större än idag. De öppna och mångformade
jordbrukslandskapen växer igen och
förbuskas på många håll. Genom aktiva
insatser för röjning, skötsel och underhåll,
kan vi förstärka och utveckla det
kulturhistoriska värdet.

Länsstyrelsen i Norrbottens län framhåller också
en tradition i att prioritera länsmyndigheternas
uppgift att värna om det hävdade kulturland
skapet och man exemplifierar med olika äldre
rapporter hur dessa kan ge Agenda kulturarv
en plattform. Man framhåller även ”Vårt häv
dade Norrbotten. Program för bevarande av
odlingslandskapets natur- och kulturvärden i
Norrbottens län” (von Sydow & Westerberg,
1993). Samtliga länsstyrelser har med utgångs
punkt i Regeringens prop. 1989/90:146 och
genom Naturvårdsverkets och Riksantikvarie
ämbetets initiativ haft i uppdrag att redovisa
sådana bevarandeprogram. Regeringens prop.
1989/90:146:
Jordbrukets miljömål är att slå vakt om
ett rikt och varierat odlingslandskap och
att minimera jordbrukets miljöbelastning
på grund av växtnäringsläckage och
användning av bekämpningsmedel. Det är
viktigt att odlingslandskapets natur- och
kulturmiljövärden bevaras. Ett rikt och
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varierat odlingslandskap är av central
betydelse för flora, fauna och för att säkra
den genetiska mångfalden. Jordbruket
skall således beakta behovet av en god
miljö och en långsiktig hushållning med
naturresurserna.

Jordbrukets miljömål är således betydligt mer
långtgående än det vårdslösa uttrycket ”behålla
ett öppet landskap” som man ibland hör. För
Norrlands del finns ett särskilt klargörande i
prop. 1989/90:146:
Jordbruket i norra Sverige har en särskild
regionalpolitisk betydelse, som grundar
sig på den mångfald av värden som
näringen och dess verksamhet förknippas
med. Jordbruket bidrar, förutom med
den grundläggande produktionen av
livsmedel, till att upprätthålla sysselsättning,
befolkning och samhällsstruktur i dessa
delar av landet. Jordbruket är betydelsefullt
för livsmedelsberedskapen och har
därutöver en viktig roll för att bevara
landskapsbilden och de kulturella värden
som hör samman därmed.

I en annan skrift ur Länsstyrelsens produktion
”Bevarande av det samiska kulturarvet” (Mulk
et al., 1999) har ett uppdrag åt Riksantikvarie
ämbetet redovisats. Syftet var att formulera ett
program till grund för kulturmiljövårdens bi
dragsgivning. Användningen kan ha långt vidare
betydelse. I programmet konstaterades att:
För många är landskap synonymt med
naturlandskap och vildmark, och för andra
är det kulturlandskap. Kulturlandskap
har länge stått för det odlade, förädlade
landskapet, något man genom sin kultur
omskapat.
I samisk tradition är landskapet inte på
samma sätt omformat, det kännetecknas
istället av att man genom sin kultur
förhåller sig, relaterar till det på ett
speciellt sätt. Kulturlämningarna kan vara
av fysisk art, som boplatslämningar och
fångstgropar. I kulturlandskapet ingår också
ortnamn, heliga fjäll och sjöar, platser med
speciella traditioner, naturformationer dit
historier knutits t.ex. tjuderfällor.

Skriften och de inventeringarna som genomför
des i samband med denna är fokuserade på forn

minnen och lämningar i de samiska områdena,
både bosättningsområdena och vinterbeteslan
det. Ofta användes kunskap om landskapsutnytt
jandet i sökandet efter förhistoriska lämningar.
Samebyarnas syn på kulturmiljövårdens intresse
och engagemang för samisk kulturmiljö var väx
lande, vissa ansåg det vara svagt medan andra
hade en mer positiv inställning. Man påtalade
också i rapporten problemet med att det:
Inom samiska kulturmiljöer finns lämningar
som är särskilt känsliga ur etisk aspekt. I
synnerhet offerplatser och heliga platser
som hör till förkristen religion och som
riskerar att bli föremål för stöld eller
vanvördigt nyttjande. Kulturmiljövården
måste respektera och bevaka att vissa
lämningar registreras på ett sätt att de
inte utan urskiljning blir tillgängliga för
allmänheten. En sekretessbeläggning av
vissa fornlämningstyper och miljöer måste
vara möjliga att genomföra.

Utredarna föreslog att ”Riksantikvarieämbetet
utreder frågan om vad som bör undantas från
offentliga register och hur det skall lösas”. De
olika länsstyrelserna i de berörda länen föreslog
olika insatser rörande lämningar och det samiska
kulturlandskapet i stort och rekommenderade
tillsättning av tjänster med personer med samisk
tillhörighet. Ájtte framhöll att man ville genom
föra större ämnesinriktade inventeringar inom
några samebyar för att få en fullödig bild av vissa
visten med omgivande traditionslandskap. Man
föreslog vidare att:
det inrättas en kurs i kulturmiljövård, med
inriktning på inventering/dokumentation
vid Samernas folkhögskola i Jokkmokk.
Kursen bör bli öppen även för andra
än samer. Detta är viktigt då etniciteten
inte får vara avgörande för arbetet med
samisk kulturmiljövård. Utbildningen bör
omfatta såväl kultur/byggnadshistoria,
byggnadsteknik, fältinventering som
intervjuteknik, bearbetning av insamlat
material och sammanställning av uppgifter
till en åskådlig rapport.

Man påtalade i skriften också möjligheten att
nyttja förslagen rörande kulturreservatsbildning,
vilket för samisk del skulle kunna handla om
”vistesplatser, offerplatser, flyttleder, vadställen
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eller naturformationer med namn, berättelser el
ler traditioner knutna till sig”. I vissa fall skulle
man på särskilda platser kunna upprätta rekon
struktioner av vissa byggnader för att skapa ett
upplevelsevärde. Man konstaterade även vikten
av samordning av arbetet:
Eftersom det samiska kulturlandskapet i
så hög grad omfattar ett naturlandskap,
måste ett nära samarbete mellan naturoch kulturmiljövård etableras inom
samisk kulturmiljö. En långsiktigt hållbar
utveckling bidrar till att stärka både
naturmiljön och kulturmiljön.

Ett sådant samarbete är också i allra högsta
grad önskvärt även i icke-samisk natur- och
kulturmiljövård.
Avslutningen på Agenda kulturarv-projektet
innebar utarbetandet av en programförklaring
(Agenda kulturarv, 2003), som var avsedd att
fungera som ”en ny kulturarvsideologi för da
gens samhälle”. Man menade där att det var vik
tigare att ”sätta historieanvändning och kultur
arvsbruk i fokus framför historia och kulturarv”.
I programförklaringen deklareras det att ”Det
offentliga historie- och kulturarvsarbetet ska ta
ansvar för att bidra till att samhället får en så rik
och intressant belysning som möjligt” och att
detta ska vara huvuduppgiften för kulturarvssek
torn. Man markerade också att kulturarvssektorn
måste vända sig utåt för att samla historier och
berättelser så att föremålen kan få liv och mening
i utställningsverksamheten. Eftersom kulturarvs
institutionerna är fokuserade på bevarande av
spåren av det förflutna diskuterades också själva
processen och man konstaterade att:
Förvaltning syftar till bevarande som
tillåter förändringar så länge objektet
eller miljöns villkor beaktas. Förvaltning
ligger också nära bruket av historia och
kulturarv. Att bevara kan låta passivt. Man
väntar tills det händer något, till dess att ett
hot uppstår. Att förvalta är ett mer aktivt
förhållningssätt.

Man påpekade dessutom att kulturarvsinstitu
tionerna har ett behov att få in fler historiska
discipliner (Agenda kulturarv, 2003). Kansliet
för Agenda Kulturarv på Riksantikvarieämbetet
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konstaterade i sitt svar till uppdraget att de:

har fungerat som en motor och ett stöd för
verksamhetsutveckling som har bedrivits på
de kulturarvsinstitutioner som står bakom
projektet. Agenda kulturarvs projektgrupps
funktion har varit att samordna och
sammanställa de resultat som inrapporterats
från detta arbete.

De har inte någon egen åsikt rörande sin del i
implementeringen av intentionerna i artikel 8j.
Man gör en bedömning att arbetet inom Agenda
kulturarv på många håll i landet har bedrivits i
samråd mellan naturvetare och humanister.

6.2.4. Dialekt- och folkminnesarkiv
I Sverige finns sedan slutet på 1800-talet ett
flertal dialekt- och folkminnesarkiv vid olika
universitet runt om i landet. Språk- och folkmin
nesinstitutet (SOFI) är en statlig myndighet vars
uppgift är att på vetenskaplig grund öka kun
skaperna om dialekter, folkminnen, folkmusik,
ortnamn och personnamn. SOFI består av sju
enheter på skilda platser i landet, var och en med
ett regionalt eller ämnesmässigt ansvarsområde.
I Uppsala återfinns SOFI:s administration samt
Dialektavdelningen, Folkminnesavdelningen,
Fonogramenheten och Namnavdelningen. Se
dan återfinns Dialekt- och folkminnesarkivet i
Lund (DAL), Dialekt- och folkminnesarkivet
i Göteborg (DAG) och Dialekt- och folkmin
nesarkivet i Umeå (DAUM). Därutöver har
Nordiska museet ett folkminnesarkiv. Dessa
enheter arbetar främst med att dokumentera av
dialekter från olika delar av landet och folkminnen
rörande alla möjliga ämnen. På SOFI:s hemsida
på Internet konstateras att ordet ”folkminne
är svårt att definiera, eftersom det omfattar
människors erfarenheter av allt som hör livet
till. Folkminnesuppteckningarna kan handla
om arbete och fritid, matvanor och festseder,
trosföreställningar och läkekonst, musikliv – ja,
om i stort sett allt. De kan dessutom beskriva
upplevelser och värderingar hos både enskilda
människor och grupper”. Arkivens verksamhet
är nära knuten till utvecklingen inom ämnet et
nologi och har gått från 1800-talets dokumen
tation av den äldre bondekulturen till dagens
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samtidsstudier av samhället. Det framhävs att
etnologer sällan söker statistiskt hållbara resultat
utan försöker förstå människors sätt att tänka
och handla. Därför har SOFI-arkivens folkmin
nesinsamling och forskning förskjutits från det
gamla bondesamhället mot samtiden och olika
samhällsklasser. Insamlingen sker på olika sätt,
men ”det är alltid vanliga människors upplevelser
och åsikter man söker. Vid fältarbete spelar man
in intervjuer, antecknar, tecknar och fotograferar,
ibland med stöd av särkilt utarbetade frågelistor.
Sådana frågelistor skickas även ut till enskilda
personer för besvarande. Samlingar doneras
också till arkiven”.

6.2.5. Människan, djuren och
växterna: etnobiologi i Sverige
Projektet ”Människan, djuren och växterna:
etnobiologi i Sverige” initierades 1997 med
administrativ hemort vid Centrum för biolo
gisk mångfald. Efter ett förslag från Lars-Åke
Gustavsson på Fredriksdals friluftsmuseum
bildades en ledningsgrupp med representanter
från Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum,
Centrum för biologisk mångfald, Fredriksdals
friluftsmuseum, Naturhistoriska riksmuseet,
Nordiska kulturlandskapsförbundet, Stiftelsen
Skansen och Julita – Sveriges Lantbruksmu
seum. Ledningsgruppen utvidgades sedan
under vintern-våren 2003 med representanter
från Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien
och Nordens Ark. Syftet med projektet var att
genom kartläggning av traditionell kunskap om
och nyttjande av växter och djur och tillgänglig
görandet av den motivera vikten av biologisk
mångfald och bevarandet av biologisk mångfald.
Det övergripande målet var att sammanställa re
dan nedtecknad kunskap samt att dokumentera
nya uppgifter om människans traditionella och
nutida nyttjande av de biologiska naturresurserna
i landet i ett etnobiologiskt uppslagsverk för
Sverige. Ett arbete som kan motiveras av flera
artiklar i Mångfaldskonventionen, exempelvis ar
tikel 8j, men kanske allra främst artikel 13a, dvs
att främja och uppmuntra förståelse av vikten av
biologisk mångfald. Arbetet har hittills resulterat

i 13 småskrifter och böcker inom skriftserien
Studia ethnobiologica samt ett första band av det
etnobiologiska uppslagsverket (Pettersson et
al., 2001).
Inom projektet har också ett årligt tvär- och
populärvetenskapligt symposium hållits med sär
skilda teman. Det första symposiet hölls 1999
på Ájtte i Jokkmokk med temat ” The relations
between the Sámi and the Landscape, the Plants
and the Animals – Sámi Ethnobiology” (”Samer
nas relation till landskapet, växterna och djuren
– samisk etnobiologi”). År 2000 genomfördes
symposiet ”Jordbrukets grödor i människans
tjänst – Etnobiologi ur en agrar synvinkel” på
Julita – Sveriges lantbruksmuseum. Det tredje
symposiet gick av stapeln 2001 på Fredriksdals
friluftsmuseum i Helsingborg med titeln ”Träd
gårdens växter till nytta och nöje – hortikulturell
etnobiologi”. På Skansen behandlades husdjuren
i symposiet ”Människan och husdjuren” år 2002.
Det femte symposiet genomfördes 2003 i Järvsö
under rubriken ”Vilda djur till förtret och för
därv – konflikternas etnobiologi” med Nordiska
kulturlandskapsförbundet som initiativtagare.
Symposierna har haft flera olika syften inom
projektet. De viktigaste har förmodligen varit
att kartlägga svensk forskning med bäring på
traditionell användning av djuren och växterna,
ge forskarna en ny möjlighet att i ett tvär- el
ler populärvetenskapligt sammanhang föra
sin forskning vidare och dra mer långtgående
tvärvetenskapliga slutsatser samt att introducera
konceptet etnobiologi för allmänheten. Sam
mantaget ökas intresset för att dokumentera
traditionell kunskap. Många av deltagarna på
symposierna har varit museifolk och olika typer
av lärare. Därför kan man förmoda att budskapet
om vikten av att dokumentera och bevara tradi
tionell kunskap har spridits längre än enbart till
symposiedeltagarna.

6.2.6. Hembygdsrörelsen
Sveriges Hembygdsförbund inkom med ett re
lativt långt inlägg i detta ärende vilket vi har valt
att lägga i sin helhet som bilaga 5. Här följer ett
sammandrag från detta:
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Hembygdsrörelsen har nära en halv miljon med
lemmar fördelade på över 1 800 föreningar över
hela landet. I föreningarna finns lokalhistorisk
expertis och man bedriver ett nära samarbete
med skolorna vilket gör att man är en naturlig
länk i överförande av traditionell kunskap. Vissa
län har anställda hembygdskonsulenter som
stöttar lokalföreningarna och fungerar som
samordnare mellan länets föreningar, andra re
gionala förbund och riksförbundet. Denne är
också kontaktperson för myndigheter, museer,
skolor och andra institutioner och organisatio
ner. Hembygdsrörelsen har under lång tid sökt
påverka samhällsutvecklingen till ett större
hänsynstagande till äldre tiders kunskap för att
bevara såväl en mångfald av kunskaper om an
vändningsområden och teknik som av biologisk
mångfald. I remissvar och skrivelser har hem
bygdsrörelsen gång på gång tagit upp vikten av
en helhetssyn på landskapet där den historiska
markanvändningen är av central betydelse för
samhällsplanering i stort och i synnerhet vad
det gäller skötsel av olika typer av naturreser
vat. I dag tar man mycket liten hänsyn till den
historiska markanvändningen vilket gör att de
värden man vill skydda så småningom kommer
att försvinna. Sveriges Hembygdsförbund har
bedrivit en mängd olika projekt kopplade till
kulturlandskapet samt givit ut böcker och stu
diematerial. Man bedriver museijordbruk eller
historiska experimentalfält vilka är ”pedagogiska
redskap, referenspunkter för landskapsvårdsin
satser, forskning, genbanker för lantraser och
kulturväxter, kunskapsbank för bl.a. traditionella
redskap och tekniker och inte minst en tillgång
i turistiskt hänseende”. I ett museijordbruk kan
äldre tekniker och metoder prövas fullt ut och
ett gårdssystem, en funktionell enhet där alla de
traditionella markslagen finns representerade,
studeras och praktiseras. Museigårdarna utgör
också stöd för äldre lantraser och växtmaterial
och refuger för hotade hävdpräglade biotoper.
De fem museijordbruken är Råshult i Krono
bergs län, Heljesgården i Västergötland, Kultu
rens Östarp i Skåne, Föllingsö i Östergötland
och Äskhult i Halland.
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6.2.7. Bibliotek och liknande
Kungliga biblioteket och de olika universi
tetsbiblioteken har en stor mängd litteratur
och handskrifter om en mängd olika relevanta
områden såväl rörande de folkliga föreställning
arna och nyttjandet av de biologiska resurserna
som den genomförda forskningen om detta.
Intressant information finns också att hämta i
Riksarkivet och de olika länsarkivens samlingar.
Även Nordiska museet och dialekt- och folkmin
nesarkiven har utöver uppteckningarna också en
omfattande litteratursamling rörande framför allt
det etnologiska området. Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien (KSLA), som är den kunglig
akademien med ansvar för de areella näringarna,
dvs. jord- och skogsbruk, fiske och jakt, har ett
imponerande bibliotek med äldre och nyare skrif
ter rörande dessa näringars historia.
Under 2003 inhandlade KSLA även den
danske etnobiologen Vagn J. Brøndegaards egen
boksamling om folkliga föreställningar och til�
lämpningar rörande växter och djur. Samlingens
tyngdpunkt är på nordiska och europeiska förhål
landen, men uppgifter kommer från hela världen.
Denna samling kommer att på KSLA:s bekostnad
att systematiskt kompletteras med äldre och nyare
skrifter som ökar fullständigheten. Dessa infor
mationskällor har förutsättning att kunna bli av
väsentlig betydelse i arbetet med att systematisera
redan dokumenterat material rörande traditionell
kunskap och de folkliga föreställningarna rörande
landskapet, dess innehåll och nyttjandet av detta.

6.3. Undervisning och forskning
rörande traditionell kunskap
För att få en analys över i vilken omfattning
det undervisas om traditionell folklig kunskap
vid olika lärosäten och liknande kontaktades en
mängd olika företrädare för olika institutioner
och avdelningar på olika sätt.
6.3.1. Statens skolverk är central myndighet för
det offentliga skolväsendet, förskoleverksamhe
ten, skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen.
Uppgifterna koncentreras till kvalitetskontroll
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genom uppföljning, utvärdering, tillsyn och
kvalitetsgranskning. Den 1 mars 2003 delades
Skolverket i två myndigheter — Skolverket och
Myndigheten för skolutveckling. I Skolverkets
reviderade kursplan från år 2000 uttrycktes att
alla barn i Sverige redan i skolan skulle få kun
skap om de nationella minoriteternas historia
i Sverige, deras kultur, språk och religion och
deras del i samhället idag. Enligt svar från Skol
verket innehåller kursplanerna för så gott som
samtliga ämnen formuleringar rörande biologisk
mångfald och traditionell kunskap och verket
anger också att de ”anser att intentionerna i
mångfaldskonventionen rörande traditionell
kunskap kan uppfyllas i den obligatoriska skolan
genom de styrdokument som finns”. Kurspla
nerna är emellertid så utformade att de lämnar
möjlighet för lärare och elever att tolka vad som
motsvarar de lokala behoven. Man kan således
lägga upp undervisningen inom de olika ämnena
utifrån traditionell kunskap från ursprungs- och
lokalsamhällen. Man hänvisar också till att un
dervisningen i glesbygden generellt är lika bra
som i storstäderna och att glesbygden utgör de
områden som är mest kultur- och traditionsbä
rande (Fischer & Lundberg, 2002). Vad gäller en
närmare utveckling av själva innehållet i under
visningen så har Myndigheten för skolutveckling
detta ansvar.
Förmodligen är sameskolan den enda spe
ciella skolgången i Sverige som kan kopplas till
mångfaldskonventionens artikel 8j. Skolverkets
reviderade skolplan för sameskolan trädde i kraft
den 1 juli 2003. Kursplanen är utformad för hela
grundskoletiden och ska även användas när man
studerar samiska som modersmål. Denna syftar
till att ge ”en allsidig kommunikativ förmåga
och sådana kunskaper i samiska språket som är
en tillgång och merit vid sociala och yrkesinrik
tade kontakter av olika slag”. Man poängterar i
kursplanen att:
Kultur och språk är oupplösligt förenade
med varandra. I språket finns även folkets
och samhällets historia och dess kulturella
identitet. Skönlitteratur, den muntliga
berättartraditionen samt jojk, bild, film
och teater bär en del av kulturarvet och

förmedlar kunskaper och värderingar.
Genom kunskaper om den egna samiska
kulturbakgrunden kan ämnet bidra till att
eleverna får möjligheter till jämförelser
mellan olika kulturer och därmed bättre
förstå sin livssituation. Ett syfte med ämnet
är att vidga den interkulturella kompetensen
och att öka samhörigheten med andra
ursprungs- och minoritetsfolk.

Att kultur och språk är intimt förknippade och
utgör en essentiell del av den kulturella identite
ten omnämns upprepade gånger i arbetsmateria
len och besluten rörande artikel 8j. I kursplanen
står det även att det samiska språket är:
starkt präglat av samernas traditionella
levnadssätt och historia. Det är rikt
på ord och nyanser som rör naturen
samt de traditionella näringarna duodji,
jakt, fiske och renskötsel. Samiskan har
även en nyansrikedom när det gäller
släktskapstermer från den traditionella
storfamiljens tid.

6.3.2. Sameskolstyrelsen fungerar som för
valtningsmyndighet för de statliga sameskolorna
och därtill hörande verksamhet vilka regleras i
sameskolförordningen. Sameskolstyrelsen utses
av Sametinget. Bland uppgifterna finns faststäl
landet av en skolplan och att man genom ytt
rande och förslag ska:
• främja och utveckla samiska undervisnings
inslag i det offentliga skolväsendet för barn
och ungdom
• främja utveckling och produktion av lärome
del för samisk undervisning Sameskolstyrel
sen får efter avtal med kommuner fullgöra
kommunens uppgifter inom förskoleklass
• förskole- och fritidsverksamhet för samiska
barn.
• Efter avtal mellan Sameskolstyrelsen och
kommun får integrerad samisk undervis
ning anordnas.
Sameskolstyrelsen framhöll i sitt svar till
Centrum för biologisk mångfald att de olika
”sameorganisationernas verksamhet förväntas
främjas av bevarandet och det hållbara nytt
jandet av biologisk mångfald” i samband med
en svensk implementering av artikel 8j. Man
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menade emellertid att förutsättningen var att
genomförandet tog hänsyn till ”samernas egna
önskemål och behov, liksom att finansiering för
genomförandet finns”. Man ansåg att utbild
ningssystemet genom Sameskolstyrelsens verk
samhet vid sameskolorna och ”de integrerade
samiska undervisningarna vid de kommunala
grundskolorna” verkade för att bevara, stärka,
skydda och sprida traditionell kunskap, inno
vationer och sedvänjor”. För gymnasieskolor
finns sådan verksamhet endast i Jokkmokk,
där ett ”samiskt program med riksintag finns”.
Sameskolstyrelsen har också via remissvar och
liknande efterfrågat möjlighet till statligt stöd
till vuxnas lärande för ”vuxna samers särskilda
behov” och att Samernas utbildningscentrum i
Jokkmokk kan fungera som huvudman för så
dan utbildning. Detta för att ge vuxna samer en
starkare position ”i arbetslivet och i det kulturella
och politiska livet”.
Sameskolstyrelsen påtalade också nödvändig
heten av ökade möjligheter till ”informationsoch kunskapsöverföring inom traditionell eller
informell kunskap, innovationer och sedvänjor
för bevarande och utveckling av det samiska
språket och den samiska kulturen med utgångs
punkt från de samiska värderingarna”. Man efter
frågade tre ”informations- och kunskapscentra”
placerade i de tre samiska språkområdena.
Sameskolstyrelsen bedrev ingen egen insam
lings- eller dokumentationsverksamhet, men i
undervisningen vid skolor och förskolor används
närsamhället som läromedel. Där förekommer
också aktiviteter kopplade till traditionellt kun
nande i samband med projekt rörande jojk, slöjd
och bild. Man ansåg vidare att sameorganisa
tionerna hade en roll att fylla i samband med
överförandet av traditionell kunskap.
6.3.3. Myndigheten för skolutveckling
skall stödja huvudmäns och lokala enheters
arbete med lokal verksamhetsutveckling i
förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola
och vuxenutbildning. Martin Westin lämnade
för myndighetens räkning ett muntligt svar på
Centrum för biologisk mångfalds frågor och
det framgår att myndigheten inte närmare har
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analyserat sin roll i relation till varken artikel 8j
eller mångfaldskonventionen i sin helhet. Man
kunde därför inte utan särskild utredning lämna
något klart svar huruvida myndigheten anser att
dagens formella utbildningssystem uppfyller
intentionerna rörande traditionell kunskap och
lokalbefolkningar. För närvarande ansågs det
sannolikt vara så att frågor rörande traditionell
kunskap och biologisk mångfald borde inklude
ras i redan befintligt arbetet rörande Baltic 21,
som inkluderar Agenda 21 och Baltic Sea Project,
eller för vissa delar av kunskapen i anslutning till
traditionella minoritetsspråk. En särskild utred
ning hade man emellertid vidtagit i anslutning
till Agenda 21 vilken redovisats i skriften ”Håll
bar utveckling i skolan: Miljöundervisning och
utbildning för hållbar utveckling i svensk skola”
(Skolverket, 2002). I denna skrift framkommer i
kapitlet ”Miljöhistoria i undervisningen” av Per
Eliasson att det finns en koppling mellan natur
– samhälle och att traditionellt lokalhistoriskt
material kan spela en roll i tolkningen av den
nutida miljösituationen. Även i bilaga 2 ”Miljö
historiska undervisningsprojekt” återfinns inte
helt förvånande de miljöhistoriska tankegång
arna och man snuddar för ett ögonblick även
vid konflikten mellan moderna och traditionella
näringar. De direkta kopplingarna till traditio
nell kunskap saknas dock. Ett återkommande
problem med denna typ av nutidsundervisning
är bristen på aktuellt och relevant kursmaterial.
I boken konstateras att när lärare fick frågan
”Anser du att du har tillgång till litteratur (läro
böcker, fortbildningslitteratur, etcetera) som är
relevanta för miljöundervisning” och svarade
44 procent nej medan 54 procent svarade ja. I
övrigt innehåller denna skrift mycket om miljöoch kretsloppstänkande samt hållbar utveckling,
men berör egentligen ingenting vad gäller artikel
8j:s domäner.
6.3.4. Grundskolor och gymnasier
I Skolverkets rapport ”Barnomsorg, skola och
vuxenutbildning i siffror” (Skolverket, 2003) kan
man läsa att Sverige läsåret 2002/2003 hade över
5 100 grundskolor med sammanlagt mer än 1
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miljon elever och därtill över sju hundra gym
nasier med tillsammans drygt 300 000 elever.
Av grundskoleeleverna läste nästan 350 000 på
högstadiet. Den 15 oktober 2001 läste 14 399
elever på naturvetenskapligt programmet och 2
736 elever på naturbruksprogrammet. Det fanns
under läsåret 2002/2003 totalt mer än 32 000
lärare vid gymnasieskolorna i Sverige av dessa var
nästan fem tusen lärare i matematik/NO-ämnen
och nästan 3 500 inom svenska/SO-ämnen. Det
fanns sju hundra naturbrukslärare och cirka 160
slöjdlärare. Lärare och elever på högstadie- och
gymnasienivå skulle kunna vara en tämligen vet
tig målgrupp för en satsning rörande dokumen
terande och bevarande av traditionell kunskap,
vilket skulle kunna skapa ett intresse och en
respekt för ämnet.
Utifrån Myndigheten för skolutvecklings för
slag om att Baltic 21 skulle vara en möjlig plats
för undervisning rörande traditionell kunskap
kontaktades tjugotvå lärare på lika många skolor
utifrån en lista över 58 skolor involverade i Baltic
Sea Project. Ett flertal av e-postadresserna visade
sig vara felaktiga så ungefär hälften av lärarna fick
sannolikt inte meddelandet. Endast fyra lärare
besvarade emellertid enkäten; Birgitta Berggren,
Haraldsbogymnasiet i Falun, Ove Jonsson, No
laskolan i Örnsköldsvik, Peder Nilsson, Kalix
naturbruksgymnasium, och Lena Sundström,
Berzeliusskolan i Linköping. Dessa lärare under
visade inom biologi, naturkunskap och miljökun
skap. Lena Sundström undervisade även kemi,
genteknik, mikrobiologi samt vilt och jakt. Peder
Nilsson undervisade i bl.a. vattenvård, fiskevård
och fiskodling. Birgitta Berggren ansåg att det
var ”en självklarhet att ta upp traditionell folklig
kunskap rörande nyttjandet av naturresurserna”.
Ove Jonsson berörde traditionell kunskap, men
inte utifrån någon medveten strategi. Han fram
höll vidare att de gamla metoderna knappast var
”relevanta för dagens urbaniserade samhälle”.
Såväl Peder Nilsson som Lena Sundström ansåg
sig undervisa i traditionell kunskap och bedömde
det som välmotiverat. Peder Nilsson framhöll att
”traditionella och moderna metoder går hand i
hand” och att det var framför allt i utbildningen

inom kulturturism som detta gjordes.
Birgitta Berggren angav att hon många gång
er haft besök i sina klasser av representanter för
de areella näringarna som hade berättat om sin
verksamhet. Lena Sundström och Peder Nils
son angav att det inträffade regelbundet minst
en gång per år respektive en gång i månaden.
Vid Kalix naturbruksgymnasium har eleverna
kontakt med näringsföreträdare i snitt en gång i
veckan. Lena Sundström betonade att man även
besökte fiskarna vid Roxen minst en gång om
året. Ove Jansson angav att sådana besök sällan
gjordes. Birgitta Berggren meddelade att hon
hade svårt att se hur man kunde låta bli att ta
upp traditionell kunskap och kulturlandskapet
i samband med biologisk mångfald. De andra
markerade också vikten av dessa sammanhang
i samband med bevarande och landskapsvård.
Peder Nilsson konstaterade att man hade en sär
skild profil på skolan vilket rörde landskapsvård
och hävd av kulturlandskapet och att eleverna
därför regelbundet arbetade på kvarvarande
fäbodar i Norrbotten.
Både Birgitta Berggren och Lena Sundström
framhöll att de tillsammans med sina elever hade
genomfört flera resor till Finland, Estland, Lett
land, Litauen och Polen inom Baltic Sea-projek
tet. Resor som hade givit eleverna perspektiv
på kulturlandskapet och de areella näringarna.
På frågan huruvida de bedömde att Baltic Seaprojektet var en möjlig ingång för traditionell
kunskap i undervisningen instämde såväl Peder
Nilsson som Lena Sundström. Birgitta Berggren
bedömde det som en lysande möjlighet medan
Ove Johansson kanske var mer tveksamt positiv.
Han bedömde att det krävde en mycket genom
tänkt strategi så att man fick en bra balans mellan
gammalt och nytt.
En enkätundersökning riktad mot naturbruks
gymnasier genomfördes och sexton skolor runt
om i Sverige fick tillgång till enkäten. Natur
bruksgymnasierna kontaktades per e-post, fax
eller telefon och de som inte svarade på enkäten
i samband med första kontakten kontaktades yt
terligare en gång. Enkätsvar erhölls emellertid
endast från fem naturbruksgymnasier, men
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samtliga dessa ansåg att traditionell kunskap
rörande biologiska resurser och deras nyttjande
föll inom naturbruksgymnasiernas mandat.
Undervisning om äldre tiders naturkunskaper
ansågs vara mycket relevant. Man framhävde
att naturbruksinriktningen krävde ett historiskt
perspektiv för att kunna ge en överblick och
att samtidigt väcka intresse. De ansåg sig även
ha inslag i undervisningen rörande traditionell
kunskap, men utgående från de givna exemplen
handlar en del av det snarare om vanlig biologi
undervisning. Inslag i undervisningen om jakt
och viltvård, äldre tiders odlingstekniker, hållbar
ekologisk odling, slåtter och kulturlandskapets
betydelse för den biologiska mångfalden bör
kunna betraktas som förmedling av traditionell
kunskap. Nordviksskolan i Västernorrland an
såg att traditionellt kunnande rörande hur man
konstruerar fällor samt vad man bör tänka på
när de ska placeras ut också var relevant. En
dast ett av naturbruksgymnasierna Bollerups
naturbruksgymnasium i Tomelilla angav att de
ägnade sig åt någon slags kartläggning av lokal
traditionell kunskap.
Även rektorerna vid tre vanliga gymnasier
tillfrågades om de gav några kurser i vilken tra
ditionell form förmedlades och i så fall vilken typ
av kunskap det rörde sig om samt vilket kursma
terial man använde i dessa moment. Rektorerna
ombads att diskutera med exempelvis biologioch historielärarna. Skolorna valdes ut baserat på
kommunernas geografiska läge för att få en viss
spridning över landet. Dessutom efterfrågades
om de arrangerade studiebesök hos traditions
bärare för att studera kunskap på plats.
• Duveholmsskolan i Katrineholm bedrev
sedan 4–5 år ett samarbete med Julita – Sveriges
lantbruksmuseum inom ämnet miljökunskap och
agrar miljöhistoria. I samband med detta hade
exempelvis Centrum för biologisk mångfald
medverkat vid ett tillfälle med en föreläsning om
traditionell kunskap kopplat till medicinalväxter.
Kursmomentet omfattade för närvarade endast
de som i Nv 3 har valt miljökunskap, men dis
kussioner pågick om att inkludera dessa kursmo
ment inom den ordinarie undervisningen istället.
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Detta kursmoment skildrade bl.a. jordbrukets
historia och de miljöproblem som är förknippade
med dagens jordbruk, skogens betydelse. Inom
kursen genomfördes även en resa till Bergsla
gen med studiebesök på exempelvis finngården
Rikkenstorp och Grimsö viltforskningsstation.
Man hade ingen speciell lärobok till kursen utan
varje elev nyttjade olika typer av litteratur, t.ex.
”Svenska lantraser: deras betydelse förr och nu”
av Håkan Hallander (1989) eller ”Fårad mark:
handbok för tolkning av historiska kartor och
landskap” av Niklas Cserhalmi (1998). Dessutom
användes ”aktuella och bra artiklar från nätet”.
• Hedbergskolan i Sundsvall ansåg att det fö
rekom undervisning rörande traditionell kunskap
vid skolan inom kurserna ”Biologi A, åk 1–2”,
”Naturkunskap A, åk 1–2” och ”Miljökunskap,
åk 3”. Det man främst belyste var ”ålderdomliga
former av lant- och skogsbruk samt användning
en av vissa medicinalväxter”. Uppgifter om detta
finns delvis i den ordinarie kurslitteraturen. Man
bedrev inga studiebesök involverade traditions
bärare av traditionell kunskap.
• Lars Kaggskolan i Kalmar bedömde att de
inte bedrev någon sådan verksamhet alls.

6.3.5. Folkhögskolor
En enkätundersökning genomfördes och 135
folkhögskolor runt om i Sverige fick tillgång
till enkäten. Folkhögskolorna kontaktades per
e-post, fax eller telefon och de som inte svarade
på enkäten i samband med första kontakten kon
taktades ytterligare en gång. Enkätsvar erhölls
från tjugonio folkhögskolor och av dessa ansåg
tjugosju att undervisning rörande traditionell
kunskap föll inom folkhögskolornas område.
Tjugofem av folkhögskolorna ansåg sig bedriva
undervisning rörande traditionell kunskap.
Några av dessa har emellertid gjort tolkningen
att traditionell kunskap innebär de grundläg
gande delarna inom de traditionella naturve
tenskapliga ämnena (fysik, kemi och biologi)
eller mer specialiserade delar av ekologi och
miljövård. Andra har exemplifierat traditionell
kunskap med bland annat biodling, fiberväxter,
traditionellt fiske, hamling, traditionell handslöjd,
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karda och spinna, lieslåtter, matlagning, medici
nalväxtanvändning, nödföda, skinnberedning,
skogsbete, svedjebränning, säterdrift och växt
färgning. Specialarbeten rörande trädarter, deras
användning, biologi etc. Vissa har undervisning
rörande samisk kultur och Dalkarlså folkhög
skola i Bygdeå genomför flera studiebesök till
olika områden i Sápmi. Ingesunds folkhög
skola i Arvika studerar skogsfinnarnas liv och
leverne i skogsbygden. Andra har inslag om
ursprungsbefolkningar utanför Europa. Detta
handlar både om praktiska och teoretiska inslag
i undervisningen. Klarälvsdalens folkhögskola
i Värmland konstaterar att de brukar bjuda in
representanter för lokalbefolkningen som gäst
föreläsare. Tjugofyra av folkhögskolorna ansåg
att traditionell kunskap hade relevans för skolans
verksamhet.
Dalkarlså folkhögskola konstaterade att för
folkhögskolorna är det viktigt med traditionell
kunskap för ”att väcka förståelse och bevarande
av biologisk mångfald” och man anser att det är
viktigt att denna kunskap inte går förlorad. Greb
bestads folkhögskola menar att det är viktigt ur
ett historiskt och naturperspektiv är det viktigt
att förmedla sådan kunskap. Många av dessa
folkhögskolor påpekar vikten att bevara och
förmedla traditionell kunskap som ett kulturarv
för människors identitet, men också för att ur
de gamla näringarna söka de hållbara framtida
lösningarna. Klarälvdalens folkhögskola såg
det som en av folkhögskolornas uppgifter att
”ta tillvara lokala befolkningens kunskaper som
vunnits genom lång tradition och erfarenheter”
så att de inte faller i glömska. Den traditionella
kunskapen är ”ett gott komplement till veten
skaplig forskning, och dessutom en källa till
(obs!) nytänkande och innovationer”. I svaret
från Katrinebergs folkhögskola reflekteras
kring vikten att inte vara okritisk när det gäller
traditionell kunskap utan verkligen kunna sovra
ut vad som kan vara relevant idag. Andra menar
att gammal kunskap är ett kulturarv som måste
föras vidare. Tornedalens folkhögskola har en
utbildning som är specialiserad på hantverk
och då är de gamla traditionerna väsentliga att

bevara och vidareförmedla medan lokal kunskap
är viktig för naturguidesutbildningen eftersom
turister ofta är intresserade av detta.
Endast Bäckedals folkhögskola i Sveg rap
porterade om någon pågående dokumentation
av lokal traditionell kunskap där en samverkan
med lokala traditionsbärare är ett återkommande
moment i undervisningen.

6.3.6. Museer
Enligt Statens kulturråds offentliga statistik
”Kulturen i siffror” för 2001 (2002:3) så hade
209 museer i Sverige 14,9 miljoner besökare.
Över 1,1 miljoner elever från förskolor och
skolor genomförde studiebesök på museer.
Femtiosex av Sveriges museer och konsthallar
ordnade tillsammans cirka 1 400 kurser och
studiecirklar och hade mer än 25 000 deltagare.
Museernas och konsthallarnas samlingar ökade
under året med 324 000 föremål, 8 miljoner
fotografier och cirka 800 hyllmeter arkivalier.
Enligt den internationella sammanslutningen
”International Council of Museums” ska ett
museum vara:
En institution som genom förvärv och
bevarande, forskning och dokumentation,
förmedling och undervisning ska främja
förståelsen av det kulturella arvet och
fördjupa kunskaperna om samhällets
framväxt och situation i dag. Samlingar
och verksamhet ska vara garanterade ett
framtida bestånd. Verksamheten ska ledas
av yrkesutbildad personal och vara allmänt
tillgänglig och öppen för offentlig insyn.

I denna definition och Statens kulturråds statistik
ingår inte exempelvis Sveriges omkring tusen
hembygdsgårdar och över två tusen arbetslivs
museer. I statistiken ingår 23 centralmuseer, 33
övriga statliga museer, 26 regionala museer, 72
kommunala museer och 55 övriga museer. Cen
tralmuseerna hade drygt 4,8 miljoner besökare,
regionala museerna 2,6 miljoner.
Statens kulturråd anger i sitt svar till Centrum
för biologisk mångfald att deras ”uppdrag är att
stödja museerna i sitt arbete att samla in och
bevara kunskap om t ex traditionella metoder
och hantverk”, men utan att själva bedriva verk
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samheten. Man anser att de regionala museerna
som faller under kulturrådets ansvar har en viktig
roll att fylla vad gäller den regionala kunskapen.
Man delar vidare ut utvecklingsanslag till muse
erna och kan till viss del styra anslagen till vissa
frågor. Dessa skulle kunna styras till frågor rö
rande utbildning om traditionell kunskap, men
man anser att det i första hand borde vara ”de
institutioner som besitter kunskap på området”
som är engagerade i sådan utbildning.
För att få en översikt av museernas syn på sin
roll rörande implementeringen av artikel 8j så
skickades ett brev med frågor till femtiotvå mu
seer av varierande storlek och inriktning runt
om i Sverige.
• Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum: Muse
ets ändamål är att bedriva specialmuseiverksam
het för fjällregionen och huvudmuseiverksamhet
för den samiska kulturen. Det sistnämnda inne
bär att man ska forska, dokumentera, belysa och
informera om ”den samiska kulturens utveckling
och de samiska traditionerna”. Ájtte menar i sitt
svar att man utgår från:
två utgångspunkter i vårt utåtriktade arbete,
där vi dels jobbar med att informera om
samer och samisk kultur för samer (dvs. ur
ett inifrånperspektiv) dels jobbar vi med att
informera om samer och samisk kultur för
en bred allmänhet.

Ájtte är verksamt inom bland annat samiska
kulturarvsprojektet (samiska byggnader,
materialkunskap), traditionell kunskap bland
renskötare, aktiv samtidsdokumentation och
dokumentation av samiska föremål. Museet
bedriver konst- och slöjdutställningar samt
marknads- och sommarprogram med före
läsningar och utbildningsdagar. I form av
guidningar och seminarier etc. fyller museet en
roll i arbetet som en del i utbildningssystemet.
Man menar att dokumentation och insamling
av kunskap är en viktig del av museernas
verksamhet, men att det krävs personella och
ekonomiska resurser för att kunna ta hand om
besökare, hålla kurser, föredrag, exkursioner
och seminarier i en större utsträckning än man
kan göra idag.
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• Eskilstuna museer: Man har sedan lång tid en
representant i länets hemslöjdsförening ”för att
medvetet stärka bevarandet av handens kunskap
och kunskapen om naturresurserna”. Inom om
rådet slöjd gör museet och tar emot vandringsut
ställningar och arrangerar ”om möjligt kurser för
allmänheten samt fortbildningskurser för lärare”.
Man arrangerar också ”slöjd- eller ungdomsca
féer med olika hantverk som tema. Detta har
under de två senaste åren arrangeras åtta gånger
per år. Man strävar också efter att dokumentera
den ”handlingsburna kunskapen” med särskild
inriktning mot textil, slöjd och hantverk. Man
menar i sitt svar ”att museerna har en viktig roll
när det gäller att bevara och föra vidare traditio
nell kunskap och att visa att den är viktig och
användbar även idag”.
• Fredriksdals friluftsmuseum bedriver ingen
långsiktig verksamhet som syftar till att samla in
och dokumentera folklig lokalkunskap rörande
biologiska resurser, men det pågår interna studier
rörande Fredriksdals herrgårds lantbruk, köks
trädgård, djurhållning, etc. Vidare har man arbete
rörande äldre lantbruksdrift vid Lillarydsgården
och på konsultbasis vid restaureringen av Äsk
hults by i norra Halland. Dessutom sker en del
inventering och insamling av äldre kulturrosor
och deras skötsel inom ett projekt inom Program
met för odlad mångfald (POM). Fredriksdals fri
luftsmuseum genomför också en mängd publika
arrangemang som har inslag av traditionellt kun
nande, hantverk och/eller hävdmetoder kopplad
biologiska resurser, t.ex. hägnadsarbete, slåtter,
hamling, djurskötsel, beteshävd, fårklippning,
ullhantering, smörkärning, linberedning, repslag
ning, lindbastberedning, potatismjölstillverkning,
tappning av björksav, pilarbeten och trådslöjd. I
Fredriksdals friluftsmuseums pedagogiska pro
gram fokuserar man på stenåldern, medeltiden,
1700-talet respektive 1800-talet. Många museer
och då speciellt friluftsmuseerna:
har under flera år agerat för att erhålla ett
nationellt uppdrag för att i sina respektive
regioner bevara och sprida kunskap om
biologiska resurser i vid bemärkelse,
inklusive hantverk och hävdmetoder
som är kopplade till dessa resurser. Ett
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sådant nationellt uppdrag skall innehålla
en rad arbetsuppgifter som i stora delar
överensstämmer med POMs målsättningar,
bl.a. inventeringar, insamlingar, bevarande,
forskning och kunskapsspridning om
biologiska/genetiska resurser. Museerna
har således inte bara en roll att spela när
det gäller utbildning rörande traditionella
kunskaper som frågan avser.

Fredriksdals friluftsmuseum framhåller i sitt
svar också:
betydelsen av att integrera både naturoch kulturhistoriska aspekter i större
pedagogiska verksamheter vid museerna.
Museerna bör därför anlita/anställa såväl
naturvetare som etnologer och arkeologer
för sina samlade verksamheter rörande
biologiska resurser.

• Gammelgårdens friluftsmuseum: Man har
genomfört:
olika cirklar som handlat om
Matvanor från norra Dalsland. Denna
sammanställning har gjorts av en
grupp äldre medlemmar i Bengtsfors
Hembygdsförening, och grundar sej på vad
deltagarna minns. Den gör inte anspråk på
att vara fullständig eller helt korrekt.

Vidare har man haft en mängd andra cirklar om
förhållanden under äldre tider (ett par generatio
ner tillbaka). Man arrangerar också hantverksda
gar där man lär ut äldre tiders hantverk, t.ex.
rödfärgskokning, linberedning och sticketak,
och familjedag där barnen får prova på. Man
har också besök av skolklasser som får veta om
hur det var att leva förr.
• Grönsöö slott och park genomför ingen verk
samhet som syftar till att dokumentera folklig
kunskap, men man arrangerar ”temautställningar
kring fruktodling och äldre äpplesorter”. Man
ser också att museerna har en roll att fylla för
att föra traditionell kunskap vidare.
• Göteborgs naturhistoriska museum anger i sitt
svar att man anser att artikel 8j i hög grad berör
de humanekologiska aspekterna på biologisk
mångfald och att museet har en lång tradition
när det gäller att belysa sådana frågor. För när
varande pågår:
två utställningar, VILTET OCH
MÄNNISKAN från istid till framtid (i

samarbete med Göteborgs Jagtsällskaps
Stiftelse) och SLÖJDAT – av ullig päls
och bara skinn (i samarbete med Hemslöjd
Västra Götaland) där traditionella tekniker
presenteras. För bägge utställningarna
gäller att de i hög grad utnyttjas i
pedagogiska sammanhang. Etnobiologiska
aspekter finns också i två andra pågående
utställningar: DEN LEVANDE SKOGEN
(om skogsbruk och naturvård förr och
nu) och KRETSLOPP (både naturen och
samhället).

Museet bedriver ingen systematisk dokumenta
tion av folklig lokalkunskap rörande naturen,
men om etnobiologiska förhållanden ”berör
något vid museet pågående forskningsprojekt,
vilket ibland händer, kan naturligtvis publicering
av information på området bli aktuell”. Göte
borgs naturhistoriska museum anser att det är
givet att museet har en roll i dessa sammanhang,
”en roll som skulle kunna utvecklas. Skall detta
kunna ske i större omfattning krävs dock resurser
på en annan nivå än i dag”.
• Landskrona museum är ett kommunalt kultur
historiskt museum. De genomför dokumenta
tionsprojekt men inte särskilt inriktat på folkligt
kunnande om naturen eller dess resurser. Museet
bedriver inte heller någon särskild program- eller
utställningsverksamhet.
• Länsmuseet Halmstad är ett av tre länsmu
seer i Halland och berör kulturmiljöfrågorna
i regionen. Inom sitt ansvarsområde har mu
seet friluftsmuseet Hallandsgården, som är en
anläggning som främst visar kulturhistoriska
byggnader. Det förekommer idag inga odlingar
på friluftsmuseet, men det har förts diskussio
ner om odling av kulturhistoriskt viktiga grödor.
Av ekonomiska skäl har biologisk mångfald inte
prioriterats och:
Rent allmänt kan man dock säga att
museernas arkiv och föremålssamlingar
innehåller förhållandevis stor kunskap om
äldre odlingsmetoder och användningen av
odlat material och att detta inte utnyttjas
effektivt idag. Detta beror nog i mångt
och mycket att vi inte har den biologiska
kunskapen representerad bland våra
anställda.
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• Länsmuseet Varberg samarbetar med länssty
relsen i driften av ett antal historiska odlings
landskap, t.ex. Äskhult, Yttra Berg, Björkekullen
och Gårdshult. Arbetet är inriktat på att dels
bevara ”ett äldre jordbrukslandskap med små
odlingsytor, stenrösen, terrasser etc.” och dels
bruka ”åker och äng på traditionellt sätt”. Det
finns planer att även bedriva experiment med
äldre odling. Arbetet är ett samarbete mellan
agrarhistoriker, biologer, kulturgeografer och
de som brukar jorden. Museet anordnar olika
programdagar med exempelvis marknader med
lokala livsmedel och lokalt hantverk. Även sägner
och folkmusik har varit tema på arrangemang.
• Länsmuseet Västernorrland konstaterar att den
na typ av verksamhet är en naturlig del av museets
dokumentations- och förmedlingsarbete. Museet
har hemslöjdskonsulenter som bedriver verksam
het rörande hantverk och slöjd i alla former. Man
bedriver vidare arkeologiska utgrävningar och
byggnadsinventeringar som kan skildra äldre
tiders naturresursutnyttjande. Dessutom driver
museet friluftsmuseet Murarberget med agrara
miljöer. Man beskrev också i sitt svar ett intressant
projekt rörande museets äldre herbariesamlingar
vilket kan kopplas till den historiska lokala floran
och visa förändringar av floran.
• Naturhistoriska riksmuseet bedriver inte insam
ling av folklig lokalkunskap. Man anser inte heller
att man har annat än en begränsad roll inom ut
bildningen rörande traditionell kunskap och med
att man i begränsad omfattning kanske kan föra
in information i ”utställningstexter, program och
skolverksamhet”. Naturhistoriska riksmuseet
genomför sällan om alls ”arrangemang/kurser
som för traditionellt kunnande vidare”. Man
poängterar att museerna har olika uppdrag och
att detta påverkar deras roll inom genomförandet
av artikel 8j. Då har specialistmuseer, som t.ex.
Naturhistoriska riksmuseet:
detta endast i begränsad omfattning
kopplat direkt till biologi/geologi. Lokala
länsmuseer, etnologiska och möjligen
etnografiska i större omfattning. De har till
uppgift att dokumentera folklig användning
där naturresurser utnyttjas för mänsklig
försörjning och livsstil.

186

• Nordiska museet konstaterade att det i ”de
kulturhistoriska museernas samlingar finns ett
stort kunskapsmaterial inom det etnobiologiska
området”. Nordiska museets fotoarkiv och red
skapssamling finns mycket kunskap bevarad. Vid
Julita gård pågår ”ett kontinuerligt forskningsoch pedagogiskt arbete kring bland annat växt
genetiska frågor”. Inom projektet ”Människan,
djuren och växterna – Etnobiologi i Sverige”
väcktes frågan om en frågelista kring etnobio
logiska frågor, vilket resulterade i att en sådan
(Nordiska museets specialfrågelista nr 228) sän
des ut under hösten 2000. Parallellt genomför
des en genomgång av Nordiska museeets äldre
frågelistor för att bedöma det etnobiologiska
värdet. Detta resulterade i två internrapporter
av Helena S Jernberg ”Etnobiologi i Nordiska
museets frågelistor” och ”Etnobiologisk rapport,
våren 2002”, vilka båda kom 2002. Man framhöll
även friluftsmuseet Julita gård som en mötesplats
för natur och kultur med sina genbanker och
sin lantbruksutställning. Där hade man också
bedrivit lägerskoleverksamhet för lärare och
elever i alla årskurser, men även till studenter
vid hantverksutbildningar och universitet. Man
framhöll i sitt svar att:
Nordiska museet är självfallet en naturlig
kunskapskälla när det gäller sedvänjor
och traditionell kunskap. Det finns redan
en etablerad pedagogisk verksamhet vid
museet i Stockholm och vid Julita gård.
Vi har också ett nära samarbete med
flera hantverks- och slöjdutbildningar.
Arkivmaterialet i form av bland annat
frågelistor, uppteckningar, beskrivningar,
dagböcker, foton och annat bildmaterial
tillsammans med föremålskunskapen utgör
på alla sätt en resurs i arbetet med att
bevara och bibehålla traditionella kunskaper
och sedvänjor.

• Pengsjö museum är en privatägd 1700-tals gård
som sedan mycket länge har varit en vintervis
tesplats för samerna. Verksamheten inriktade
sig på att visa hur nybyggare och samer bodde
levde under 1700- och 1800-talen. Museet hade
framför allt arbetat med att dokumentera hant
verk, flottning och smedens arbete. Under sina
kulturdagar visade man hur gammalt hantverk
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bedrivs. Målet var att under sommaren 2004 kun
na anordna kurser i hantverk och studiecirklar
om nybyggare och samers liv. Man hade totalt
cirka 18 000 äldre föremål varav ungefär 13 000
var under fördjupad dokumentation.
• Regionmuseet Kristianstad angav att man
sedan många år hade arbetat med dokumen
tation av folklig lokalkunskap, bl.a. kopplat
till kampanjerna ”Markernas mångfald” och
”Levande landskap”. Sedan 1996 hade man ge
nomfört ungefär fyrahundra rådgivningar med
lantbrukare och hållit cirka sjuttiofem kurser
om exempelvis stengärdesgårdsläggning, al
lévård, byggnadsvård, trägärdesgårdsläggning
och svenska lantraser. Regionmuseet bedömer
att intresset för traditionell kunskap ökar och
ser ett värde i att olika informationskampanjer
får fortleva. Museet har också en fördel i dessa
frågor eftersom man har såväl biologisk som
kulturvetenskaplig kompetens.
• Skellefteå museum arbetar med dokumenta
tion av folklig lokalkunskap och uppmuntrar
aktiviteter för att bevara gamla hantverk och
tekniker i samarbete med lokala föreningar.
Det har främst handlat om textila tekniker,
kolning, tjärframställning och båtbyggeri med
beaktande av trähantering. Man ansåg att muse
erna hade en viktig roll att spela både vad gäller
forskningen och det pedagogiska arbetet för att
föra gammal kunskap vidare. Museerna har även
stor betydelse som kunskapsbank och studiema
terial. Man anser att det finns all anledning att
flytta mer av skolundervisningen till museerna
och man efterlyser forskartjänster vid museerna
i samarbete med högskolor och universitet för
att höja kompetensen. Skellefteå museum sam
arbetar med Umeå universitet.
• Skärgårdsmuseet i Gamla Oxelösund ansåg sig
absolut ha en roll i ett informellt utbildnings
system rörande traditionell kunskap, speciellt för
att ”bevara, stärka, skydda och sprida traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor inom jakt,
fiske och jordbruk i skärgårdsmiljö”. Museet
samlar idag in, dokumenterar och visar föremål
rörande naturresursutnyttjande med koppling till
skärgårdsliv. Man arrangerar kurser i exempelvis
segelsömnad, tillverkning av traditionella fendrar,

men också verksamheter som visar hur man
levde i gamla skärgårdshemman, t.ex. bykdagar
för skolungdomar. Museet har ett stimulerande
samarbete med kommunala verksamheter och
har genomfört olika gemensamma arrangemang.
Verksamheten drivs helt ideellt varför möjlighe
terna att genomföra samarbeten begränsas av de
ekonomiska resurserna.
• Upplandsmuseets verksamhet ”utgår ifrån tre
profilområden: jord, järn och administrativa system”.
I samband med arbetet med jorden bedriver man
löpande kunskapsuppbyggnad kring traditionella,
agrara förhållanden. Forskningsprojektet Identitet
och politik; Produktion av rurala landskap granskar
hur dagens uppländska jordbrukare ser på tra
ditionell hävd. I ett annat projekt Skog och historia
kartlägger man de dolda kulturminnena i skogen.
Vid friluftsmuseet Disagården i Gamla Uppsala
levandegör och förmedlar man traditionell kun
skap knuten till det uppländska jordbruket och
bondehushållet. Man har också i samband med
utställningsverksamheten uppmärksammat dessa
frågor i exempelvis utställningen Kattfot och komule
– örter i hagen, ängen och i vägrenen. Upplandsmuseet
hyser även länshemslöjdskonsulenter som i sin
verksamhet knyter an till traditionell kunskap
och naturresursutnyttjande samt råmaterialens
egenskaper och betydelse för produkten.
• Vallby friluftsmuseum genomför ingen
dokumentationsverksamhet. Det ingår inte i
museets uppdrag att samla eller dokumentera.
Man arrangerar emellertid olika temadagar, t.ex.
lantrasdag, äppeldagar och skördefest, och kurser
i ympning och fröförökning. Den pedagogiska
verksamheten mot skolorna inkluderar exempel
vis linberedning, ulltovning och djurvandringar
bland lantrasdjuren. Man bedömer att museerna
har en viktig roll att fylla inom utbildningssyste
met för att sprida traditionell kunskap. Frilufts
museet fungerar också som ett centrum för
olika föreningar som förvaltar traditioner och
kunskaper. Man rekommenderar att skolorna i
historie- och miljöundervisningen naturligare
borde vända sig till museerna som:
skulle kunna fungera som en
kunskapsspridare i form av
vidareutbildning av lärarna och/eller
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genom lärarhandledningar och dylikt, och
naturligtvis vara platsen för genomförandet
av olika aktiviteter.

• Värmlands museum genomför inga projekt
som direkt syftar till att samla in och doku
mentera folklig lokalkunskap, men man indirekt
dokumenterat berättelser och traditioner genom
sina föremålssamlingar. Man har genomfört ut
ställningar rörande ”flottningen och skogsbruket
men även finnkulturens nyttjande av naturen”.
Inom ”Levande landskap” har man samarbetat
med länsstyrelsen kring kurser om ”allt från od
lingslandskapets ekonomibyggnader, byakurser
kring äldre markanvändande till kartkurser för att
genom arkiv- och kartor studera äldre markan
vändande”. Man anser att museerna har en viktig
roll i arbetet att sprida information om traditio
nell kunskap. Man efterlyser att man ska ”fort
sätta integrera natur och kulturförutsättningarna
för att öka förståelsen för de olika delarna” samt
att fortsätta med kurser som visar på samspelet
och samverkan mellan natur och kultur.
• Västerbottens museum anser att ”intentionerna
med 8j ligger helt i linje med museets uppdrag”.
Man strävar efter att:
fortlöpande dokumentera företeelser
i det västerbottniska samhället, för att
bygga upp en kunskapsbank, som sedan
kommer till användning i en utåtriktad
verksamhet. Problemet är snarast att
välja inriktning inom det generella
betinget och att ha resurser (kompetens
+ pengar) till erforderliga insatser.
Dokumenterade företeelser bör också
följas upp över tiden, så att man får ett
begrepp om förändring. I dagsläget utförs
dokumentationer av lokalkunskap endast
i mindre skala i mån av resurser. Det har
handlat om trädgårdsodling, tomatodling
och lantbruk. Museet ingår i SAMDOK:
s Naturbrukspool vilket gör att frågan
aktualiseras regelbundet.

Västerbottens museum har dokumenterat tradi
tionella handslöjder, t.ex. genom filmmediet. Ett
arbete som har kommit i:
direkt användning i den utåtriktade
verksamheten; inte minst som
instruktionsmaterial i kursverksamhet.
Dokumentationen resulterade också i
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tematiska häften i tidskriften Västerbotten
och utställningar. Verksamheten bedrevs
i samarbete med hemslöjdskonsulent/
sameslöjdskonsulent. Genom sådan
dokumentations- och kursverksamhet
fick tovningen en renässans. Metoden
att dra och spinna tenntråd räddades
till eftervärlden och slöjdandet med
tenntråd är numera vitt utbrett i Sameland.
Verksamheten på samekulturens område
diskuteras och planeras med museets
samiska referensgrupp.

Man har också dokumenterat traditionella nä
ringar och förändringarna i kulturlandskapet
med hjälp av både stillbild och film. Bland
filmerna kan nämnas: Ett småbrukarår, Bränna
tjära, Ett fiskarår, Med lass till kvarn, Träskidor
från Tegsnäs, Ett bondeår i norr, Fjällbonden,
Hos garvaren, Repslagaren, Rödfärg, Korn och
kaka samt Gjuteriet i Robertsfors. Även detta
resulterade i tidskriftshäften och filmer som fort
farande används i den utåtriktade verksamheten.
Man har även en friluftsanläggning Gammlia
som till väsentlig del utgörs av:
en bondgård med tillhörande beteshagar
och litet åkermark. Gården är befolkad
under sommaren och vi försöker hålla och
odla vissa traditionella växter och lånar för
säsongen in djur av lantras, som nordsvensk
häst och kullig boskap. Barn och ungdom
uppskattar verkligen att få delta i livet
på gården. Linföreningen Linnéa besår
varje vår åkern med lin. I den fortsatta
kursverksamheten skördas och förädlas
sedan linet fram till färdig produkt. Övrig
verksamhet innefattar bl.a. Stora får- och
get-dagen samt en Slåtterdag. Dessutom
samarbetar museet med hemslöjden i
kursverksamhet med hantverkskunniga
ledare. Ett båtbygge på traditionellt vis
utfördes på området under en säsong och
besökare kunde studera hantverket under
pågående arbete.

Länsmuseet försöker också utvidga sin verksam
het inom ett samarbetsprojekt kallat Erfaren
hetscentrum Gammlia. Bland samarbetsparterna
finns hemslöjdsföreningen som avser att flytta
sitt slöjdarkiv till nya byggnader på museiom
rådet. I planerna ingår ”verkstadslokaler där
kurser kan anordnas i allt från trätäljning och
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laggning, metallhantverk till textil verksamhet
och fiolbygge”. Därigenom avser man att göra
museet till en mötesplats där man både kan
inhämta kunskap från besökarna och erbjuda
kunskap och upplevelser. Man betonade att
den kunskapsinhämtande verksamheten inte
får lämnas därhän.
Västerbottens museum ansåg vidare att ”det
kulturhistoriska museet” hade en roll att fylla inom
utbildningssystemet vilket till viss del redan skedde,
men att det krävdes ytterligare medel om en sådan
verksamhet skulle kunna öka. Redan nu samarbe
tade man med institutioner vid Umeå universitetet
samt med olika skolor. I svaret konstaterades att
länets storlek var ett problem eftersom skolor i
övriga delar av länet sällan hade resurser att nyttja
länsmuseet. Man såg ”museets roll som källa till
informellt lärande vad gäller traditionell kunskap
ser vi som en självklar uppgift där vi förvaltar en
i sammanhanget synnerligen värdefull kunskaps
bas”. Man ansåg att läromedlen var ett sätt att in
kludera traditionell kunskap rörande vårt nyttjande
av biologisk mångfald i utbildningen. Västerbot
tens museum har producerat en lärobok, SPÅR,
som behandlar spåren i marken efter vårt kulturarv
i Västerbotten. Syftet har varit att lotsa skolbarnen
till sin förhistoria/ historia istället för den allmänna
för hela landet som sällan känns som den ”egna”
historien. I boken ryms otaliga exempel på vilka
naturförutsättningar som finns och hur befolk
ningen genom tiderna har nyttjat denna.
• Västmanlands läns museum framhöll att:
Traditionell kunskap och sedvänjor är av
stor betydelse för att förstå nutiden men
också för att få ett perspektiv på samtiden.
Traditionell kunskap är en viktig del i
kunskapsuppbyggnaden på länsmuseet.

Merparten av museets verksamhet är inriktad på
de kulturhistoriska aspekterna:
dels för att de traditionella museiyrkena är
inriktade på kulturhistoria och dels för att
de länge har saknats resurser för att anställa
biologer, ekologer eller mer naturinriktade
yrkesgrupper. Det vore naturligtvis ett
mycket värdefullt komplement till den
nuvarande personalstaben.

Man hade under 2002 ett trädgårdstema på
verksamheten vilket gav en närmare koppling

mellan natur och kultur, vilket bl.a. komplet
terades med inrättandet av ”en trädgårdsgrupp
med representanter för flera museer i länet”.
Museet angav att för dess uppdragsverksam
het skulle biologisk sakkunskap kunna ha stor
betydelse för att exempelvis kunna genomföra
”bredare landskapsanalyser i samband med mil
jökonsekvensbeskrivningar och kulturhistoriska
analyser”.
• Örebro läns museum konstaterade att man
inte i nuläget bedrev någon dokumentation av
folklig lokal kunskap. Örebro läns hembygds
förbund hade emellertid en hembygdskonsulent
anställd vid museet som hade genomfört ”några
kurser av den här typen riktat mot hembygds
föreningar”. Man hade också arrangerat en del
liknande kurser i samband med utarbetandet av
EU:s miljöstöd. Museet framhöll att man skulle
kunna spela en roll i spridandet av information
om traditionell kunskap om man fick tillräckliga
resurser.

6.3.7. Naturum
Naturvårdsverket skapade 1973 begreppet naturum efter förebild från Visitor’s centres i främst
Nordamerika och Storbritannien. Uppgiften är
enligt Naturvårdsverkets policy att vara en port
till ett naturområde och som sådan informera om
traktens geologi, flora, fauna och kulturhistoria
samt om miljö- och naturvård. Målsättningen
är att skapa ett intresse för besökaren att vistas
i naturen och syftet är att bland annat öka för
ståelsen för ”det ekologiska samspelet och ge
kunskap om människans påverkan på miljön”
samt ge kunskap om landskapets historiska ut
veckling och traktens kulturhistoria. Verksam
heten inkluderar ofta bland annat utställningar,
naturstigar, guidade turer och föreläsningar. I
många fall finns det även naturskolor knutna till
naturum. För att få en översikt av vilken syn de
olika naturum har på sin roll inom implemen
teringen av artikel 8j så skickades ett brev med
frågor till fyrtiosju naturum runt om i Sverige.
Tolv naturum besvarade frågorna. Svaren visar
på skillnader vad gäller geografi och resurser
men att intresset för att spela en roll och tron
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på naturums plats i förmedlandet av traditionell
ekologisk kunskap och kopplingen människa och
naturen är stort.
• Abisko naturum har inte vidtagit några sär
skilda arrangemang rörande traditionell kunskap
men i guidning och föredrag nämns naturligtvis
samernas kunskaper och nyttjande av markerna.
Utställningen berör sambanden mellan ren och
det hävdade fjällandskapet, ren och rovdjur och
konflikten mellan rovdjur och renägare.
• Fulufjällets naturum informerar om exempel
vis fäbodbruket, ”kulturspår i träd”, betesbrän
ning och fodertäkt i samband med guidningar.
Lokal kunskap av lokala traditionsbärare har
redovisats i samband med ”berättartorsdagar”.
Man anser att Naturum har en viktig roll att
fylla inom förmedlandet av traditionell kunskap
men konstaterar att möjligheterna begränsas av
tillgången på tid, pengar och utrymmen. Man
bedömer att kunskapen rörande hävdens be
tydelse i odlingslandskapet har ökat betydligt
under senare år men att hävden i det boreala
landskapet är eftersatt.
• I anslutning till Brobacka naturum utanför
Alingsås genomförs årligen fagning och slåtter.
Informationsskyltar rörande natur- och kultur
värden ska sättas upp. Naturskolans verksamhet
ligger för närvarande nere.
• Ombergs naturum har sedan länsstyrelsen
tog över driften 2001 haft en årlig temadag om
folkliga brukningsformer eller slåtterdag där
man pratar om dess betydelse för den biologiska
mångfalden. En gång i veckan hålls guidade turer
på temat ”det traditionella odlingslandskapet vid
Stocklycke gård” med utgångpunkt från äldre
kartor. Under sommaren hålls dagliga natur
vandringar då man behandlar hur människans
kulturhistoria har påverkat mångfalden. Man
föreslår att CBM skulle kunna:
sammanställa ett bra pedagogiskt material
som man kan utnyttja på naturum och
naturskolor. Det kan dels vara en (ej för
lång) litteraturlista, med den mest relevanta
aktuella litteraturen, och dels produktion
av nytt material. Målsättningen bör vara:
Att belysa historiska försörjningssystem
och de tekniker som utnyttjades; beskriva
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de positiva/negativa konsekvenser för
arter/biologisk mångfald som uppkom
när försörjningssystem förändrades med
ny teknik. Även beskrivningar av hur man
genomför demonstrationer av äldre teknik
kan med fördel ingå, men det är då viktigt
att sätta in respektive teknik i sitt stora
sammanhang.

• Sveriges naturums centrala funktion ”Natio
nalparkernas hus” konstaterar att man på plats
har utställningar om hur historien har påverkat
markerna kring Tyresta samt om gamla redskap
och metoder. I den fasta utställningen åskåd
liggörs även renskötselkultur och samekultur
inom fjällvärldens nationalparker. Det har inte
arrangerats några praktiska kurser i naturums
regi men guidade vandringar i kulturlandskapet
belyser spåren av traditionell hävd och tar upp
olika kulturhistoriska uppgifter. Naturum har en
klar roll att sprida information om traditionell
kunskap men saknar idag möjligheter att bevara
och sprida den praktiska kunskapen. Slåtterdagar
är ett exempel på aktivitet som skulle kunna vara
aktuell. Akademiker inom exempelvis etnobo
tanik skulle kunna hålla föredrag vid naturum.
Verket ”Människan och naturen” har bland
annat använts som inspiration inför guidningar
i kulturlandskapet. För att undervisning i tra
ditionell kunskap ska bli populärt bland barn
och ungdomar ”bör det praktiska arbetet med
läkeväxter eller slåtter osv. bli en väsentlig del av
skolundervisningen eller i form av temadagar
eller utflykter som de minns. Det måste bryta
av mot den övriga undervisningen”.
• Ottenby Naturum meddelar att de har ”s.k.
Världsarvsvandringar där vi parallellt tar upp
kulturen (den historiska bakgrunden) och na
turen. Vi försöker genom att se på fauna och
flora, murar, fägator m.m. läsa den ”historiska
kartan” som talar om för oss hur människan
har tyglat geologi och klimat och utifrån dessa
förutsättningar hävdat och livnärt sig på Öland
de senaste 2000 åren”. Man har en önskning att
dessa ska kunna bli ”beställningsbara aktiviteter
för skolor, studiecirklar, företagsresor etc.”
• Skäralids Naturum genomför torpvandringar
och pratar om traditionell kunskap. Man anser att
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naturum och naturskolor har en viktig roll för att
förmedla ”riktad information till allmänheten”.
• Stendörrens Naturum framför att man lö
pande informerar ”om lokal kunskap i mån av
egen kunskap”. Detta är ännu inte inkluderat i
utställningarna utan förmedlas endast muntligt
och i bland visar man upp äldre redskap. Man
har haft temadagar med etnobiolog (Håkan
Tunón) och dessutom kortkurser med hant
verkare inom hård- och mjukslöjd. Varje år har
man ”vid några tillfällen äldre hävdmetoder
av åker och äng”. Man uppfattar att naturum
har en roll att fylla för att förmedla traditionell
kunskap. Man eftersträvar ett formellt samar
bete med kunskapsbärarna och ett informellt
överförande av kunskapen till nästa generation.
Dessutom poängteras vikten av ”denna kunskap
och att den dessutom sammanför vår biologiska
mångfald med vår kulturella mångfald. Suddar ut
gränserna mellan kultur och natur.” Man tycker
att det är viktigt med fortbildningskurser för
personalen och att institutioner med kompetens
kan ”föra ut kunskapen i systemet. Alltså fånga
upp intresse med kortkurser och skapa nätverk
som underhålls. Förhoppningsvis kommer också
gammal kunskap fram som kan sammanföras av
ansvarig institution.”
• Sånfjällets informationsanläggning och Nyval
lens Fäbod: Det är en levande fäbod med bl.a.
fjällkor, hundar och höns. Man har en restaurerad
slåtteräng som slås med skärande verktyg en gång
om året under en slåtterdag. Flera gånger har
man haft ”en man som kan mycket om gamla
redskap i jordbruket” med under slåtterdagen.
Informationsstugan fungerar som raststuga och
har mindre utställningar om området.
• Informationscentralen i Tivedens nationalpark
anser sig vara för enkel för att mer än marginellt
kunna uppfylla ett naturums verksamhet.
• Träffpunkt Öland: En gemensam funktion
för Ölands tre naturum. Man konstaterar att ett
av dessa har ”information om slåtterbruk samt
jordbruk på åkermark”, men inga specifika ar
rangemang har genomförts. Man strävar efter
att uppfylla naturumspolicyn från Naturvårds
verket.

• Ängsö och Bullerö (Länsstyrelsen i Stockholms
län): Det finns ”utställningar som beskriver
småskaligt skärgårdsjordbruk och fiske förr i
tiden”, men man är oklar i vilken omfattning
lokal kunskap kommer fram i dessa. Man menar
att naturum har en roll att fylla i spridandet av
traditionell kunskap.

6.3.8. Högskoleverket
Högskoleverket är en central myndighet för
frågor som rör universitet och högskolor och
man har till uppgift att
• granska kvaliteten på högre utbildning, även
forskarutbildning
• utöva tillsyn över universitet och högskolor
• utreda och analysera högskolesystemet
• värdera utländska utbildningar
• stödja förnyelse och utveckling i utbildning
• informera om och uppmuntra till studier
Högskoleverket stödjer universitet och högsko
lor genom att främja utveckling i grundläggande
utbildning och forskarutbildning till exempel via
Rådet för högre utbildning, som fördelar pengar
för pedagogisk utveckling (SFS 2003:7).
I sitt svar på Centrum för biologisk mång
falds frågor konstaterade Högskoleverket att
man under 2004 avsåg att statistiskt följa upp
samers deltagande i högre utbildning. I övrigt
ansåg man inte att man hade tillräcklig kunskap
för att bedöma huruvida dagens utbildningssys
tem uppfyllde artikel 8j:s intentioner vad gäller
traditionell kunskap. Dessutom skrev man att
Högskoleverket inte hade som roll att ”föra in
aspekter i enskilda ämnen eller sakområden i
undervisning” och att verket därför inte hade
vidtagit några åtgärder för att föra in traditionell
kunskap eller hävd inom högskolevärlden.

6.3.9. Verket för högskoleservice
Är en statlig myndighet vars verksamhet främst
är inriktad på frågor rörande antagning till uni
versitets- och högskolestudier samt information
om utbildningsutbud. Man ska även vara aktiv
i åtgärder för att främja etnisk och kulturell
mångfald vid universitet och högskolor. Verket
för högskoleservice har inte lämnat några svar på
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de frågor som Centrum för biologisk mångfald
har ställt i ett brev till dem.

6.3.10. Universitet och högskolor
Vid de svenska universiteten och högskolorna
bedrivs det en mängd olika forskningsprojekt
som skulle kunna betecknas som relevanta för
eller som potentiellt relevanta för artikel 8j. De
flesta baseras på traditionell kunskap i andra
länder men en del projekt har också inriktning
på förhållandena i Sverige. Institutioner eller
avdelningar med inriktning mot agrarhistoria,
biologi, etnologi, historia, humanekologi, kul
turantropologi, kulturgeografi, naturgeografi,
skogshistoria och liknande har prioriterats.
Dessutom efterfrågades moment av relevant slag
inom undervisningen. För att få en preliminär
översikt av situationen i Sverige togs kontakter
(telefon eller e-post) med olika personer på
förmodat relevanta institutioner och avdelningar
på en del av Sveriges universitet och högskolor.
Dessa har sedan givit förslag på andra personer
som borde kontaktas inom det egna eller andra
lärosäten. Detta har resulterat i en preliminär bild
av omfattningen av forskningen och undervis
ningen rörande traditionell kunskap. Bilden är
på intet sätt fullständig utan en mer noggrann
undersökning av forsknings- och utbildningslä
get i landet är klart motiverad.
Göteborgs universitet:
Kulturgeografiska institutionens olika kurser
borde innehålla moment av undervisning om
traditionell kunskap och naturresursutnyttjande i
lokalsamhällen. Något som även gällde kurserna
”Naturresurser, 5 p.”, ”Naturvårdsbiologi, 10 p.”
och ”Skoglig naturvård, 10 p.” inom universi
tetets grundutbildningar inom miljövetenskap.
Vidare fanns sannolikt relevanta kurser inom
etnologiämnet, t.ex. ”Etnologi med inriktning
mot visa och dans, 5 p.”, och ett antal sannolikt
relevanta doktorandprojekt. Även inom Av
delningen för humanekologi förekom utöver
grund- och fördjupningskurser också kurserna
”Landskapsutveckling och samverkan, 10 p.”,
”Etiska frågor om rättvisa för global överlev
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nad, 10 p.” och ”Miljöproblem i ett historiskt
och globalt perspektiv, 10 p.”, vilka definitivt
borde innehålla frågeställningar rörande artikel
8j. Också inom Institutionen för hushållsveten
skap gavs kurser som exempelvis ”Matkultur,
grundläggande kurs, 5 p.” samt mer specifika
kurser med särskilda inriktningar, som ”Matkul
tur med inriktning mot bröd, 5 p.” eller ”med
inriktning mot fisk, 5 p.”.
Högskolan i Borås:
Inom utbildningen ”Textilvetenskap med
inriktning mot handvävning, 120/160 p.” vid
Institutionen Textilhögskolan gavs bland annat
kurserna ”Handvävning – redskap och me
tod, 5 p.” och ”Historiska tekniker, 5 p.”. Vad
gällde forskning genomförde universitetslektor
Christina Rinaldo ett projekt ”Tutankhamuns’s
Wardrobe”, som resulterade i en utställning på
bl.a. Medelhavsmuseet under 2003. Inom pro
jektet rekonstruerades tunikor, huvudkläder,
handskar och de ceremoniella kläder baserat
på studier av textila fynd i Tutankhamuns grav.
På så sätt rekonstruerades även de ålderdom
liga vävtekniker, som hade använts i det gamla
Egypten.
Högskolan i Dalarna:
Universitetslektor Anders Claesson arrang
erade inom biologiundervisningen kurserna
”Rovdjuren och människan, 10 p.” och ”Eko
logi för miljöns skull, 5 p.”, vilka innehåller ett
antal etnobiologiska frågeställningar av intresse
för implementeringen av artikel 8j. Till hösten
2004 avsågs kursen ”Kultur-biologi: biologi från
folket, för folket, 5 p” att ges. Kursen har en
direkt fokusering på de aktuella frågeställning
arna utifrån artikel 8j ur naturvårds- och hållbar
utvecklingsperspektiv.
Högskolan i Gävle-Sandviken:
Filosofie doktor Åsa Morberg vid Institutionen
för pedagogik, didaktik och psykologi har hållit
flera kurser på Nyvallens fäbod i Hede, Härje
dalen. Miljön på och runt Nyvallens fäbod har
visat sig fungera väldigt bra för kurs- och läger

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
verksamhet. Åsa har lämnat följande utdrag ur
”Rapport från lägerskola för blivande lärare på
Nyvallens fäbod”:
… Gruppen delades upp i fyra
grupper med en organisation som
gjorde att grupperna roterade på olika
arbetsuppgifter hela veckan. Temat var ”Att
lära genom att göra”...
… Första gruppen som skulle ha
ansvar för ladugården, under Margareta
Kristofferssons ledning, fick vänta länge
innan fjällkossor, ungdjur och småkalvar
kom hem från skogen...
… När handseparatorn vevades gjordes
många reflektioner om det hårda arbete
fäbodkullorna hade förr i tiden...
… Det blev tillfälle att studera den mycket
speciella floran som finns på fjällängen...
… Under onsdagen gjorde vi smör i
gammaldags handdrivna kärnor...
… Vi kokade också messmör. Alla
grupperna hjälptes åt att elda och röra och
messmöret blev utomordentligt fint...
- Allt sker på ett mycket genomtänkt
ekologiskt sätt...
- Att fäbodarbetet har sina sidor fick
våra studenter se när en kalv fick trumsjuka
efter att förmodligen ha ätit av den
giftiga sprängörten. Veterinär tillkallades
och undertecknad fick rycka in som
”veterinärassistent” vid magpumpning. Till
allas glädje överlevde kalven!
- Jag tror att lärarstudenter som
får uppleva en sådan här vecka blir
grundskollärare som vågar ta ut barn och
ungdomar utanför klassrummet och lära av
och i verkligheten!

Hon konstaterade vidare att:

Fäbodar och fäbodfolk är en tillgång för
hela skolväsendet, även för landets alla
högskolor. Modern inlärningsforskning
visar att människor behöver upplevelser
för att lära och där har fäboden unika
möjligheter. Korta besök kan naturligtvis
vara av värde som stimulans till vidare
arbete, men annars tror jag att en
fäbodvistelse skall vara en längre tid,
exempelvis 5 dagar. Det är viktigt att ge
tid till moderna människor, framför allt
eftersom själva vistelsen är så värdefull.

Ingen av de andra personer vid högskolan som
Centrum för biologisk mångfald talade med i
samband med vår utredning ansåg att de kände
till någon annan pågående verksamhet, som var
relevant för uppdraget. Vid högskolan gavs ex
empelvis under ett tiotal år kurserna ”Etnologi
– med inriktning på textil, slöjd och hantverk A,
20 p.” och ”B, 20 p.” med Håkan Liby (numera
Upplands museet), som lärare. Inriktningen
var ”gammaldags etnologi med föremålskun
skap, äldre forskning kring kulturområden,
kulturgränser etc.” och ämnesinriktningen
kan definitivt anses ha tangerat traditionell
kunskap. Man gav dessutom vårterminen 1999
uppdragsutbildningen ”Forskningsmetodik med
inriktning på slöjdområdet” med lärarkraft från
bl.a. Länsmuseet Gävleborg. Totalt genomgick
femton personer uppdragsutbildningen.
Högskolan i Jönköping:
Universitetsadjunkt Magnus Apelqvist hade för
avsikt att under hösten 2003 genomföra kursen
”Etnobiologi I, 5 p.”, men antalet sökande var
för litet så kursen ställdes in. För närvarande
ligger genomförandet på is. Kursen skulle ta
upp människans formande av landskapet, för
svinnandet av traditionella kunskaper om växter
och djur, samt vårt ”beroende av naturen som
livsuppehållande system” och som källa till ”våra
myter och föreställningar”. En annan kurs ”Barn
och naturvetenskapen” med universitetsadjunkt
Ellen Almers som kursansvarig har bl.a. inbegri
pit föreläsningar baserade på intervjuer på ålder
domshem rörande gammal växtkunskap. Kursen
vände sig till ”lärare i grundskolans tidigare år,
förskollärare och fritidspedagoger”. Det fanns
vid högskolan även kurser i naturvårdsbiologi,
vilka borde inkludera inslag av traditionell kun
skap, men detta verifierades inte.
Högskolan i Kalmar:
Kontakter med högskolan ledde oss till kursen
”Bevarandebiologi och naturvård”, vilka till viss
del behandlade traditionell kunskap och hur man
skötte lantbruk förr i tiden samt hur miljön har
ändrats fram till idag. Ett forskningsprojekt rö
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rande våtmerker på Öland hade vissa moment
rörande gammal kunskap om användandet av
våtmarker, men att det inte var något systemati
serat arbete rörande just dessa frågor.
Högskolan i Skövde:
Universitetslektor Bo Magnusson i naturgeografi
vid Institutionen för natur och hälsa (preliminärt
namn) påtalade att det fanns två kurser där möj
ligtvis lite traditionellt användande och kunskap
togs upp, ”Odlingslandskapets ekologi, C, 5 p.”
och ”Våtmarksekologi, C, 5 p.”. I kurskatalogen
återfann vi även kursen ”Naturresurser, B, 5 p.”,
som borde beröra traditionellt nyttjande av na
turresurserna och frågeställningar kopplade till
artikel 8j.
Högskolan på Gotland:
Lektor Dan Carlsson (kulturgeografi) hade ett
pågående forskningsprojekt på Madagaskar där
han bland annat tittar på lokalbefolkningens
naturresursutnyttjande, men annars kände han
inte till något av relevans. Han menade vidare
att det inte heller bedrevs någon undervisning
om traditionell kunskap.
Karlstads universitet:
Inom Karlstads universitet gavs ett antal kur
ser vilka skulle kunna eller till och med borde
innehålla moment rörande traditionell kunskap,
t.ex. inom biologiämnet (”Environment, natural
resources and community” C-kurs, 20 p. res
pektive D-kurs, 20 p.), historia (”Lokalhistoria,
material och metod ”, A-kurs, 5 p. respektive 10
p.), kulturgeografi (grundkurserna samt ”Skogs
finnarna och finnskogen. Kultur, historia och
lokal utveckling”, A-kurs, 1–10 p.), och turismve
tenskap (grundkurserna). Universitetsadjunkt
Pontus Örtendahl hade bl.a. givit kurserna
”Nordisk natur och kultur – Vänerlandskapet,
1–5 p.”, ”Samisk natur och kultur, 1–10 p.” samt
olika s.k. ekosofikurser på A- och B-nivå inom
ämnesområdet miljövetenskap.
Karolinska institutet:
Vid Karolinska institutet har det pågått ett antal
olika initiativ med koppling till traditionell kun
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skap, bl.a. hade professor Sven Britton, Institu
tionen för medicin, en elektiv kurs i ”Linneansk
medicin, 2 p.”, som hölls första gången 1996.
Denna innehöll olika moment involverande
etnobiologi och traditionell kunskap. Han höll
också kurser och handledde examensprojekt där
man undersökte traditionell medicin i exempelvis
Ghana och Etiopien.
Lunds universitet:
Vid Lunds universitet återfinns Etnologiska
institutionen med Folklivsarkivet, som består
av tre avdelningar; etnologi, folklivsarkivet
och humanekologi, vilka samtliga har hög rele
vans för genomförandet av artikel 8j i Sverige.
Grundkurser i etnologi och humanekologi,
vilka består av exempelvis ”Ekologiska och fy
siska förutsättningar för mänsklig försörjning,
5 p.”, ”Icke-industriella försörjningssätt, 5 p.”,
”Miljöantropologi”/”Ekologisk antropologi,
5 p.” och ”Global miljörättvisa, 5 p”, samt kur
sen ”Miljö, kultur och utveckling”, vilka borde
innehålla moment av undervisning rörande
traditionell kunskap varav flera även gör det.
Humanekologen och etnologen kommer under
hösten 2004 även att gemensamt ge en kurs
i etnobiologi, 5 p., som avser att presentera
det ”etnobiologiska forskningsfältet med dess
kognitiva, kosmologiska, folkloristiska och
utnyttjandemässiga aspekter”. Inom naturve
tenskapliga sektorn gavs exempelvis kurserna
”Bevarandebiologi, 10 p.” och ”Naturvård, 10
p.”, vilka borde innehålla moment av undervis
ning rörande traditionell kunskap. Detta har
emellertid i samtliga fall inte verifierats.
Vid Avdelningen för humanekologi bedrivs
även Östarpprojektet med filosofie doktor
Pernille Gooch som ansvarig. Det är en restau
rering av en skånsk bondgård från 1930-talet
och därigenom rekonstruera det därtill hörande
traditionella kunskapssystemet. På Kulturens
Östarp kan studenterna också få praktisk erfa
renhet av äldre tiders lantbrukssystem. Profes
sor Alf Hornborg, docent Thomas Malm med
flera bedriver även forskning rörande traditionell
ekologisk kunskap i olika delar av världen. Man

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
har bl.a. bedrivit projektet ”Women of the Coral
Gardens. A Comparative Study of Indigenous
Knowledge and Marine Tenure Systems in Ocea
nia”. Dessutom har man en mängd C- och D-stu
denter som skriver uppsatser om olika relevanta
frågeställningar. Vid Institutionen för Öst- och
Centraleuropastudier har också professor Lars
Steensland under många år ägnat sig åt studier
av etnobiologiska fenomen i Älvdalen. Ett ar
bete som har resulterat i böcker, som ”Älvdalska
växtnamn: förr och nu” (1994) och ”Fågelnamn
och fågelliv i Älvdalen” (2000).
Mitthögskolan:
Vid det numera nedlagda Fjällforskningsinsti
tutet vid Mitthögskolan i Östersund bedrevs
projektet ”Traditionell samisk kunskap kring
stora rovdjur” mellan 1998 och 2000. Detta
inbegrep intervjuer med äldre samer rörande
traditionell kunskap rörande renskötsel och
rovdjurskonflikter. Projektets resultat finns
redovisat i ett antal artiklar (t.ex. Sikku, 2000,
Torp, 2000). Utöver detta föreföll det inte ha be
drivits några forskningsprojekt med koppling till
artikel 8j vid Mitthögskolan. Det gavs emellertid
också kurser som ”Miljövetenskap B: Alternativ
naturresurshantering, 5 p.”, ”Miljövetenskap B:
Förvaltningsstrategier för hållbarhet, 5 p.”, ”Mil
jövetenskap B: Förvaltning av kollektiva resurser,
5 p.” och ”Miljövetenskap B: Nationella miljömål
i lokal förvaltning, 5 p.”, vilka hade viss koppling
till frågan.

lokalkunskap om förvaltning av skog på Mada
gaskar. Genom att lokalbefolkningen använde
sig av olika nivåer på tillträde till områdena, ex
empelvis med tabun att beträda vissa områden,
förekom en del informella reservat, som fyllde
en viktig uppgift i bevarandet av den biologiska
mångfalden. Vidare studerades hur lokala aktörer
i Kristianstad vattenrike utvecklade den lokala
kunskapen som finns och hade funnits i området,
vilket skapade möjligheter att utveckla framtida
skötsel av strandängar. Ett annat projekt foku
serade på lokal kunskap inom kolonirörelsen
inom Nationalstadsparken och dess påverkan
på biodiversiteten i området, framför allt vad
gäller pollinatörer. Institutionen var också
djupt involverade i ”Millennium Ecosystem
Assessment” och konferensen ”Bridging Scales
and Epistemologies. Linking Local Knowledge
and Global Science in Multi-Scale Assessments”
(17–20 mars 2004 i Alexandria, Egypten).
Institutionen för systemekologi gav vidare
kursen ”Naturresurs och samhälle” som bl.a.
innehåller en hel vecka som är fokuserad på
dessa frågor. Man diskuterar innebörden av
äganderätt på bevarandet av naturresurser och
genomför moment som inkluderar intervjuer
med lokala traditionsbärare. Vid Centrum för
tvärvetenskaplig miljöforskning (CTM) skulle
också ges en internationell magisterkurs ”Na
tural resource management, governance and
globalisation”, som ingående skulle ta upp dessa
frågeställningar.

Stockholms universitet:
Studierektor Lars Kaijser vid Etnologiska insti
tutionen konstaterade att man i dagsläget inte
hade vare sig forskning eller utbildning kopplat
till folkloristiska aspekter på nyttjandet av bio
logiska resurser eller liknande. Däremot bedrev
man på Institutionen för systemekologi och vid
Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning ett
antal olika forskningsprojekt och kurser rörande
traditionell kunskap och naturresursanvänd
ning. Professor Thomas Elmqvist framhöll tre
omfattande forskningsprojekt med inriktning
mot lokal kunskap. Ett projekt inriktades på

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU):
SLU är det svenska universitet som har sin hu
vudsakliga verksamhet inom de areella näringar
na, framför allt jord- och skogsbruk. Därför har
Jordbruksdepartementet huvudansvar för SLU
till skillnad från övriga universitet och högskolor
som faller under Utbildningsdepartementets an
svar. Mycket av verksamheten är också inriktad
på ekologisk hållbarhet varför de traditionella
kunskaperna bör vara mycket relevanta. Vid
SLU undervisas det i tjugofyra olika program
varav flera definitivt borde inbegripa ganska
omfattande pass med anknytning till traditionell
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kunskap. Exempelvis naturresursprogrammet
innehåller flera kurser med moment kopplade
till äldre marknyttjande, jakt och fiske. Bland de
ämnen som man inom SLU bedriver forskning
och utbildning som direkt borde beröra traditio
nell kunskap är inom ämnena agrarhistoria och
skogshistoria. Vid avdelningen för agrarhistoria
bedrivs en forskning som är mångvetenskaplig
och syftar till att belysa olika förhållanden som
har påverkat de agrara näringarna. Agrarhistoria
omfattar en utveckling från äldsta tid till nutid
med tyngdpunkt på människorna i agrarsamhäl
let, deras sociala och ekonomiska förhållanden,
och deras relation till naturen, landskapet och
samhället i stort. Bland de forskningsprojekt
som för närvarande pågår vid avdelningen
kan man omnämna ”Boskap och betestryck
i svenska betesmarker 1600–2000”, ”Fäbodar
och jordbruksekonomi. Senmedeltid till 1850”,
”Djursyn”, ”Matens plats i det agrara systemet”
och ”Kor och kohållning 1860–1900”. Dessa
projekt har en nära koppling till de näringar,
vilka för svenska förhållanden kan förväntas ha
en hög andel traditionell kunskap i sin utövning
även idag.
Centrum för biologisk mångfald (SLU och
Uppsala universitet) bedriver inom projektet
”Människan, djuren och växterna: etnobiologi i
Sverige” forskning rörande traditionell kunskap
om de biologiska resurserna. Under våren 2001
hade CBM också intentionen att genomföra en
nordisk doktorandkurs i etnobiologi. Tyvärr
erhölls aldrig tillräcklig extern finansiering för
att kursen skulle genomföras. Huvudansvarig
för kursplaneringen var filosofie licentiat Ing
var Svanberg, då anställd vid CBM. Vid CBM
har det dessutom inom dess internationella
magisterprogram i biologisk mångfald genom
förts dels baskursmoment rörande traditionell
kunskap och etnobiologi och del ett antal 1åriga examensarbeten där forskningsprojekten
har haft inriktning på etnobiologiska frågeställ
ningar. Inom projektet ”Människan, djuren och
växterna: etnobiologi i Sverige” har det även
genomförts fem symposier på olika etnobiolo
giska teman, vilka har haft som uppgift att sprida
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kunskap om etnobiologisk forskning. Det första
symposiet ”Nordic Symposium on the Relations
between the Sámi and the Landscape, the Plants
and the Animals: Sámi Ethnobiology” som hölls
på Ájtte — Svenskt Fjäll- och Samemuseum i
Jokkmokk 1999 summerade pågående forskning
rörande samernas nyttjande av naturen och dess
innevånare. Därefter har symposierna skildrat
människans förhållande till de odlade grödorna,
trädgårdsväxterna, husdjuren och konkurrerande
djuren, samt den kunskap som har varit förknip
pad med temat. Ansvarig från CBM:s håll för
dessa symposier har Håkan Tunón varit.
Södertörns högskola:
Vid högskolan gavs undervisning i såväl etnologi
som kulturgeografi, vilket borde kunna inkludera
vissa moment om traditionell kunskap eller na
turresurnyttjande. Dessutom bedrev professor
Elfar Loftsson (statsvetenskap) ett forsknings
projekt som beskrev landsbygdsutvecklingen på
Ornö under de senaste 150 år med avseende på
bland annat fiske. Ett projekt som borde inklu
dera viss dokumentation av traditionell kunskap
och naturresursutnyttjande.
Umeå universitet:
Vid Umeå universitet utbildas i museologi, en
utbildning som förbereder:
för arbete i museer och andra institutioner och
organisationer med inriktning mot kulturmiljö
vård, utställningar, dokumentation och föremåls
hantering, publikarbete, museipedagogik samt
lokalt utvecklingsarbete med utgångspunkt i
kultur och historia.
Detta är en 140/160-poängsutbildning. Inom
A-kursen ges ett kortare inslag där traditionell
kunskap och naturresursutnyttjande. Detta har
inbegripit föreläsningar av en slöjdare. Dess
utom finns vid universitetet en etnologutbild
ning och vid Institutionen för historiska studier
gavs ”Idéer om natur och miljö i det moderna
samhället AII:12, 5 p.” i vilken relevanta fråge
ställningar borde belysas. Så visade sig emellertid
inte vara fallet.
I Umeå fanns också utbildningarna ”Sam
ernas kultur och samhälle A, 20 p.”, ”B, 20 p.”,
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”C, 20 p.” och ”D, 20 p.” samt sommarkursen
”Samerna och Sápmi, 10 p.”, men dessa hade
inte fram till nu inbegripit några kopplingar till
artikel 8j eller traditionell kunskap rörande na
turresurserna. Dock hade man inslag av annat
som var kopplat till folkloristik, t.ex. sägner och
jojk. Man framhöll också att det bedrevs en del
forskning rörande sägner.
Vid Umeå universitet hade man också år
2000 inrättat Centrum för samisk forskning
(CeSam) vars uppgift var att samordna forsk
ning om samerna, samernas kultur, språk och
historia och det samiska samhället och initiera
ny forskning inom fältet. Avsikten var att CeSam
skulle fungera som en mötesplats för olika disci
pliner och skapa en positiv forskningsmiljö och
ett kreativt tankeutbyte. Föreståndaren docent
Peter Sköld konstaterade också att man i teorin
skulle beröra alla aspekter på samisk kultur men
att det i praktiken hittills främst hade handlat om
humanvetenskapliga frågeställningar.
Uppsala universitet:
På Avdelningen för farmakognosi gavs under
början av 1990-talet en doktorandkurs i etno
botanik, 3 p., med professor Paul Alan Cox som
huvudansvarig lärare. Vid samma avdelning har
under flera år hållits kurser i Global farmaci, 5
p. (mellan höstterminen 1998 och vårterminen
2002), och Läkemedel i andra kulturer, 5 p. (mel
lan höstterminen 1994 och vårterminen 2001),
vilka båda har fokuserats på den traditionella
användningen av läkemedel och medicinalväxter
i Europa och utomeuropeiska kulturer för att
skapa en bredare syn på den svenska läkeme
delsanvändningen. För dessa kurser var docent
Premila Perera-Ivarsson respektive farmacie
doktor Jan G. Bruhn huvudansvariga. Under de
senaste trettio åren har avdelningen haft olika
forskningsprojekt rörande traditionell medi
cin exempelvis Etiopien, Honduras, Somalia,
Sverige, Tanzania, Thailand och Västra Samoa.
En mängd examensarbeten har också varit in
riktade på detta område. Forskningsaktiviteten
rörande etnobotanik har emellertid gått ner vid
avdelningen under senare år.

Sedan 1995 har docent Inga Hedberg, Insti
tutionen för systematisk botanik, hållit en som
markurs i etnobotanik, 5 p. (mellan 1995 och
2002) och hon initierade under vintern 2002 även
en doktorandkurs, 2 p., med doktor Gary Mar
tin, University of Kent at Canterbury, England,
som ansvarig lärare. Vid samma institution har
farmacie doktor Lars Björk arbetat med en kurs
i etnobotanik, 10 p., som är planerad att gå av
stapeln under våren 2005. Han var också under
vårterminen 2004 involverad i en litteraturbase
rad doktorandkurs vid samma institution.
Institutionen för kulturantropologi och et
nologi ges bl.a. grundutbildningarna i de olika
ämnena samt kurser som ”Folkdiktning och
folktro, 5 p.”, ”Medicinsk antropologi, 5 p.” och
”Political ecology, 5 p.”, dvs. kurser som borde
beröra frågeställningarna. Vid institutionen var
exempelvis professor Hugh Beach verksam som
forskare inom det samiska området. Kulturgeo
grafiska institutionen gav kurserna ”Miljö och
naturresurser ur globalt, nationellt och lokalt
perspektiv, A 20 p.” och ”B 20 p.”, vilka borde
innehålla något av relevans av artikel 8j, men så
var emellertid inte fallet.
Internationellt:
Det pågår dessutom en stor mängd med forsk
ningsprojekt som undersöker det traditionella
förhållandet mellan människa och de biologiska
resurserna inom en mängd olika ämnen. Exempel
på detta är etnobiologi, farmakognosi, human
ekologi, kulturantropologi och naturgeografi för
att nämna några. I många länder finns BSc- och
MSc-program samt doktorandutbildning inom
dessa ämnen, exempelvis inom etnobotanik i
form av Postgraduate Programme in Ethnobotany och
Master of Science in Ethnobotany vid University of
Kent at Canterbury, England. De finns också ett
antal internationella sällskap för personer som
bedriver undervisning och/eller forskning om
människans nyttjande av, förhållande till och/
eller föreställningar om växter och/eller djur,
t.ex. ”Society of Economic Botany”, ”Society
of Ethnobotany”, ”International Society of
Ethnopharmacology”, ”European Society of
Ethnopharmacology”, ”International Society
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for Anthrozoology” och ”Society for Human
Ecology”.
Vetenskapliga rådet för biologisk mångfalds
enkätundersökning:
Under 2003 genomförde Vetenskapliga rådet för
biologisk mångfald en enkätundersökning riktad
mot samtliga svenska universitet och högskolor
för att utröna hur dessa hanterar ärenden rö
rande tillträde till och rättighetsfrågor vad gäller
genetiska resurser och traditionell kunskap. Av
39 tillfrågade lärosäten svarade 17 varför Veten
skapliga rådet bedömde beredskapen för sådana
frågor på centralt håll inom svenska lärosäten
som låg. I stort sett inget av svaren berörde frå
gor om traditionell kunskap. Vetenskapliga rådet
konstaterar att detta trots att det är sannolikt att
sådan insamling bedrivs vid flera av lärosätena.
Universitetsförvaltningarna verkar generellt ha
en låg medvetenhet om frågan även om enskilda
forskare och institutioner har en hög medveten
het. Bland de medvetna märks tecken på frustra
tion över det oklara rättsläget och svårigheterna
att bedriva fri forskning. Om problem tillstöter
rörande tillgång till genetiska resurser så initie
rar man ett samarbete med forskare inom det
berörda landet, vilket leder till en viss kunskapsoch tekniköverföring. Vetenskapliga rådet fram
håller att det krävs ett starkare engagemang hos
svenska universitet och högskolor i frågor som
rör tillträde till och vinstdelning av genetiska re
surser och traditionell kunskap. Man efterfrågar
också inrättandet av en nationell fokalpunkt för
detta område i Sverige (Dnr Naturvårdsverket
302-1167-04).

6.3.11. Forskningsråd och
anslagsgivare
För att utröna vilken syn de olika forsknings
finansiärerna har på forskning rörande tradi
tionell kunskap skickades ett brev till 29 olika
anslagsgivare. De frågor som ställdes rörde
anslagsgivarens syn på sin egen roll i en svensk
implementering av artikel 8j, huruvida de idag
stöder några relevanta forsknings- och/eller in
formationsprojekt rörande traditionell kunskap,
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innovationer och sedvänjor eller immaterialrätts
liga aspekter på detta. Vidare fick de kommen
tera sin roll i ”att stödja eller initiera forskning
rörande sådana frågor” och vad de gör för att
”uppnå grundprincipen i artikel 8j att traditionell
lokal kunskap skall respekteras i samhället och
forskarvärlden samt var lika mycket värd som
vetenskaplig kunskap” samt hur man möjliggör
en korrekt tvärvetenskaplig bedömning av an
sökningar som berör forskning om traditionell
kunskap. Nedan följer en sammanfattning av
svaren från anslagsgivarna. Citaten är hämtade
ur anslagsgivarnas svarsbrev:
• Carl Tryggers Stiftelse (CTS) anser att det inte
idag finns någon egentlig distinktion mellan
traditionell kunskap och vetenskaplig kunskap
eftersom det finns en länk mellan den äldre
naturforskningen och dagens forskning. Idag
finns även en länk mellan modern forskning och
allmänkunskap. ”Sett i detta perspektiv är alltså
stöd till forskning inom områden som viltvård,
fiskbestånd, fågelpopulationer, skogshantering,
skadeinsekter, etc. – vilka alla utgör exempel på
områden som CTS stött och stöder – helt i linje
med den aktuella konventionen”. CTS menar att
projekt som de har stött och stöder ”har breda
kontaktytor med närliggande verksamheter vilket
borgar för en hög grad av tvärvetenskaplighet”.
CTS samordnar inte sin anslagsutdelning med
andra anslagsgivare och initierar ingen egen
forskning. Immaterialrättsliga frågeställningar
faller helt utanför CTS’ verksamhetsområde
enligt stiftelseurkunden./Lars-Olof Sundelöf/
Professor, VD
• Crafoordska stiftelsen: får stödja ”all veten
skaplig forskning på doktorandnivå eller däröver
(vilket ju kan innebära forskning bl.a. betr. biolo
gisk mångfald) samt också ge ett begränsat stöd
till kulturella syften (vilket ju också kan innebära
aktivitet bl.a. betr. biologisk mångfald)”. I dags
läget stöds inga forsknings- eller informations
projekt rörande traditionell kunskap eller imma
terialrättsliga frågor rörande den. Crafoordska
stiftelsen kan tänka sig att stödja sådan forskning,
”men inte prioriterat (eller diskriminerat) rela
tivt andra discipliner eller forskningsområden”.
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Stiftelsen har ”ingen speciell inriktning” mot att
få samhället att respektera traditionell kunskap.
Tvärvetenskaplighet prioriteras både i ansök
ningarna och i bedömningen av dem. Man har
inte analyserat sin roll i implementerandet av
artikel 8j. /Anders Forssell
• Eric Philip-Sörensens Stiftelse: ”Stiftelsen
stöder enligt sina stadgar genetisk och huma
nistisk vetenskaplig forskning. Detta innebär
att verksamhet som faller under artikel 8j kan
tänkas erhålla stöd från Stiftelsen, samtidigt som
stiftelsens ändamål på inget sätt sammanfaller
med den verksamhet som beskrivs i 8j. En enkel
genomgång visar dessutom att inga anslag under
senare år delats ut till verksamhet som kan sägas
falla inom 8j:s sfär.”/Bengt Olle Bengtsson
• Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggnad (Formas):
Formas verksamhet berörs endast i mycket
begränsad omfattning av artikel 8j. Formas
uppdrag som forskningsråd är främst att
finansiera forskning, dvs framtagandet
av ny kunskap. Det innebär att Formas
inte har en primär uppgift att ”bevara och
bibehålla kunskaper, innovationer och
sedvänjor” vare sig i allmänhet eller hos
”ursprungliga och lokala samhällen med
traditionella livssätt som är relevanta för
bevarandet och det hållbara nyttjandet
av biologisk mångfald”. Att bevara och
bibehålla kunskaper är en uppgift för
forskarna, lärarna, biblioteken, litteraturen,
berättarna etc. I den mån forskarna
eller samhället bedömer att det behövs
nya kunskaper om hur grupper med
traditionella livssätt påverkar biologisk
mångfald och eventuellt är en viktig faktor
i ”bevarandet och det hållbara nyttjandet
av biologisk mångfald” är givetvis Formas
berett att överväga att finansiera sådan
forskning. Formas har idag en viss
finansiering av forskning om renskötsel
som kan äga visst intresse i sammanhanget.

Det finns idag inga forsknings- eller informa
tionsprojekt som finansieras av Formas. Vad gäl
ler grundprincipen i artikel 8j och arbetsplanen
för implementering agerar Formas:
inte aktivt för att ”traditionell kunskap skall
respekteras i samhället och forskarvärlden”,

det kan knappast uppfattas vara en
central uppgift för ett forskningsråd.
Formas uppgift är att ta fram och sprida
information om forskningsbaserad
(vetenskaplig) kunskap. Formas agerar inte
heller för att traditionell lokal kunskap ska
vara ”lika mycket värd” som vetenskaplig
kunskap. Formas uppfattning är att den
senare måste vara mer värd än den förra
som ledning för ett samhälles agerande.
Dock innebär detta inte att traditionell
kunskap inte förtjänar ”respekt” i viss
mening. För Formas är den främsta
ledstjärnan en respektlös hållning till all
kunskap, såväl traditionell som vetenskaplig,
i den mening att det är ifrågasättandet
av det invanda tänkandet som driver
utvecklingen framåt.

Formas förmedlar därefter i sitt svar också inställ
ningen att då traditionell kunskap inte är ett rele
vant område för dem finns det ingen anledning
att överväga en bedömning rörande varken tvär
vetenskapligheten hos forskargrupperna eller hos
beredningsgruppen hos Formas. Dessutom kan
hänvisas till en tidigare skrivelse till Vetenskapliga
rådet för biologisk mångfald (dnr 2003-0171; 20
maj 2003) vad gäller hur Formas allmänt arbetat
för att främja ämnesövergripande forskning inom
biologisk mångfald. I det brevet konstateras att
man samordnade forskningsfinsieringen med
Vetenskapsrådet och Naturvårdsverket. Det
framgår inte i brevet till Vetenskapliga rådet för
biologisk mångfald att någon koppling till artikel
8j har gjorts. Man har inte heller tagit ställning till
sin eventuella roll i den arbetsplan som konventio
nens partsmöte beslutade om i Nairobi år 2000.
/Hans-Örjan Nohrstedt, programchef
• Gunvor och Josef Anérs stiftelse: Eftersom det
är en privat stiftelse hänvisar de till sina stadgar
och konstaterar att de endast ”har möjlighet att
stödja rent vetenskapliga projekt” med ”före
träde för humanistiska forskningsgrenar”. Den
har ”såvitt stiftelsens styrelseordförande — som
varit ledamot av stiftelsens styrelse allt sedan
tillkomsten — kan erinra sig, har stiftelsen icke
stött något projekt” som är relevant för artikel
8j. Övriga frågor besvaras med nej. /Bengt
Westerling, ordförande
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• Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse: ”delar
ut anslag till forskning och utbildning som är till
gagn till Sverige”. Eftersom stiftelsen är privat
finns inga speciella direktiv för hur medlen bör
fördelas utom dem som gäller enligt stadgarna
och allmänt för skattebefriade donationsstiftel
ser. Man konstaterar vidare att samtliga projekt
som stiftelsen stöder är forskarinitierade. Stiftel
sen är intresserad av ”att på bästa sätt sörja för
att svensk forskning ska vara framgångsrik” och
man ser inga hinder i tvärvetenskapliga projekt
mellan exempelvis natur- och samhällsvetenska
perna. / Erna Möller
• Kungl. Vetenskapsakademien: ”är inte ett
forskningsfinansierande organ i egentlig mening,
även om en del forskningsanslag/bidrag beviljas
i anslutning till vissa priser som delas ut eller från
särskilda donationsfonder som akademien för
valtar. Dessutom beviljar Vetenskapsakademien
på regeringens uppdrag anslag” för bilaterala
forskningsprojekt mellan svenska forskare och
forskare från före detta Sovjetunionen. Man har
inga medel som explicit kan anses utgöra stöd
till verksamhet inom ramen för artikel 8j och
man har inte heller någon särskild strategi med
anledning av konventionen. /Dick Hedberg,
Miljösekreterare
• Magnus Bergvalls Stiftelse: avsätter traditio
nellt c:a 10 procent av de disponibla medlen till
välgörande ändamål, ungefär 15 procent till hu
maniora och samhällsvetenskap, c:a 30 procent
till naturvetenskap och resten, dvs omkring 45
procent, till medicin. Stiftelsen anser inte att man
stöder några projekt av relevant slag. Man önskar
även understryka ”att stiftelsen aldrig ”initierar”
någon forskning utan enbart förlitar sig på in
kommande ansökningar”. Bedömningarna görs
sedan exklusivt på vetenskapliga grunder. Håller
ansökningen tillräckligt hög kvalitet finns inger
formellt hinder för att bevilja anslag till projekt
relevant för artikel 8j. Man har inte heller fört
några ”diskussioner om mångfaldskonventio
nens konsekvenser för vår stiftelse, eller för
forskningen generellt”. /Inge Jonsson
• Naturvårdsverket: Regeringen har till Natur
vårdsverket, Formas och Vetenskapsrådet ställt

200

särskilda medel till förfogande för forskning
inom området biologisk mångfald. Natur
vårdsverkets stöd till forskning om traditionell
kunskap:
inriktas detta dels på forskning om
betydelsen av traditionella odlingsmetoder,
dels på att utveckla nya jordbruksmetoder
som medger ökad ekonomisk avkastning
samtidigt som den biologiska mångfalden
bibehålls. Detta stöd utgår huvudsakligen
genom forskningsprogrammet
Naturvårdskedjan, vilket finansieras av
Naturvårdsverket men samordnas av
Centrum för biologisk mångfald. Till
Naturvårdskedjan har även knutits ett
forskningsprojekt om lokal samverkan,
vilket finansieras av FORMAS.
Naturvårdsverket deltar också i arbetet
med Hagmarks-MISTRA. Något stöd till
forskning om immaterialrättsliga frågor ges
däremot inte.

Man menar att såväl Naturvårdskedjan som Hag
marks-MISTRA ”kännetecknas som helhet av
tvärvetenskaplighet, även om själva forskargrup
perna har en inomvetenskaplig sammansättning”
och att ”bredden inom forskningsprogrammen
säkerställs genom tvärvetenskapligt sammansatta
granskningsgrupper”. Vidare sker en tvärveten
skaplig syntes av resultaten. Naturvårdsverket har
kontinuerlig ”dialog med andra större finansiä
rer av forskning om biologisk mångfald, främst
Vetenskapsrådet, MISTRA och Formas”. Man
har ännu inte diskuterat artikel 8j. Naturvårds
verket anser emellertid ”att riksdagens satsning
på forskning om biologisk mångfald, särskilt om
den permanentas, bör kunna inrymma forskning
som faller under artikeln”. Naturvårdsverket an
ser att kunskapsläget är otillfredsställande vad
gäller frågor relaterade med artikel 8j ”vilket kan
motivera framtida forskningsinsatser, främst om
den samiska befolkningens traditionella meto
der”. Naturvårdsverket ser ”som sin roll att i
samråd med övriga finansiärer framledes verka
för att svensk forskningsverksamhet utövas i
enlighet med artikeln och arbetsprogrammet.”
/ Robert Andrén och Lars Berg
• NUTEK, Verket för näringslivsutveckling:
konstaterar att verket ”i allt väsentligt saknar
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kompetens inom området biologisk mångfald
och att det ligger utanför verkets primära verk
samhetsfält”. Man besvarar samtliga specifika
frågor med nej och betonar att NUTEK inte
längre arbetar med forskningsfrågor av denna
typ. Man menar dock att NUTEKs hantering av
biologisk mångfald eventuellt kan ”komma att
ändras till följd av att verket nu inför ett samlat
ledningssystem för hållbar tillväxt. Den ekolo
giska dimensionen i hållbar utveckling utgör en
betydande del däri. Det är dock för tidigt att nu
bedöma i vilken utsträckning biologisk mångfald
kommer att ingå och på vad sätt den kan han
teras mot bakgrund av kompetens och resurser
i övrigt”. /Christina Nordin, Lars Nyberg och
Göran Uebel
• Riksbankens Jubileumsfond (RJ): är en fristå
ende stiftelse som:
har till ändamål att främja och understödja
kvalificerad vetenskaplig forskning.
Stiftelsen arbetar inte med program som
anknyter specifikt vare sig till samhälleliga
mål eller vetenskapligt utpekade
forskningsområden.

RJ får in ansökningar som uppvisar stort bredd
och ämnesmässig variation och en del tar upp
frågor som kan vara relevanta för artikel 8j. Om
dessa sedan stöds eller ej, avgörs ”uteslutande
av ansökningarnas inomvetenskapliga höjd”.
Efter som RJ är en fristående och självständig
forskningsstiftelse har man:
inget stadgeenligt ansvar för
implementeringen av vare sig artikel 8j
i den nu aktuella konventionen, eller
andra liknande dokument. Däremot har
styrelsen givetvis möjlighet att besluta
om verksamhetens inriktning i ljuset av
samhällsutvecklingen på många områden
– detta har inte skett beträffande området
biologisk mångfald.

Man menar vidare att beredningsgrupperna
har tillräcklig kompetens för att bedöma den
vetenskapliga kvaliteten på ansökningar från de
flesta områden, men att man även vid behov
kan inkalla särskild expertis. /Dan Brändström
och Mats Rolén
• Stiftelsen framtidens kultur: anser att de ”stö
der sådan verksamhet i den mån ansökningar

som inges till oss innefattar sådant samt har
tillräcklig framgång i kvalitetsprövningen”. Man
ser det inte som sin uppgift att skapa utbildnings
system för att bevara traditionell kunskap. /Jonas
Andersson
• Stiftelsen Lars Hiertas Minne: i den mån man
får ansökningar om sådana projekt kan dessa
få svar, men i dagsläget finns inga sådana. Man
”ser inte som sin uppgift att stödja eller initiera
forskning rörande detta” och vidtar inga åtgär
der vad gäller likställandet av traditionell med
vetenskaplig kunskap. Inte heller har man tagit
ställning rörande arbetsplanen för artikel 8j. /
Elisabeth Urlander, stiftelsens sekreterare
• Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Min
nesfonds ändamål är ”att främja vetenskaplig un
dervisning eller forskning samt svensk ungdoms
vård och fostran eller utbildning”. Man initierar
inte själv någon forskning eller annan verksam
het ”utan värderar inkomna ansökningar från
institutioner av olika slag och fattar beslut om
huruvida anslag kan beviljas eller ej”. Ambition
är att på ”bästa sätt använda tillgängliga medel till
forskningens och utbildningens fromma”. Inga
relevanta projekt har varit aktuella för behandling
och några egna initiativ i frågan har Stiftelsen ej
tagit./ Lennart Hagelin
• Vetenskapsrådet: Man framhåller att man
enbart
stöder forskarinitierad forskning och
strävar efter att ha vida forskningsområden
utan inlåsningar i temata eller program”.
Det är Vetenskapsrådets uppgift att stöda
grundforskning av högsta kvalitet och med
kvalitet menas inomvetenskaplig kvalitet
om inte särskilda direktiv ges kring en viss
forskningsbudget.

Man har därför inte uppmärksammat behovet av
forskning för implementering av artikel 8j och ef
tersom man är en ”proaktiv aktör” anser man att
man endast berörs marginellt. Vetenskapsrådet
stöder i dagsläget inte heller några forskningseller informationsprojekt inom området, men
man konstaterar att många forskare med stöd
av Vetenskapsrådet är
berörda av konventionen i sitt arbete i
andra länder. Vi deltar i ett samarbete för
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att skaffa kunskaper om på vilket sätt detta
förhindrar eller försvårar viss forskning.

Man gör bedömningen att om Vetenskapsrådet
skulle få in en ansökan om ett relevant projekt
med tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet så är
det deras uppgift att ge anslag. Vetenskapsrådet
besvarar inte frågan om synen på traditionell
kunskaps lika värde med vetenskaplig kunskap.
Man har heller ingen åsikt rörande sin roll i
arbetsplanen för artikel 8j, men ”deltar gärna
i samråd med olika myndigheter och intres
senter om hur vi kan stödja implementeringen
av §8j”./ Lars M. Nilsson, Programansvarig
biologisk mångfald

6.3.12. Studieförbund och liknande
Statens kulturråd har i ”Kulturen i siffror. Stu
dieförbunden 2001” (Statens kulturråd, 2002:
1) sammanställt statistik vad gäller studieför
bunden. Under år 2001 anordnades 320 000
studiecirklar med över 2,6 miljoner deltagare.
I genomsnitt i hela riket så går det ungefär
300 cirkeldeltagare per 1 000 invånare. De tre
norrlandslänen Västerbotten, Gävleborg och
Norrbotten är de mest studiecirkeldeltagarrika
länen i Sverige med mellan 400 och 500 per 1 000
invånare. Estetiska ämnen motsvarade cirka 40
procent av alla cirklar och samhällsvetenskap
för 21 procent. Dessutom arrangerades 208 000
kulturprogram med över 15 miljoner deltagare.
Av kulturprogrammen utgjorde föreläsningar
32 procent. Av studiecirklarna beskrevs nästan
10 000 som handlande om åkerbruk och hus
djursskötsel. 2 392 cirklar med 21 898 deltagare
berörde ämnet ”etnografi, folklivsforskning”.
Det vore således intressant att se vilken verk
samhet dessa studieförbund har inom området
traditionell kunskap. En enkät skickades till
samtliga studieförbund i tio städer spridda
över hela landet. De städer som valdes ut var
Helsingborg, Borås, Kalmar, Linköping, Karl
stad, Uppsala, Sundsvall, Östersund, Luleå och
Jokkmokk samt Gällivare som en extra bonus.
De studieförbund som kontaktades var ABF,
Bildningsförbundet Mittnorrland, Finskspråkiga
församlingsarbetet i Karlstad, Folkuniversitetet,
Medborgarskolan, N B V, Sensus studieförbund,
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SISU Idrottsutbildarna, Studieförbundet Bilda,
Studiefrämjandet Vuxenskolan, TBV och Upp
sala läns bildningsförbund. Enkäten innehöll
frågor rörande studieförbundets nuvarande
verksamhet kring, intressen för och möjligheter
att medverka i dokumenterandet, bevarandet
och spridandet av traditionell kunskap kopplat
till den biologiska mångfalden. Totalt skickade
58 förfrågningar men endast ABF Linköping,
Folkuniversitetet i Uppsala och Uppsala läns
bildningsförbund svarade. Ingen av dessa upp
giftslämnare bedömde att de hade verksamhet
som tangerade uppdraget eller kompetens att
ta tag i uppgiften. Undantaget var att ABF
Linköping i samarbete med Hemslöjden i
Östergötland genomförde ”familjesöndagar”
där barn och vuxna får prova på olika tekniker
inom hemslöjden, dvs. arbete med ”rötter, trä,
garnrester, osv.” Man bedömde emellertid att
studieförbunden borde kunna fylla en funktion
i ett formellt eller informellt utbildningssystem,
särskilt inom överförandet av traditioner och
sedvänjor inom hantverk. I Linköping menade
man att kunskapsinventeringar skulle kunna ske
inom folkbildningssektorn och att man kunde
tänka sig en stimulans av detta med personellt
stöd. En översikt av några av studieförbundens
kurskataloger gav vid handen att de i dagsläget
praktiskt enbart arrangerar enstaka kurser på
temat trädgårdsbestyr, svampplockning och
jägarexamen, men det förefaller vara de enda
som skulle kunna vara relevanta för uppdraget.
Dessutom är det sannolikt inte ovanligt med
olika former av allmogehantverk, typ halm
slöjd, korgmålning, tovning och vävning, inom
studieförbundens utbud. Ett studieförbund gav
dessutom en kurs i hur man lagar sina fiskenät,
vilken är en konstform i försvinnande. San
nolikt finns även andra kurser som är relevanta
och kursutbudet skulle med all säkerhet kunna
utökas.

6.3.13. Samiska organisationer
Dessutom kontaktades Samernas Utbildnings
centrum, Sameslöjdstiftelsen/Sámi Duodji och
Gaaltije – Sydsamiskt KulturCentrum med mer
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specifika frågor rörande dokumenterandet,
bevarandet och spridandet av samisk traditio
nell kunskap. Även Arnie – sydsamiskt center
i Idre sameby kontaktades, men det inkom
inget svar.
• Samernas Utbildningscentrum/Sámij Åhpa
dusguovdásj: Samernas Utbildningscentrum är
en samisk utbildningsinstitution, organiserad
som en stiftelse med SSR, Svenska Samernas
Riksförbund, SameÄtnam samt Jokkmokks
Kommun som stiftelsebildare. Det övergri
pande målet är att bäst gagna samernas sak och
att särskilt främja samisk utbildningsverksamhet.
Man ger långa kurser på ett till två år vid skolan
i Jokkmokk och den natur som omger oss, med
möjlighet till fördjupning. Samernas Utbildnings
centrum startade som Samernas Folkhögskola
1942, men sedan 1991 är man inte längre folk
högskola utan man har utvecklat skolan mot ett
samiskt utbildningscentrum. Sedan 1999 bytte
skolan namn till Sámij Åhpadusguovdásj, Sam
ernas Utbildningscentrum. Målsättningen är dels
att ge enskilda samer en utbildning anpassad till
deras behov och önskemål, dels att svara för en
allmän kursverksamhet samt dessutom genom
samverkan med folkbildningsorganisationer och
andra institutioner sprida kunskaper om samerna
till en vid krets av människor.
Samernas utbildningscentrum genomförde
viss dokumentation av traditionell kunskap
genom läromedelsproduktion inom exempelvis
duodji (sameslöjd), rennäring och språk. Man var
också involverad i ett ”arbete rörande lärlingssys
tem inom rennäringen och duodji”. Dessutom
påtalades att ”ansvaret för samisk läromedels
produktion på vuxennivå är lite oklar, men in
formellt har Samernas utbildningscentrum detta
ansvar”. Vidare arbetade Sameskolstyrelsen med
”läromedelsproduktion med små resurser inom
förskole/grundskolenivå”.
Samernas utbildningscentrum har tidigare
påtalat behovet av ökade resurser för att ”fram
ställa läromedel” och att samtidigt bedriva doku
mentation av samisk traditionell kunskap. Inom
undervisningen finns exempelvis en utbildning
som ”syftar till att stärka renskötarens både

traditionella kunskaper och kunskaper i att vara
modern företagare i samhället”. Man konstate
rade att ”dagens elever till viss del får mindre
med sig hemifrån vad det gäller kunnande inom
hantverk” och man ansåg således att skolan har
fått en ökad roll som kunskapsförmedlare.
Samernas utbildningscentrum efterfrågade mer
ekonomiska resurser till läromedelsproduktion
på gymnasial/vuxennivå, en stärkt roll som
förmedlare av samisk traditionell kunskap, en
ökad undervisning om den samiska kulturen och
samiska livsvillkor inom den svenska grund- och
gymnasieskolan, ökad acceptans för samisk tra
ditionell kunskap hos utbildnings- och forskar
systemet samt resurser för ordnande av fakta
som finns av äldres kunskaper.
• Sameslöjdstiftelsen/Sámi Duodji: Stiftelsen
bildades 1993 av Riksorganisationen Sáme Ät
nam och Svenska Samernas Riksförbund (SSR)
och har till uppgift att förvalta, föra vidare och
utveckla det samiska slöjdkunnandet samt att
sprida kunskap om det till omvärlden. Sameslöjd
– Sámi Duodji – är ett samiskt kulturarv och ett
resultat av de biologiska resurserna som finns
tillgängliga i Sápmi. Man anser att samernas
innersta väsen bäst beskrivs med hjälp av slöjd
traditionerna, t.ex. en vackert formad skinnväska
eller en stilfull graverad kniv. Slöjdaren visar sa
misk historia i ändamålsenliga och vackra ting.
Stiftelsen Sámi Duodji är till för alla samiska
slöjdare och verkar för att utveckla duodji som
näring samt att marknadsföra och informera om
duodji. Till stiftelsen är tre sameslöjdkonsulenter
knutna. Stiftelsen anordnar också utställningar
och kurser i sameslöjd, bl.a. för barn.
I sitt svar konstaterade Sameslöjdstiftelsen
att eftersom de är en liten stiftelse var det i deras
intresse att samarbeta i de frågor de inte själva
hade kompetens inom, t.ex. forskning. Därför
pågick ett samarbete rörande en projektansö
kan om ”forskningsförmedling”, att ”förmedla
frågor från de olika samiska näringarna till
forskare och vice versa”. Frågor rörande tra
ditionell kunskap rörande naturresursnyttjande
kan komma att behandlas inom detta arbete.
Sameslöjdstiftelsen markerade sitt intresse att
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bevaka och påverka ”samers rätt utifrån ett hant
verkarperspektiv”. Traditionellt sett har samerna
tillverkat sina bruksföremål själva utifrån mate
rial från naturen eller från renen. Arbetet inom
duodji innebär vid sidan av renhorn och -skinn
utnyttjandet av biologiska resurser, som skohö,
albark, bark till garvning av hudar, björkvrilar,
björknäver samt björk- och granrötter. Man kon
staterade emellertid att det idag är svårare att få
tag på bra slöjdmaterial eftersom den fjällnära
skogen var uthuggen och att yngre renar slak
tades på grund av problemen med lönsamhet i
rennäringen. Det senare ledde till svårigheter att
få tag på bra slöjdhorn och att tillgången på stora
skinn minskade. I dagens samiska samhälle hade
rennäringen och slöjdandet separerats på grund
av specialiserandet.
Sameslöjdstiftelsen ger kurser inom olika
slöjdtekniker för att föra traditionell kunskap
vidare. Dessa kurser inkluderade hur man tar
tillvara slöjdmaterial från naturen och var man
finner dessa. Tidigare fördes kunskapen vidare
från mor till dotter eller från far till son. Ett
faktum som idag hade förändrats. Numera köper
man färdiga produkter och man har därför inte
samma behov av kunskaperna. Således fyller
den traditionella sameslöjdsutbildningen på
Samernas utbildningscentrum ett stort behov.
Sameslöjdstiftelsen framhöll också sin roll som
arrangör av kurser, temadagar och semina
rier, men man konstaterade att resurserna var
otillräckliga för dokumentation av det samiska
kulturarvet. Den traditionella sameslöjdsutbild
ningen och kortkurserna är enbart öppna för
samiska sökanden. Man hade därför ett moraliskt
dilemma i och med att det var många intres
serade sökande som var icke-samer samtidigt
som det finns problem med plagiat av samisk
slöjd. Sameslöjdstiftelsen förklarade sig intres
serade att föra ut information om sameslöjden
till icke-samer samtidigt som man ogärna förde
teknikerna vidare utanför sameleden.
Idag finns cirka 400 samiska slöjdare i
Sverige som har erhållit rätten att använda
duodji-märket. Hur många samiska slöjdare
som inte är anslutna kan man inte ange efter
som ”det slöjdas mer eller mindre i nästan varje
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samiskt hem”. Duodji-märket är inte registre
rat eftersom det är ett samnordiskt märke och
därför används av samiska slöjdare i Sverige,
Norge, Finland och på Kolahalvön. Eftersom
alla samer inte har anammat märket hade man
problem att marknadsföra det. Dessutom hade
man konstaterat ett visst missbruk av duodjimärket i och med att icke-samer kopierade
märket på sina sameslöjdsplagiat och saluförde
dem som äkta sameslöjd. Sådan ”sameslöjd”
återfanns exempelvis i exklusiva hantverksaf
färer i Stockholm. Man strävade också efter att
kvalitetssäkra slöjdutbildningarna i samarbete
med de andra ländernas samer.
Man såg inga hinder för ett nationellt arkiv
rörande traditionell kunskap, innovationer och
sedvänjor om det kunde hjälpa till i kampen mot
plagiaten under förutsättning att viss kunskap
skulle kunna vara skyddad och endast användas
för samiska ändamål. Forskning på samisk kultur
och samer bör leda till att resultaten aktivt delges
samerna. En del studier rörande specifika ämnen
har till och med initierats från samiskt håll.
• Sáminuorra: är det samiska ungdomsförbun
det och man konstaterade att ”grunden för
den samiska kulturen är närheten till naturen”.
Sáminuorra arbetade med att sammanställa en
informationsbox med information om rensköt
sel och samiska binäringar som jakt, fiske, slöjd,
mm. Den var avsedd att användas för att sprida
information om samisk kultur och historia vid
exempelvis representationer på skolor. Man
hade också genomfört kulturläger för samiska
ungdomar för att föra vidare kunskap om samisk
slöjd, jojk och teater. Vidare hade man avsikt att
genomföra ett rennäringsseminarium.
Man var kritiska till det svenska utbildnings
systemets otillräckliga hänsyn till ”att bevara och
synliggöra den samiska kulturen”. Sáminuorra
ansåg att:
Det formella svenska utbildningssystemet
har ett ansvar att synliggöra och sprida
kunskap om olika kulturer som finns inom
landet, i synnerhet sin egen urbefolkning.
Sáminuorra anser att detta ansvar inte tas på
tillräckligt stort ansvar. Utbildningssystemet
har även ett stort ansvar i att förebygga
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fördomar i samhället. Detta anser vi bäst
görs genom ökad kunskap om människors
olika situationer.

Man ansåg vidare att undervisningen skulle ge
en fullständig bild av det samiska samhället.
Undervisningen borde inte stanna vid historien
utan även skildra nutida samiska förhållanden
och visa att traditionell kunskap lever och beva
ras i dagens samhälle.
Sáminuorra och andra samiska organisationer
är en del av det informella utbildningssystemet
som bygger på ”en vilja att sprida information
och kunskap om sin egen situation”. De fyller
därför enligt Sáminuorra en viktig funktion för
att synliggöra samerna i det svenska samhället.
Man framförde att det var viktigt att:
• Ta hjälp av samiska befolkningen
och de samiska organisationerna
vid utformandet av det formella
utbildningssystemet.
• Sträva efter att uppdatera
undervisningen, för att undvika att
sprida en förlegad syn på det samiska
samhället.
• Sträva efter att öka medvetenheten
om vikten av att bevara naturen och
kulturmiljöer för framtiden.
• Öka kunskap och förståelse om
andra kulturer och levnadssätt genom
mer praktiska inslag i undervisningen.
T.ex. studiebesök, temadagar, praktiska
övningar mm.
• Gaaltije – Sydsamiskt KulturCentrum: Syftet är
att det ska fungera som en motor för att stärka och
utveckla det samiska kultur- och näringslivet. Detta
är inte bara ett samiskt centrum utan grundtanken
har varit att bygga upp ett nätverk för nära sam
arbete med andra samiska institutioner i Sverige
och Norge. Gaaltije grundades 1999 och har delvis
därför inte haft någon del i tillämpandet av artikel
8j i Sverige. I svaret gör man bedömningen att
samiska rättigheter i enlighet med artikel 8j inte
har respekterats, men man vill inte gå så långt som
att säga att de har åsidosatts utan en mer strikt
juridisk och politisk analys. Man för fram exemplet
med att Laponia-området av kommuner och läns

styrelsen inte vill lyfta fram området som samiskt.
”Samebyarna har lagt fram ett förslag att området
skall förvaltas av dem, men förslaget har inte fått
positivt bemötande”. Gaaltije förklarar sig intres
serade att delta i diskussioner rörande upprättandet
av ett nationellt arkiv för traditionell kunskap. Man
inser att diskussionen rörande etnisk exklusivitet
av kunskap kan vara mycket känslig och ger inte
något entydigt svar på huruvida man bedömer att
ett särskilt skydd av samisk kunskap kan tänkas
behövas. Man konstaterar emellertid att det bl.a.
på slöjdens område har förts diskussioner om att
inte föra samiska kunskaper vidare eftersom det
förekommer att personer efterapar samiskt konst
hantverk och säljer det som samisk slöjd. Detta har
visat sig vara svårt att förhindra.

6.3.14. Brukarorganisationer
FISKERINÄRINGEN
Det finns en mängd olika organisationer för
yrkes- och husbehovsfiskare. Vi har här inte
vänt oss mot fritidsfiskare utan framför allt de
organisationer som representerat de som främst
kan ses som småskaliga yrkes- eller husbehovs
fiskare.
• Sveriges Kust- och Insjöfiskares Organisation
(SKIFO): Enligt SKIFO utgjorde:
det fiske – ett genuint husbehovsfiske
– som organisationens medlemmar
utövar inget annat än en mycket gammal
kulturyttring med därtill hörande
traditionell kunskap. Man fiskar enbart
för egen konsumtion, varför man inte kan
betrakta SKIFO-medlemmarnas fiske som
en näring.

Man uttalade sig kritiskt om den förvaltning av
fiskbestånden som de statliga och internationella
förvaltningsorgan ägnade sig åt. Storskalighet
och överutnyttjande minskade möjligheterna att
bedriva småskaligt husbehovsfiske. Man konsta
terade i sitt svar att det förelåg ”en överhängande
risk att flera av våra små fiskehamnar omvandlas
till marinor som endast lever upp under somma
ren”. Vidare framhölls att nuvarande lagstiftning
försvårade utfärdandet av:
begränsad yrkesfiskelicens avsedd för
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binäringsfiskare (B-licens), vilka skulle
kunna bedriva kustnära, småskaligt och
traditionellt fiske och därigenom bidraga
till att många av våra hamnar fick liv igen
på vintern och som genom sin begränsning
i redskapsmängd inte skulle utgöra något
större hot mot det rena yrkesfisket.

Man påtalade att det i Sverige 1996 fanns ungefär
3 000 yrkesfiskare som landade 333 610 ton fisk.
Bland dessa fanns 430 innehavare av avveck
lingslicenser sammanlagt 543 ton fisk. SKIFO
har beräknat att den totala mängd fisk som
skulle fångas om det utfärdades 1 000 B-licenser
skulle komma understiga 0,5 procent av den totala
mängden fångad fisk. Man önskade att en B-licens
skulle innebära ett villkor att man endast fick fiska
vissa arter som befann sig inom biologiskt säkra
gränser. SKIFO bedömde att många länsstyrelser
ställer sig negativa till husbehovsfiske och föredrar
att satsa på fisketurism. Man såg egentligen inte
kommersiella sportfisketurer som ett hot om man
förde en dialog och tog hänsyn till varandras in
tressen. Det förekommer dock att sådana arrangö
rer i samråd med myndigheterna bidragit till att
stoppa traditionellt fiske. Enligt SKIFO ”försöker
vissa länsstyrelser att begränsa det genuina husbe
hovsfisket till förmån för sportfisket”.
SKIFO strävade att bevara traditionell
kunskap genom att stimulera till aktivt hus
behovsfiske, en ansåg att de strikta reglerna
om fiskeredskap innebar att många numera
lade av. Man konstaterade att om man skulle
genomföra ett nationellt arkiv över traditionell
kunskap måste det vara detaljerat och ta hänsyn
till lokala problem och sedvänjor för att kunna
fylla någon funktion. Något immaterialrättsligt
skydd ansågs inte behövas för den kunskap som
SKIFO:s medlemmar besatt.
SKIFO framhöll att för fisket var ofta lokal
förvaltning att föredra, medan det för säl- och
skarvproblemen krävs en nationell strategi. De
lokala fiskarna arbetade emellertid mycket med
fiskeförbättrande åtgärder, som exempelvis att
rensa öringsbäckar, lägga ut lekgrus och sten
samt plantering av skuggande trädridåer på
sydsidan. Man har ofta samarbetat med lokala
lantbrukare, miljökontoret och lokalpress.
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Man poängterade också att miljömålen ”Hav i
balans” och ”Levande kust och skärgård” även
innefattade ”den fast bosatta befolkningen i våra
kust- och skärgårdsområden”, vilka behöver ha
möjlighet att utöva ”traditionellt husbehovsoch binäringsfiske” för att ”bevara en gammal
kultur och hålla kust- och skärgårdsområden
levande”.
• Kustfiskarnas organisation (KFO): KFO är
medlem av SKIFO. Man vill enligt sina stadgar
verka för:
+ vettig begränsning av kustfisket
+ en enkel deltidslicens för deltidsfiske
+ att ett kulturarv inte dör p.g.a. kortsiktiga
ekonomiska eller politiska intressen

Man har som målsättning att ”verka för kustfis
kets kulturella bevarande vad gäller kunskap om
miljö, redskap, båtar, sjövett, fiskeplatser mm
vad gäller det traditionella fisket”. KFO ansåg
tveklöst att medlemmarna bedrev en näring som
baserades på traditionell kunskap och gammal
tradition. Man konstaterade att man verkade för
bevarande av traditionell kunskap, men också
att ”94års fiskelag är starkt hämmande att föra
tradition vidare”. Man såg inga hinder för ett
nationellt arkiv för traditionell kunskap. KFO
ställde sig negativ inför otillåtet kommersiellt
nyttjande av lokalfiskarnas traditionella kunskap.
Man ansåg att de krångliga fiskebestämmelserna
gjorde det omöjligt att föra kunskapen vidare
till barn och barnbarn. KFO framhöll att staten
hade ”gynnat det storskaliga fisket på bekost
nad av det traditionella småskaliga fisket som
är skonsammare”. För det storskaliga förekom
mer subventioner och licenser. På frågan om
arrangerade sportfisketurer kan utgöra ett hot
mot yrkesfisket svarade KFO:
Ja, helt makalöst att bulefisket (ryckfiske)
får fortsätta i ÖRESUND som enl forskare
betraktas som marint reservat och som är
enormt populärt bland sportfiskarna. Där
står romstinna TORSKAR och rycks upp
för det vildaste. (Rovfisketävlingar)

- Att liknande fiske kan uppstå var som
helst utan restriktioner.
- Att riktat fiske förbjuds på lekande
fisk.
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Man ansåg att lokal jakt skulle kunna tillåtas vad
gäller säl och skarv. KFO framförde följande
förslag rörande artikel 8j och svenskt kustfiske:
- Att beslutsfattare lyssnar av samtliga
berörda före ändring och beslut.
- Ett fredningsområde skall vara totalt
fredat från allt fiske, även spöfiske.
- Ljusbåtsfiske måste förbjudas på svenskt
inre vatten då denna metod dammsuger vad
som finns kvar i innerskärgårdarna.
- Antalet ryssjor måste ytterligare begränsas
m a p redskapsantal så att nu befintlig
lag nu kan efterföljas. (återsättning av
bifångster)
- Industrifisket är alldeles för högt då ca 80
% av all fisk blir fiskmjöl.
- Vi uppfattar att ca 90 % av all upptagen
fisk kan konsumeras av oss människor.
Förslag till tidplan att reduceras med 5–10
%/år enl miljömål och kontrolleras av
oberoende grupp.
- Hårdare kontroll på mängd vad som tages
upp av fisk och skaldjur.
- Fisketillsyn måste öka.

• Blekinge Kust- och Skärgårdsförening (BLKS):
BLKS beskrev sig själva som ”en förening för
kust- och skärgårdsbor som är intresserade av
bl.a. fiske, kultur, miljö och andra frågor som be
rör boendet i skärgården och vid kusten”. BLKS
är medlem av SKIFO. Medlemmarnas fiske är
i huvudsak inriktat på husbehovsfiske med tra
ditionella redskap. Några sysslar med binärings
fiske. Föreningen verkade för ”en särskild licens
för binäringsfiskare och en rimligare tilldelning
av redskapsmängder för husbehovsfisket”. Detta
skulle kunna innebära att fiskebestånden skulle
bli föremål för mer lokalt nyttjande, vilket gör
det möjligt att bo kvar i skärgården. Man me
nade att ”det småskaliga fisket som tenderar att
utraderas är en viktig bärare av traditioner och
kultur i skärgården och vid kusten”.
Man konstaterade att medlemmarnas fiske
baserade sig på traditionell kunskap samt gamla
metoder och redskap. EU och svenska staten
ansågs ensidigt ha gynnat det storskaliga fisket
genom lagstiftning och subventioner, vilket
har lett till en dålig selektivitet och ett alltför
hårt nyttjande av fiskebestånden med vikande

populationer som följd. Man pekade särskilt ut
1994-års fiskelag som utgör ett allvarligt hot mot
verksamheten på grund av sina ”omotiverat stora
begränsningar i rätten att bedriva traditionellt
småskaligt fiske och husbehovsfiske”. Ändrade
regler skulle innebära att traditioner skulle kunna
bevaras och ökas.
Många av medlemmarna av BLKS har bedri
vit lokalt fiske i generationer varför man månar
om de lokala bestånden och fiskets selektivitet.
Man motsatte sig att
turfiskebåtar går ut med fisketurister som
bedriver ett riktat fiske mot lekande torsk
på lekplatsen. BLKS anser att lekplatserna
skall skyddas från allt fiske under
lekperioden. Kommersiellt anordnade
sportfisketurer kan, om omfattningen
blir alltför stor, utgöra ett hot mot lokala
bestånd.

BLKS strävade efter att bevara traditionell kun
skap förknippad med fisket och poängterade
att den viktiga kunskapsbank som ”de kustoch skärgårdsbor som fortfarande bedriver
husbehovsfiske och småskaligt binäringsfiske”
utgör. Vidare ansåg man inte att det storskaliga
fisket längre besatt någon traditionell kunskap
som behövde skyddas. BLKS bedömde inte
att medlemmarna besatt några kunskaper som
kunde missbrukas och att det därför inte av im
materialrättsliga skäl motiverade inrättandet av
ett nationellt arkiv för traditionell kunskap.
• Hallands Husbehovsfiskare är medlem av
SKIFO och dess medlemmar bedriver "de kust
boendes kultur". De anser att fisket och därmed
praktiserandet av traditionell kunskap är hårt reg
lerade av myndigheterna. Man anser att myndig
heterna gynnar det icke-hållbara storskaliga fisket
och turistfisket på bekostnad av det småskaliga
husbehovs- och yrkesfisket. Man förutspår att
kustsamhällena ska förvandlas till turistmarinor
och inte åretrunt boenden. Man efterfrågar lokal
jakt på skarv och säl. Man framhåller vidare att
1994-års fiskerilag starkt begränsar möjligheten
att bedriva husbehovsfiske och efterlyser libera
lare regler som gör det möjligt att föra kunskap
vidare över generationsgränserna.
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Hallands Husbehovsfiskare ställer sig frågande
inför lämpligheten att godkänna ryckfiske på
torsk under lektiden i Öresund. Man önskar:
– att beslutsfattare skall lyssna på
kustbefolkningen innan ändringar och
beslut genomförs,
– att det inom fredningsområdena skall vara
förbud mot allt fiske,
– att fredningstiderna skall vara desamma
för alla kategorier fiskande,
– att översyn skall ske angående
bestämmelserna om fisket med ålrusor
eftersom rusorna fångar stora mängder
småfisk som skadas av krabbor,
– att samordning kommer till stånd mellan
kategorier fiskande för iordningställande av
lekbottnar för lax och öring,
– att industrifisket nedbringas till rimliga
nivåer. Det kan inte vara försvarbart att
80 procent av den fisk som fångas blir
industrifisk och att endast 20 procent går
till konsumtion. Förhållandet borde vara det
omvända.

• Vänerns fritidsfiskares förening är e
n annan medlem av SKIFO. Man bedrev ett
fritids- och husbehovsfiske utan kommersiella
intressen och betonade att medlemmarna ansåg
det viktigt ”att bevara och behålla den kultur
och tradition som kustbor i och vid Vänern
alltid varit anhängare av”. Man påpekade att
verksamheten
baseras på traditionell kunskap och gammal
tradition, ofta är det erfarenheter och
kunskaper som gått i släkten och som varit
helt avgörande för att människor skulle
kunna ha sin försörjning.

Problemen med skarvpopulationens storlek an
sågs främst drabba yrkesfiskarna som använde
nät eller ryssja. Föreningen hade på olika sätt
försökt intressera olika intressenter ”att bevara
fångstredskap, teoretiska och praktiska kunska
per”, men utan framgång. Man ansåg det vara
angeläget med
ett nationellt eller regionalt arkiv eller
museum toge sig an sötvattensfiskares
redskap och kunde dokumentera
kunskaperna medan det finns några som
kan förmedla dem kvar.

Man ansåg vidare att dagens yrkesfiskare fiskade
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för hårt i Vänern och att myndigheterna inte tog
sitt ansvar. Man protesterade mot trålning av
siklöja för romfiske i Vänern och konstaterade
att fisket med ryssja tog könsmogen gös och
abborre. Man ställde sig också främmande till
sportfisketurer och trollingfisketävlingar där ton
vis med lax och öring drogs upp. Polisens och
kustbevakningens tillsyn var mycket begränsad
och man påtalade att det förekom många ”döda
nät” i sjön. Man ställde sig mycket positiv i att
medverka i ”alla insatser för att stärka och bevara
traditionell kunskap och sedvänja”.
• Kullens fiskareförening är medlem av SKIFO
och merparten av svaret från Kullens Fiskareför
ening återfinns i SKIFO:s svar ovan. Man vände
sig starkt emot att den ”s.k. Torskfiskefestivalen
i Öresund” skedde under lektiden.
Torskfiskefestivalen i Öresund genomfördes
16–18 januari 2004 för tjugofemte gången. Det
är en internationell fisketävling, som i år samlade
drygt 500 fiskare som drog upp 2 333 torskar om
totalt 4,8 ton. År 2003 omfattade festivalen 14
båtar med totalt 562 fiskare från 15 nationer och
man landade 1 346 torskar om en totalvikt på
nästan tre ton. Året innan lockade tävlingen 666
deltagare som drog upp 6,5 ton torsk. Rekordåret
var 1999 då 679 fiskare drog upp 11 ton fisk.
Fiskevårdskonsulenten för riksorganisationen
Sportfiskarna konstaterade att det totalt fiskas
uppemot 800 ton torsk i Öresund enbart på den
svenska sidan, så det ansågs inte biologiskt spela
någon roll att spöfiskare drog upp kanske 50
ton per år. Det poängterades att det framför allt
handlade om stora romstinna honor, vilka får
anses värdefulla för torskbeståndets fortlevnad. I
vattnen norr om Öresund råder förbud att fiska
under lekperioden (januari–mars). I diskussionen
om fiskeetik förekom även de turfiskebåtar som
åker runt i sundet och som stundom bedriver
s.k. bulefiske, dvs. ”då man med ekolod letar
upp stora samlingar av lektorsk och släpper ned
tunga pilkar med överdimensionerade krokar i
stimmet” (Helsingborgs Dagblad, 2003-01-19,
2004-01-11, 2004-01-19; Torskfestivalens hem
sida). Det är fritt att rycka torsk i Öresund året
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om och även fiska med garn. I Kattegatt ner till
och med Laholmsbukten och Skälderviken och
Skagerrak är fiske efter torsk förbjudet innanför
trålgränsen 1 januari till 31 mars (FIFS 2003:39).
Fiske efter torsk med undantag för handredskap
är förbjudet i Östersjön ut till Kullens fyr mel
lan 1 juni och 31 augusti (FIFS 2003:54). Idag
råder ett partiellt fiskeförbud av ett betydande
vattenområde i Öresund. Förbudet inbegriper
trålfiske samt snurre- och snörpvadsfiske (Na
turvårdsverket, 2003b).
• Svensk Insjöfiskarnas Centralförbund (SIC):
Man menade att medlemmarna fiskade med
traditionella metoder även om en viss utveck
ling av fiskeredskap och fiskemetoder sker.
De svenska myndigheterna ansågs definitivt
försvåra verksamheten. Man påtalade att det
fanns ”alltför många kapitalstarka och vältaliga
intressenter till fiskevattnen idag” och att flera
av dessa hade otillräcklig ”kunskap eller erfa
renhet av hur ett långsiktigt hållbart fiske skall
bedrivas”. SIC meddelade att flera av dessa spred
felaktig information vilket hade påverkat såväl
regelsystemet som enskilda myndighetsbeslut.
Man ansåg att lokalförvaltning av säl- och skarv
populationerna skulle kunna vara en lösning på
dessa problem om yrkesfisket fick en tillräckligt
stark ställning i de förvaltande organen. Det
framhölls att det kunde innebära att frågorna
politiserades i samband med lokala valrörelser.
Man menade inte att dagens yrkesfiskare besatt
någon ”traditionell kunskap som skulle behöva
skyddas från kommersiellt utnyttjande” och man
ansåg frågan om immaterialrättsligt skydd som
icke-aktuell för SIC:s del. Man medverkade till
utsättning av exempelvis ålyngel och kräftor i
svenska vatten. SIC såg arrangerade sportfis
keturer som ett potentiellt hot mot yrkesfiske.
Även allmänhetens fria handredskapsfiske på
enskilt vatten framhölls att det kunde innebära
avbräck genom alltför stora uttag av vissa arter
och skador på yrkesfiskets redskap. På privata
fiskevatten måste yrkesfiskaren betala minst
lika bra som andra kommersiella intressen för
att få fiska, vilket försvårar för yrkesfisket. Om

yrkesfisket i insjöarna ska kunna öka måste även
tillgången på fiskevatten ökas. Man konstaterade
att det idag är svårt
att få tillgång till fiskevatten, trots att det
finns många sjöar i landet som skulle kunna
vara ett underlag för ett yrkesfiske samtidigt
som fiskevården i de vattnen skulle vara
betjänt av ett seriöst yrkesfiske.

Detta ansågs som ”en bra åtgärd för ett lång
siktigt bevarande av ett traditionellt yrkesfiske
i svenska sjöar”.
Gräsö-Öregrund Fiskareförening: I sitt svar po
ängterade man att föreningen bedriver ”gammalt
traditionellt fiske som bör skyddas”. Man fram
höll även att myndigheterna, t.ex. Fiskeriverket
och Naturvårdsverket, försvårade verksamheten
och att ”deras beslut kommer som regel 12–15
år försent”. Man utpekade det stora sportfisket
i kust och skärgård och trollingen som ett stort
hot och att stora mängder gös, gädda och öring
tas upp. Gräsö-Öregrund Fiskareförening ansåg
att ”det fria fisket måste regleras”.
Förfrågningar om kommentarer rörande tradi
tionell kunskap, lokalsamhällen och implemen
teringen av artikel 8j skickades också till Skånes
Fiskareförbund (SF), Svenska Ostkustfiskarnas
Centralförbund (SOC), Svenska Sydkustfiskar
nas Centralförbund (SSC), Svenska Västkust
fiskarnas Centralförbund (SVC) och Sveriges
Fiskares Riksförbund (SFR) utan att några
svar inkom. Dessutom söktes kontakt med Råå
Hamns Fiskare och Norrbottens skärgårdsfiska
reförening, vilka är medlemmar i SKIFO men
som inte inkom med några egna svar.
LANTBRUKET
Den stora aktören på lantbrukssidan är natur
ligtvis Lantbrukarnas riksförbund, men vid sidan
av dem finns ett antal andra organisationer som
framför allt representerar småskaliga lantbruks
företag.
• Lantbrukarnas riksförbund: LRF är en intresseoch näringslivsorganisation för alla som äger el
ler brukar jord och skog, och för deras gemen
samma företag inom lantbrukskooperationen.
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Man har drygt 157 000 medlemmar och strävar
efter att bidra till att skapa förutsättningar för
uthålliga och konkurrenskraftiga företag, och till
att utveckla livs- och företagsmiljöer på landsbyg
den. Man konstaterar att en del har traditionella
kunskaper och andra inte. Det är svårt att avgöra
vilka lantbrukare som kan anses vara relevanta
för artikel 8j. Eftersom det är samma regelverk
som gäller för både småskaliga och storskaliga
fastigheter bedömde man det egentligen inte
som att de småskaliga missgynnades. Sannolikt
spelade infrastrukturen i området större roll och
att lantbruk i glesbygd och skärgård missgyn
nades av detta. Vidare kanske regelverket var
svårare att sätta sig in i för småskaliga brukare.
Man framhöll emellertid att regelverket vad gäller
kvalitet inte fick tummas på. Man hade inte sär
skilt utrett huruvida myndigheterna visade för
ståelse för äldre brukartraditioner och avböjde
därför att svara på frågan. LRF hade genomfört
vissa punktinsatser rörande bevarande av äldre
kunskap men man ansåg allmänt att det inte var
deras verksamhet. Vad gäller kommersiell verk
samhet i naturen så menade man det vore bäst
med överenskommelser mellan arrangörerna
och markägarna.
• Förbundet Sveriges Småbrukare: Förbundet
startades 1984 och har sedan dess strävat efter
”ett hållbart jordbruk utan gifter och kemikalier
och bevarande av gamla sorter både djur och
utsäde”. Man menade att såväl svenska myn
digheter som lantbrukskooperationen ”tycks
göra allt för att försvåra småskaligt jordbruk
och lokal förädling av produkterna”. Intresset
för jord- och skogsbruksproduktion är inriktat
på ”uteslutande kortsiktigt ekonomiskt tänkande
och stordrift”. Man framhöll att ”vargplågan”
ledde till ”igenväxta skogs- och mellanbygder”
och önskade ”oinskränkt skyddsjakt”. Det
framhölls också att det bästa sättet att under
lätta för småbrukare i glesbygderna vore att
ta bort vargen. Förbundet arrangerar kurser
och sprider tidskriften ”Småbrukaren” för att
hålla traditionell kunskap och beprövade od
lingsmetoder vid liv. Man bedrev odling med
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gamla växtsorter, men framhöll också att myn
digheternas agerande försvårade bevarande av
lantsorter. Om det var något som Förbundet
Sveriges Småbrukare tyckte var värt att framföra
i samband med artikel 8j var det att samhället ”i
politisk handling ge de gamla småbrukarna ett
offentligt erkännande och uppvärdering av deras
[småbrukarnas] arbete”. Man framhöll också att
kunskaperna till det uthålliga jordbruket framför
allt fanns hos småbrukarna.
• NOrdBruk: Föreningen representerar lant
brukare i norra delarna av landet och ofta
småskaliga brukare i inlandet. Man månar om
lokalt brukande på ett hållbart sätt. NOrdBruk
framhöll att man inte hade haft någon som helst
roll i arbetet rörande någon implementering av
artikel 8j. På frågan om dagens regelverk för
svårade för brukarna menade organisationen att
”försvårade” var ett alltför milt ord i samman
hanget. Man konstaterade att hälften av antalet
brukningsenheter hade lagts ned sedan 1995.
Dagens bidragssystem hade ingen koppling
till traditionell livsmedelsproduktion och hade
därför ingen riktig relevans för bevarandet av
traditionell kunskap. Småbrukets problem var
bland annat att traditionellt lantbruk bestod av
en kombination av traditionellt jordbruk och
skogsproduktion och att båda dessa näringar
har drabbats av kraftiga prissänkningar. Man
ansåg inte att myndigheterna visade någon
förståelse för brukarnas problem. NOrdBruk
påtalade att de inte heller fick något statligt
stöd för internationellt samarbete, vilket deras
olika internationella systerorganisationer fick
från sina stater.
NOrdBruk ser som en av deras viktigaste
uppgifter att bevara och förmedla vårt ge
mensamma kunskapsarv. Man verkade mycket
genom opinionsbildning, utbildning och kon
taktskapande åtgärder mellan producent och
konsument. Man verkade för en ökad lokal
råvaru- och livsmedelsproduktion. NOrdBruk
visade oro inför problemen kopplade till olaga
nyttjande av lantrasernas genetiska uppsättning
eller traditionell kunskap utan traditionsbärarnas
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godkännande. Man vill att denna typ av jord- och
naturbruk bör bedrivas utifrån helt andra politis
ka och värdemässiga principer än idag. Man såg
jordbruksstöden som ”det minst sämsta sättet
att försöka bevara och bedriva jordbruk”, men
de var de enda som idag fanns som försenade
avvecklingen. Turism i anslutning till jordbruk
var enligt NOrdBruk en nödlösning som inte
löste jordbrukets problem mer än någon annan
form av kombinationsföretagande eller lönear
bete. I vissa fall menade man att turismen kunde
leda till en negativ utveckling för jordbruket på
landsbygden. Man framhåller återigen vikten
av en inhemsk produktion av livsmedel som
därmed också leder till kulturlandskap och
biologisk mångfald. Ett av de stora problemen
var samhällets benägenhet att extremt exploa
tera glesbygden på grund av dess politiskt och
ekonomiskt svagare position.
• Dalarnas fäbodbrukarförening har som mål
sättning att verka för en livskraftig utveckling
inom fäbodbruket i Dalarna. Man har under
de senaste tio åren arbetat med att informera
svenska myndigheter om fäbodbrukets situation
idag och dess roll i Dalarna. Målet har varit att
fäbodbruket ska kunna ”utvecklas som en gren
i jordbruket”. Man framhöll att regelverken idag
inte är:
anpassade för den specifika näring som fäbod
bruket utgör. Därför faller också fäbodrelate
rade frågor mellan stolarna. Fäbodbruket är så
komplext att det berör flera olika lagstiftningar.
Viktigast för fäbodbrukets fortsatta framtid är
rätten att nyttja fäboden och den omkringlig
gande skogen som bete.
Man ansåg att Riksantikvarieämbetet hade upp
märksammat fäbodbrukets situation och att
Livsmedelsverket hade en positiv syn, men att
Naturvårdsverket och Jordbruksverket inte hade
varit särskilt lyhörda. Man hävdade att handläg
gare som hanterar fäbodfrågor måste ha bättre
kunskap om det praktiska arbetet på fäboden.
Dalarnas fäbodbrukarförening ansåg att det på
Naturvårdsverket och länsstyrelse finns ”en
ensidig vilja” att bevara rovdjuren. Man efter

lyste mer medel för förebyggande åtgärder. Det
konstaterades att antalet rovdjursrivna tamdjur
hade ökat, men att ökningen inte hade ökat i den
omfattning den skulle kunna ha gjort eftersom
fäbodbrukarna stängde in sina djur på natten.
Föreningen ville att rätten till ”skyddsjakt måste
stärkas och klargöras”.
Under perioden 1998–2000 hade fören
ingen med fotografier och bandinspelningar
dokumenterat en del av de traditioner som
utmärkte dagens fäbodbruk. Man framhöll att
ett samlat arkiv för kunskap borde ”stå under
en demokratiskt vald fäbodorganisation”, men
att traditionerna bäst bevarades i praktiken.
Man konstaterade att kunskapen fortfarande
fanns i praktiken, men att man hade farhågor
rörande ett kommande glapp mellan genera
tionerna. Dalarnas fäbodbrukarförening hade
varumärkesskyddat sitt emblem hos Patent- och
Registreringsverket inom klasserna ”Mjölk och
Mjölkprodukter” och ”Kulturverksamhet”. Man
hade också anordnat kurser i ”Ystning – från
mjölk till ost” och ”Kulning – rösten som red
skap” med ”medel från EU/SJV via K2-kom
petensutveckling”. ”Rätten att nyttja skogen till
bete med en omvänd stängselskyldighet” var
ett sätt att skydda kunskapen framhölls det.
Det ansågs också finnas ett behov för skydd av
osttillverkning på fäbodar. Man markerade att
det hos fäbodar fanns en dragningskraft för tu
rism, men för de enskilda fäbodbrukarna innebär
turismen merarbete. Intäkterna täckte inte alltid
omkostnaderna. Föreningen uppfattade så att
myndigheterna å sin sida ser turismen som en in
komstbringande verksamhet och framhålls ofta
som det sätt som fäbodbruket ska kunna leva
vidare. Vissa fäbodbrukare bedriver samarbete
någon som sköter serveringen där fäbodproduk
terna kan säljas. Man konstaterade också att både
Idre Fjäll skidanläggning och Tomteland hade
byggt upp turistiska fäbodmiljöer utan genuin
fäbodmiljö.
• Gävleborgs fäbodförening: Fäbodföreningen
gav ett mycket omfattande och engagerande
svar, vilket vi har beslutat att inkludera i sin
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helhet som Bilaga 6. Gävleborgs fäbodförening
är en brukar- och intresseförening för perso
ner intresserade av ”att ta tillvara och främja
fäbodbrukets intressen”. I stadgarna framgår
att de ska ”tillvarata traditionell kunskap sam
tidigt som nya lösningar inom fäbodbruket ska
främjas och stödjas”. Fäbodbrukarna ansåg att
svenska myndigheter försvårade verksamheten
och man menade myndighetsstrukturen ”är
ytterst förvirrande”. Dessutom framhölls att
fäbodbrukaren var tvungen att ha orimlig upp
märksamhet och reaktionsförmåga för att kunna
leva upp till det som hände inom regelverken
för att inte verksamheten skulle hotas. Exem
pelvis problemet med märkningen av skogsbe
tande djur med öronbrickor framhölls (belystes
i inledningen till sektion 6.1 in situ-bevarande).
Man betonade också besvär med att näringen
berördes direkt av beslut från både Miljö- och
Jordbruksdepartementen. Det konstaterades
vidare att myndigheterna i teorin visade för
ståelse för problemen men att detta inte kom
till tals när det handlade om den praktiska til�
lämpningen. Man exemplifierade med att EU:
s definition av småskalig tillverkning av mjölk
och mjölkprodukter handlade om en anläggning
som producerade utifrån 2 000 000 liter mjöl
per år, vilket motsvarades av ungefär 3 000 get
ter. Gävleborgs fäbodförening genomförde ett
program kallat ”Fäbodmat och matkultur”, som
syftade till att dokumentera mattraditionerna och
att utveckla de äldre erfarenheterna. Man var av
den meningen att kunskapen och fäbodbegrep
pet behövde skyddas på något sätt för otillåtet
nyttjande. Detta ansågs nödvändigt eftersom
det kulturella arvet var en kommersiellt viktig
faktor. Man var tveksamma till ett nationellt
arkiv för traditionell kunskap som enda lösning
och framhöll vikten av metoder för att hindra
att den arkiverade kunskapen inte missbrukades.
Man menade vidare att föreningens arbete för
att bevara traditionell kunskap in situ och ex situ
borde stödjas, förslags av Miljödepartementet
via Centrum för biologisk mångfald. Vidare
framhölls vikten av att turismen i fäbodområ
det bedrivs på ett sätt som tar hänsyn till driften.
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Gävleborgs fäbodförening påtalade också pro
blemen rörande sedvanerätten till fritt skogsbete
och kontinuiteten med djur på skogen samt dess
betydelse för den biologiska mångfalden och
miljömålens uppfyllande. Man bifogade även
föreningens ”Grundläggande principer för
ställningstagande i rovdjursfrågor”.
• Stockholm Uppsala Fåravelsförening (SUF) är
en ideell förening för cirka 300 medlemmar av
Svenska Fåravelsförbundet (SF). SUF är därmed
den största distriktsföreningen inom SF. Majo
riteten av besättningarna är små, mindre än 50
tackor, och merparten av medlemmarna har
fåren som en hobby eller bisyssla till annan
verksamhet. Få är professionella producenter
och har fåren som egentlig inkomstkälla. Inom
distriktet finns två arrangörer av nybörjarkurser
i fårskötsel och det kostar att delta. Även SUF
arrangerar vissa kurser för att sprida kunskap
om fårskötsel. Vissa EU-medel har gått att få
fram till bekostnad av kurser men dessa krä
ver en ingående kunskap i byråkratsvenska.
Inom SUF sker också en ideell oorganiserad
och icke-formaliserad kunskapsöverföring i
form av ett mentorskap som ett led i att slippa
byråkratin. Det tar sig oftast uttryck i form av
att en nybörjare köper sina första får av en mer
erfaren fårägare och man därigenom etablerar
en mentorrelation.
Att bedriva hobbyfårskötsel i Sverige innebär att
kostnaden för vinterfodret för tackorna i stort
sett motsvarar slaktpriset för de producerade
lammen. Ytterligare kostnader tillkommer na
turligtvis för produktionen så fårskötsel är en
förlustaffär. Därför går utvecklingen mot att
fårägaren alltmer strävar efter att endast produ
cera för husbehov och minskar sina besättningar.
Man tröttnar på att producera subventionerat
kött till konsumenterna. Lammproducenterna i
Sverige idag går mot stordrift av 500 tackor eller
fler och med åretruntlammning inomhus, vilket
innebär ringa värde för ett öppet kulturlandskap.
Det är därför de småskaliga fårägarna som idag
producerar lamm för husbehov och gynnar den
öppna betesmarken i sin omedelbara närhet. Det
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svenska lammkött som säljs i livsmedelsbutiker
na idag är uteslutande från stordriftsproduktion.
Man menar också att slaktlammproduktion av
exempelvis gotlandsfår motverkas av förenings
slakten. Vidare menar man att den svenske kon
sumenten också markerar sitt ställningstagande i
och med att man hellre köper billigt importlamm
som inte medverkar i produktionen av det svensk
kulturlandskapet.
Rovdjursstammarna leder till att fårägare
slutar med fårhållning. Problemen och oklarhe
terna rörande skyddsjakt samt de otillräckliga
bidragen för rovdjursstängsel gör att man är
missnöjd med situationen. Vidare har man nu
lagstiftat om sprutdelegering vilket innebär
att en fårägare måste gå på kostsamma kurser
för att formellt kunna visa sin kompetens och
reglerade regelbundna gårdsbesök av veterinä
ren. Djurskyddsmyndigheten har också aviserat
höjda kostnader för regelbundna veterinärbesök
i kontrollens namn. Detta innebär till stor del en
avveckling av svensk fårhållning. Hygienbestäm
melserna rörande livsmedelsproduktion omöj
liggör småskalig försäljning av exempelvis rökt
fårfiol. Antalet tackor i Sverige minskar stadigt
och en ständigt ökad byråkrati försvårar även
för fårägaren.

6.3.15. Hemslöjdsrörelsen
Inom hemslöjdsrörelsen finns det särskilda hem
slöjdskonsulenter. Enligt statligt direktiv ska det
finnas minst två hemslöjdskonsulenter i varje län,
en för hård slöjd och en för mjuk. Dessa har olika
huvudmän, t.ex. den ideella hemslöjdsföreningen
i länet, landstinget eller länsmuseet. Dessa har
olika samarbeten och nätverk men exempelvis
museer, skolor, hemslöjdsföreningar, hembygds
föreningar och studieförbund. Uppgiften är att
väcka intresse för, främja och förmedla kunskap
om slöjd samt att överföra länets slöjdtraditioner
till yngre generationer. Arbetet består av att driva
projekt, inventera gammal slöjd, arrangera slöjd
läger för barn och ungdom, ordna studieresor,
kurser, utbildningar och utställningar med provapå-verkstäder för en slöjdintresserad allmänhet.
Ytterligare en del av arbetet är att bedriva en

rådgivande och upplysande verksamhet. Därutö
ver finns Nämnden för hemslöjdsfrågor inom
NUTEK som är en statlig myndighet med må
let att främja hemslöjden. Den inrättades 1988.
Det finns också Svenska hemslöjdsföreningarnas
riksförbund och en mängd lokala hemslöjdsför
eningar runt om i landet som bedriver en omfat
tande verksamhet.
RåMa-projektet: Under 1994 startade läns
hemslöjdskonsulenterna ett projekt rörande
råmaterialteknik (RåMa). Avsikten var att söka
upp, bevara, utveckla och sprida kunskaper om
slöjdens material inom det hårda slöjdområdet.
Man ville dokumentera den tysta kunskap som
ansågs hotad att falla i glömska. Initialt hand
lade det om att sprida information om projektet
med aktiviteter som utställningar, Råmaterialstigar (markerade leder i marker med exempel på
växande slöjdmaterial) och publikationer, t.ex.
”Länshemslöjdskonsulenternas Råmaterialdo
kumentation: en pilotstudie” (Lindström et al.,
1999) och ”Slöjdens material: det omsorgsfulla
valet” (Petersson & Åberg, 2000). Syftet var till
viss del att utreda hur mycket av slöjd- och slöjd
materialkunskapen som redan var dokumenterad
i någon form. Såväl hemslöjdskonsulentverk
samheten som inom RåMa-projektet är verk
samheten inriktad på bevarande av traditionell
kunskap, men då i huvudsak inriktad på slöjd.
RåMa-gruppen angav i sitt svar att det
övergripande målet var ”att bevara och utveckla
kunskapen om slöjdens traditionella material och
tillverkningsmetoder”. Man hade fått stöd från
Nämnden för Hemslöjdsfrågor, vilket har möj
liggjort att hemslöjdskonsulenterna i projektet
under kortare perioder har kunnat ägna sig åt
rent dokumentationsarbete. Projektets mål har
man sedan delat upp i två delmål:
• Att de dokumentationer (intervjuer,
videofilmer, beskrivningar, foton och
teckningar) av levande traditionsbärare
som görs skall vara så detaljerade att de i
framtiden skall kunna rekonstrueras och
ingå i någon typ av hantverksarkiv som
även skall vara tillgängligt för forskning.
• Att Fördjupningsstudien ska kunna
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fungera som inspiration och modell för
framtida dokumentationer av levande
traditionsbärare.

Tore Qvarfordt och Helena Åberg är för när
varande involverade i en fördjupningsstudie
”Att dokumentera handlingsburen kunskap”,
som syftar till att utveckla metodiken i doku
menteringen av hantverkskunskap. Man har
producerat en del andra arbeten rörande tradi
tionellt hantverkskunnande, t.ex. ”De svenska
träslagens virkesguide” (Andersson & Karlsson,
1996, 2001), ”Skogens råmaterial: en liten fakta
skrift” (Karlsson, Ankar & Edvinsson, 1998) och
”Att snickra en byrå med delvis förindustriella
metoder” (Åberg, 2003). Under 2001 arrangera
des också ett seminarium ”Skogen: träriket som
råmaterialförråd, virkesbod, boplats, skafferi,
apotek och kraftkälla” i Malmö, som samlade
ett sextiotal deltagare från hela Skandinavien.
Syftet var att diskutera RåMa-gruppens arbete
dittills och att planera för framtida arbete och
nätverksbyggande.
Utbildningar i hemslöjd fanns även vid Säter
gläntan (ww.saterglantan.com) och HV skolan
(www.hv-skola.com). RåMa-gruppen förde
även DaCapo hantverksskola i Mariestad som
genomförde utbildning i traditionellt bygghant
verk samt landskapsvård.
Även i anslutning till mjukslöjdskonsulenter
na har ett projekt kallat UllMa-projektet genom
förts. Avsikten var att granska gamla traditionella
slitryor med avseende på material och tekniker.
Hur framställdes och behandlades råmaterialet
till ryorna och hur vävdes de och varför? Syftet
var att låta moderna formgivare inspireras av tek
niker och mönster i äldre tiders ryor. Att anpassa
den äldre traditionen till moderna förhållanden.
Sålunda granskades vävtekniker och mönster för
de äldre objekten ingående innan de fick leda
till modernt skapande. Projektet är avslutat och
resulterade i boken ”Nock, ragg, rya: det glänser
om ullen” (Parholt et al., 2001 & 2002) och en
vandringsutställning. Mjukslöjdkonsulent Linnéa
Rothquist vid Upplandsmuseet framhåller att si
tuationen på mjukslöjdssidan är annorlunda än
för hårdslöjden. Material och tekniker är mycket
bättre dokumenterade och analyserade inom den
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mjuka slöjden. Hon konstaterar emellertid att
ett kommande problem för mjukslöjden är att
fårnäringen idag praktiskt taget inte inriktas på
annat än stora slaktkroppar. Kvaliteten på ull och
skinn är hotad i och med denna inriktade avel
på köttdjur. Detta kan alltså ses som ett exempel
där traditionella lantraser är intimt förknippade
med materialegenskaper som krävs för traditio
nellt hantverk.

6.3.16. Hembygdsrörelsen
Har en viktig roll att fylla inom forskning och
undervisning rörande traditionell kunskap
och lokala förhållanden och deras inlägg till
uppdraget återfinns i bilaga 5. Sveriges 1 300
hembygdsgårdarna utgör tillsammans en geo
grafiskt utspridd och lättillgänglig resurs för att
visa hur det lokala vardagslivet gestaltade sig i
äldre tider. De har ofta samlingar av äldre red
skap och kan fungera som mötesplats för olika
generationer, vilket är en viktig förutsättning för
att kunna föra kunskap om traditionerna vidare.
Rätt skötta kan de utgöra små lokala ”kultur
reservat”. Hembygdsföreningarna är dessutom
hemvist åt en mängd människor med mer eller
mindre omfattande forskningskompetens som
har ett stort intresse av att dokumentera och
analysera hembygden samt sträva efter att of
fentliggöra kunskapen.

6.3.17. Särskilda
intresseorganisationer
Centrum för biologisk mångfald kontaktade
ett antal olika intresseföreningar med specifika
frågor relaterade till föreningarnas verksamhet.
Nedan följer utdrag ur deras svar:
• Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva & Byg
derörelsen: Detta är en sammanslutning av ett
femtiotal olika intressenter, bl.a. Bygdegårdarnas
Riksförbund, Hushållningssällskapens förbund,
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, Lant
brukarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbun
det, Svenska Samers Riksförbund, Svenska Tu
ristföreningen, Sveriges Hembygdsförbund och
flera fackförbund, studieförbund och politiska
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organisationer. Den gemensamma nämnaren är
ett intresse av att värna om landsbygden och
småorterna för att skapa en utveckling även ut
anför storstadsområdena. Samtidigt strävar man
efter samarbete mellan land och stad. Inom byg
derörelsen etablerades 4 000 lokala utvecklings
grupper som samlar närmare 100 000 personer,
vilka känner starkt för sin hembygd. Målet är en
ekologiskt hållbar utveckling, vilket man anser
måste inbegripa en utveckling på landsbygds
nivå. Man menar att ett uthålligt samhälle inte
kan skapas om alla måste bo i storstäder. Man
strävar efter en balanserad utveckling mellan
storstad och landsbygd. Detta inbegriper de
centralisering och försök kring lokalt självstyre.
Man betonar exempelvis jordbrukaren som en
landskapsvårdare av kulturlandskapet med olika
myndighetsstöd.
Man är för närvarande involverade i projek
tet ”Hållbara bygder – landsbygdens resurser i
uthållig utveckling”, som innebär att man ska via
”hur en uthållig utveckling kan åstadskommas
på landsbygden”. Kampanjen finansieras via
Jordbruksverkets Miljö- och Landsbygdsutveck
lingsprogram. I fjorton bygder runt om i landet
ska man skapa ”ett rikare odlingslandskap och
upprätthålla bygdens natur- och kulturlandskap
på ett långsiktigt, bärkraftigt sätt”. Projektet
pågår mellan 2003 och 2006.
• Nordiska kulturlandskapsförbundet (NKF):
Förbundets mål är ”att förmedla en helhetssyn
på det nordiska landskapet och uppmärksamma
sambanden mellan natur och kultur”. Man verkar
för ökad kunskap om kulturlandskapet och vär
nar om värdefulla kulturlandskapsmiljöer. Man
genomför årliga seminarier och exkursioner i
de olika nordiska länderna. Vidare verkar man
genom kurser, utställningar, artiklar och yttran
den över utredningar och liknande, Förbundet
har ett kontaktnät över hela Norden och mellan
medlemmar från olika fackområden. Man arbetar
också för att bevara den traditionella kunskapen
och öka samhällets förståelse för vikten av att
bevara ursprungliga och lokala samhällen med
traditionella levnadssätt. NKF är en av med

lemmarna av ledningsgruppen för projektet
”Människan, djuren och växterna: etnobiologi i
Sverige”. Förbundet framhöll också att artikel 8j
är central inom mångfaldskonventionen:
därför att den lyfter fram människans
roll som ekologisk faktor och hur
resursbevarande kan förenas med nyttjandet
av biologisk mångfald. Ord som bruk,
odling, hävd, vård och kultur är i grunden
närmast synonyma begrepp. Det är också
denna tolkning, vilken innebär att hela
landskapet i praktiken är ett kulturlandskap,
som är basen för verksamheten inom NKF.
Kulturlandskapet speglar människans
verksamhet genom tiderna, t.ex. i
jordbruk, skogsbruk, renskötsel, fiske
och industri, och innehåller spår från
olika tidsskeden. Kulturlandskapet är
viktigt för samhörigheten och kunskapen
och förståelsen av våra nordiska länders
natur- och kulturhistoria. Rätt tolkat kan
landskapet ge nycklar till en långsiktigt
hållbar utveckling av vårt näringsliv.

Man markerade också att man på olika sätt ver
kade för ”att sprida medvetenhet om handens
kunskap, den kunskap som bevaras bäst eller
enbart genom kontinuitet i praktisk verksamhet
på traditionell bas”. Nordiska kulturlandskapet
ser sin roll inom arbetsprogrammet för artikel
8j som informationskälla för att skapa ”en ökad
förståelse för hur landskapets natur- och kultur
historiska värden formats med människan som
en central del”. Man har bl.a. publicerat skriften
”Norra Hälsingland: Etnobiologi och lokalbe
folkningars kunskapsskatt” (Ekeland, 2002),
”Äldre tiders odling: trädgårdsväxter, gamla
grödor och ogräs” (Ekeland & Svensson, 1994)
och ”Bevarande av värdefulla kulturlandskap”
(Minnhagen-Alvsten, 1996).
Nordiska kulturlandskapsförbundet konsta
terade att det utgjorde en ideell förening med
medlemmarna och deras kunskap och kontakter
som största tillgång. Att vara en nordisk orga
nisation hade visat sig vara en nackdel eftersom
inga kanaler känner ansvar att förmedla resurser
till en nordisk organisation. Därför är det även
svårt att på en europeisk nivå samverka inom
nätverk, som exempelvis ”Euromontana” som
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är en sammanslutning för bergsbönder (liknande
våra fäbodbönder) runtom i Europa. Man avslu
tade sitt inlägg med:
En idé eller önskan som förts fram är att
CBM utvecklas till ett forum där praktiker,
forskare och administratörer kan mötas. CBM
bör även finnas tillhands för NGO:s, som
NKF. CBM kan bli en partner som bland
annat kan samordna och förmedla resurser,
där den optimala nyttan av satsningarna
också i ett nordiskt perspektiv, har betydelse.
En annan önskan, som är direkt
kopplad till den förra, är fasta former
genom CBM för kanalisering av stöd.
Konventionens artikel 20 säger att
finansiellt stöd ska lämnas till aktiviteter
som bidrar till att nå Konventionens mål.

• Svenska Ekoturismföreningen: Man meddelade
att föreningen verkade för att öka andelen ekotu
rism inom turismsektorn och för att öka kvaliteten
på ekoturismen. Därför har man tagit fram kvali
tetsmärkningssystemet Naturens Bästa med vilket
man kvalitetssäkrar olika turistföretags arrang
emang. Grundkriterierna för Naturens Bästa är:
• respektera resmålets begränsningar
• gynna den lokala ekonomin
• miljöanpassa hela verksamheten
• bidra aktivt till natur- och kulturskydd
• satsa på upptäckarglädje, kunskap och
respekt
• ha kvalitet och trygghet på resan

Föreningen bidrar därför till ”att lokalbefolkning
hittar nya inkomstmöjligheter kring den natur
och kultur som de lever i”. Man menade att
Ekoturismföreningen kan vara:
en katalysator för att omvandla traditionella
seder och bruk, som i vissa fall kan hota
den biologiska mångfalden, så att dessa kan
fortsätta på ett mer hållbart sätt utan att de
kommersiella konsekvenserna blir negativa
för lokalbefolkning. Exempel kan vara att
fiskarebefolkning och renskötare kan ha
ekoturism som binäring. T.ex. kan man
utveckla sälskådning och rovdjursskådning.
Vi vill inte sticka under stol med att det är
en omställningsprocess som tar tid, men
processen går att genomföra utan att man
kränker eller ödelägger lokalbefolkningens
traditioner och kultur.
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Man framhöll vidare att traditionell kunskap och
livssätt är avgörande för ekoturismens framgång.
De företag som ska få märkas med Naturens bästa
måste ha markägaravtal och andra avtal med lo
kalbefolkningen. Ekoturismföreningen menade
att ”Ekoturismen genom Naturens Bästa är en
metod för alternativa försörjningar som inte
lämnar lokalbefolkningen i sticket”. Man har
också i arbetet bakom att ta fram kriterierna för
Naturens Bästa haft bland annat sameorganisatio
ner med i diskussionerna. Flera samiska företag
använder märkningen för ”att marknadsföra och
utveckla seriös och högkvalitativ samisk turism”.
Man framhöll också att man var intresserad av
ytterligare samverkan med CBM i frågor rela
terade till artikel 8j. Vidare markerade man att
man bedömde arbetet som viktigt och gärna ville
utbyta erfarenheter rörande dessa frågor.
• Svenska Jägareförbundet: Man framhöll i sitt
svar att jakt var en ursprunglig sysselsättning som
hade haft en lång tradition i vårt land. Jakten
idag framställdes som mer av en fritidssysselsätt
ning, men fortfarande viktig som inkomstkälla
för markägare och glesbygdsbefolkning. Jakten
har tillskrivits ett värde om cirka 1,5 miljarder
kronor per år. Jägareförbundet konstaterade
att den svenska jakten skilde sig från den kon
tinentala i och med att den var mer av en folklig
sysselsättning. Sverige har idag cirka 300 000
jägare. Svenska jägare använder också drivande
eller ställande hund, vilket har medfört ett rik
tat avelsarbete. Andra traditionella jaktmetoder
har inbegripit fångstredskap, vilka med tiden har
reglerats och anpassats med avseende på djur
skyddsapekten genom jaktlagstiftningen. Jakttra
ditionerna har alltid inbegripit tillvaratagandet av
jaktbytet. Man framhöll jakten som en viktig del i
ett ekologiskt hållbart samhälle. Jägareförbundet
bidrar till forskning rörande jaktens hållbarhet.
Den alltmer urbaniserade livsstilen har lett till en
hos allmänheten mer negativ bild av jakten.
Jägareförbundet framhöll konflikterna i sam
band med rovdjur och skarv som olyckliga och
att stämpeln av skadedjur bör bekämpas. Man
eftersträvade där en bättre samverkan mellan
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myndighet och den oroade allmänheten. Man har
därför bjudit in till bildandet av ett Viltförvalt
ningsråd. Rörande de traditionella jaktformerna
framhöll Jägareförbundet att man:
anser det helt oacceptabelt att man förbjuder
traditionella jaktformer eller jakt på vissa
arter på rent tyckande, utan saklig biologisk
grund. De tydligaste exemplen på detta är
förbudet mot senvinterjakt på sträckande
sjöfågel, sommarjakt på sträckande morkulla
samt fridlysningen av enkelbeckasin, sothöna
och ekorre. Hundraåriga jakttraditioner
stryps utan egentlig anledning. Trots
att flera offentliga utredningar visat att
skärgårdsbornas senvinterjakt på sträckande
ejder inte har någon negativ effekt på
ejderstammen förvägras man denna
jaktform. En konsekvens av detta blir att
intresset för sjöfågelvården minskar och
att ytterligare en positiv faktor som bidrar
till detta glesbygdsboende uteblir. Vad
gäller morkullejakten har Jägareförbundet
satsat närmare tre miljoner kr genom
åren på kunskapshöjande forskning och
utredningar om morkullans status och
jaktens eventuella effekter. Ännu har ingen
kunnat påvisa att den jakt som bedrivits i
minst 100 år skulle ha någon negativ effekt
på morkullepopulationen.

Man framhöll också jägarnas biotopvård i
form av anläggandet av våtmarker, kantzoner,
lähäckar, etc. skapar ett varierat landskap som
gynnar den biologiska mångfalden. Viltvården
ansågs vara en viktig del inom naturvården. För
många människor är jakten det som håller dem
kvar i glesbygderna. Jägareförbundet poängte
rade också att:
ytterligare utveckla ett viltvårdsanpassat
jord- och skogsbruk liksom att bevara
traditionella hävdmetoder är enligt
Jägareförbundets mening betydligt viktigare
än att tillskapa särskilda reservat som
vanligtvis lägger en död hand över de
aktuella områdena. Naturen förändras
och en ambition att ”bevara” blir ofta
missriktad. En aktiv förvaltning som
bygger på engagemang och kunskap från
lokalbefolkningen är den bästa garantin för
en variation i landskapet och därmed hög
biologisk mångfald.

Jägareförbundet är intresserat att medverka i
den fortsatta processen för att belysa vilka tra
ditionella kunskaper och sedvänjor inom jakt
och viltvård som kan ha betydelse för biologisk
mångfald. Svenska Jägareförbundets inlaga åter
finns i sin helhet i bilaga 7.
• Svenska Naturskyddsföreningen: SNF påpe
kade att de inte hade några principiella invänd
ningar mot att biologisk mångfald ska bevaras
och långsiktigt nyttjas, men framhöll att vissa
områden borde skyddas och lämnas för fri ut
veckling. Detta gällde inte för de landskap vars
värden skapats genom långvarig hävd. SNF:
s framhöll sitt starka engagemang vad gällde
ängs- och hagmarksfrågor. Där genomfördes
inte bara slåttergillen utan också inventeringar,
vilket kopplade den traditionella hävden med ut
vecklingen av den biologiska mångfalden samt
ökade kunskapen om jordbrukets förändring och
dess framtida påverkan. SNF genomförde ingen
egen regelrätt forskning på grund av brist på re
surser, men smärre lokala studier genomfördes.
Man såg en roll för SNF både som kunskapskälla
och som brygga mellan olika aktörer. SNF beto
nade att ”det är särskilt viktigt att öka barn och
ungdomars kunskaper om odlingslandskapets
natur- och kulturvärden”. Man har därför under
2003 tagit fram ”ett webbaserat utbildningsma
terial kring detta och arrangerat en lärarkurs”.
Insatser som emellertid krävde resurser samt att
arbetet bedrivs långsiktigt.

6.4. Sammanfattning och slutsatser
Två av de mest centrala delarna i detta uppdrag var
att bevara och sprida traditionell kunskap och vi har
därför gjort en bedömning av situationen rörande
bevarande av samt undervisning och forskning om tradi
tionell kunskap, innovationer och sedvänjor.
Vi konstaterar att:
Conservation definieras som bevarande och bruk
av biologisk variation i förädlingsprogram.
Preservation definieras som sparande, dvs. beva
rande av biologisk variation i oförändrad
form.
In situ innebär att en organism eller ett kunskaps
element bevaras på sin ursprungliga plats
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med naturlig selektion och/eller sedvanligt
mänskligt selektionstryck.
On farm management är ursprungligen ett in situbevarande. I Sverige används begreppet även
när äldre tiders förhållanden rekonstruerats
till så kulturhistoriskt realistiska förhållanden
som möjligt.
Ex situ är bevarande utanför sitt riktiga samman
hang. För kunskap kan det handla om arkiv
eller i böcker medan det för djur och växter
under förhållanden som rekonstruerats så
kulturhistoriskt realistiskt som möjligt. Ex
situ sker utanför traditionell drift och på an
nan plats än autentisk. Det kan röra sig om
museijordbruk eller liknande.
Förvaltning syftar till ett bevarande som tillåter
förändringar så länge kunskapens, objektets eller
miljöns villkor beaktas. Eftersom all kunskap är
under ständig utveckling så är det mest önsk
värda att traditionell kunskap bevaras och sprids
genom levande tradition i sitt rätta sammanhang.
Bevarande av kulturberoende och kulturgynnad
biologisk mångfald kräver att naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen samordnas. I vissa
fall kan även lagar och regelverk motverka ett
bevarande såväl in situ som ex situ. För att verk
ligen kunna bevara traditionell kunskap in situ
måste de rätta villkoren råda, det krävs trygghet,
engagemang och respekt för traditionsbärarna.
• In situ-bevarande av kunskap: Ett bevarande i
sin naturliga miljö anses inom mångfaldskonven
tionen vara det bästa, både vad gäller organismer
och kunskap. Att på olika sätt underlätta och möj
liggöra för traditionsbärare är således en mycket
prioriterad del inom arbetet med artikel 8j. Man
kan sannolikt pågå att det inte idag pågår någon
medveten myndighetsstyrd verksamhet som har
som mål att i enlighet med artikel 8j verka för
ett in situ-bevarande av traditionell kunskap eller
traditionell nyttjande av biologisk mångfald. Det
förefaller snarare som många av de representan
ter för lokalsamhällen relevanta för en svensk
tolkning av artikel 8j som vi har kontaktat anser
sig motarbetade av myndighetstjänstemän och
krångliga regelverk, som egentligen är anpassade
för tillämpning inom andra typer av näringar. De
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besvär som traditionsbärare har haft i samband
med dispensansökningar för öronmärkning av
köroxar och skogsbetande boskap kan till viss del
ses som exempel där vi inte har lyckats underlätta
för traditionsbärarna att fortsätta med praktiskt
utövande av traditonell kunskap.
• Ex situ-bevarande av kunskap: Nordiska museet
med underavdelningen Julita – Sveriges lantbruksmuseum är ansvarsmuseum för bevarande av
kulturhistoria under perioden 1520 fram till
idag. Friluftsmuseer är kulturmiljöer som ofta
associeras med insatser för traditionell kun
skap, gamla husdjursraser och äldre grödor.
Såväl sektors-/näringsmyndigheter som miljö/bevarandemyndigheter har direkt ansvar för
domesticerad biologisk mångfald. Bristen på
samlat övergripande ansvar för bevarandeverk
samheten är besvärande. Ansvarsmuseerna som
har uttalat ansvar för frågeställningarna lyder
direkt under Kulturdepartementet. Kulturrådet
ansvarar för fördelning av statliga bidrag och
att driva utvecklingsfrågor inom vissa delar av
museisektorn. De regionala museerna (länsmu
seerna) tillhör Kulturrådets ansvar. Kulturrådet
anser att länsmuseerna har en viktig ställning
för regionalt kunnande. Kulturrådet kan i viss
mån styra anslag till vissa områden t.ex. utbild
ning om traditionell kunskap. För museernas
uppdragsverksamhet har biologisk sakkunskap
stor betydelse för uppgiften att göra bredare
landskapsanalyser vid miljökonsekvensbeskriv
ningar och kulturhistoriska utredningar. Kultur
arvsaktörerna har bred och djup kompetens, stor
entusiasm men också ett övermått av arbete och
otillräckliga personella och ekonomiska resurser.
Det offentliga historie- och kulturarvsarbetet ska
ta ansvar för att bidra till att samhället får en rik
och intressant belysning.
Dialekt- och folkminnesarkiv: Folkminne omfattar
människors erfarenheter av allt som hör livet till.
Folkminne bidrar till förståelse för människors
sätt att handla.
Människan, djuren och växterna; Etnobiologi i
Sverige: Projektets ledningsgrupp – de fem mu
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seerna Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum,
Fredriksdals friluftsmuseum, Julita - Sveriges
lantbruksmuseum, Naturhistoriska riksmu
seet och Stiftelsen Skansen samt Nordens Ark,
Nordiska kulturlandskapsförbundet, Kungliga
skogs- och lantbruksakademien och Centrum
för biologisk mångfald – bildar en sammanslut
ning med omfattande sakkunskap för uppgiften
att kartlägga den etnobiologiska kunskapen. Pro
jektets årliga symposier populariserar kunskaps
området och klarlägger kompetenser inom detta,
vilket för kartläggningen av traditionell kunskap
om och nyttjande av växter och djur framåt.
Hembygdsrörelsen: I Sverige finns över 1 800 hem
bygdsföreningar som tillsammans har närmare
en halv miljon medlemmar. Det handlar om folk
med ett fritidsintresse kopplat till sin hembygd,
vilket tar sig uttryck i dokumenterande av hem
bygdens traditioner. Hembygdsföreningarna
utgör en ofantlig resurs som skulle kunna nytt
jas för det omfattande arbetet att systematiskt
dokumentera lokal kunskap.
Bibliotek och liknande: Bibliotek och arkiv är
ovärderliga kunskapskällor inom en mängd
tillämpliga områden. En ny sådan källa är den
danske etnobiologen Vagn J Brøndegaards stora
boksamling om folklig föreställning av växter
och djur vilken år 2003 förvärvades av Kungliga
skogs- och lantbruksakademien.
• Undervisning och forskning: Kursplanen ut
trycker för nästan alla ämnen i den obligatoriska
skolan att biologisk mångfald och traditionell
kunskap ska behandlas så att man därmed kan
anse att intentionerna i mångfaldskonventionen
om traditionell kunskap uppfylls.
Sameskolan är nog den enda särskilda skolgång
som kan kopplas till mångfaldskonventionens
artikel 8j. Sameorganens arbete väntas bli gynnat
av det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald
när artikel 8j genomförs.
Myndigheten för skolutveckling har inte analyserat
sin roll i samband med artikel 8j eller mångfalds
konventionen som helhet. Ett återkommande

problem är bristen på aktuellt och relevant
kursmaterial.
Grundskolor och gymnasier framhåller att lärare och
elever på högstadie- och gymnasienivå är en vet
tig målgrupp för en satsning på dokumenterande
och bevarande av traditionell kunskap. Natur
bruksinriktningen kräver ett historiskt perspektiv
för att kunna ge överblick och väcka intresse.
Av 135 tillfrågade folkhögskolor svarade en femte
del. Av dessa ansåg sig nästan alla bedriva någon
verksamhet som anknöt till traditionell kunskap.
Representanter för lokalbefolkningar kan anlitas
som föreläsare.
Verket för högskoleservice ska bl.a. vara aktivt för att
främja etnisk och kulturell mångfald.
Universitet och högskolor bedriver flera forsknings
projekt som är riktade mot artikel 8j.
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, skiljer sig från
övriga genom att vara placerat under Jordbruks
departementet. Detta för att verksamheten
främst riktas mot de areella näringarna.
Vid avdelningen för agrarhistoria drivs forsk
ningsprojekt med nära koppling till näringar med
hög traditionell kunskap i sin tillämpning även
idag. Centrum för biologisk mångfald, CBM, har
ett huvudmannaskap delat mellan SLU och Upp
sala universitet. CBM bedriver inom projektet
Etnobiologi i Sverige forskning kring traditionell
kunskap om biologiska resurser.
Studieförbund och liknande skulle kunna fylla
en funktion i ett formellt eller informellt ut
bildningssystem, särskilt inom överförandet
av traditioner och sedvänjor inom hantverk.
Dagens utbud skulle kunna utökas med rele
vanta kurser.
Samiska organisationer:
Samernas Utbildningscentrum/Sámij Åhpadusguovdásj har till uppgift att tillhandahåll en utbild
ning anpassad för enskilda samers behov samt
sprida kunskap om samer till andra människor.
Sáminuorra är det samiska ungdomsförbundet
och arrangerar kulturläger för samisk ungdom
för att överföra olika kunskaper. Man framhöll
att man var kritisk till det formella svenska ut
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bildningssystemets insats för att sprida kunskap
om den samiska kulturen. Sameslöjdstiftelsen/Sámi
Duodji ska förvalta, föra vidare och utveckla det
samiska slöjdkunnandet samt sprida kunskap om
detta. Gaaltije – Sydsamiskt KulturCentrum är en
funktion som ska stärka och utveckla det samiska
kultur- och näringslivet.
Museer och liknande:
Av de stora museerna så ansåg Naturhistoriska
riksmuseet sig inte ha annat än en inskränkt roll
inom området traditionell kunskap. Nordiska museet hade å andra sidan ett mer påtagligt ansvar
och bedrev en etablerad pedagogisk verksamhet.
I museets fotoarkiv och redskapssamling ansågs
mycket kunskap vara bevarad. Inom projektet
”Människan, djuren och växterna: etnobiologi i
Sverige” hade Nordiska museet sänt ut en speci
alfrågelista kring just etnobiologiska frågor och
samtidigt genomfört en genomgång av det etno
biologiska värdet hos äldre listor. Det särskilda
ansvarsmuseet för samernas kultur, Ájtte Fjäll- och
Samemuseum informerade dels om samer och sa
misk kultur för samer i inifrånperspektiv, dels om
samer och samisk kultur för en bred allmänhet.
Bland de mindre museerna framgick det att man
vid sidan av utställningarna arrangerade olika ty
per av evenemang som hade koppling till tradi
tionell kunskap, t.ex. besök från skolor, föredrag,
kurser tillsammans med länsstyrelsen, temadagar
(hantverksdagar, slåtterdagar), studiecirklar samt
produktion av tematiska häften och dokumen
tärfilmer. Flera av dem höll också lantrasdjur och
lantsorter inom sina museigårdar och –jordbruk
för att synliggöra den delen av kulturarvet. Håll
ning och odling innebar visst praktiserande av
traditionell kunskap. Vidare bedrevs på sina håll
lokal dokumentation av folklig kunskap, men det
skedde inte systematiskt utan framför allt spo
radiskt. Det sista ordet sporadisk kan sannolikt
användas för att beskriva helhetssituationen för
museisektorns involvering i dokumentering och
bevarande av traditionell kunskap enligt artikel
8j. De projekt som är på gång vid de olika mu
seerna är främst resultat av enstaka personers
engagemang för dessa frågor.
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Naturum är entréer till naturområden med infor
mation om en trakts geologi, flora, fauna och
kulturhistoria samt natur- och miljövård. De till
handahåller kunskap om landskapets historiska
utveckling, det ekologiska samspelet och män
niskans påverkan. Denna introduktion inbegrep
oftast beskrivningar av kulturlandskapet och dess
koppling till den biologiska mångfalden. Fulufjällets naturum påpekar att kunskapen om hävden i
det boreala landskapet är eftersatt. Ottenby naturum läser ”den historiska kartan” för att tolka hur
människan tyglat geologi och klimat. Stendörrens
naturum har årliga kortkurser med hantverkare
inom hård och mjuk slöjd. Man suddar ut grän
serna mellan natur och kultur. Sånfjällets naturum
har årliga slåtterdagar.
Forskningsråd och anslagsgivare:
Regeringen tilldelade Naturvårdsverket, Formas och
Vetenskapsrådet ställt särskilda medel för forsk
ning inom området biologisk mångfald. Naturvårdsverket framhöll att man hade diskuterat med
främst Formas, Vetenskapsrådet och MISTRA
rörande forskning om biologisk mångfald, men
att artikel 8j inte hade kommit upp i diskussio
nerna. Man ansåg att om riksdagens satsning på
forskning om biologisk mångfald permanentades
kunde forskning som faller under artikel 8j även
rymmas där. Formas markerade att man inte hade
som primär uppgift att stödja verksamhet enligt
8j vare sig i allmänhet eller hos ursprungliga och
lokala samhällen. Formas skulle kunna överväga
att finansiera sådan forskning, men arbetade inte
aktivt för att traditionell kunskap skulle respekte
ras i samhället och forskarvärlden. Formas upp
fattning var att vetenskaplig kunskap måste vara
mer värd än traditionell lokal kunskap. Formas
framhöll vidare att deras ledstjärna är respektlös
hållning till all kunskap. Vetenskapsrådet å sin sida
framhöll att man enbart stödde forskarinriktad
forskning och strävade efter att ha vida forsk
ningsfält utan inlåsningar i temata eller program.
Man hade inte uppmärksammat behovet av forsk
ning för genomförande av artikel 8j. Man ansåg
ändå att om rådet skulle få in en ansökan om ett
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tillämpligt projekt med nöjaktig kvalitet var det
dess uppgift att ge anslag.
Merparten av de andra forskningsstiftelserna
framhöll att de inte hade något formellt ansvar
men att en ansökan med inomvetenskaplig
höjd skulle kunna ha samma rätt att prövas
för att få anslag som andra ansökningar. Ve
tenskapligheten framhölls genomgående som
det nödvändigast kriteriet för ett eventuellt
beviljande. Vetenskapsakademien ansåg sig inte
ha några medel som direkt skulle kunna stödja
projekt inom ramen för artikel 8j. Detsamma
gällde Stiftelsen framtidens kultur.
Fiskerinäringen:
SKIFO markerade att kust- och insjöfisket inte
var något annat än en mycket gammal kultur
yttring med tillhörande traditionell kunskap.
Även Kustfiskarnas organisation verkade för att
kulturarvet inte skulle dö på grund av ekono
miska eller politiska intressen. Blekinge kust- och
skärgårdsförening såg sig som en förening för fiske,
kultur och miljö. Även andra organisationer för
småskaliga yrkes- eller husbehovsfiskare fram
höll vikten av kontinuitet vad gällde kunskapsö
verföring, men att man ansåg sig motarbetad av
krångliga regelverk och ett ständigt prioriterande
av sportfisket.
Lantbruket:
Den största organisationen inom lantbrukssek
torn, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) framhöll
att en del av medlemmarna besatt traditionella
kunskaper och andra inte. Man framhöll att det
oftast var det geografiska läget med infrastruk
turen som ställde till det för lantbruken och
inte nödvändigtvis deras storlek. LRF betonade
också att avkall på regelverket som kontrollerade
kvaliteten på livsmedel aldrig fick göras. Samti
digt insåg man att just regelverket var en av de
svårare bitarna för småbrukare. De mindre or
ganisationerna, Förbundet Sveriges Småbrukare och
NOrdBruk, framhöll å sin sida miljöproblemen
förknippade med stordriftsjordbruk och bristen
på hållbarhet i produktionen. Stordriften innebar
att det småskaliga jordbruket, som man menade

var mer uthålligt, konkurrerades ut rent finan
siellt. Man framhöll vidare att all form av kom
binationsjordbruk, t.ex. turism, var en form av
nödlösning för att bevara odlingslandskapet.
Fäbodbrukarföreningarna, Dalarnas fäbodförening
och Gävleborgs fäbodförening, framhöll att man ville
att fäbodbruket skulle kunna utvecklas som en
gren av jordbruket. Dalarnas fäbodförening an
såg att en eventuell kunskapsbank borde finnas
inom en demokratiskt vald fäbodorganisation.
Man ansåg emellertid att traditioner bäst beva
rades genom praktisk verksamhet. Gävleborgs
fäbodförening hade särskilt reagerat mot sådan
ekoturism som motverkade föreningens rov
djurspolicy. Föreningen hade även dokumenterat
hur traditionella kokhus borde utformas där även
etnoekologiska aspekter vägdes in.
Stockholm Uppsala Fåravelsförening (SUF) är en ide
ell förening för folk som har fårhållning som
hobby eller bisyssla. Kunskapen om fårhållning
spreds inom föreningen med hjälp av kurser
och informella mentorskap. Man menade att
regelverket var krångligt och att kraven ständigt
höjdes, vilket innebar att småskalig fårhållning
för att hålla öppna marker blev en utpräglad
förlustaffär. I svaret framhölls att man inte
nödvändigtvis ville gå med vinst utan bara gå
jämt upp. I dagsläget slutade många hålla får
eftersom de ansåg sig motarbetade.
Hemslöjdsrörelsen: Enligt statligt direktiv ska det
finnas minst en hemslöjdskonsulent för hård
slöjd och en för mjuk slöjd i varje län. Huvud
männen för dessa kan variera. Inom NUTEK
finns nämnden för hemslöjdsfrågor med uppgift
att främja hemslöjden. Bland hårdslöjdskonsu
lenterna hade RåMa-projektet skapats. Ett projekt
som sökte bevara, utveckla och sprida kunskap
om den hårda slöjdens material.
Hembygdsrörelsen: Helhetssynen på landskapet och
den historiska markanvändningen är fundamen
tal för samhällsplanering. Samhällsutvecklingen
behöver påverkas så större hänsyn tas till äldre
tiders kunskap. Museijordbruk eller historiska
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experimentalfält stöttas på olika ställen i landet.
Anställda hembygdskonsulenter stöttar lokal
föreningar och fungerar som kontaktperson i
regionala nätverk.
Särskilda intresseorganisationer:
Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva omfattade ca
50 olika intressenter. Lokala utvecklingsgrup
per samlade nästan 100 000 personer. Målet
var ekologiskt hållbar utveckling med försök till
lokalt självstyre. Jordbrukarens roll som land
skapsvårdare med allmänt stöd för insatserna
betonades särskilt. Nordiska kulturlandskapsförbundet förmedlade en helhetssyn på landskapet och
uppmärksammade speciellt sambanden mellan
natur och kultur. Därför ansågs artikel 8j som
central inom mångfaldskonventionen då den
lyfte fram människans roll som ekologisk fak
tor och hur resursbevarande kunde förenas med
bruk av biologisk mångfald. Svenska ekoturismföreningen vill kvalitetssäkra olika turistföretags
arrangemang i samarbete med lokalsamhällen.
Svenska jägareförbundet framhöll jakten som en
ursprunglig sysselsättning och att många beslut
fattades på politiska grunder och inte ekologiska.
Svenska naturskyddsföreningen hade inga principiella
invändningar mot att biologisk mångfald beva
rades och nyttjades långsiktigt, men framhöll att
vissa områden också borde skyddas och lämnas
för fri utveckling. Föreningen ansåg sig ha en roll
som brygga mellan olika aktörer.
Slutsatser:
• Det är svårt att definiera och förstå vilken tradi
tionell kunskap som är viktig för att upprätthålla
och hållbart nyttja biologisk mångfald.
• Det framhålls i mångfaldskonventionen att
det i tider av globalisering som främjar kulturell
homogenitet är angeläget att bevara lokal tra
ditionell diversitet. Rekommendationen är att i
första hand sträva efter att bevara in situ.
• Det förekommer få offentliga insatser som
uppmuntrar traditionsbärare att bevara tradi
tionell kunskap in situ. Många anser sig istäl
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let vara direkt motarbetade av regelverk och
myndigheter.
• Bevarande ex situ är enda möjligheten om
kunskap, som idag saknar praktisk funktion,
ska bevaras till framtiden.
• Insatserna för ex situ-bevarande av kunskap är
ganska ostrukturerade och extensiva.
• Ord som bruk, odling, hävd, vård och kultur
är i grunden närmast synonyma begrepp. Denna
insikt gör i praktiken hela landskapet till ett kul
turlandskap.
• Museer har en viktig roll som kunskapsbank
och studiematerial. Det finns skäl att flytta mer
skolundervisning dit. Forskartjänster behövs.
• Genomförandeuppgifter bör främst falla på
friluftsmuseer då det gäller ansvar för domesti
cerad biodiversitet, men även hembygdsgårdar
kan fungera som resurser.
• Friluftsmuseer kan fungera som kunskaps
spridare genom vidareutbildning av lärare och
genom lärarhandledningar samt vara platsen för
genomförandet av olika aktiviteter.
• Vid större pedagogiska satsningar på museer
är det viktigt att samordna natur- och kulturhis
toriska perspektiv.
• Merparten av museerna klagar på att tillgäng
liga resurser är otillräckliga. Kompetensen på
det naturvetenskapliga området inom region-,
läns- och lokalmuseer är generellt otillräcklig för
att kunna verka i artikel 8j:s anda.
• En sammanhållande institution behövs i det
nätverk för bevarande av natur- och kulturmil
jövärden i vilken friluftsmuseerna och odlingens
miljöer och biologiska mångfald ingår.
• Dialekt- och folkminnesarkiven har en stor
mängd relevant men för detta ändamål ofull
ständigt och ostrukturerat material. Sannolikt är
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den befintliga biologiska kompetensen på arki
ven för låg för att kunna avgöra fullständigheten
av inrapporterad information.
• Det förekommer sporadiska dokumentationsoch forskningsinsatser av relevans för artikel 8j
i Sverige, men det saknas systematisering och
strukturering av verksamheten varför en fullstän
dig kartläggning skulle behöva göras.
• Forskningsråd och anslagsgivare förefaller
inte särskilt intresserade av att finansiera doku
mentationsarbete eller tvärvetenskapliga projekt
rörande traditionell kunskap.
• De insatser som har gjorts inom kultursektorn
rörande kulturarv på senare år är mycket fixerade
vid det materiella arvet och då främst byggnader
och urbana miljöer. Det levande kulturarvet i
form av arter, sorter och kulturlandskap eller
det immateriella kulturarvet i form av kunskap
och kulturyttringar har fått jämförelsevis lite
uppmärksamhet.
• Samtidigt som det är viktigt att varje samhälls
sektor har bred kompetens är det nödvändigt att
samordningen mellan natur- och kultursektorn
förbättras på samtliga nivåer.

• Viss undervisning förekommer rörande tradi
tionell kunskap, kulturlandskap och biodiversitet,
men den är i mycket stor utsträckning person
bunden och inskränker sig nästan enbart till
undervisningen inom biologi och historia.
• Samernas utbildningscentrum (tidigare Samer
nas folkhögskola) har genomfört dokumentation
genom läromedelsproduktion inom sameslöjd,
rennäring och språk.
• Ungdomsförbundet Sáminuorra gör en
informationsbox om renskötsel och samiska
binäringar som jakt, fiske och slöjd. Den ska
upplysa om samisk kultur och historia.
• Eleverna på Kalix naturbruksgymnasium
arbetar regelbundet på kvarvarande fäbodar i
Norrbotten.
• Bäckedals folkhögskola i Sveg samverkar med
lokala traditionsbärare i återkommande moment
i undervisningen och eleverna på dokumenterar
lokal traditionell kunskap.
• Eleverna på Bollerups naturbruksgymnasium i
Tomelilla kartlägger lokal traditionell kunskap.

• Södra Sverige förefaller ha en mer traditionell
syn på kulturarvet än Norrland.

• Kampanjer som ”Markernas mångfald” och
”Levande landskap” har för stort pedagogiskt
värde för att vara tidsbegränsade.

• Från Västernorrland framhålls kulturmiljöer
inte enbart som fysiska lämningar utan också
som muntliga traditioner, minnen, känslor, vär
deringar och konstnärliga uttryck till dessa.

• Respekten för traditionella näringar undergrävs
om de förvanskas till attraktioner på tomteland,
sportanläggningar eller slika inrättningar där t.ex.
fäbodar kommit i ropet.

• Norrbotten visar en vid syn på kulturarvets
innebörd och anspelar i hög grad på kultur
landskapet.

• Turism och rekreation gynnas ibland framför
traditionella verksamheter. Exempelvis kan
myndigheter föredra att satsa på fisketurism
och sportfiske istället för ett traditionellt hus
behovsfiske, som är en lokal verksamhet och
håller bygden vital.

• Styrsystemet för utbildningsväsendet förefaller
vara tillräckligt för att ge utrymme för undervis
ning relevant för artikel 8j, men sannolikt saknas
tillräcklig undervisningsmateriel och -plan för att
kunna genomföra något väsentligt.

• Traditionella seder och bruk, som i vissa fall är i
stånd att hota den biologiska mångfalden, kan om
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vandlas så att dessa på ett mer hållbart sätt kan fort
sätta utan att de kommersiella följderna blir negativa
för en lokalbefolkning. Exempelvis kan renskötare
och fiskare ha ekoturism som binäring och utveckla
ripjakt, rovdjursskådning och sälutflykter.
• Det behöver finnas sakliga biologiska grunder
för förbud eller inskränkningar av traditionella
verksamheter. Exempel på är förbuden mot jakt
på ekorre och sträckande morkulla.
• Festivaler och jippon kan hemfalla åt kom
mersialism. Framgång trubbar av omdömet.
Tävlingar leder till orimligheter när biologisk
mångfald utnyttjas fel. Den internationella
Torskfiskefestivalen i Öresund är ett exempel.
Den lockade år 2004 över 500 fiskare, som drog
upp 2 333 torskar om totalt 4 800 kilo. Stora
romstinna honor dominerade. Fiskeetiskt är
festivalen olämplig, särskilt som den genomförs
under lekperioden.

• CBM skulle kunna fungera som producent av
bra pedagogiskt material för bl.a. naturbruks
gymnasier, folkhögskolor, museer, naturskolor
och naturum. Målsättningen bör vara att belysa
historiska försörjningssystem och tekniker som
utnyttjats. Verket ”Människan och naturen:
etnobiologi i Sverige” (Pettersson et al., 2001)
används redan idag som inspiration inför guid
ningar i kulturlandskapet.
Centrum för biologisk mångfald föreslår att:
a Ett nationellt program för mångfaldskonven
tionens artikel 8j inrättas, som får i uppdrag
att driva frågor rörande traditionell kunskap
och ursprungliga och lokala samhällen samt
implementerandet av artikel 8j.
b Det föreslagna nationella programmet upp
dras att ta fram en genomförandeplan för
undervisning relevant för artikel 8j.
c

• Oreglerat sportfiske kan leda till att arter som
gös, gädda och öring utarmas.
• Traditionellt material för slöjd och hantverk,
såväl traditionella naturalster (näver, garvbark,
vrilar, rötter, skohö etc.), som djurben, horn och
hudar, alltmer blir bristvaror. Detta kräver förstå
else och tillmötesgående av nu mer vedertagna
verksamheter.
• Det finns ett nätverk verksamt inom doku
mentation, analys och spridande av traditionell
kunskap rörande de biologiska resurserna. Detta
består av fem museer, Nordens Ark, Nordiska
kulturlandskapsförbundet, Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien och med CBM som sam
ordnande kansli.
• CBM borde utvecklas till ett forum där prak
tiker, forskare och administratörer kan mötas.
CBM borde även finnas som mötesplats för olika
intresseorganisationer. CBM kan bli en partner
som förmedlar resurser så den optimala nyttan
av satsningarna också har nordiskbetydelse.
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Det föreslagna nationella programmet
uppdras att systematisera och strukturera
verksamheten med dokumentations- och
forskningsinsatser av relevans för artikel
8j och svara för tilldelning medel för tvär
vetenskapliga projekt rörande traditionell
kunskap.

d ICOM:s rekommendation, att museala
miljöer och museiobjekt ska vara historiska
dokument och inte påverkas av byggnormer
och liknande krav om intressekonflikter upp
står, ska regleras av svensk författning.
e

ICOM:s museidefinition, som även omfat
tar ekomuseer, botaniska och zoologiska
trädgårdar, naturhistoriska minnesmärken
och naturreservat, ska tillämpas officiellt.

f

Vissa museer, speciellt friluftsmuseer, tilldelas
nationella uppdrag att för i sina regioner och
inom sina specialiteter bevara och sprida kun
skap om biologiska resurser i vid bemärkelse.

g

Kompetensen på det naturvetenskapliga om
rådet inom region-, läns- och lokalmuseer
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höjs genom styrd medelstilldelning.
h Dialekt- och folkminnesarkiven tilldelas re
surser för att analysera arkivens innehåll av
information med relevans på tillämpning av
artikel 8j på samma sätt som de provinsiella
museerna
i

Läromedelsproduktion gynnas i fall där
traditionella kunskaper, innovationer och
sedvänjor är betydelsefulla.

j

Samordningen mellan natur- och kultursek
torn förbättras på samtliga nivåer genom
att det föreslagna nationella programmet
uppdras att organisera relevanta samver
kansgrupper.

k

Representanter för ursprungliga och lokala
samhällen ska ha författningsenlig rätt att
använda naturalster och övrig biologisk
mångfald för bevarande in situ och för att
upprätthålla ett traditionellt livssätt där
äldre kunskap, idéer och seder kommer till
uttryck.
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7. Att stärka och respektera traditionell kunskap
7.1 Bakgrund
I artikel 8j framgår att varje part ska ”respek
tera, bevara och bibehålla kunskaper, innova
tioner och sedvänjor …” och i skrivelsen till
detta utredningsuppdrag framgick behovet av
att begrunda hur den traditionella kunskapen
ska ”kunna bevaras, stärkas, skyddas och spridas,
samt i ökad utsträckning praktiskt tillämpas”.
Vi har i detta kapitel valt att sammanfatta ut
redningsuppdragets uppmaning med orden att
”stärka” och ”respektera”. Ett av de viktigaste
sätten att bevara kunskap är att visa att man anser
att kunskapen har ett värde, att respektera den.
Respekt och uppskattning utvecklar stolthet och
omsorg. I ett dokument (UNEP/CBD/COP/
3/19) inför tredje partsmötet beskrev den ex
ekutiva sekreteraren ingående hur man ansåg att
de stater som ratificerat mångfaldskonventionen
borde tolka de tre viktiga punkterna i artikel 8j.
Den första punkten lyder:
(i) respektera, skydda och bevara
kunskap, innovationer och sedvänjor hos
ursprungliga och lokala samhällen med
traditionella livssätt som är relevanta för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av
biologisk mångfald;

Det tredje partsmötet menade att biologisk
mångfald bevaras och ökas med hjälp av kun
skap, innovationer och sedvänjor hos ursprung
liga eller lokala samhällen och att bevarandet av
biologisk mångfald därför går hand i hand med
bevarandet av kulturell mångfald. Ursprungsoch lokalsamhällenas överlevnad måste därför
underlättas genom att man låter dem nyttja den
biologiska mångfalden, dvs. nyttja sina traditio
nella landområden, och därigenom bevara och
utveckla sina traditionella kunskaper och sedvän
jor. Man menade att regeringarna borde erkänna
och garantera de ursprungliga och lokala sam
hällenas rättigheter till sina territorier. Så länge
sådana rättigheter inte garanteras kommer kul
turell mångfald och därmed biologisk mångfald
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och traditionell ekologisk kunskap att försvinna.
Ordet respektera i artikeln ansågs enligt partsmö
tet inkludera dessa samhällens besittningsrätt till
sina landområden. Konventionens parter borde
därför enligt dokumentet skapa ett regelverk och
en administrativ apparat som säkerställer rät�
ten till land. Med respektera menades också att
ge traditionell kunskap, innovationer och sed
vänjor en likvärdig status som andra typer av
kunskap, innovationer och sedvänjor. Relevant
traditionell kunskap skulle således jämställas med
vetenskaplig kunskap och relevanta innovationer
från ursprungliga och lokala samhällen skulle ha
ett likartat skydd som vetenskapliga eller tekno
logiska innovationer. På samma sätt menade man
att relevanta sedvänjor och traditionellt bruk ska
anses vara likvärdigt, om inte överlägset, modernt
nyttjande av de biologiska resurserna genom
jordbruk, fiske, medicinskt bruk eller för annat
syfte. Man poängterade att ett respekterande inte
nödvändigtvis måste bygga på en finansiell grund
utan kunde lika gärna innebära att traditionsbä
rarna inkluderades i undervisning eller att man på
annat sätt offentligt erkände den nytta som sam
hället hade av traditionell kunskap. Det poäng
terades vidare att ett respekterande av kunskap,
innovationer och sedvänjor hos ursprungliga
eller lokala samhällen kommer av nödvändig
het att vara förenad med en förändring i attityder
från myndigheter, akademiska institutioner och
samhället i stort, vilket innebär att artikel 13 om
”allmän utbildning och medvetenhet” också har
viktig roll för artikel 8j.
I diskussionerna inom mångfaldskonven
tionen så har utbildningsfrågorna diskuterats
ingående. I ett dokument som diskuterades vid
tredje partsmötet 1996 (UNEP/CBD/COP/3/
19) beskrivs hur man anser att de stater som ratifi
cerar mångfaldskonventionen bör tolka kravet på
att respektera traditionell kunskap och utövarna.
Respekterandet måste inte nödvändigtvis bygga
på finansiell grund utan man anser att det kan
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göras på andra sätt. Det är viktigt att traditionell
kunskap inkluderas i undervisning och att tra
ditionsbärarna inkluderas i undervisning, som
lärare, forskare, utbildningsrepresentanter, tjäns
temän, hälsovårdsarbetare, naturvårdare eller i
andra relevanta roller. Man rekommenderar också
offentligt erkännande av den roll traditionell kun
skap har för samhället. Något som bland annat
kan göras genom att belöna traditionsbärare,
individuellt eller kollektivt, med titlar, medaljer
eller andra hedersbetygelser eller att inkludera
representanter för traditionsbärarna i nationella
delegationer vid internationella möten.
”Permanent Forum on Indigenous Issues”
höll sitt första möte 13–24 maj 2002 och man:
Inbjöd UNESCO att garantera
att man genom sina utbildningsoch kulturrepresentanter ska
påverka regeringarna att inkludera
ursprungsbefolkningarnas
undervisningsmetoder, synsätt
och psykologi i sina program och
åtgärder för att ge ökade möjligheter
för ursprungsbefolkningarnas barn
och ungdomar till utbildning och att
öka utbildningarnas kvalitet genom
stipendier, akademiska eller relevanta
utbildningsplaner. Av respekt ska
undervisning ges på ursprungsbefolkningars
språk. Ursprungsbefolkningar efterlyser
ett erkännande av sin rätt till sin historia,
sitt språk och sina muntliga traditioner,
berättelser och nedteckningar rörande
traditionell läkekonst och deras bidrag i
form av ursprungsbefolkningens egna
namn på folk och platser.
Begära av regeringarna att i sina
program och planer samt i deras
utbildnings- och kulturpolitik inkludera
ursprungsbefolkningars kunskap, andliga
och religiösa traditioner, sedvänjor och
ceremonier samt deras historia, världssyn,
livsfilosofier och värderingar. Man ska
respektera ursprungsbefolkningarnas rätt
till sina heliga platser, ceremoniella föremål
och förfäders lämningar. De vill ha sin
kulturella egendom återbördad, speciellt
ifall den bortfördes utan deras tillstånd.
Deras landområden, omgivningar och
resurser ska restaureras. Det kulturella

arvet i form av arkeologiska och heliga
platser ska användas för att lära barn och
ungdomar av icke-ursprungsbefolkningar
om det bidrag som ursprungskulturerna har
lämnat till samhället och den globaliserade
världen (E/2002/42).

Det andra mötet med ”Permanent Forum on
Indigenous Issues” hölls 12–23 maj 2003 man
beslutade att verka för att FN:s generalförsam
ling skulle föreslå ytterligare en sammankomst
och rekommendera de nationella staterna att
”rädda, vårda och medvetandegöra ursprungs
befolkningarnas historia och kultur i utbild
ningssystemen för att stärka deras identitet”
(E/C.19/2003/22).
Vid det tredje mötet med ”Ad Hoc Open-en
ded Inter-Sessional Working Group on Article
8(j) and Related Provisions of the Convention
on Biological Diversity”, som hölls i december
2003, presenterade den exekutiva sekreteraren
ett dokument rörande statusen av traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor (UNEP/
CBD/WG8J/3/4). I detta framhölls att:
Traditionell kunskap är ofta förbisedd
eftersom den anses ”irrelevant”, inte
livskraftig eller baserad på ”vidskepelse”
och folklore snarare än vetenskapliga
fakta. Beskrivningen av traditionell
kunskap som ”folklore” i exempelvis stora
delar av Afrika bär underförstått även
på den nedvärderande bibetydelsen av
bakåtsträvande och vidskepelse. Traditionell
kunskap betraktas fortfarande skeptiskt från
regeringar och olika konservativa grupper.
I exempelvis många europeiska länder
har den traditionella kunskapen utsatts
för förlöjligande, ansetts ovetenskaplig,
irrationell och således värdelös.
På samma sätt är det ett problem
att romantiseringen av traditionell
kunskap påverkar dess trovärdighet.
Många rapporter har noterat att det
finns en tendens, inte bara hos olika
föreningar för ursprungsbefolkningars
rätt utan även regeringar och akademiska
institutioner, journalister och konservativa,
att romantisera ursprungsbefolkningar
och deras kunskap. I detta hänseendet
har rapporterna poängterat behovet att
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ompröva allmänhetens attityd gentemot
traditionell kunskap om principerna och
målen i artikel 8j ska kunna tillämpas.

I artikel 10c i mångfaldskonventionen konsta
teras att parterna ska sträva efter att skydda och
uppmuntra ”sedvanligt nyttjande av de biolo
giska resurserna i enlighet med de traditionella
kulturella sedvänjor som är överensstämmande
med kraven på bevarande och hållbart nytt
jande”. Enligt ett dokument (UNEP/CBD/
WG8J/2/4) av exekutiva sekreteraren till den
andra sammankomsten för ”Ad Hoc Open-en
ded Inter-Sessional Working Group on Article
8(j) and Related Provisions of the Convention on
Biological Diversity” framgick det att man ansåg
att detta krävde att ursprungs- och lokalsamhäl
len fick tillgång till den biologiska mångfalden.
Detta kunde uppmuntras genom att:
+ i lagstiftningen erkänna och uppmuntra de
ras nyttjanderätt av områden som de enligt
sedvanan nyttjat,
+ återlämna så mycket av deras traditionella
landområden som möjligt eller utöka deras
rätt att nyttja naturresurserna när markåter
lämning inte är möjlig,
+ involvera ursprungs- och lokalsamhällen i
förvaltningen av ekosystem och arter, som
är viktiga för deras överlevnad. Denna in
blandning i förvaltningen måste inbegripa
rätten att fatta beslut om uttagsnivåer och
skyddsinsatser.
Det framhölls som viktigt att ursprungs- och
lokalsamhällena hade en stärkt roll i skötseln
och bevarandet av den biologiska mångfalden
och hade rätt att delta i arbetet rörande skyddade
naturområden. Detta kunde möjliggöras genom
ökad representation från dessa samhällen i de
organ som ska besluta i ärenden som påverkar
den biologiska mångfalden. Man skulle även
bistå dessa lokalsamhällen med ökade möjlig
heter till utbildning, information och teknologi,
samt främja deras möjligheter till fungerande
kontakter mot de departement och de statliga
verken, som har ansvar för frågor som berör
dessa samhällens tillgång till biologisk mångfald
(UNEP/CBD/WG8J/2/4).
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En fråga som har varit och fortfarande är mycket
aktuell i dessa sammanhang är bioprospektering
— sökandet efter naturresurser att exploatera
för kommersiell vinning. Denna har ofta varit
fokuserad på traditionell kunskap och inneburit
att man speciellt har inriktat sig på traditions
bärarna. Läkemedelsindustrin, växtförädlings
sektorn och bioteknologiföretagen har varit
särskilt aktiva inom detta område. Att man har
ansett att kunskapen i sig har ett värde har inte
automatiskt inneburit att man har respekterat
traditionsbärarna eller alltid bedrivit någon
sorts vinstdelning. Att man idag internatio
nellt kan patentera odlingsväxter, traditionella
läkemedel och andra biologiska resurser som
har framkommit genom den traditionella
kunskapen orsakar oro i u-länder och bland
ursprungsbefolkningar (Nakashima & Roué,
2002). Man har visserligen även ansett att det
potentiella kommersiella värdet av traditionell
kunskap är starkt överskattad och att det därför
inte är biopiraterna som är det stora hotet mot
lokala jordbrukssamhällen utan snarare de s.k.
’mirakelgrödorna’ från multinationella firmor.
Dessa utarmar de ursprungliga samhällena och
därmed också deras kunskap och den omgivande
biologiska mångfalden. Det verkliga värdet hos
traditionell ekologisk kunskap anses också av
vissa egentligen inte fungera som handelsvara
utan mer som ett verktyg för bättre förståelse
och att man borde använda den för att utbilda
och inspirera människor till att uppskatta värdet
hos de traditionella samhällenas världsåskådning
samt bättre respektera ursprungsbefolkningarnas
rättigheter (Hunn, 2002).
Vid 1999 års ”World Conference on Science”
som arrangerades av UNESCO och ”Interna
tional Council for Science” (ICSU) skapades en
arbetsgrupp vars syfte var att klargöra likheter
och skillnader mellan traditionell kunskap och
vetenskap (Nakashima & Elias, 2002). Denna
arbetsgrupp sammanställde en rapport i vilken
man bland annat konstaterar att det är viktigt
för forskare att inse skillnaden mellan vetenskap,
pseudovetenskap och traditionell kunskap. Kon
ferensen antog också ”Declaration on Science
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and the Use of Scientific Knowledge” i vars
första paragraf man konstaterade att:
Vetenskapens syfte är att tjäna
mänskligheten som helhet och ska bidra att
erbjuda alla en djupare förståelse rörande
naturen och samhället, en bättre livskvalitet
samt en hållbar och hälsosam miljö för
nuvarande och kommande generationer.

För att finna lösningar på många av problemen
med att skapa en hållbar utveckling på lokal
nivå är kontakten mellan vetenskap och ur
sprungs- och lokalsamhällens kunskapssystem
nödvändiga. Därför återfinns i den tjugosjätte
paragrafen följande skrivning:
traditionella och lokala kunskapssystem är
dynamiska uttryck baserade på iakttagelser
och förståelse av världen och kan och har
historiskt på ett värdefullt sätt bidragit till
vetenskap och teknologi. Det är således av
yttersta vikt att bevara, skydda, forska om
och främja detta kulturarv och empiriska
kunskap.

ICSU:s generalförsamling framhävde vikten
av traditionell kunskap, framtagen utifrån
praktiska erfarenheter under generationer,
och poängterade att den inte skulle förväxlas
med pseudovetenskap. Traditionell kunskap
återfinns inom en mängd olika områden, t.ex.
jakt, fiske, jordbruk, husdjursskötsel, byggna
tioner, läkekonst och för att anpassa sitt liv till
omgivningen. Kunskapen är ofta holistisk och
tvinnar samman erfarenhetsbaserade inslag med
andliga föreställningar. Man påpekade att den
västerländska vetenskapens dualistiska ansats till
omgivningen har sina faror i felaktiga slutsatser
grundade på brist på fakta. Man poängterade
att pseudovetenskap utgår från vetenskapen och
förvränger tolkningen. När vetenskapen strävar
efter att verifiera eller avvisa hypotesen strävar
pseudovetenskapen efter att minska andra hy
potesers trovärdighet och på så sätt få högre
tilltro. Pseudovetenskapen försöker att anta
samma utseende som vetenskapen och typiskt
är också att dess förespråkare är akademiskt
skolade men i en annan disciplin än den som de
agerar inom. Den traditionella kunskapen å sin
sida har utvecklats på egen hand fristående från
vetenskapen. Den har framkommit i sitt eget

sammanhang av lokalbefolkningar. Traditionell
kunskap har också genom århundradena bidragit
med fakta och hypoteser till den vetenskapliga
kunskapen. Arbetsgruppen framhävde vikten
av att bedriva samarbeten mellan vetenskapen
och lokala kunskapsbärare. Ett problem i mötet
mellan vetenskap och traditionell kunskap är att
i skolundervisning undergrävs traditionsbärarnas
auktoritet hos den yngre generationen i och med
att undervisningen sker på vetenskapens villkor.
Värdet av den traditionella kunskapen förringas,
vilket minskar dess möjligheter att överleva som
ett eget system. Detta gör att det är viktigt att
analysera inverkan av kunskapsflöden och pe
dagogiska insatser.
Avslutningsvis ville man framhålla att:

Modern vetenskap utgör inte den enda
formen av kunskap som är tillgänglig för
människan. Traditionella kunskapssystem
besitter en enorm och till största delen
oskattad rikedom av information som har
samlats och skapats inom en mängd olika
kulturer.

Bland de åtgärder som rekommenderades för
att förbättra situationen kan man nämna att de
forskare och vetenskapliga institutioner ska verka
för en dialog inom det vetenskapliga samhäl
let som skapar medvetenhet och förståelse för
traditionell kunskap och distinktionen mellan
vetenskap, pseudovetenskap och traditionell
kunskap. Man ansåg det vidare viktigt att verka
för mer forskning rörande traditionell kunskap
och särskilt då den som förvaltas av kvinnor.
Dessutom poängterade man det faktum att
traditionell kunskap och traditionella samhällen
inte är statiska utan dynamiska och stadda under
en ständig utveckling. Det är också viktigt att
notera att mycket av den traditionella kunskapen
förmedlas, tas upp och bevaras utanför klass
rummet. Kunskapen lever inom ett kulturellt och
socialt ramverk, som måste förstås, respekteras
och bevaras (Nakashima & Elias, 2002).
Ett sätt att respektera och värdesätta traditio
nell kunskap är således att offentligt visa sin
uppskattning. Detta kan man till viss del säga
att man redan gör i Sverige i och med att olika
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traditionsbärare, t.ex. hantverkare, får framträda
på museer och i samband med utställningar. Det
kan vara värt att omnämna att exempelvis sam
eslöjdaren Lars Pirak utnämndes till hedersdok
tor vid Umeå universitet i november 2003 och
att den samiska matkreatören Laila Spik fick
Gastronomiska akademiens diplom 2004 med
motiveringen ”för synliggörande och utveckling
av samisk matkultur”. Ändå är det inte många
traditionsbärare unnat att få denna offentliga
uppskattning. I konventionens bakgrundsdo
kument har man vidare framhävt att man kan
visa sin respekt för traditionsbärarna och deras
kunskap genom att de exempelvis kan bjudas in
att fungera som lärare i undervisningen. Inom
2003-års etnobiologisymposium ”Vilda djur till
förtret och fördärv — konflikternas etnobio
logi” inom projektet ”Människan, djuren och
växterna: etnobiologi i Sverige” medverkade två
fäbodbönder med föreläsning om brukarens per
spektiv och kunskap i samband med konflikten
husdjur och rovdjur.
Något som har återkommit i samband med
diskussionerna i mångfaldskonventionen är
utvecklingen av hållbar turism och man har
då ofta i anslutning till artikel 8j fokuserat på
riskerna för att turistnäringen ska breda ut sig
på lokalbefolkningarnas och de traditionella nä
ringarnas bekostnad. Man markerar att hållbar
turism måste vara nära kopplad till bevarandet
och det hållbara nyttjandet av biologisk mång
fald. Den ska vara hållbar vad gäller sin påverkan
på ekonomi, sociala förhållanden och miljön
(UNEP/CBD/WS-Tourism/2). I samband
med det andra mötet med arbetsgruppen för
artikel 8j i Montreal 2002 konstaterades det att:
Ursprungs- och lokalsamhällena är
intressenter i utveckling av turistprojekt
och därför ska deras intressen tas
hänsyn till i alla nivåer i utarbetandet av
riktlinjer, dvs processen rörande styrning,
processen rörande offentliggörande och
olika informationskrav för kungörelse,
utbildning och medvetandegörande av
allmänheten samt kapacitetsbyggande.
De kräver därför en mycket genomtänkt
strategi för att inkludera de relevanta
delarna av arbetsprogrammet för artikel
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8j och relaterade frågor i utkastet till
internationella riktlinjer (UNEP/CBD/
WG8J/2/INF/2).

Ett sätt att respektera lokalbefolkningen är
således att de ska vara delaktiga i planeringen
och genomförandet av eventuella turistsats
ningar. Svenska Ekoturismföreningen främjar
i sitt kvalitetsmärkningssystem Naturens Bästa
ett respekterande av lokal- och ursprungssam
hällenas intressen. Om företagen som märks
med Naturens Bästa även i praktiken motsvarar
de grundkriterier som finns i teorin så bör ett
respekterande vara mycket nära.
Fiskeriverket gav ur rapporten ”Fisketurism – en
naturlig näring” (Fiskeriverket Information 1999:
5), som är en utredning av förutsättningarna för
utvecklingen av en svensk fisketurism. Arbetet
som låg till grund för rapporten är i huvudsak
gjort av Fiskeriverket och Turistdelegationen,
men man vill att fortsättningen ska ske i sam
arbete med representanter för TuristRådet och
”företrädare för aktörer med nära koppling till
fisketurism”. Man poängterar i rapporten vik
ten av samverkan med en mängd olika aktörer
och man utpekar ett tjugotal. Lokala yrkes- och
husbehovsfiskare omnämns med samma dignitet
som sportfiskare och bussbolag samt ett antal
statliga verk. Man framhäver också vikten av att
turistutvecklingen sker i samklang med lokalbe
folkningens uppfattningar. Den svenska fiskelag
stiftningens historik kommenteras med att den
härstammar från 1950-talet då det i stort sett
endast bedrevs yrkes- och husbehovsfiske. Man
framhåller också att det fria handredskapsfisket
delvis kan ha inneburit att ingen idag känner
ansvar för den lokala utvecklingen av fiskevår
den. Rapporten beskriver fisketurister från olika
länder ingående utifrån ett turistorganisatoriskt
perspektiv. Vikten av fiskecamper i utvecklandet
av fisketurismen poängteras. Man menar vidare
att i samband med allmänt fiske bedrivs detta i
en omfattning tills fisket blir dåligt. I en bilaga
framhålls att fisketurismen kan skapa sysselsätt
ning och möjligheten att bo kvar i bygden samt
generera intäkter till och underlag för service i
glesbygd. Med undantag för några i inledningen
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i förbigående nämnda kommentarer visar rap
porten generellt sett ingen större förståelse eller
respekt för lokalbefolkningens yrkes- och hus
behovsfiske. Den tar inte heller upp eventuella
risker för konflikter mellan turistnäringen och
fiskenäringen utan skildrar ämnet uteslutande
utifrån turistutvecklings- och sportfiskeper
spektiv.
I ”Fiskeriverkets sektorsmål för ekolo
gisk hållbar utveckling” (Fiskeriverket, 1999:
7) eftersträvades ett ”utbildningsprogram för
fiskerinäringen”, vilket är inriktat på de som i
framtiden kommer att rekryteras till näringen.
Man framhöll att:
Genom att introducera en specifik
utbildning kan kompetensen höjas inom
näringen. För fiskare kommer utbildningen
bl.a. att innehålla marinbiologi vilket
kommer att ge en bättre förståelse för
fiskets inverkan på miljön.

Det kan antingen ses som ett välriktat utbild
ningsprojekt för fiskarna eller som ett myndig
hetens översitteri med pekande finger på den
vetenskapliga kunskapens förträfflighet. Vi har
inte granskat vilket av dessa alternativ som är
mest överensstämmande med sanningen. Det
kan bero på vem som skapar programmet, vilken
inriktning det har och på vilket sätt det tar vara
på fiskarnas egen lokala kunskap. Det tidigare
omnämnda exemplet med Fiskeriverkets och
Naturvårdsverkets hantering av frågan om olika
fiskestopp (kapitel 4.5. En levande skärgård) kan
sannolikt ses som ett exempel där traditionsbä
rare inte respekteras.
Respekt kan också visas i myndighetsbeslut
rörande incitament och restriktioner för utövan
det av traditionella näringar och bevarande av
kunskap. I kapitel 6.1. kommenterades bristen
på dispenser rörande öronmärkning av kreatur
vid skogsbete eller oxkörning. I bägge fallen
försvåras utövandet av den traditionella kun
skapen och således bör besluten betraktas som
restriktioner för utövandet även om de formellt
är helt korrekt fattade.
En insats som kanske kan tas som ett tecken
på brist på respekt för traditionsbärarna var när
riksdagen i december 1992 beslutade att införa

ett nytt upplåtelsesystem för småviltsjakt och
handredskapsfiske i de svenska fjällområdena.
Detta innebar en avreglering av tillståndsplikten
och den bärande tanken var att jakt och fiske i
fjällområdet skall vara tillåtet och öppet för alla
intresserade. Man tog därmed bort de renskö
tande samernas sedvanerätt att besluta om jakt
och fiske inom renskötselområdet. Beslutet bör
jade gälla under 1993, vilket för övrigt var det
år som FN:s generalförsamling 1990 (resolution
45/164) hade utlysts till ”internationella året för
världens ursprungsbefolkningar”. Inte helt för
vånande tog de samiska organisationerna detta
som en ren skymf och ett tecken på förakt.

7.2. Sammanfattning och slutsatser
De svenska insatserna rörande att stärka och
respektera traditionell kunskap är begränsade.
Myndigheterna verkar inte ha någon generell
önskan att stärka eller respektera traditionell
kunskap. Informationsläget rörande traditionell
kunskap är tämligen dåligt i Sverige, vilket också
gör att man ofta har eller får en negativ bild av
denna kunskap som föråldrad. Den undervis
ning som bedrivs rörande traditionell kunskap
är också mycket begränsad, vilket medför att den
negativa inställningen dessutom förs vidare till
kommande generationer. Okunskapen innebär
att man varken har respekt för kunskapen eller
landsbygdens traditionsbärare. Man kan till och
med gå så långt att framhålla att värdet av den
traditionella kunskapen gärna förringas, vilket
minskar möjligheterna för denna att överleva
som ett eget system. Dessutom framhålls det
ofta internationellt att bevarandet av biologisk
mångfald går hand i hand med bevarandet av
kulturell mångfald. Den traditionella kunskapen
lever inom ett kulturellt och socialt ramverk, som
måste förstås, respekteras och bevaras.
Ett sätt att respektera och värdesätta traditio
nell kunskap är att offentligt visa uppskattning.
Aktning kan visas i myndighetsbeslut rörande
stimulans och förbehåll för utövande av tra
ditionella näringar och bevarande av kunskap.
Detta innebär också ett offentligt erkännande av
samhällets nytta av traditionell kunskap. Visad
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respekt innebär också att traditonsbäraren kän
ner stolthet och visar omsorg för sin kunskap.
Respekt medför vidare att traditionsbäraren
erkänns i undervisning. I diskussionerna kring
artikel 8j och ursprungsbefolkningar menar man
att respekt också har inneburit att ge de lokala
samhällen rätten att bruka sina territorier och att
man i lagstiftning erkänner deras hävdvunna rät
tigheter. En delaktighet i förvaltningen innefattar
också beslutsrätt. Rätten till egna grödor är vik
tigt för lokalbefolkningar eftersom överstatliga
bolags likriktning av grödor utarmar traditionell
kunskap om biologisk mångfald.
Det finns en internationellt vanligt före
kommande farhåga att turistnäringen växer på
bekostnad av lokalsamhällen och traditionella
näringar. I flera av dokumenten som svenska
myndigheter har producerat under senare år
framgår det att man betydligt oftare prioriterar
friluftslivet än den traditionella näringen. Det kan
man exemplifiera med när ett nytt upplåtelsesys
tem för småviltsjakt och handredskapsfiske 1993
infördes i det svenska fjällområdet. Likaså är det
en farlig balansgång när man via en myndighet
erbjuder brukarna inom en traditionell näring
en specifik utbildning för att höja kompetensen.
Insatsen kan av förbiseende även ses som ett
översitteri och uttryck för den vetenskapliga
kunskapens förträfflighet.
Internationella vetenskapliga organisationer
framhåller att modern vetenskap inte är det enda
kunskapssystem som är tillgängligt för samhäl
let. Man menar vidare att traditionell kunskap
ska jämställas med vetenskaplig kunskap. Det
framgår också att det är viktigt att göra en
tydlig åtskillnad mellan vetenskap, pseudove
tenskap och sedvanlig, traditionell kunskap.
Pseudovetenskapen saknar helt berättigande i
detta sammanhang medan de poängteras att ett
samarbete mellan vetenskapen och traditionella
kunskapsbärare är mycket viktigt. Det är också av
värde att ge innovationer från lokala samhällen
ett likvärdigt skydd som vetenskapliga eller tek
niska innovationer. Vid Centrum för biologisk
mångfalds kontakter med olika forskningsråd
och anslagsgivare framkom det att de flesta inte
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ser några skäl att likställa vetenskap och traditio
nell kunskap. Merparten ser det inte heller som
sin roll att främja användningen av denna.
Centrum för biologisk mångfald föreslår att:
a hävdvunna rättigheter, exempelvis rörande
jakträtt, fiskerätt, rätt till naturalster och mul
betesrätt, genom lagstiftning bekräftas och
erkänns som aktuella och juridiskt giltiga.
b

bevarande av lokala samhällens traditioner
och sedvanliga bruk av biologisk mångfald
ska respekteras genom att denna gärning i
möjligaste mån godtas som skäl för dispens
från de myndigheters inskränkande bestäm
melser, vilka främst riktas mot annat slags
verksamhet.

c

lokala samhällen med traditionella livssätt
auktoriseras för medansvar i frågor rörande
landskapsstrategier och förvaltning av mil
jövärden på samma villkor som övriga be
rörda.

d

det kulturarbete som utförs för att bevara
och utveckla kunskap, idéer och traditioner
hos ursprungliga och lokala samhällen of
ficiellt likställs med annat kulturarbete.

e

respekt för traditionsbärare erkänns i all
undervisning och kan uttryckas som villkor
vid tilldelning av medel.

f

ett särskilt kunskapsstöd inrättas för att
underlätta för traditionsbärare att fortsätta
bruka sina kunskaper och dessutom föra
dem vidare.

g

dagens miljö- och kulturstöd (t.ex. via LBU)
omformas så detta i ökad omfattning och
i vidare bemärkelse kan användas för att
inspirera och stötta hävdvunnet bruk av
biologisk mångfald och kulturhistoriskt be
tydelsefulla insatser inom lokala samhällen
med traditionella livssätt.
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8. Kvinnors traditionella kunskap, innovationer
och sedvänjor
8.1 Bakgrund
På många håll i konventionens dokument po
ängteras vikten av att speciellt uppmärksamma
kvinnors kunskap, innovationer och sedvänjor.
Det betonas särskilt att man måste sträva efter
att i samband med allt dokumenterande och
allt bevarande av kvinnors kunskap ta speciell
hänsyn till såväl den berörda kulturen som
genusperspektivet (UNEP/CBD/WG8J/2/4).
Kvinnors traditionella kunskap om biologisk
mångfald har ofta en helt annan inriktning än
mäns kunskap. De belyser därför ofta helt olika
områden av samhällets kunskap. Man har därför
poängterat att:
I många traditionella samhällen bevarar
kvinnorna en hemlig kunskap kopplad
till naturens resurser som enligt de lokala
sedvänjorna inte delges till männen.
Denna kunskap kan också döljas i tystnad
och ritualer, som kan handla om ämnen
från kvinnlig hälsa och graviditet över till
odling, matlagning, diet och nutrition eller
beredning och administrering av huskurer.
Många kvinnor vill bevara sin kunskap
på ett sätt som möjliggör en förmedling
mellan generationer. Dokumentering
och förvarande av sådan kunskap i
register kommer att kräva utarbetandet
av olika säkerhetsprotokoll för tillgång
och nyttjande. Dokumenterandet av
sådan kunskap kan också kräva att det är
kvinnor som genomför själva arbetet. På
samma sätt kräver förhandlingar rörande
kontrakt om tillgång och nyttjande av
kvinnors traditionella kunskap att kvinnor
är involverade i förhandlingsprocessen
(t.ex. lokala experter, jurister, etnobiologer,
antropologer/språkvetare, etc.).

Men frågan befinner sig även på dagordningen
inom andra fora. I samband med det andra mötet
med ”Permanent Forum on Indigenous Issues”,
som hölls 12–23 maj 2003, beslutade man att

verka för att FN:s generalförsamling skulle före
slå att det tredje mötet med ”Permanent Forum
on Indigenous Issues” kommer att hållas 10–21
maj 2004 i New York med ”Indigenous women”
som särskilt tema (E/C.19/2003/22).
I beslutet (V/16) som antog arbetsprogram
met rörande implementeringen av artikel 8j och
relaterade frågor markeras det att parterna ska:
Erkänna den viktiga roll som kvinnor spelar
i bevarandet och det hållbara nyttjandet
av biologisk mångfald, och poängtera att
man särskilt ska uppmärksamma stärkandet
av denna roll och involveringen av
ursprungliga och lokala samhällens kvinnor
i arbetsprogrammet.

I mångfaldskonventionens arbetsprogram för
artikel 8j (bilaga 1) identifieras fem grundprin
ciper för arbetet. Den första av dessa lyder i sin
helhet:
Fullständigt och effektivt deltagande av
ursprungliga och lokala samhällen i alla
nivåer av identifiering och implementering
av delarna i arbetsprogrammet. Fullständigt
och effektivt deltagande av kvinnor från
ursprungliga och lokala samhällen i alla
aktiviteter inom arbetsprogrammet.

Vidare framgår det i arbetsprogrammet (se bilaga
1. First phase, Element 1, Task 4) att parterna ska
utveckla lämpliga mekanismer för att inkludera
kvinnors traditionella kunskap i processen och
man ska:
främja kulturellt lämpliga och
genusspecifika metoder att dokumentera
och bevara kvinnors kunskap rörande
biologisk mångfald.

Inom Mångfaldskonventionen poängteras vidare
att kvinnor från ursprungs- och lokalsamhällen
ytterst sällan får delta på lika villkor inom olika
samarbetsgrupper och myndighetsbeslut, varför
man rekommenderar att detta förhållande behö
ver utredas ytterligare. I de svenska representa
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tionerna till konventionens olika möten har de
samiska deltagarna uteslutande varit män. Inget
annat svenskt lokalsamhälle har varit represen
terat vid mötena.
Även den svenska regeringen har poängterat
vikten av jämställd representation och man mar
kerade i sin naturvårdsskrivelse (Skr. 2001/02:
173) att:
Det handlar om att utveckla och använda
delvis nya arbetsformer inom naturvården.
Det är angeläget att jämställdhetsaspekten
finns med i detta sammanhang och att
både kvinnor och män ges möjlighet att
deltaga på lika villkor i dessa processer.
Detta är viktigt inte minst mot bakgrund
av att kvinnor och män kan ha delvis
olika syn på natur- och kulturmiljön och
hur vi bör bevara, nyttja och utveckla
denna. Motsvarande synsätt gäller också
integrationsaspekten.

Detta konstaterande gällde emellertid inte
specifikt kvinnor från ursprungliga och lokala
samhällen utan markerade den generella skill
naden i synsätt.
Det har bedrivits en del forskning i Sverige
rörande kvinnors traditionella kunskap även
om det är den manliga kunskapen som har fått
störst utrymme. Inom det etnologiska området
har man gjort insatser vad gäller exempelvis
livsmedelshantering, husdjursskötsel, textilslöjd,
växtfärgning och läkeväxtanvändning, men san
nolikt återstår fortfarande mycket att göra.
Exempelvis har etnologiprofessorn Phebe
Fjellström presenterat kvinnans roll i det nord
liga rummet och hennes traditionella kunskaper
i ett antal sammanhang (Fjellström, 1993, 1997,
2000 & 2002). Också kulturantropologen Hugh
Beach har kommit in på ämnet kvinnans roll i de
moderna samebyarna i samband med sitt arbete
inom samebyar i Sverige (Beach, 1982).
Skogsfinnarna var en etniskt avvikande
grupp bland vanliga svenskar och norrmän.
Finnkulturen uppmärksammades i anmärknings
värd omfattning av forskningen då den upplöstes
under sent 1800-tal. Maud Wedin, som ”revitali
serat” hela den skogsfinska debatten i framförallt
Mellannorrland, tar i boken ”Det skogsfinska
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kulturarvet” (Bladh, 2001) upp kvinnans ställ
ning men utan att betona genusperspektivet.
Generellt kan man tolka det som att män var
bundna till vissa sysslor medan kvinnorna fört
ett mer flexibelt arbetsliv och obehindrat kunde
delta i mannens uppgifter. I praktiken ansvarade
dock kvinnor alltid för boskapen fastän mannen
också i boskapslängder representerade gården
officiellt. I den skogsfinska traditionen finns ett
påfallande inslag av naturmysticism. Inte heller
här tycks emellertid utövandet vara direkt köns
bundet. Särskilda åtgärder fanns för att ”trygga”
eller fästa nyförvärvade kreatur till en ny ägare
eller en ny ladugård. Exempelvis uppmärksam
mas Karin Henriksdotter från Råsjö i Borgsjö
för att hon 1698 åtalats för signerier vilka bl.a.
skulle ha befrämjat gräsväxten.
Med tanke på den dokumentation som
finns skulle en genomgång med genusperspek
tiv kunna ge många aspekter på de skogsfinska
kvinnornas kunskap, innovationer och sedvänjor
och hur dessa förhållit sig till männens och om
här funnits någon hemlig sfär. I sin avhandling
”Finnskogens landskap och människor under
fyra sekler” (1995) skriver Gabriel Bladh att trots
att 1600-talets boskapslängder visar att finnarna
snabbt kom att ha stora boskapsbestånd vet vi
mindre om boskapsskötseln än om svedjebruket,
eftersom det förra var kvinnornas domän. Bladh
betonar att kvinnors och barns del i kolonisation
och bosättning måste överhuvudtaget beaktas i
högre grad än hittills av forskningen.
Professor Lars Kardell ägnar i boken ”Klöv
sjös fäbodar” (Kardell & Olofsson, 2000) ett
särskilt kapitel åt Den kvinnliga fäboden. Där
konstaterar han:
Vi har flera gånger pekat ut fäboden
som kvinnans domän. Här var hon
i det närmaste allenarådande. Det är
därför lite märkligt när man går igenom
böckerna ”Fäbodar och Fäbodminnen”
från 1963 respektive 1965, och finner att
av 72 bidragsgivare/författare är 58 män
(81procent). Därmed förskjuts innehållet
mot mera jordnära ting som byggnader,
vedhuggning och klövjehästar. Dessutom
blir sådant som handlar om vardagen
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på fäbodvallen nedtecknat med färgade
glasögon. Den som inte själv sysslat
med eller upplevt en sak är inte alltid det
bästa sanningsvittnet. En stor del av den
kvinnliga erfarenheten försvinner i detta
överföringsarbete.

Kardell jämför sedan de två bidrag som kom
mit från Klövsjö till bokredaktionen, ett från en
man och ett från en kvinna. Det är slående hur
olika man lägger tyngden på en verksamhet och
hur en nödtvunget traditions- och könsbunden
arbetsfördelning färgar synen på tillvaron och en
verksamhet som ingår i ett gemensamt hushåll.
Ljusdalsbygdens museum i Ljusdal bedriver
genom museipedagogerna Åke Palm och Eva
Lidberg ett dokumentationsprojekt om Äldre
fäbodjäntors (skojäntors) erfarenheter och kun
skap samlade under lång vistelse i fäbodskogen
med djurhantering och traditionell, småskalig
livsmedelsproduktion baserad på mjölkråvara.
Dokumentationen är tredimensionell, dvs. så
väl muntlig som skriftlig och i bild, även video.
Såväl nytt som gammalt material sammanställs
och kommenteras. Flera informanter får träffas
och byta erfarenheter.
I en projektansökan inom landsbygdspro
grammet rörande åtgärder för bevarande av
kulturarvet på landsbygden skriver länsveteri
när Margareta Stéen vid Länsstyrelsen i Gävle
år 2000:
I Miljö- och landsbygdsprogrammet
för Sverige år 2000 – 2006 betonas det
internationella åtagandet med exemplet
som Sveriges undertecknande av FN:s
konvention 1993: ’Konventionen om
biologisk mångfald’. ( – – – ) Intentionerna
om biologisk mångfald, genetiskt bevarande
och ursprungliga samhällen bör omfatta
fäbodkulturen. ( – – – ) Fäbodbruket är en
uthållig och resursbevarande livsform, utan
människor, djur, livsmedelstillverkning och
förenklad byråkrati kan inte fäbodkulturen
föras vidare till kommande generationer.
( – – – ) Arbetet bör omfatta – intervjuer
med åldrande fäbodkvinnor angående
traditionella fäbodars vattentillgång,
tillverkningsmetoder, hygien, produkter,
deras hållbarhet, hur de lagrades, vilka
regler som iakttogs etc. – intervjuer med

fäbodbrukare av idag om vattentäkter,
tillverkningsmetoder, livsmedelshygien,
produkter, deras hållbarhet, hur de lagras,
vilka regler som iakttas, egenkontroll”

I en introduktionsartikel för projektet i Svensk
Veterinärtidning skriver Stéen och medarbetare
(Stéen et al., 2000): ”Fäbodarna var pigornas och
vallpojkarnas arbetsplatser medan männen stan
nade på gården och skötte jordbruket”.
Inspirerad av sin bror Yngve Ryds doku
mentation av skogsarbetare och jägare har Li
lian Ryd beskrivit deras kvinnors arbetsliv. Hon
”fann ett stort, oprövat forskningsområde, vita
fläckar som bredde ut sig kant vid kant till en
hel okänd kontinent. Några tidigare studier att
luta sig mot fanns inte – inte ens en grundläg
gande beskrivning av nybyggarlivet.” Det kanske
mest fantastiska i Lilian Ryds dokumentation är
källförteckningen där hon nästan ursäktande
skriver: ”För att beskriva nybyggarkvinnornas
liv har jag således haft endast mina intervjuperso
ner att hålla mig till. Alla fakta om kvinnoarbetet
kommer från dem. En annan kännbar brist under
arbetet har varit att det inte finns något utförligt
verk om svensk jordbrukshistoria. Jag har ofta
famlat i mörker när jag försökt förstå nybyg
gets villkor och ställa det i relation till vanligt
jordbruk.” (Ryd, 1995).
I fembandsverket ”Det svenska jordbrukets
historia” (huvudredaktör Janken Myrdal, Natur
och Kultur 1998-2003, drygt 2000 sidor) ägnas
två textsidor och en halvsidesbild på Nybygge
vid Njunjes 1865 åt kolonisationen av Norrlands
inland. Genus- eller könsperspektiv är inte anlagt
på redogörelsen, med undantag av att illustratio
nen också visar två kvinnor vid en tvättbrygga.
Under läsåret 2004/05 avser Högskolan
i Skövde att i samarbete med Västergötlands
museum i Skara ge kursen ”Kvinnor, män och
jord, 10 p.”, vilken avser att belysa agrarhistoria
utifrån ett genusperspektiv.
Brist på kunskap kan lätt leda till
missförstånd. En gammal men roande
historia från livet i Skärgårdshavet mellan
Sverige och Finland belyser: Den arabiske
resenären al-Idrisi berättar från en
expedition i farvattnen sommaren 1154
att han kom till amazonöar befolkade av
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enbart kvinnor. Det var i tiden för bästa
fisket, som sammanföll med skördearbetet.
Detta hade framkallat en arbetsfördelning
baserad på ålder och kön vars ena del alIdrisi förmodligen inte kom i kontakt med.
(Eerikäinen et al., 2002)

8.2 Sammanfattning och slutsatser
I diskussionerna rörande Konventionen om
biologisk mångfald och även andra interna
tionella överenskommelser betonas vikten
av att inkludera ett kvinnligt perspektiv på
frågeställningarna. Utifrån artikel 8j betonas
särskilt vikten att möjliggöra för kvinnliga
representanter för ursprungs- och lokalsam
hällen att delta både i den lokala, nationella
och internationella processen rörande frågor
om biologisk mångfald. I de svenska delegatio
nerna till mångfaldskonventionens partsmöten
eller arbetsgruppsmöten har inte någon sådan
kvinnlig representant deltagit. De ”svenska”
representanterna för samerna har utsetts av
Sametinget och har hittills uteslutande omfat
tat manliga representanter. Även från finsk och
norsk sida har endast manliga representanter
för samerna deltagit.
Det har genomförts en hel del forskning
rörande kvinnors traditionella kunskaper men
vi bedömer att det har förekommit en ganska
stor snedfördelning till förmån för forskning på
manliga kunskaper.
Centrum för biologisk mångfald föreslår att:
a

man genomför en riktad utredning som
kartlägger i vilken omfattning kvinnors
traditionella kunskaper är vetenskapligt
dokumenterade jämfört med männens och
vilka luckor som finns.

b en särskild satsning görs med riktade forsk
ningsanslag för dokumentation och analys
av de kunskaper och kunskapssystem som
kvinnor inom för artikel 8j relevanta tradi
tionella lokalsamhällen i Sverige har idag och
har haft rörande naturresurshantering under
1800- och 1900-talet.
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regeringen särskilt vinnlägger sig om att in
kludera kvinnors kompetens från ursprung
liga och lokala samhällen med traditionella
livssätt i processen att implementera artikel
8j samt i det nationella och internationella
arbetet rörande Konventionen om biologisk
mångfald.
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9. Att skydda traditionell kunskap
9.1. Bakgrunden till att skydda
I Konventionen om biologisk mångfald marke
ras att man ska respektera, bevara och bibehålla
traditionell kunskap samt främja för en rättvis
fördelning av nyttan som uppkommer. Därför
omnämns i utredningsuppdraget också att en
ingående analys bör göras rörande hur man kan
såväl bevara som skydda traditionell kunskap.
Detta syftar på distinktionerna i den engelska
texten mellan ”preserve” and ”protect”. Med
”preserve” (bevara) menas hur man kan rädda
kunskapen och lokalsamhället till eftervärlden
och med ”protect” (skydda) syftar man på hur
kunskapen ska skyddas undan tredje parts otil�
låtna utnyttjande. Utredningsuppdragets tredje
punkt är inriktad på en analys av möjligheterna
och behovet att immaterialrättsligt skydda tra
ditionell kunskap och lyder därför:
en analys som visar om det finns ett
behov att skydda traditionell kunskap i
Sverige, och i så fall föreslå lämplig form
för detta. Om förslagen berör Patentoch registreringsverkets eller Statens
växtsortsnämnds ansvarsområden bör
samråd ske med dessa myndigheter.”

Ett skydd av traditionell kunskap och/eller
traditionella kulturyttringar kan enligt ”Intergo
vernmental Committee on Intellectual Property
and Genetic Resources, Traditional Knowledge
and Folklore” inom WIPO (World Intellec
tual Property Organization) inbegripa två olika
strategier: ett positivt skydd (att på olika sätt
främja ett lokalt nyttjande inom samhället och
därigenom dra nytta av möjligheterna samtidigt
som tredje part hindras), vilket alltså gynnar ett
bevarande av kunskapen, eller defensivt skydd
(att skydda otillåtet utnyttjande av tredje part
genom att använda sig av patent-, varumärkeseller upphovsrätt), vilket alltså innebär att skydda
kunskapen (WIPO/GRTKF/IC/5/12). Man har
i internationella sammanhang exempelvis använt
sig av varumärkesskydd (Trademarks Act). In

dianstammen Snuneymuxw First Nation i Kanada
lyckades skydda tio symboler från ålderdomliga
hällmålningar genom att använda sig av varumär
kesskydd [WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2, Annex
I] (WIPO/GRTKF/IC/5/12, s. 12). På samma
sätt har man använt sig av upphovsrätt (Copy
right Act) för att säkra olika lokalsamhällens rätt
till visa typer av traditionsbaserade konstnärliga
verk, t.ex. träsniderier, skulpturer, sånger och sil
verslöjd [WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2, Annex
I] (WIPO/GRTKF/IC/5/12, s. 8).
Inom EU finns olika former av namnskydd
(se www.slv.se). De är SUB, skydd av ursprungs
beteckningar, vilket är strängast, där framställ
ning av råvaror och produktion måste ske inom
ett område, SGB, skydd av geografiska beteck
ningar, där det räcker att produktionen sker inom
det geografiska området, råvarorna kan komma
från annan plats och GTS, garanterat traditionell
specialitet, särartsskydd där det enbart är själva
receptet som är skyddat.
Ursprungsbeteckning avser produkter som
har ett mycket nära samband med den region
vars namn de bär. För att kunna använda en
skyddad ursprungsbeteckning (SUB) bör föl
jande två villkor vara uppfyllda: Framställningen
av råvarorna och deras beredning till färdig
produkt bör äga rum i det begränsade område
vars namn produkten bär. Produktens kvalitet
eller egenskaper bör helt eller väsentligen bero
på den geografiska omgivningen på produktens
ursprungsplats. Med geografisk omgivning kan
förstås naturliga och mänskliga faktorer, t.ex.
klimat, jordmån samt lokal sakkunskap och
tradition. Det bör således finnas ett objektivt
och mycket nära samband (”väsentligt eller helt”)
mellan produktens kvalitet och dess geografiska
ursprung. I förordningen föreskrivs undantag
till dessa stränga villkor. Det finns två undantag
till villkoret att produktens namn bör beteckna
ett exakt begränsat område, varifrån produkten
härrör, nämligen:
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Ett icke-geografiskt namn på en produkt kan
registreras, om den enligt tradition har anknyt
ning till ett bestämt geografiskt område (Det är
likaså möjligt att registrera ett geografiskt namn
som enligt tradition förknippas med en bestämd
produkt, även om detta namn inte betecknar
det exakta område där produkten nu framställs.
Såsom undantag kan detta geografiska namn
beteckna antingen ett helt annat område eller
ett mycket större område).
Geografisk beteckning (SGB) omfattar även
de produkter som förknippas med den region
vars namn de bär. Detta samband är dock mindre
eller av en helt annan typ än för ursprungsbeteck
ning. En produkt med geografisk beteckning bör
likaså uppfylla följande två villkor: Den bör vara
framställd i det geografiska område vars namn
den bär. I motsats till ursprungsbeteckningen
är det tillräckligt om en av produktionsfaserna
har ägt rum inom det begränsade området. De
råvaror som används i produktionsprocessen kan
härröra från en annan region. Dessutom bör det
existera ett samband mellan produkten och det
område vars namn den har. Denna egenskap bör
inte som vid ursprungsbeteckning överväga el
ler vara fullständig utan ett flexiblare påvisbart
samband medges (I en geografisk beteckning kan
sambandet bestå av enbart produktens rykte, om
detta motiveras av dess geografiska ursprung.
I detta fall är produktens egenskaper inte av
görande. Det räcker helt enkelt att produktens
namn åtnjuter ett speciellt rykte som grundar sig
just på dess ursprung vid begäran om registre
ring. Denna bestämmelse grundar sig på över
tygelsen om att en geografisk beteckning också
kan åtnjuta skydd även om det inte kan påvisas
att en produkts specifika egenskaper beror på
förhållanden i ursprungsregionen. En geografisk
beteckning kan i verkligheten åtnjuta ett högt
anseende och utgöra ett betydande argument för
att kunna finna och bibehålla kunder.).
Det förekommer också en grupp namn som
av princip inte kan registreras som skyddade geo
grafiska beteckningar (SUB) eller som skyddade
ursprungsbeteckningar (SGB). Detta avser gene
riska namn. För att undvika osäkerhet definieras
i förordningen vad det innebär att ett generiskt
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namn inte får registreras. Med ”generiskt namn”
avses namnet på en produkt som, även om den
har samband med den plats eller den region där
den från början framställdes eller marknadsför
des, har blivit den allmänna benämningen på en
produkt. Ett geografiskt namn bör vara allmänt
spritt och karakterisera en kategori av identiska
produkter och inte nödvändigtvis härröra från
den region som namnet anger.
Registreringen inleds på frivilligt initiativ av
berörda producenter och genom upprättandet
av en registreringsansökan. Även om registrering
och hela den administrativa processen är gratis
skulle den småskaliga verksamheten stimuleras
och gynnas om ett organ skapades som kunde ge
stöd och råd när man vill ha en vara skyddad.
Inför mötet ”Workshop of traditional
knowledge and biological diversity” i Madrid
1997 upprättade den exekutiva sekreteraren
en skrivelse (UNEP/CBD/TKBD/1/2) med
riktlinjer för hur sekretariatet såg på artikel 8j.
I denna nämns ”Customary use of Biological
Resources In Accordance With Traditional
Cultural Practices”
I traditionellt bruk av biologiska resurser
måste man även inkludera de andliga
och ceremoniella dimensionerna av
sådant nyttjande och inte enbart de
strikt ekonomiska och uppehälleliga
funktionerna. Sådant användande
inbegriper också restriktioner enligt
sedvanerätten, vilka måste respekteras som
en nödvändig del för en kulturs överlevnad.
Även om metoderna att samla in eller fånga
olika arter förändras över tid på grund av
introduktionen av nya tekniker, så är det
den traditionella avsikten med insamlandet
som är huvudsaken när man ska bedöma
traditionellt bruk av biologiska resurser och
olika traditionella sedvänjor.
När man i samband med implementeringen
av artikel 10 ska ta hänsyn till termerna
”så vitt möjligt och om så är lämpligt” kan
det också anses lämpligt att man inom
den nationella lagstiftningen möjliggör
för traditionellt nyttjande i enlighet med
kulturella sedvänjor.

Detta kan ses som uppmaningar att med
samhällets stöd möjliggöra ett bevarande av
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sedvänjorna genom att främja kulturen. Man
har i dessa sammanhang också diskuterat öm
sesidigt godkännande (Mutually Agreed Terms) och
i förväg lämnat informerat medgivande (Prior
Informed Consent).
För att ytterligare sätta detta i relation till den
internationella utvecklingen kan vi referera till de
klarationen som togs vid ”UNESCO Symposium
on the protection of traditional knowledge and
expressions of indigenous cultures in the Pacific
Islands, Noumea, 15–19 February 1999”. Den
första delen av deklarationen skildrar definitioner
av traditionell kunskap (i och för sig vad gäller
ursprungsbefolkningar på öarna i Stilla havet):
Traditionell kunskap och kulturella
uttryck hos ursprungssamhällen definieras
på de sätt som ursprungssamhällena
väljer, vilka är uttryck för den världssyn
som ursprungsbefolkningarna i Stilla
havsområdet. Traditionell kunskap och
kulturella uttryck är all kunskap och alla
uttryck skapad, samlad eller inspirerad
(tillämpad, naturlig eller abstrakt) för
att främja det fysiska och psykiska
välbefinnandet hos ursprungsbefolkningar
i Stilla havsområdet. Sådan kunskap
och sådana kulturyttringar förs från en
generation till en annan för att förhöja,
bevara och föreviga folkens identitet,
välbefinnande och rättigheter. Denna
kunskap och dessa yttringar inkluderar, men
begränsar sig inte till:
”• andlig kunskap, andliga, etiska och
moraliska värden,
”• de sociala institutionerna (släktskap,
politik och traditionell rättvisa),
”• danser, ceremonier, rituella
föreställningar och sedvänjor,
”• lekar och idrotter,
”• musik,
”• språk,
”• namn, berättelser, traditioner, sånger i
berättandet,
”• land och hav och luft,
”• alla platser av kulturell betydelse och
orubblig kulturell egendom och därtill
hörande kunskap,
”• kulturella landskapsresurser,
”• traditionell resursförvaltning inklusive
traditionella insatser för bevarande,

”• alla materiella föremål och flyttbar
kulturell egendom,
”• all traditionell kunskap och yttringar
av ursprungliga kulturer, som förvaras i ex
situ-samlingar,
”• kvarlevor efter förfäder och mänskligt
genetiskt material,
”• vetenskaplig, agrikulturell, teknisk och
ekologisk kunskap och det kunnande som
krävs för att nyttja denna kunskap (inklusive
den som hör till sedvänjor kopplade till
resursutnyttjande och klassificeringssystem),
”• former, delar och detaljer av mönster
(design),
”• alla typer av permanent
dokumentation av aspekter på traditionella
ursprungskulturer (inklusive vetenskaplig
och etnografiska forskningsrapporter,
uppsatser och böcker, fotografier, digitala
bilder, film- eller ljudinspelningar).

Traditionell kunskap i artikel 8j:s sammanhang
kan således inbegripa en stor mängd olika typer
av kunnande, värderingar, fenomen, etc.
Från Rio-konferensen kom även ett uttalande
om skötsel, bevarande och hållbart bruk av
skogen (A/CONF.151/26, Vol. III) och i den
tolfte principen (12d) kommenterades också
nyttan av traditionella kunskaper och frågorna
rörande respekt och rättvis vinstdelning:
Lämplig inhemsk kapacitet och lokal
kunskap rörande bevarandet och den
hållbara utvecklingen av skogar ska
genom institutionellt och finansiellt
stöd och i samarbete med människor
i det berörda lokalsamhället erkännas,
respekteras, dokumenteras, utvecklas
och om så är lämpligt inkluderas i
implementeringsprogram. Vinster från
nyttjandet av sådan inhemsk kunskap ska
därför delas rättvist med sådana folk.

Även FN:s kommission för mänskliga rättigheter
inkluderar frågor om ursprungsbefolkningarnas
rättigheter och har för ändamålet inrättat en
särskild arbetsgrupp ”Working Group on In
digenous Populations” för dessa diskussioner.
Dessutom har FN via ”United Nations Develop
ment Programme” (UNDP) utvecklat ”Guideli
nes for support to indigenous peoples” utifrån
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ILO Convention No. 169 och ”Draft Declara
tion on the Rights of Indigenous Peoples” från
”Working Group on Indigenous Populations”.
Den tjugoandra paragrafen lyder:
Projekt som samlar in, använder och/
eller baseras på ursprunglig traditionell
kunskap bör inkludera insatser som
främjar erkännandet av denna kunskap
som ”intellektuell egendom”, samt
insatser som förebygger spridandet av
denna kunskap utan i förväg lämnat
informerat medgivande från ”ägarna” eller
utan bekräftelse eller kompensation till
traditionsbärarna av denna kunskap.

Vid tredje partsmötet genomfördes även ingå
ende diskussioner rörande vilka immaterialrätts
liga system som kan vara relevanta med avseende
på artikel 8j. Utgångsmaterialet redovisades i
dokumentet ”The Impact of Intellectual Pro
perty Rights System on the Conservation and
Sustainable Use of Biological Diversity and the
Equitable Sharing of Benefits from its Use”
(UNEP/CBD/COP/3/22). Enligt beslut II/12
från COP2 rekommenderades en preliminär stu
die av hur immaterialrättsliga system (intellectual
property rights) påverkar bevarandet och det håll
bara nyttjandet samt den rättvisa fördelningen
av vinster. Detta för att bättre kunna förstå hur
man exempelvis ska implementera artikel 16.5.
En artikel som avsågs fokusera på:
(i) att utveckla kunskapen om de kopplingar
som finns mellan immaterialrätt och
skyddandet och bevarandet av traditionell
kunskap och sedvänjor hos ursprungs- och
lokalsamhällen och immaterialrätternas
möjliga roll att uppmuntra till rättvis
fördelning av eventuella vinster som kan
uppkomma ur användandet av sådan
kunskap eller sedvänja: och
(ii) inbjuda regeringar och andra
intressenter att skicka in fallstudier
rörande immaterialrätter i processen med
tekniköverföring, speciellt vad gäller deras
roll i samband med biotekniköverföring.

Den första av dessa två punkter är intimt för
knippad med arbetet med tillämpningen av arti
kel 8j. Konventionen erkänner att kunskap och
sedvänjor hos ursprungliga och lokala samhällen
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med traditionella livssätt som är relevanta för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av biolo
gisk mångfald är av stor vikt för uppfyllandet av
konventionens syften. Detta beror på att sådana
kunskaper och sedvänjor grundas på insikter rö
rande biologiska resurser och ekosystem som
kan och bör utgöra en bas för den vetenskapliga
utvecklingen av hållbart nyttjande och bevarande
av biologisk mångfald. Även om dagens imma
terialrättsliga system kan vara ett incitament till
att bevara traditionell kunskap och traditionella
levnadssätt anser många att systemens brister
riskerar att erodera bort traditionell kunskap och
traditionella grödor och husdjursraser. Man me
nade att de befintliga immaterialrättsliga syste
men gynnade ett kommersiellt användande utan
rättvis vinstfördelning. I vissa fall är det emel
lertid inte kunskaperna som kan ge utrymme
för vinster utan den biologiska mångfalden som
förekommer på det ursprungliga eller lokala sam
hällets territorier. En biologisk mångfald som i
många fall är gynnad av samhällets traditionella
levnadssätt.
”Ad Hoc Open-ended Inter-Sessional
Working Group on Article 8(J) and Related
Provisions of the Convention on Biological
Diversity” sammankom för andra gången i
Montreal, Kanada, 4–8 februari 2002 hade
den exekutiva sekreteraren utarbetat en särskild
skrivelse rörande skydd av traditionell kunskap
”Assessment of the effectiveness if existing
subnational, national and international instru
ments, particularly intellectual property rights
instruments, that may have implications on the
protection of the knowledge, innovations and
practices of indigenous and local communities”
(UNEP/CBD/WG8J/2/7). Denna låg till grund
för materialet som sedan presenterades inför det
sjätte partsmötet i Haag 2002. Tankegångarna i
det materialet (UNEP/CBD/COP/6/20) gick
enligt följande:
Ursprungs- och lokalsamhällen ska kunna
delta fullständigt och effektivt i processen
bakom konsekvensbedömningar. Den
biodiversitetsrelaterade traditionella
kunskapen hos ursprungs- och
lokalsamhällen ska tillämpas vid sidan
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av vetenskapliga metoder och tekniker i
arbetet med konsekvensbedömningar.
(–––)
I frånvaron av legala mekanismer
för att skydda traditionell kunskap,
innovationer och sedvänjor ska
ursprungs- och lokalsamhällen om
de så önskar definiera sina egna
protokoll för tillgång och nyttjande av
traditionell kunskap i processen rörande
konsekvensbedömningar. Regeringar bör
om nödvändigt medverka och understödja
sådana initiativ i enlighet med sin nationella
lagstiftning (UNEP/CBD/COP/6/20).

Vid sjätte partsmötet godkändes också ”Draft
guidelines for the conduct of cultural, en
vionmental and social impact assessments
regarding developments proposed to take
place on sacred sites and in lands and waters
occupied or used by indigenous and local
communities” (UNEP/CBD/WG8J/2/6)
för ytterligare vidareutveckling. I dessa
framgår det att:
19. De immaterialrättsliga aspekterna
på ursprungs- och lokalsamhällenas
biodiveritetsrelaterade traditionella
kunskap, innovationer och sedvänjor ska
respekteras i alla sammanhang rörande
utvecklingsprojekt. Sådan kunskap ska bara
användas efter i förväg lämnat informerat
medgivande av traditionsbärarna och
omfattande av ömsesidigt godkännande
med hänsyn taget till rättvis fördelning
av eventuella vinster som uppkommer av
användandet av sådan kunskap. Detta bör
omfattas av legalt bindande kontrakt.
20. I frånvaro av legala mekanismer för att
skydda traditionell kunskap, innovationer
och sedvänjor bör ursprungs- och
lokalsamhällena utveckla egna protokoll
för tillgång och användning av deras
traditionella kunskap i processer för
konsekvensbdömningar. ( – – – )
21. I utvecklandet av ursprungs- och
lokalsamhällens protokoll för att säkerställa
ägandeskap, skydd och kontroll av den
egna kunskapen och teknikerna som
kan användas i konsekvensbedömningar
kan dessa samhällen behöva tillgång till
vetenskaplig och juridisk rådgivning.

Av immaterialrättsliga skäl måste man enligt
WIPO dela upp frågan om traditionell kunskap
och traditionella kulturyttringar i tre delar, tra
ditionell kunskap, traditionell kulturyttring samt
kännetecknande symboler. Traditionell kunskap
måste vara kunskap eller kunnande i allmänhet,
men med traditionella karaktärer. Ett skydd av
traditionell kunskap skulle därför enligt WIPO
skydda kunskapen som sådan och hindra ickeauktoriserad användning av den, vilket skulle
inkludera icke-auktoriserat offentliggörande av
hemlig eller helig traditionell kunskap. Traditio
nella kulturyttringar skulle å andra sidan skyddas
som uttrycksform och inte baserat på sitt inne
håll. Symboler som är kännetecknande för en
lokalbefolkning skulle kunna skyddas genom ex
empelvis äkthetsintyg, certifieringar eller förbud
mot icke-auktoriserat bruk av speciella termer
eller symboler (WIPO/GRTFK/IC/5/12).
”Sub-Commission on the Promotion and
Protection of Human Rights”, en underavdel
ning till Kommissionen för mänskliga rättighe
ter, gav ett seminarium i Geneve 28 februari–1
mars 2000 vilket resulterade dokumentet ”Re
port of the seminar on the draft principles and
guidelines for the protection of the heritage of
indigenous people” (E/CN.4/Sub.2/2000/26).
I dessa riktlinjer om ursprungsbefolkningars
kulturarv nämns följande:
27. Alla forskare och akademiska
institutioner ska inom sin kompetens vidta
åtgärder för att ge ursprungsbefolkningar
och deras samhällen fullständiga
inventeringar av vilken kulturell egendom
och dokumentation av ursprungsfolks
kulturella arv som de har i sin besittning.
28. Forskare och akademiska
institutioner ska återbörda alla element
av ursprungsfolks arv till de traditionella
ägarna vid förfrågan eller upprätta formella
överenskommelser med de traditionella
ägarna rörande delat ägande, nyttjande och
tolkning av deras arv.
30. Forskare och akademiska institutioner
skall undvika att involvera sig någon
undersökning rörande tidigare obeskrivna
arter eller kultiverade växtsorter, djur
eller mikroorganismer, eller naturligt
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förekommande läkemedel, utan att
först försäkra sig om tillfredställande
dokumentation att proverna har insamlats
efter medgivande av de traditionella ägarna.
31. Forskare får inte publicera resultat som
har tagits fram ur ursprungsbefolkningars
kunskap eller som baserats på flora, fauna,
mikroorganismer eller material som har
återfunnits tack vare ursprungsbefolkningar
om man inte tydligt pekar ut
traditionsbärarna samt inhämtar deras
godkännande att få citera eller publicera.
Dessutom ska kompensation ges när
kommersiella vinster kommer av sådana
resultat.
(–––)
36. Marknaden och företag ska försäkra
sig om att ha fått frivilligt i förväg
lämnat, informerat medgivande från
ursprungsbefolkningen innan man
ingår överenskommelser rörande
rättigheter att upptäcka, dokumentera
och använda tidigare icke-beskrivna
arter eller domesticerade former av
växter, djur eller mikroorganismer eller
naturligt förekommande läkemedel.
Alla överenskommelser ska försäkra
ursprungsbefolkningarna rätten att vara de
primära förmånstagarna av kommersiellt
nyttjande.
(–––)
40. Alla former av turism som baseras på
ursprungsbefolkningarnas kulturarv måste
begränsas till sådana aktiviteter som har
fått formellt godkännande från folket eller
samhället i fråga, samt genomförs under
deras överinseende och kontroll.
(–––)
47. Regeringarna måste försäkra sig
om att läroplanerna för skolor och
att läroböckerna visar förståelse och
respekt för ursprungsbefolkningars
kulturarv och historia samt erkänner
ursprungsbefolkningarnas bidrag till den
kulturella mångfalden.

Det kan vara av yttersta vikt i detta sammanhang
att ha denna bakgrund till hur tongångarna går
internationellt sett rörande dessa frågor även
om det idag inte har nått fram till klara legalt
bindande överenskommelser.
Frågorna rörande rättigheter till kunskap
och genetiska resurser har länge varit en svår
löst fråga, men Konventionen om biologisk
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mångfald räknas ofta som en bidragande orsak
att göra ärendet mer omöjligt att lösa. År 1993
samlades 28 personer från 19 olika länder för
att informellt diskutera en möjlig lösning. Dessa
personer representerade ett antal olika akade
miska discipliner och en mängd olika typer av
organisationer. Detta blev upprinnelsen till Crucible Group (crucible=smältdegel), som sedermera
har utökats med fler personer representerande
fler länder. Dessa diskussioner ledde fram till
den gemensamma boken ”Seeding solutions.
Volume 1. Policy options for genetic resources:
People, Plants and Patents revisited” (Crucible
Group, 2000), som bl.a. gör jämförelser mellan
de immaterialrättsliga processernas påverkan
på traditionell respektive vetenskaplig kunskap.
Om de mer långtgående kraven för skydd av
ursprungliga och lokala samhällens kunskap til�
lämpas framhölls det att det kanske skulle kunna
jämföras med om uppfinnare skulle få tidsobe
gränsade rättigheter för sina uppfinningar, dvs.
ett patent är giltigt under en begränsad tid medan
traditionell kunskap ska skyddas för evigt. Frågor
rörande vad som är den ursprungliga upptäck
ten (kunskapen) i varje enskilt fall och vem som
gjorde den samt vad som bör betraktas som
allmängiltig kunskap är spörsmål som sannolikt
aldrig går att besvara. Målet med boken var att
allsidigt belysa de aktuella frågeställningarna.
Crucible group publicerade sedan ”Seeding
solutions. Volume 2. Options for national laws
governing control over genetic resources and
biological innovations” (Crucible Group, 2001).
Detta är en översikt över ett antal befintliga na
tionella lagstiftningar och tankarna bakom dem
samt förslag till möjliga lösningar med sui generissystem. Denna är oerhört viktig i den fortsatta
diskussionen om immaterialrättsliga eller andra
skydd av traditionell kunskap.

9.2. Immaterialrättsliga
frågeställningar
Patent är en form av immaterialrättslig lösning
för att markera intellektuell äganderätt. Andra
metoder är med hjälp av varumärken, copyright,
geografiska angivelser eller växtsorter. För tradi
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tionsbärare av traditionell kunskap har de imma
terialrättsliga metoderna snarast orsakat problem
än lösningar. De fungerar bäst för de företag som
ägnar sig åt biopirateri, dvs. otillåtet utnyttjande
av biologiska resurser och traditionell kunskap.
Immaterialrättssystemet är konstruerat för att
hjälpa individer vars uppfinningar behöver skyd
das för att kunna utvecklas kommersiellt. Det
kvarstår ändå att de är tämligen dåligt anpassade
till traditionell kunskap som ägs kollektivt, vars
innovationer har skapats under flera generatio
ner och som inte berättigas av kommersiella skäl
utan baseras på ekologisk förståelse och social
innebörd. Genom att skydda enstaka detaljer i
det traditionella kunskapssystemet åstadkoms
en fragmentering av kunskapen. Samtidigt till
erkänns äganderätten till den traditionella inno
vationen till enstaka individer, vilket kan orsaka
social splittring i lokalsamhället. Slutligen har det
konstaterats att immaterialrätter används för att
sätta gränser för det kommersiella utnyttjandet,
vilket tyvärr i slutändan innebär att kunskapen
lättare kommer ut på den globala marknaden
(Nakashima & Roué, 2002).
Sverige har redan ett nationellt program för
växtgenetiska resurser (Programmet för odlad
mångfald; POM) och ett nationellt program för
husdjursgenetiska resurser är under utveckling.
Vad gäller Programmet för odlad mångfald
har detta genom sitt samarbete med Nordiska
genbanken garanterat fri tillgänglighet till det
insamlade växtmaterialet. Hur det blir med det
genetiska materialet rörande husdjuren återstår
att se när ett nationellt program har inrättats.
Det är således inte nödvändigt i denna utredning
att ta ställning till artikel 8j:s immaterialrättsliga
frågor rörande rätten till den vilda, semidomesti
cerade eller domesticerade genetiska resurs som
är kopplad till ursprungs- och lokalsamhällens
påverkan på sin omgivning, dvs. folkets egen
dom. Vidare bör man också iaktta och invänta
slutsatser från de diskussioner som sker inom
WIPO rörande immaterialrätt, genetiska resur
ser, traditionell kunskap och folklore.
Mångfaldskonventionen är i princip den
första internationella konvention som vid

sidan av parter (= signerande stater) också
specifikt (i artikel 8j) lyfter fram särskilda un
dergrupper inom en stat: traditionella grupper/
ursprungsbefolkningar och deras kunskaper och
förvaltning av biologisk mångfald/genetiska
resurser. Konventionen ger därmed parterna
möjlighet och skyldighet att i sin nationella
lagstiftning skydda denna kunskap.
Traditionell kunskap i Sverige är inte på ett
självklart sätt kopplat till de juridiska regelver
ken eller det legala skyddet. I gamla Jordabalken
brukades emellertid bl.a. ordet sedvanerätt för
att beakta uråldriga lokala regler för naturre
sursnyttjande, vilka hade påverkats i och med
genomförandet av omfattande skiftesreformer
i Sverige under 1800- och 1900-talen. I vissa fall
är dylika sedvanerättsliga regler ännu gällande
t.ex. rörande fiskerättigheter inom skärgårdsbyar
som genomgick storskifte i början av 1800-talet
och sedermera endast perifert ytterligare regle
rats genom fiskestadgor och fiskelagar (enskilt
fiskevatten/allmänt fiskevatten) framför allt
under 1930-, 1950- och 1970-talen.
Sedvanerätten ligger också delvis kvar vad
gäller rätten till skogsbete och nyttjande av all
männingar. I Sverige är det främst samernas kul
tur och ekonomi med däri liggande traditionell
kunskap som har varit intressanta att diskustera
rörande juridiskt skydd utifrån artikel 8j. I det
sammanhanget handlar det främst om skydd av
två särdrag i den samiska kulturen: jojken och
mönsterskydd för dräkt- och hemslöjd. Legalt
skydd av dessa finns delvis redan genom den
svenska lagstiftningens regler om upphovsrätt
respektive mönsterskydd. Praxis har dock vi
sat att det ur legal synpunkt kan vara svårt att
hävda denna rätt eftersom gränsdragningar mot
allmängiltig kunskap / kunskapens allmänning
normalt rör juridiska personer/företag eller
enskild individ. I samekulturens fall handlar
det om mer kollektiva rättigheter, där ägaren till
rättigheterna inte enkelt kan avgränsas. Frågor
om intrång i upphovsrätt och mönsterskydd blir
därför grannlaga. Även om en mer preciserad
lagstiftning skulle införas för samernas del åter
står frågan om efterlevande/tillämpning och
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möjligheter till effektiva sanktioner vid intrång.
Några tydliga rättsfall i Sverige synes för närva
rande inte finnas att falla tillbaka på.
Vid sidan om samerna förekommer ett antal
lokalsamhällen, ofta kopplade till vissa typer av
traditionella näringar, som besitter kunskaper
vilka skulle kunna betraktas som skyddsvärda.
Det kan handla om exempelvis skärgårdsfiskare,
fäbodbrukare och andra småbrukare, men också
om personer med särskilda kunskaper, t.ex. slöj
dare. Ett problem eller begränsande faktor i detta
sammanhang är att vi i Norden har haft ett gan
ska stort interkulturellt kunskapsutbyte. Det är
därför tämligen svårt att avgöra vilken kunskap
som tillhör vilken grupp eller vilka kulturella ut
tryck som är unik för en särskild kultur. I vilken
utsträckning skiljer sig hantverkskunnandet i
samisk hornslöjd från det som har praktiserats i
södra Sverige? Finns det fundamentala skillnader
mellan den samiska jakten och den som ättling
arna till de norrländska nybyggarna praktiserar?
Skiljer sig kunskaperna förknippade med skär
gårdsfiske med de som används vid traditionellt
insjöfiske? Finns det motsvarigheter till sikhåv
ningen i Kukkolaforsen eller Stockholmsströms
norsfiskare på andra håll i landet och på vilka sätt
skiljer sig deras kunskaper åt?

9.3. Sammanfattning och slutsatser
Att skydda traditionell kunskap är ett svårt och
stundom mycket infekterat område. World In
tellectual Property Organization har fått mång
faldskonventionens uppdrag att utreda frågan
rörande skydd av traditionell kunskap och
folklore. Vi har i vårt uppdrag valt att inte gå in
på genetiskt material. Inte heller frågor rörande
lantraser och -sorter tas upp eftersom de främst
är frågor för ett husdjursgenetiskt program res
pektive Programmet för odlad mångfald. Tradi
tionell kunskap är ofta specifikt förknippad med
en särskild naturmiljö och kan inte automatiskt
överföras till andra områden utan särskild an
passning. Det är få platser där exempelvis Kuk
kolaforsens traditionella sikhåvning kan bedrivas.
Det kommer sannolikt inte heller att leda till
någon kommersialisering på annat håll varför
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traditionsbärarna inte kommer att behöva kom
penseras. Å andra sidan förekommer redan att
”tomteland” och andra turistanläggningar anläg
ger romantiskt förvanskade fäbodar för att locka
gäster. Vissa traditionella uttryck och kunskaper
kanske i förekommande fall skulle behöva något
direkt skydd, men för närvarande bedömer vi
generellt sett att kunskapen rörande exklusivite
ten av traditionell kunskap är otillräcklig varför
en nationell kartläggning är en förutsättning för
att säkerställa en korrekt hantering. Risken finns
annars att man ger ett lokalsamhälle rätten till en
traditionell kunskap som har en större spridning
och att andra grupper förfördelas. Det vore av
värde med ett nationellt register över traditio
nell kunskap, innovationer och sedvänjor för att
kunna identifiera eventuella exklusiviteter.
I samband med tredje mötet med ”Ad Hoc
Open-ended Working Group on Article 8(j) and
Related Provisions” i december 2003 diskutera
des erfarenheter och utveckling av ett sui generisskydd av traditionell kunskap, innovationer och
sedvänjor. En del parter hade till mötet lämnat
in fallstudier rörande sina erfarenheter av olika
tillvägagångssätt, vilka hade sammanställts av
sekretariatet. Ett sätt att hantera ärendet var
inrättandet av register/databaser. Dessa kunde
hanteras på nationell eller lokal nivå. Sådana
register har inrättats i bl.a. Indien, Peru, Filippi
nerna, Australien och Nya Zeeland. Dessa sköts
av lokalsamhällena eller särskilda samhällsgrup
per för deras egen skull. Registren kan fylla ett
antal syften, exempelvis:
a) bevarande och skydd av traditionell
kunskap genom uppteckning och
dokumentering;
b) skydd mot otillåtet godkännande
av immaterialrätter (stundom kallat
”biopirateri”) genom att bevisa att
kunskapen redan var känd;
c) öka medvetenheten hos samhället om
värdet av traditionell kunskap
d) uppmuntra till långsiktigt bevarande
och främjande av biologiska resurser och
kunskap relaterat till dem;
e) tillhandahålla information till intressenter
som för en avgift kan vara intresserade av
att få tillgång till uppgifter ur registret;
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f) att kunna användas som en del
i ett juridiskt system att förfäkta
immaterialrätt över traditionell
kunskap (t.ex. ett nationell sui generissystem för att skydda ursprungs- och
lokalbefolkningars kunskap).
I de händelser som en viss traditionell kun
skap redan är allmänt känd så kan register el
ler databaser underlätta igenkännandet för att
förhindra exempelvis otillåtet patenterande av
den, men i de fall som den är hemlig kan ett
inkluderande i ett register vara förödande om
inte tillräckliga åtgärder görs för att skydda
den. I funderingarna hur sådana register skulle
fungera har man konstaterat att lokala register
på lokalsamhällesnivå skulle kunna innehålla
känslig information av teknisk och kulturell
natur, medan nationella register skulle kunna
vara fokuserade på teknisk information som
skulle kunna assistera nationella patentorgan
att undvika att bevilja patent för uppgifter
som redan är lokalt kända. Till båda dessa
register skulle man enligt sekretariatet kunna
knyta ett sammanhållet sui generis-system.
Det behövs emellertid ett särskilt organ som
bevakar frågor rörande tillgång till uppgifter
och eventuella frågor om vinstdelning utifrån
ursprungs- och lokalsamhällenas intressen
(UNEP/CBD/WG8J/3/7).
Centrum för biologisk mångfald bedömer att
det idag sannolikt inte behövs något nytt system
för att skydda traditionell kunskap, men frågan är
om kunskapsläget om den nordiska situationen
är tillräckligt belyst. Vi utesluter därför inte att
undantag mot detta ändå kan finnas.
Slutsatser:
• I det svenska arbetet inom WIPO:s ”Intergo
vernmental Committee on Intellectual Property
and Genetic Resources, Traditional Knowledge
and Folklore” med dessa frågor har hittills en
dast samer inkluderats som ”ursprungs- och lo
kalsamhällen med traditionella livssätt”, vilket
innebär ett ignorerande av en betydande mängd
lokalkunskap och traditionella kulturyttringar
från lokalsamhällen i andra delar av landet.

• Det behövs sannolikt inte något nytt system för
att skydda traditionell kunskap, men frågan är om
kunskapsläget om den nordiska situationen är
tillräckligt belyst så vi utesluter inte att undantag
ändå kan finnas.
• Merparten av den traditionella kunskapen i
Norden är interkulturell varför det är svårt att
utpeka speciella ägare. Det vore av värde med
ett nationellt register över traditionell kunskap,
innovationer och sedvänjor för att kunna iden
tifiera eventuella undantag från detta.
• Den konstnärliga delen av den traditionella
kunskapen bör kunna varumärkesskyddas, vilket
till viss del redan har gjorts. Exempelvis arbetar
man med duodjimärket för att skydda den äkta
sameslöjden. Problemet är att detta skydd inte
har anammats av alla samiska slöjdare och att
icke-samer har kopierat märket och använder
det, vilket inte tillräckligt beivras.
• Vissa specifika symboler bör kunna skyddas
som logotyper, vilket även har gjorts interna
tionellt.
• Inom EU förekommer olika former av namn
skydd. Registreringen inleds på frivilligt initiativ
av berörda producenter och genom upprättandet
av en registreringsansökan. Även om registre
ring i sig och hela den administrativa processen
är gratis skulle den småskaliga verksamheten
stimuleras och gynnas om ett organ skapades
som kunde ge stöd och råd när man vill ha en
vara skyddad. CBM och Livsmedelsverket bör
ta initiativ i frågan.
Centrum för biologisk mångfald föreslår att:
a man i det fortsatta nationella arbetet rörande
WIPO:s ”Intergovernmental Committee on
Intellectual Property and Genetic Resources,
Traditional Knowledge and Folklore” möjlig
gör deltagandet av representanter även för
andra lokala samhällen med traditionella
livssätt som kan vara relevanta som tradi
tionsbärare i enlighet med artikel 8j.
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b i det sammanhanget bör regeringen notera
att arbetsprogrammet betonar att parterna
(regeringarna) samt internationella, regionala
och nationella organisationer ska bistå med
finansiellt stöd för att möjliggöra imple
menteringen av programmet. Många av de
organisationer som representerar represen
tanter för traditionella näringar inom lokal
samhällen har inte egna medel som möjliggör
deltagande i sådana processer eller nationella
samverkansgrupper.
c det inrättas ett frivilligt nationellt register
över traditionell kunskap, innovationer
och sedvänjor, som kan användas för att
ytterligare utreda behovet av särskilt skydd
av sådan kunskap samt även motverka att
annan part ska kunna ta patent på denna.
Uppgifter i detta register bör vara lämnat
efter i förväg lämnat informerat och frivil
ligt medgivande och ska hanteras på ett sätt
som motsvarar ömsesidig överenskommelse
med uppgiftslämnaren och den grupp denne
representerar.
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10. Uppdraget och utredningsarbetet
10.1. Uppdraget
Enligt regeringsbeslut (2002-03-21) fick
Centrum för biologisk mångfald (CBM) i
uppdrag att granska Sveriges genomförande
av Konventionen om biologisk mångfald
(CBD) med avseende på användningen av
traditionell kunskap inom naturvården och för
hållbart nyttjande av den biologiska mångfal
den. Uppdraget i sin helhet inbegrep tre olika
deluppdrag och det avsnitt av uppdragstexten
som är relevant för denna del lyder i sin helhet
som följer:
CBD:s artikel 8 har rubriken ’In situbevarande’ och handlar om olika direkta
insatser för att bevara biologisk mångfald
in situ, dvs. i naturligt tillstånd. De senaste
20 åren har natur- och kulturmiljövården
stärkts genom att forskningsfältet
naturvårdsbiologi utvecklats. Artikel 8j
betonar att även traditionella kunskaper och
sedvänjor kan vara relevanta för bevarande
och hållbart nyttjande. Artikeln betonar
vikten av att bevara, stärka, skydda, tillämpa
och sprida sådana kunskaper och sedvänjor.
Sverige har hittills inte funnit skäl att
skydda traditionell kunskap, med undantag
av att visst skydd finns för traditionell
kunskap, bl.a. genom bestämmelser om
exklusiv rätt att hålla renar. Det behöver
därför analyseras om detta förhållningssätt
är förenligt med konventionens intentioner.
Det finns behov av att redovisa
– förslag till hur traditionell kunskap skall
kunna bevaras, stärkas, skyddas och spridas,
samt i ökad utsträckning praktiskt tillämpas,
– förslag om hur det formella och
informella utbildningssystemet kan
användas för att uppnå ovanstående syften,
– en analys som visar om det finns ett
behov att skydda traditionell kunskap i
Sverige, och i så fall föreslå lämplig form
för detta. Om förslagen berör Patentoch registreringsverkets eller Statens
växtsortsnämnds ansvarsområden bör
samråd ske med dessa myndigheter.

Artikel 8 i konventionen handlar specifikt om in
situ-bevarande och punkt 8j lyder i sin helhet:
8j) med förbehåll för dess nationella
lagstiftning respektera, bevara och bibehålla
kunskaper, innovationer och sedvänjor hos
ursprungliga och lokala samhällen med
traditionella livssätt som är relevanta för
bevarandet och det hållbara nyttjandet av
biologisk mångfald, och främja en bredare
tillämpning av dessa, med godkännande
och deltagande av innehavarna av sådana
kunskaper, innovationer och sedvänjor,
samt främja rättvis fördelning av nyttan
som uppkommer vid utnyttjandet av sådana
kunskaper, innovationer och sedvänjor;

Det var huvudsakligen dessa två texter som låg
till grund för uppdragets inriktning och omfatt
ning. I utredningen har vi därför främst fokuserat
oss på sådan traditionell kunskap som kan ha
betydelse för naturvården och in situ-bevarande. I
texten om uppdraget markeras att frågor rörande
lantraser och -sorter är av underordnad betydelse
om dessa inte direkt är intimt förknippade med
traditionell kunskap och denna del av ämnet et
nobiologi är således inte specifikt skildrad. För
uppdraget bedömdes det av intresse att initialt
klarlägga vad som bör ses som de olika gränserna
vad gäller uppgiften.
Inom mångfaldskonventionen används ordet
traditionell kunskap för att beskriva traditionell
kunskap, innovationer och sedvänjor hos ur
sprungliga och lokala samhällen med traditio
nella livssätt som är relevanta för bevarandet och
det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald. I
denna utredning syftar därför termen traditio
nell kunskap på denna definition även om den
fullständiga texten inte står utskriven.
Eftersom uppdraget berör kopplingen mellan
traditionell kunskap och lokalsamhällen så gran
skades först samtliga artiklar i Konventionen om
biologisk mångfald för att utröna vilka av dessa
som berör frågan (kapitel 2.1). Därför inleddes
en genomgång av olika fattade beslut och det
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framtagna arbetsmaterialet under perioden som
har följt undertecknandet av konventionen (2.2).
Det bedömdes även vara intressant att granska
de svenska nationella rapporterna till konventio
nen vad gäller uppgifter rörande artikel 8j (2.3)
samt att översiktligt granska utvecklingen inom
ett antal andra internationella överenskommelser
som har relaterade inriktningar (2.4).
Termerna traditionell kunskap och lokalsamhällen ger utrymme för en mängd olika tolkningar
och det bedömdes därför vara av vikt att för
söka ge dessa en lämplig tolkning vad gäller
de förhållanden som råder i Sverige. Sålunda
ges en inledning till termen traditionell kunskap
kopplat till ämnet etnobiologi (3.1) och vi ger
vidare en förklaring till några av de ursprungliga
och lokala samhällen i Sverige som kan anses vara
berörda av artikel 8j (3.2). I delkapitel (3.3) ger
vi förslag på några specifika svenska situationer
på lokalförvaltning där artikel 8j kan vara aktuell
att överväga.
Den traditionella kunskapens påverkan
på den biologiska mångfalden in situ är den
centrala delen i artikel 8j och det ansågs därför
vara nödvändigt att bedöma dagens tillämpning
av traditionell kunskap inom naturvården (4.2)
och kulturvården (4.3) samt inom två specifika
områden rovdjursförvaltningen (4.4) och vad
gäller skärgårdsfisket.
Det femte kapitlet av utredningen radar upp
information om och synpunkter från olika myn
digheter och organisationer som kan bedömas
vara berörda av en svensk implementering av
artikel 8j.
Två av de centrala delarna i uppdraget var
att bevara och sprida traditionell kunskap och vi
har därför gjort en bedömning av situationen
rörande in situ-bevarande av (6.1) och ex situbevarande av (6.2) samt undervisning och forsk
ning rörande traditionell kunskap, innovationer
och sedvänjor (6.3).
Sjunde kapitlet berör frågeställningarna att
stärka och respektera traditionell kunskap utifrån
konventionens texter och andra internationella
tankegångar. En del relevanta svenska exempel
granskas också.
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Det åttonde kapitlet skildrar situationen för
kvinnors traditionella kunskaper, innovationer
och sedvänjor samt de åsikter som konventionen
har rörande dessa frågors vikt.
Uppdraget handlade även om att begrunda
behovet av utveckling av en ny mekanism för
att skydda traditionell kunskap och utredningens
åsikter rörande detta skildras i nionde kapitlet.

10.2. Utredningsarbetet
Arbetet har inneburit att granska vad mångfalds
konventionen har kommit fram till rörande im
plementeringen av artikel 8j. Därför har konven
tionens dokument gåtts igenom och analyserats.
Därefter har olika svenska politiska dokument
studerats för att få en bild av hur traditionell
kunskap och ursprungs- och lokalsamhällen
tas beaktas. Sedan har arbetet främst inneburit
kontakter med olika möjliga intressenter med
relevanta frågor framför allt i form av enkäter el
ler brev. Samtidigt har vi försökt identifiera vilka
åtgärder som kan uppfylla artikel 8j utifrån de
frågor som berördes i uppdragets formulering.

10.3. Kontaktade myndigheter och
organisationer
Nedan finns en förteckning över myndigheter
och organisationer som vi har kontaktat för
synpunkter i frågan. I de flesta fall har vi an
vänt oss av brev och enkäter eller telefon för
kontakter med de olika myndigheterna och
organisationerna. De olika myndigheterna och
organisationerna har sedan i de flesta fall själva
fått avgöra vilka som är mest lämpade att sköta
kontakten med oss. Tyvärr har dock långt ifrån
alla dessa lämnat synpunkter till Centrum för
biologisk mångfald. Därutöver hade vi också
kontakt med ett antal enskilda personer vilka
inte har listats här.
Myndigheter
Arbetsmiljöverket, Ekelundsv. 16,
171 84 Solna
Banverket, 781 85 Borlänge
Boverket, Box 534, 37123 Karlskrona
Finsk-Svenska gränsälvskommissionen, Box
125, 953 23 Haparanda

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
Fiskeriverket, Box 423, 401 26 Göteborg
Glesbygdsverket, Samuel Permans g. 2,
83130 Östersund
Högskoleverket, Box 7851,
103 99 Stockholm
Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling, JiLU, Torsta, 830 43 Ås
Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm
Livsmedelsverket, Box 622, 75126 Uppsala
Myndigheten för skolutveckling,
Karlbergsv. 77–81, 113 35 Stockholm
Nationalkommittén för Agenda 21
och Habitat, Miljödepartementet,
Miljödepartementet, 103 33 Stockholm
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Box 5405,
114 84 Stockholm
Skogsstyrelsen, Vallg. 8, 551 83 Jönköping
Skolverket, 106 20 Stockholm
SOFI – Språk- och folkminnesinstitutet,
Box 135, 751 04 Uppsala
Statens Jordbruksverk, Vallg. 8,
551 82 Jönköping
SwedBio – Swedish International
Biodiversity Programme, CBM, Box 7007,
750 07 Uppsala
Sveriges Rese- och Turistråd, Box 3030,
103 61 Stockholm
Turistdelegationen, Box 860,
101 37 Stockholm
Verket för högskoleservice, Box 126 15,
112 92 Stockholm
Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald,
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Viltskadecenter, Grimsö forskningsstation,
730 91 Riddarhyttan
Vägverket, Röda vägen 1, 781 87 Borlänge

Länsstyrelser
Länsstyrelsen i Dalarnas län, 791 84 Falun
Länsstyrelsen i Gävleborgs län,
801 70 Gävle
Länsstyrelsen i Västernorrlands län,
871 86 Härnösand
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, S
Hamngatan 3, 40340 Göteborg
Länsstyrelsen i Jämtlands län,
831 86 Östersund
Länsstyrelsen i Kalmar län, Malmbrogatan
6, 391 86 Kalmar
Länsstyrelsen i Norrbottens län,

971 86 Luleå
Länsstyrelsen i Skåne län, Ö. Boulevarden
62 A, 291 86 Kristianstad
Länsstyrelsen i Uppsala län,
Hamnesplanaden 3, 751 86 Uppsala
Länsstyrelsen i Värmland, Våxnäsgatan 5-7,
651 86 Karlstad
Länsstyrelsen i Västerbottens län,
901 86 Umeå
Länsstyrelsen i Östergötlands län,
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping

Kommuner
Ale kommun, Ledetvägen 6, 449 80 Alafors
Alingsås kommun, Rådhuset, Stora torget,
441 81 Allingsås
Arvika kommun, 671 81 Arvika
Avesta kommun, 774 81 Avesta
Bengtsfors kommun, Box 14,
666 21 Bengtsfors
Bergs kommun, Box 73, 840 40 Svenstavik
Bjurholms kommun, Storgatan 9,
916 81 Bjurholm
Bjuv kommun, , Box 501, 267 25 Bjuv
Bollebygds kommun, Ballebovägen 2,
517 83 Bollebygd
Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs
Borgholm kommun, Box 52,
387 21 Borgholm
Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
Borås kommun, Borås Stad, 501 80 Borås
Boxholms kommun, Storgatan 20, Box 79,
590 10 Boxholm
Bromölla kommun, Box 18,
295 21 Bromölla
Bräcke kommun, Box 190, 840 60 Bräcke
Burlöv kommun, Box: 53, 232 21 Arlöv
Båstad kommun, 269 80 Båstad
Dals-Eds kommun, Box 31, 668 21 Ed
Dorotea kommun, 917 81 Dorotea
Eda kommun, Box 66,
673 22 Charlottenberg
Emmaboda kommun, Box 54,
361 21 Emmaboda
Enköpings kommun, Kungsgatan 42,
745 80 Enköping
Eslöv kommun, 241 80 Eslöv
Falu kommun, 791 Falun
Finspångs kommun, 612 80 Finspång
Forshaga kommun, Box 93,
667 22 Forshaga
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Färgelanda kommun, Allhemsvägen 5,
458 80 Färgelanda
Gagnef kommun, Box 1, 780 41 Gagnef
Grums kommun, 664 80 Grums
Grästorps kommun, 467 80 Grästorp
Gullspångs kommun, Box 400,
547 24 Gullspång
Gävle kommun, 801 84 Gävle
Göteborgs stad, 404 82 Göteborg
Götene kommun, Torggatan 4,
533 80 Götene
Hagfors kommun, 683 80 Hagfors
Hammarö kommun, Box 26,
663 21 Skoghall
Hedemora kommun, Box 201,
776 28 Hedemora
Helsingborg kommun, 251 89 Helsingborg
Herrljunga kommun, Box 201,
524 23 Herrljunga
Hjo kommun, 544 81 Hjo
Hofors kommun, Granvägen 8,
813 81 Hofors
Hudiksvall kommun, Trädgårdsgatan 4,
824 80 Hudiksvall
Hultsfred kommun, Box 500,
577 26 Hultsfred
Håbo kommun, Centrumleden 1,
746 80 Bålsta
Härjedalens kommun, Medborgarhuset,
842 80 Sveg
Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke
Hässleholm kommun, Stadshuset,
281 80 Hässleholm
Höganäs kommun, Stadshuset,
263 82 Höganäs
Högsby kommun, Kyrkogatan 8,
579 80 Högsby
Hörby kommun, Ringsjöv. 4, 242 80 Hörby
Höör kommun, Box 53, 243 21 Höör
Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar
Karlsborgs kommun, Storgatan 16,
546 82 Karlsborg
Karlstad kommun, 651 84 Karlstad
Kil kommun, Box 88, 665 23 Kil
Kinda kommun, St Torget 5, 590 40 Kisa
Klippan kommun, Trädgårdsgatan 12,
264 80 Klippan
Knivsta kommun, 741 75 Knivsta
Kristianstad kommun, 291 80 Kristianstad
Kristinehamn kommun, Kungsgatan 30,
681 84 Kristinehamn
Krokoms kommun, Offerdalsv. 8,
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835 80 Krokom,
Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.
Kävlinge kommun, Kullagatan 2,
244 80 Kävlinge
Landskrona kommun, 261 80 Landskorna
Leksands kommun, Box 303,
793 27 Leksand
Lerums kommun, 443 80 Lerum
Lidköpings kommun, Skaragatan 8
531 88 Lidköping
Linköpings kommun, Stadshuset,
581 81 Linköping
Ljusdal kommun, 827 80 Ljusdal
Lomma kommun, Hamngatan 3,
234 81 Lomma
Ludvika kommun, 771 82 Ludvika
Lund kommun, Box 41, 221 00 Lund
Lycksele kommun, 921 81 Lycksele
Lysekils kommun, 453 80 Lysekil
Malmö kommun, August Palms plats 1,
205 80 Malmö
Malmö kommun, Kungsgatan 13,
205 15 Malmö
Malungs kommun, Box 14, 782 21 Malung
Malå kommun, Storgatan 13, 930 70 Malå
Mariestads kommun, Nygatan 17,
542 86 Mariestad
Marks kommun, 511 80 Kinna
Melleruds kommun, 464 80 Mellerud
Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11,
595 80 Mjölby
Mora kommun, 792 80 Mora
Motala kommun, Kommunhuset,
Drottninggatan 2, 591 86 Motala
Munkedals kommun, Kommunhuset
Forum, 455 80 Munkedal
Munkfors kommun, Box 13,
684 21 Munkfors
Mölndals kommun, Stadshuset,
Göteborgsvägen 11–17, 431 82 Mölndal
Mönsterås kommun, Box 54,
383 22 Mönsterås
Mörbylånga kommun, 380 62 Mörbylånga
Nordanstigs kommun, Box 56,
82070 Bergsjö
Nordmaling kommun, 914 81 Nordmaling
Norrköpings kommun, Rådhuset,
601 81 Norrköping
Norsjö kommun, Storgatan 67,
935 81 Norsjö
Nybro kommun, Dunderbergsgatan 2,
382 80 Nybro
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Ockelbo kommun, 860 80 Ockelbo
Orsa kommun, Box 23, 794 21 Orsa
Orust kommun, 473 80 Henån
Osby kommun, 283 80 Osby
Oskarhamn kommun, Box 706,
572 28 Oskarshamn
Ovanåker kommun, Långgatan 24,
828 80 Edsbyn
Partille kommun, 433 82 Partille
Perstorp kommun, Torget 1,
284 85 Perstorp
Ragunda kommun, Box 150, Centralgatan
13-15, 840 70 Hammarstrand
Robertfors kommun, 915 81 Robertsfors
Rättviks kommun, 795 80 Rättvik
Sandvikens kommun, Stadshuset,
Odengatan 37, 811 80 Sandviken
Simrishamn kommun, 272 80 Simrishamn
Sjöbo kommun, 275 80 Sjöbo
Skara kommun, Stortorget 2, 532 88 Skara
Skellefteå kommun, 931 85 Skellefteå
Skurup kommun, St Torggatan 4,
274 80 Skurup
Skövde kommun, Fredsgatan 4,
541 83 Skövde
Smedjebackens kommun,
777 81 Smedjebacken
Sorsele kommun, Box 101 920 70 Sorsele
Sotenäs kommun, Hallindenvägen 17,
456 80 Kungshamn
Staffanstorp kommun, 245 80 Staffanstorp
Stenungsunds kommun,
444 82 Stenungssund
Storfors kommun, Box 1001,
688 29 Storfors
Storuman kommun, 923 81 Storuman
Strömstads kommun, 452 80 Strömstad
Strömsunds kommun, Box 500,
833 24 Strömsund
Sunne kommun, 686 80 Sunne
Svalöv kommun, 268 80 Svalöv
Svedala kommun, 233 80 Svedala
Svenljunga kommun, Boråsvägen 13,
512 80 Svenljunga
Säffle kommun, 661 80 Säffle
Säters kommun, Rådhuset, 783 27 Säter
Söderhamn kommun, 826 80 Söderhamn
Söderköpings kommun, Storängsallén 20,
614 80 Söderköping
Tanums kommun, 457 81 Tanumshede
Tibro kommun, 543 80 Tibro
Tidaholms kommun, 522 83 Tidaholm

Tierp kommun, Centralgatan 7,
815 80 Tierp,
Tjörns kommun, 471 80 Skaraholm
Tomelilla kommun, Gustafs torg 16,
273 80 Tomelilla
Torsby kommun, 685 80 Torsby
Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås
Tranemo kommun, 514 80 Tranemo
Trelleborg kommun, 231 83 Trelleborg
Trollhättans stad, 461 83 Trollhättan
Töreboda kommun, Box 83,
545 22 Töreboda
Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla
Ulricehamns kommun, 523 86 Ulricehamn
Umeå kommun, 901 84 Umeå
Uppsala kommun, Miljökontoret,
753 75 Uppsala
Vadstena kommun, 592 80 Vadstena
Valdemarsvik kommun,
615 80 Valdemarsvik
Vansbro kommun, Herrgården,
780 50 Vansbro
Vara kommun, Stora Torget 8, 534 81 Vara
Vellinge kommun, Norrevångsgatan 3,
235 81 Vellinge
Vilhelmina kommun, Torget 6,
912 81 Vilhelmina
Vimmerby kommun, Stadshuset,
598 81 Vimmerby
Vindeln kommun, 922 81 Vindeln
Vårgårda kommun, Kungsgatan 45,
447 80 Vårgårda
Vänersborgs kommun, Sundsgatan 29,
462 85 Vänersborg
Vännäs kommun, 911 81 Vännäs
Västervik kommun, Brunnsgatan 9,
593 80 Västervik
Ydre kommun, 570 60 Österbymo
Ystad kommun, 271 80 Ystad
Åmåls kommun, Box 62, 662 22 Åmål
Åre kommun, Box 201, Norra vägen 21c,
830 05 Järpen
Årjäng kommun, Box 906, 672 29 Årjäng
Åsele kommun, Box 200, 910 60 Åsele
Åstorp kommun, Storgatan 7,
26580 Åstorp
Åtvidabergs kommun, Box 206,
597 25 Åtvidaberg
Älvdalens kommun, Box 100,
796 22 Älvdalen
Älvkarleby kommun, Box 4,
814 21 Skutskär
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Ängelholm kommun, 262 80 Ängelholm
Öckerö kommun, Box 1035, 430 90 Öckerö
Ödeshögs kommun, Mjölbyvägen 16–18,
599 80 Ödeshög
Örkelljunga kommun, 286 80 Örkelljunga
Östersunds kommun, Rådhuset,
831 82 Östersund
Östhammars kommun, Stångrörsgatan 10,
Box 66, 742 21 Östhammar
Östra Göinge kommun, Storgatan 4,
280 60 Broby

Samiska myndigheter och organisationer
Arnie – sydsamiskt center, Idre sameby,
Box 123, 790 91 Idre
Gaaltije – sydsamiskt kulturcentrum, Box
20, 831 21 Östersund
Nordiska Samerådet, Råsundav. 29,
169 67 Solna
Samernas Utbildningscentrum, Borgargatan
2, 962 31 Jokkmokk
Sameskolstyrelsen, Box 155,
962 24 Jokkmokk
Same Ätnam, Box 4, 933 21 Arvidsjaur
Sameslöjdstiftelsen/Sámi Duodji,
Borgargatan 2, 962 31 Jokkmokk
Sametinget-Saemiedigkie, Box 20,
831 21 Östersund
Sametinget-Sámediggi, Bergmästareg. 6,
981 33 Kiruna
Saminuorra, Adolf Hedinsv. 36,
981 33 Kiruna
SSR Svenska Samers Riksförbund,
Brogatan 5, 903 25 Umeå

Museer
Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum,
Box 116, 962 23 Jokkmokk
Blekinge museum, Borgmästareg. 21,
371 35 Karlskrona
Bohusläns museum, Box 403,
451 19 Uddevalla
Borås museum, Ramnaparken,
504 39 Borås
Bungemuseet, 620 35 Fårösund
Dalarnas museum, Box 22, 791 21 Falun
Eskilstuna museum, Munktellstorget 3,
631 86 Eskilstuna
Fredriksdals friluftsmuseum, Box 7123,
250 07 Helsingborg
Friluftsmuseet Hägnan, Gamla Hamngatan
13, 954 33 Gammelstad
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Gamla Linköping, Kryddbodtorget,
582 46 Linköping
Gammelgårdens friluftsmuseum, 666 31
Bengtsfors
Grönsöö slott och park, Grönsöö Säteri,
745 99 Enköping
Göteborgs naturhistoriska museum, Box
7283, 402 35 Göteborg
Hallands länsmuseer, Museet i Halmstad,
Hallandsgården, Tollsgatan,
302 31 Halmstad
Hälsinglands museum, Storgatan 31,
824 30 Hudiksvall
Jämtlands läns museum & Jamtli, Box 709,
831 28 Östersund
Jönköpings läns museum, Friluftsmuseet
Stadsparken, Box 2133 Jönköping
Kalmar läns museum, Box 104,
391 21 Kalmar
Köpings museum, Östra Långgatan 37,
731 30 Köping
Landskrona museum, Slottsgatan,
261 31 Landskrona
Länsmuseet i Varberg, Fästningen,
432 44 Varberg
Länsmuseet på Gotland, Mellangatan 19,
621 56 Visby
Länsmuseet Västernorrland, Murberget,
Box 34, 871 20 Härnösand
Malmö museer, Box 406, 201 24 Malmö
Medicinhistoriska museet, T3 KS,
171 76 Stockholm
Museum Åsättra, Björklidsvägen 18,
Åsättra, Ljusterö
Naturhistoriska riksmuseet, Box 50007,
104 05 Stockholm
Nordiska museet, Box 27820,
115 93 Stockholm
Norrbottens museum, Box 266,
971 08 Luleå
Pengsjö museum, Rönnbärsstigen 17,
903 46 Umeå
Regionmuseet i Skåne, Box 134,
291 22 Kristianstad
Råå museum för fiske och sjöfart,
Hamnplanen Råå, 252 70 Råå
Siljansfors skogsmuseum, Box 74,
792 22 Mora
Skellefteå museum, Nordanå, Box 146,
931 22 Skellefteå
Skogsmuseet i Lycksele, Box 176,
921 23 Lycksele

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
Skärgårdsmuseet i Gamla Oxelösund, Box
149, 613 21 Oxelösund
Stiftelsen Komstad Kvarn, e-post
info@komstadkvarn.se
Stiftelsen Skansen, Box 27807,
115 93 Stockholm
Stockholms läns museum, Box 6176,
102 33 Stockholm
Stockholms stadsmuseum, Box 15025,
104 65 Stockholm
Södermanlands museum, Box 314,
611 26 Nyköping
Torekällbergets museum, Södertälje
kommun, 151 89 Södertälje
Ulrika museum, e-post:
ulrikamuseum@passagen.se
Upplandsmuseet & Disagården, S:t Eriks
gränd 6, 753 10 Uppsala
Wadköping kontor, 702 15 Örebro
Vallby friluftsmuseum, Box 717,
721 20 Västerås
Vin & sprithistoriska museet, Dalagatan
100, 113 43 Stockholm
Värmlands museum, Box 335,
651 08 Karlstad
Västerbottens museum, Gammlia, Box
6083, 906 03 Umeå
Västergötlands museum, Fornbyn, Box 253,
532 23 Skara
Västmanlands län museum, Slottet,
722 11 Västerås
Örebro läns museum, Siggebohyttan,
702 12 Örebro

Naturum
Abisko Naturum, 981 07 Abisko
Ammarnäs-Vindelfjällens Naturum, Box
133, 920 75 Ammarnäs
Angarnssjöängens Naturum, Karlavägen
41, 186 46 Vallentuna
Arjeplog, Silvermuseet, Torget 1,
930 90 Arjeplog
Billudden, Skutskär, Box 4, 814 21 Skutskär
Blekinge Naturum, Villa Vera,
Brunnsparken, 372 36 Ronneby
Brobacka Naturum, Alingsås kommun,
Miljöskyddskontoret, 441 81 Alinsås
Bråbo Naturum, Bråbogården, Östantorp,
570 91 Kristdala
Bullerö Naturum, Bullerön, 130 36 Nämdö
Dalslands Naturum, Baldersnäs
52, 660 10 Dals Långed

Engsö Naturum, Västerås Slott,
722 11 Västerås
Frostvikens naturum, Storgatan 40,
830 90 Gäddede
Fulufjällets naturum, Box 128, 790 90 Särna
Getteröns Naturum, Lassavägen 1,
432 93 Varberg
Gotska Sandöns Naturum och hembygdsmuseum, Gotska Sandön, 620 35 Fårösund
Görvälns Naturum, Box 2066,
176 02 Järfälla
Hornborga Naturum, Hornborgasjön,
Hornborgasjön, 521 98 Broddetorp
Huseby Naturum, Kronoberg, Huseby
Bruk, Åsa Änghede, Gamla Smedjan,
340 32 Grimslöv
Kullabergs Informationscentral, Box 26,
260 42 Mölle
Kvikkjokk, 971 86 Luleå
Lamburträsket, 901 86 Umeå
Malmköpings Naturum, c/o Simon
Tengvar, Vinkelgatan 10,
640 32 Malmköping
Nationalparkernas Hus, Tyresta By,
136 59 Haninge
Naturum Trandansen, Hornborgasjön,
521 98 Broddetorp
Ombergs Naturum, Länsstyrelsen
Östergötland, 581 86 Linköping
Ottenby Naturum, Ölands Södra Udde, Pl
1500, 380 65 Degerhamn
Rogen, Tännäs, Högvålsvägen 22,
840 94 Tännäs
Siljansnäs Naturum, Björkberget,
793 60 Siljansnäs
Sjön Sommen naturum, Boda, Torpön,
573 94 Tranås
Skrylle Naturum, Skryllegården,
247 91 Södra Sandby
Skule Naturum, Skuleberget,
870 33 Docksta
Skäralids Naturum, Skäralid 747,
260 70 Ljungbyhed
Stendörrens Naturum, Stendörren,
610 60 Tystberga
Stenshuvuds Naturum/Stenshuvuds
nationalpark, 277 35 Kivik
Store Mosse Informationsanläggning,
Susenborg, Fryele, 331 96 Värnamo
Storforsens Naturum, Tväråselet,
942 92 Älvsbyn
Sånfjällets informationsanläggning,
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Nyvallens Fäbod, Hedeviken 724,
840 93 Hede
Tivedens Informationscentral,
Karlsborgsvägen 17, 546 72 Mölltorp
Trollskogens Naturum, Länsstyrelsen i
Kalmar län, 391 86 Kalmar
Träffpunkt Öland Naturum, Länsstyrelsen i
Kalmar län, 391 86 Kalmar
Vindelälven, Vindelns kommun, Box 65,
922 81 Vindeln
Vålådalens Naturum, PL 26,
830 12 Vålådalen
Värmlands Naturum, Mariebergsskogen,
651 84 Karlstad
Västanåfallets Naturum, Länsstyrelsen,
871 86 Härnösand
Vätternrummet informationsanläggning,
Länsstyrelsen Östergötland,
581 86 Linköping
Ånge Naturum, E 14, 841 97 Erikslund
Ängsö Informationsanläggning, Ängsö,
760 10 Gärdsnäs

Anslagsgivare och forskningsstiftelser
Carl Tryggers Stiftelse för vetenskaplig
forskning, Strandvägen 7 B, 6 tr,
114 56 Stockholm
C. F. Lundströms Stiftelse, c/o Kungl.
Skogs- och Lantbruksakademien, Box 6806,
113 86 Stockholm.
Crafoordska Stiftelsen, Box 137,
221 00 Lund
Ebba och Sven Schwartz Stiftelse, Coudert
Brothers Advokatbyrå, Box 7418,
103 91 Stockholm
Erik Philip-Sörensens Stiftelse, c/o
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Box
4291, 203 14 Malmö
FORMAS — Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande, Box
1206, 111 82 Stockholm
Gunvor och Josef Anérs stiftelse, c/o L.
Gustafsson, Aniaravägen 14, 175 65 Järfälla
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Box
16066, 103 22 Stockholm
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Box 6806, 113 86 Stockholm
Kungl. Vetenskapsakademien, Box 50005,
104 05 Stockholm
Letterstedtska föreningen, Box 22333,
104 22 Stockholm
LRF kulturfond, LRF, 105 33 Stockholm
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Magn. Bergvalls Stiftelse, SEB Enskilda
Banken, Stiftelser och Företag, Sveavägen 8,
106 40 Stockholm
MISTRA – Stiftelsen för Miljöstrategisk
Forskning, Gamla Brogatan 36–38,
111 20 Stockholm
Naturvårdskedjan, Centrum för biologisk
mångfald, Box 7007, 750 07 Uppsala
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Nordisk kulturfond, Store Strandstræde 18,
DK-1255 København K
Nordiska ministerrådets
ínformationsavdelning (INFO), Store
Strandstræde 18, DK-1255 Köpenhamn K
NUTEK, 117 86 Stockholm
Riksbankens Jubileumsfond, Box 5675,
114 86 Stockholm
Stiftelsen framtidens kultur, Glunten,
751 83 Uppsala
Stiftelsen lantbruksforskning,
105 33 Stockholm
Stiftelsen Lars Hiertas Minne,
Eriksbergsgatan 3 2 tr, 114 30 Stockholm
Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Box
5073, 102 42 Stockholm
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs
Minnesfond, Box 160 66, 130 22 Stockholm
Stiftelsen Oscar och Lili Lamms Minne,
Håkan Mo, Blåmesvägen 2, 756 52 Uppsala
STINT – Stiftelsen för internationalisering
av högre utbildning och forskning,
Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm
Wenner-Gren stiftelserna, Sveavägen 166,
23tr., 113 46 Stockholm
Vetenskapsrådet, 103 78 Stockholm
Åke Wibergs Stiftelse, Sköldungagatan 4.
114 27 Stockholm

Intresseorganisationer
Blekinge Kust- och Skärgårdsförening,
Aspö 4, 370 22 Drottningskär
Dalarnas fäbodbrukarförening, Landgården
20378, 793 50 Leksand
Friluftsfrämjandet, Riksorganisation,
Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten
Förbundet Sveriges Småbrukare, c/o Inger
Karlsson, Krokeks Gård,
618 91 Kolmården
Gräsö-Öregrund Fiskareförening, Pl. 3620,
Söderboda, 740 71 Öregrund
Gävleborgs fäbodförening, Hälsinglands
museum, Storgatan 31, 824 30 Hudiksvall

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
Hallands Husbehovsfiskare, Balgöv. 23,
432 95 Varberg
Kullens fiskareförening, Björkeröds Byav.
39, 260 42 Mölle
Kustfiskarnas organisation, Box 2195,
474 12 Mollösund
LRF – Lantbrukarnas riksförbund,
105 33 Stockholm
Lantbrukarnas riksförbund,
105 33 Stockholm
NOrdBruk, Marsätt,
850 40 Gällö
Nordiska kulturlandskapsförbundet,
Hälsinglands museum, Storgatan 31,
824 30 Hudiksvall
Norrbottens skärgårdsfiskareförening,
Stenbäcksv. 27, 952 04 Påläng
Råå Hamns Fiskare, Nordsjög. 3,
252 71 Råå
Skånes Fiskareförbund, Strömg. 9,
212 25 Malmö
Skärgårdarnas riksförbund, Missjö,
614 98 S:t Anna
Stockholm Uppsala fåravelsförening, c/o
Ingrid Ljunggren, Linnégatan 7,
114 47 Stockholm
Svenska Ekoturismföreningen, Box 87,
830 05 Järpen
Svenska Insjöfiskarnas Centralförbund, Box
150, 544 22 Hjo
Svenska Jägareförbundet, Öster-Malma,
611 91 Nyköping
Svenska Naturskyddsföreningen, Box 4625,
116 91 Stockholm
Svenska Ostkustfiskarnas Centralförbund,
Skäftesfall, 612 92 Finspång
Svenska Sydkustfiskarenas Centralförbund,
Fiskhamnen, 371 37 Karlskrona
Svenska Turistföreningen, Box 25,
101 20 Stockholm
Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund,
Box 4092, 400 40 Göteborg
Sveriges Fiskares Riksförbund,
Amerikaskjulet, Uppgång G,
414 63 Göteborg
Sveriges hembygdsförbund, Box 6167,
102 33 Stockholm
Sveriges Kust- och Insjöfiskares
Organisation, Borgarparken 26,
442 32 Kungälv
Vänerns fritidsfiskares förening, Vinkelg. 8,
545 34 Töreboda

Världsnaturfonden, WWF, Ulriksdals slott,
170 71 Solna

Universitet och högskolor
Göteborgs universitet, Box 100,
405 30 Göteborg
Högskolan i Borås, Allég. 1, 50190 Borås
Högskolan i Dalarna, 791 88 Falun
Högskolan i Gävle-Sandviken,
801 76 Gävle
Högskolan i Jönköping, Box 1026,
551 11 Jönköping.
Högskolan på Gotland, Cramérg. 3,
62167 Visby
Högskolan i Kalmar, Nyg. 18 B,
39182 Kalmar
Högskolan i Skövde, Box 408,
541 28 Skövde
Karlstads universitet, Universitetsg. 2,
65188 Karlstad
Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå
Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund
Mitthögskolan, Regementsg. 25–27,
83125 Östersund
Stockholms universitet, Universitetsv. 10,
10691 Stockholm
Sveriges lantbruksuniversitet, Box 7070,
750 07 Uppsala
Södertörns högskola, 141 89 Huddinge
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Uppsala universitet, Box 256,
75105 Uppsala

Folkhögskolor
Arbetarrörelsens folkhögskola, Järntorget 7,
413 04 Göteborg
Axevalla folkhögskola, Trekantsv. 1,
117 43 Stockholm
Billströmska folkhögskolan,
471 93 Kållekärr
Birkagårdens folkhögskola, Box 3557,
103 69 Stockholm
Biskops-Arnö folkhögskola, Biskops-Arnö,
746 93 Bålsta
Bona folkhögskola, Svarta gatan,
591 46 Motala
Botkyrka folkhögskola, Tomtbergav. 14,
145 67 Norsborg
Braheskolan-Visingsö folkhögskola,
560 34 Visingsö
Bäckedals folkhögskola, Box 206,
842 22 Sveg
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Dalarö folkhögskola, Box 53, 130 54 Dalarö
Dalkarlså folkhögskola, Dalkarlså 30,
918 94 Bygdeå
Dalslands folkhögskola, Box 30,
458 21 Färgelanda
Dalslands folkhögskola Trollhättan,
Ekholmsg. 11, 461 39 Trollhättan
Edelviks folkhögskola, Skelleftev. 1,
937 32 Burträsk
Eskilstuna folkhögskola, Faktoriholmarna,
632 20 Eskilstuna
Eslövs folkhögskola, Stureg. 14,
241 31 Eslöv
Fellingsbro folkhögskola, Folkhögskolan,
710 41 Fellingsbro
Finska folkhögskolan i Göteborg, Salviag.
52, Box 93, 424 23 Angered
Folkhögskolan Arken, Pingstkyrkan, Box
90, 542 21 Mariestad
Folkhögskolan i Angered (FIA), Box 2107,
424 02 Angered
Folkhögskolan Munkaljungby, Nygatan 2,
266 31 Munka-Ljungby
Folkhögskolan Värnamo, Box 234,
331 22 Värnamo
Forsa folkhögskola, Gävle
Framnäs folkhögskola, Framnäs,
943 33 Öjebyn
Fridhems folkhögskola, Box 123,
268 22 Svalöv
Fristads folkhögskola, Box 104,
513 21 Fristad
Färnebo folkhögskola, Box 23,
810 20 Österfärnebo
Färnebo folkhögskola, Linnég. 21A,
413 04 Göteborg
Företagarnas folkhögskola, Åkerö, Box 281,
793 26 Leksand
Gamleby folkhögskola, Loftag. 36,
594 32 Gamleby
Geijerskolan folkhögskola, 684 93 Ransäter
Glimåkra folkhögskola, Box 115,
280 64 Glimåkra
Gotlands läns folkhögskola, Gotland
Grebbestads folkhögskola, Box 9,
457 02 Grebbestad
Göteborgs folkhögskola, Box 12154,
402 42 Göteborg
Hagabergs folkhögskola, Box 7024,
152 07 Södertälje
Hampnäs folkhögskola, 894 31 Själevad
Hellidens folkhögskola, 522 94 Tidaholm

256

Helsjöns folkhögskola, 519 81 Horred
Hjo folkhögskola, Lundbyv. 12, 544 31 Hjo
Hjälmareds folkhögskola, Hjälmared 2239,
441 95 Alingsås
Hola folkhögskola, Prästmon,
870 52 Nyland
Hvilan folkhögskola, Box 23, 232 02 Åkarp
Hållands folkhögskola, Hålland 1170,
830 10 Undersåker
Härnösands folkhögskola, Box 14,
871 21 Härnösand
Högalids folkhögskola, Högalidsv. 16,
394 70 Kalmar
Ingesunds folkhögskola, 671 91 Arvika
Jakobsbergs folkhögskola, Box 161,
177 23 Järfälla
Jämshög folkhögskola, Box 2121,
293 02 Jämshög
Kaggeholms folkhögskola, Kaggeholm,
178 54 Ekerö
Kalix folkhögskola, Box 10009,
952 27 Kalix
Karlskoga folkhögskola, Box 192,
691 24 Karlskoga
Katrinebergs folkhögskola,
310 58 Vessigebro
Kjesäters folkhögskola o. ledarutbildningsin
stitut, 643 92 Vingåker
Klarälvdalens folkhögskola, 680 51 Stöllet
Klarälvdalens folkhögskola, Zanderg. 1,
686 31 Sunne
Kristinehamns folkhögskola, KPS,
Strömsbergsg. 15, 681 32 Kristinehamn
Kvarnby folkhögskola, Kvarnbyv. 68,
212 36 Malmö
Kävesta folkhögskola, 697 94 Sköllersta
Lidingö folkhögskola, Kottlav. 116,
181 41 Lidingö
Lidingö folkhögskola City, Bergsg. 51,
112 31 Stockholm
Liljeholmens folkhögskola,
590 41 Rimforsa
Litorina folkhögskola, Gullberna park,
371 54 Karlskrona
Ljungskile folkhögskola, 459 80 Ljungskile
Lunnevads folkhögskola, 590 48 Vikingstad
Långbro folkhögskola, Stora Mansv.,
125 59 Älvsjö
Långholmens folkhögskola, Fasta
Paviljongen, Långholmen,
117 33 Stockholm
Löftadalens folkhögskola, Box 193,

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
430 31 Åsa
Malmfältens folkhögskola i Kiruna,
Campingv. 3, 981 35 Kiruna
Malmö folkhögskola, Trindyxeg.,
213 76 Malmö
Malungs folkhögskola, Box 184,
782 24 Malung
Mariannelunds folkhögskola, Box 427,
581 04 Linköping
Mariannelunds folkhögskola, Centralg. 510, 570 30 Mariannelund
Marieborgs folkhögskola, Marieborgsv.,
Box 724, 601 16 Norrköping
Markaryds folkhögskola, Kronobergsg. 19,
285 37 Markaryd
Medlefors folkhögskola, Medleforsv. 2, Box
707, 931 27 Skellefteå
Mellansels folkhögskola, Tingshusg. 8,
890 42 Mellansel
MKFC Stockholms folkhögskola,
Fagerstag. 13, 163 53 Spånga
Mo Gård folkhögskola, Box 76,
612 22 Finspång
Molkoms folkhögskola, Box 66,
660 60 Molkom
Mora folkhögskola, Skeriol, Box 423,
792 27 Mora
Mullsjö folkhögskola, Sjöv. 565 32 Mullsjö
Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Box
683, 442 18 Kungälv
Nordvästra Skånes folkhögskola, Nygatan
2, 266 31 Munka-Ljungby
Nordvästra Skånes folkhögskola Rosenhill,
Bryggareg. 17, 284 32 Perstorp
Nyköpings folkhögskola, Box 323,
611 27 Nyköping
Oskarshamns folkhögskola, Axel Munthes
stig 1, 572 32 Oskarshamn
P R O:s folkhögskola, 810 21 Gysinge
Rosengårds folkhögskola, Persborgstorget
1, 213 61 Malmö
Rosenlunds folkhögskola, Huskvarnav. 11,
554 54 Jönköping
Runö folkhögskola, 184 80 Åkersberga
Röda korsets folkhögskola,
647 81 Mariefred
S:ta Birgittas folkhögskola, Björngårdsg. 21,
118 52 Stockholm
S:ta Maria katolska folkhögskola, Ramelsv.
149, 213 69 Malmö
S:t Sigfrids folkhögskola, Kronoberg,
352 63 Växjö

Sigtuna folkhögskola, Box 92,
193 22 Sigtuna
Skarpnäcks folkhögskola, Horisontv. 26,
128 34 Skarpnäck
Skeppsholmens folkhögskola, Slupskjulsv.
12, 111 49 Stockholm
Solviks folkhögskola, Frostkåge,
934 92 Kåge
Sommenbygdens folkhögskola, Västra v. 5,
573 40 Tranås
Stadsmissionens folkhögskola, Lövholmsv.
18, 117 43 Stockholm
Stensunds folkhögskola, Stensund,
619 91 Trosa
Strömsbäcks folkhögskola, Strömbäck 360,
905 82 Umeå
Sundbybergs folkhögskola, Box 2074,
174 02 Sundbyberg
Sunderby folkhögskola, Kråkbergsv. 7,
954 42 Södra Sunderbyn
Sverigefinska folkhögskolan, Box 154,
953 24 Haparanda
Södertörns folkhögskola, Stationsv. 19,
136 40 Haninge
Södra Vätterbygdens folkhögskola, Box
3155, 550 03 Jönköping
Sörängens folkhögskola, Rågången 4,
571 38 Nässjö
Tollare folkhögskola och kursgård,
132 42 Saltsjö-Boo
Tornedalens folkhögskola, Box 88,
957 22 Övertorneå
Tärna folkhögskola, 733 93 Sala
Uppsala folkhögskola, Ulleråkersv. 21,
750 17 Uppsala
Vadstena folkhögskola, Box 181,
592 24 Vadstena
Valla folkhögskola, 583 30 Linköping
Vara folkhögskola, Box 163, 534 23 Vara
Wendelsbergs folkhögskola,
435 35 Mölnlycke
Viebäcks folkhögskola, 571 91 Nässjö
Wiks folkhögskola, 755 91 Uppsala
Vindelns folkhögskola, 922 32 Vindeln
Viskadalens folkhögskola och kursgård,
Sälgered, 515 93 Seglora
Västanviks folkhögskola, Box 300,
793 27 Leksand
Ålsta folkhögskola, Fränstav.,
840 12 Fränsta
Åsa folkhögskola, Sköldinge,
640 24 Sköldinge
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Ädelfors folkhögskola, 570 15 Holsbybrunn
Älvsby folkhögskola, Nygrensvägen,
942 28 Älvsbyn
Ölands folkhögskola, Ölands Skogsby,
386 93 Färjestaden
Önnestads folkhögskola, Skolgatan 32,
291 73 Önnestad
Örebro folkhögskola, Karlsg. 30,
703 41 Örebro
Österlens folkhögskola, Box 13,
273 21 Tomelilla
Östra Grevie folkhögskola, G. Landsvägen,
235 99 Vellinge

Gymnasier
Berga naturbruksgymnasium, Berga,
137 91 Västerhaninge
Berzeliusskolan, Box 3129,
580 03 Linköping
Bollerups lantbruksinstitut och naturbruksgymnasium, Bollerup, 273 94 Tomelilla
Haraldsbogymnasiet, Kopparvägen 1,
791 43 Falun
Hedbergska skolan, Skolhusallén 6,
852 37 Sundsvall
Helgesboskolan, naturbruksgymnasium,
384 93 Ålem
Ingelstad naturbruksgymnasium,
360 44 Ingelstad
Järna naturbruksgymnasium, Nibble gård,
153 91 Järna
Kalix naturbruksgymnasium, Anderstjärnsv.
3, 952 31 Kalix
Lundellska skolan, Lägerhyddsvägen 36,
756 43 Uppsala
Naturbruksgymnasiet Osby, Marklundav. 9,
283 21 Osby
Naturbruksgymnasiet Strömma,
510 21 Sätila
Naturbruksgymnasiet Västernorrland,
Nordvikskolan, 872 98 Noraström
Naturbruksgymnasiet Västernorrland,
Skedomskolan, 881 92 Sollefteå
Naturbruksgymnasiet Östra Ljungby, Box
2003, 264 02 Östra Ljungby
Nolaskolan, Viktoriaesplanaden 31,
891 35 Örnsköldsvik
Stora Segerstad och Värnamo
naturbruksgymnasium, 330 21 Reftele
Säbyholms naturbruksgymnasium,
197 91 Bro
Tenhults naturbruksgymnasium,
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560 27 Tenhult
Valstadskolan, Valstad, 594 32 Gamleby
Ösby Västmanlands naturbruksgymnasium,
Ösbyv. 3, 733 91 Sala

Studieförbund
ABF Distriktet Norrbotten, Köpmang. 29,
1tr, 972 33 Luleå
ABF Helsingborg, Box 2099,
250 02 Helsingborg
ABF i Uppsala län, Bredgränd 14,
753 20 Uppsala
ABF Linköping, Box 385, 581 04 Linköping
ABF Sundsvallsorten, Ö. Långg. 17,
852 36 Sundsvall
ABF Värmland, Tage Erlanderg. 10,
652 20 Karlstad
ABF Z, Tjalmarg. 10, 831 45 Östersund
ABF Östergötlands län, Box 425,
581 04 Linköping
ABF, Skaraborgsv. 35E, 506 30 Borås
Bildningsförbundet Mittnorrland, Box 171,
831 22 Östersund
Finskspråkiga församlingsarbetet i Karlstad,
Drottning Kristinas v. 7, 650 04 Karlstad
Folkuniversitetet i Jämtlands län, Prästg. 65,
831 34 Östersund
Folkuniversitetet, Box 386, 751 06 Uppsala
Folkuniversitetet, Box 433,
581 04 Linköping
Folkuniversitetet, Box 438, 651 10 Karlstad
Folkuniversitetet, Box 7124,
250 07 Helsingborg
Folkuniversitetet, S. Kyrkog. 33,
503 34 Borås
Folkuniversitetet, Storg. 34,
852 30 Sundsvall
Medborgarskolan Norrbotten, Kungsg. 15,
972 34 Luleå
Medborgarskolan, Box 174, 391 22 Kalmar
Medborgarskolan, Box 2113,
750 02 Uppsala
Medborgarskolan, Box 55177, 504 04 Borås
Medborgarskolan, Drottningg. 38
652 26 Karlstad
N B V i Södra Älvsborg, Box 1132,
504 31 Borås
N B V MittSverige, Box 139,
851 03 Sundsvall
N B V MittSverige, Kyrkog. 84,
831 34 Östersund
N B V Värmland, Nyg. 13, 652 20 Karlstad

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
N B V, Järnvägsg. 23, 252 24 Helsingborg
N B V, Sydost (Kalmar län), Larmg. 34,
392 32 Kalmar
Sensus studieförbund, Box 2115,
750 02 Uppsala
Sensus studieförbund, Box 291,
651 07 Karlstad
Sensus Studieförbund, Box 376,
581 03 Linköping
Sensus studieförbund, Box 393,
503 12 Borås
Sensus studieförbund, Kyrkog. 45,
831 34 Östersund
Sensus Studieförbund, Ölandsg. 24,
392 31 Kalmar
SISU Idrottsutbildarna Västernorrland,
Nordichallen, Box 890, 851 24 Sundsvall
SISU Idrottsutbildarna, Box 11052,
580 11 Linköping
SISU Idrottsutbildarna, Box 23062,
750 23 Uppsala
SISU Idrottsutbildarna, Box 384,
831 25 Östersund
SISU Idrottsutbildarna, Smedjeg. 17,
972 33 Luleå
SISU Svenska Idrottsrörelsen
Studieförbund, Box 10, 651 02 Karlstad
Studiefrämjandet i Gällivare, Box 108,
982 21 Gällivare
Studiefrämjandet i Uppsala, Portalg. 2,
754 23 Uppsala
Studiefrämjandet i Östergötland, Platensg.
25, 582 20 Linköping
Studiefrämjandet Småland-Gotland,
Skälbyallén 11, 392 38 Kalmar
Studiefrämjandet, Biblioteksg. 9,
831 30 Östersund
Studieförbundet Bilda för kyrka och
samhälle Region Öst, Box 11,
581 02 Linköping
Studieförbundet Bilda Norrbotten, Kungsg.
25, 972 31 Luleå
Studieförbundet Bilda, Box 597,
651 13 Karlstad
Studieförbundet Vuxenskolan i Värmland,
Box 417, 651 09 Karlstad
Studieförbundet Vuxenskolan
Sjuhäradsavdelningen, Box 255,
503 10 Borås
Studieförbundet Vuxenskolan, Köpmang.
42, 973 33 Luleå
Studieförbundet Vuxenskolan, Nordvästra

Skåne, Söderg. 10, 252 25 Helsingborg
Studieförbundet Vuxenskolan, Sågarg. 10,
753 18 Uppsala
Studieförbundet Vuxenskolan, Thuleg. 5,
852 35 Sundsvall
Studieförbundet Vuxenskolan, V. Torgg. 12,
962 31 Jokkmokk
T B V, Drottningg. 11, 252 21 Helsingborg
Uppsala läns bildningsförbund, S:t Persg.
13, 3tr, 753 20 Uppsala
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Inledning
Traditionell kunskap har hittills fått tämligen
liten betydelse i naturvårdarbetet och i na
turvetenskaplig forskning. Detta är sannolikt
ett problem eftersom det var det traditionella
nyttjandet av naturen som formade den artrike
dom vi idag försöker att vårda och bevara för
att kunna uppfylla miljömålen för det svenska
jordbrukslandskapet.
Inom kulturmiljövården eftersträvas att
bevara så kompletta kombinationer av män
niskans spår som möjligt (Emanuelsson 2003).
Människans spår i landskapet är dels direkt
människoskapade lämningar, som gravar, bo
platser, vallar, hägnader och åkrar, dels levande
lämningar, som växtlighet och det djurliv som
är beroende av växterna (Alexandersson et al.
1986). Inom naturvården arbetar man å sin sida
med hotade biotoper och rödlistade arter. Fram
gångsrik naturvård och kulturmiljövård kommer
framöver säkerligen att kräva en helhetssyn där
kultur och natur vävs samman.

Direkt och indirekt utnyttjande av arter

Det gängse bruket av begreppet traditionell kun
skap avser ofta människans direkta nyttjande av
vilda eller domesticerade/odlade djur och växter.
De flesta etnobiologiska verk ägnar mycket ut
rymme åt hur organismerna bereds och används
när de väl är insamlade, men beskriver även hur
man traditionellt kommit över materialet (t.ex.
Pettersson et al. 2001).
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Fångst (inklusive jakt och fiske) och insamling
av vilda arter nyttjar i princip naturen sådan den
är och är människans enklaste sätt att använda
naturen. Odling, avel och uppfödning är mer
utvecklade och skapar helt nya naturtyper,
vilkas artinnehåll aktivt bestäms av odlaren. I
fallet avel och förädling bestämmer människan
själv organismernas egenskaper och skapar nya
raser och sorter. Mellan dessa två ytterligheter
finns alla mellanformer, av vilka de flesta innebär
att människan i högre eller lägre grad påverkar
naturliga biotoper så att nya, s.k. halvnaturliga
biotoper skapas. Exempelvis har människan i alla
tider påverkat skogsekosystem för att göra dem
mer attraktiva för jaktbart vilt. Slåtter och bete i
träd- och buskröjda biotoper är andra exempel
på hur landskapet förändrats till att bättre fylla
människans syfte (Haeggström 1996; Segerström
& Emanuelsson 2002; Slotte 1999). Artinnehål
let i dessa halvnaturliga biotoper utgörs av vilda
arter, dels sådana som redan fanns i området,
dels sådana som koloniserat spontant (Bengts
son 2001) eller förts in medvetet från annat håll
(Ekstam et al. 1988). Någon egentlig, regelbun
den odling av särskilda växtarter förekommer
således inte i halvnaturliga biotoper, utan art
uppsättningen blir främst ett indirekt resultat
av biotopskötseln. Exempelvis gynnar översil
ningsängar och strandängar, vilka skapats för att
producera bete åt boskap, vadarfåglar (Elphick &
Oring 2003) och markinsekter (Ljungberg 2002).
Om särskilda skötselinsatser görs för att aktivt
förändra halvnaturliga biotopers artuppsättning,

303

Bilaga 3

Centrum för biologisk mångfald
består dessa insatser oftast av avlägsnande av
oönskade arter och strukturer (till skillnad från
odling, som aktivt tillför arter). Åtgärderna görs
för att gynna andra delar av den spontant upp
komna artstocken. Några exempel är buskröj
ning i inägomark och betesmark, bekämpning
av mossa i ängar (Ekstam et al. 1988), bränning
av ljunghedar (Ekstam & Forshed 2000) och
kultivering av sandstäpp (Ljungberg et al. 1995).
De två sistnämnda startar om en succession som
tillhandahåller bättre foder åt betesdjuren.
Skötselinsatser som i viss mån utgör undan
tag från regeln att halvnaturliga biotoper inte är
odlade är skogsplantering samt insådd av gräs
marksväxter i slåtter- och betesmarker (Ekstam
et al. 1988). Åtskillig traditionell kunskap om
halvnaturliga biotoper berör bekämpning av
oönskade arter. Trots det finns i alla biotoper,
även de rent människoskapade, ett visst inslag
av vilda arter, som antingen är betydelselösa för
människan (exempelvis insekter som inte upp
träder som skadegörare), eller som, åtminstone
traditionellt, varit svåra att bli av med (exempel
vis åkerogräs (Svensson et al. 1993). Ekologisk
odling är i viss utsträckning baserad på traditio
nella metoder för bekämpning av oönskade arter
(Ahnström 2002).
Många odlade växter i människoskapade
biotoper pollineras av naturliga populationer av
pollinatörer, vanligen från naturliga eller halvna
turliga biotoper. Betydelsen av denna nödvän
diga interaktion har blivit uppenbar på vissa håll
i det moderna landskapet, där pollinatörernas
biotoper inte längre finns kvar, med lägre pol
lination och reducerade skördar som följd (Al
len-Wardell et al. 1998; Cane & Tepedino 2001;
Kremen et al. 2002; Lennartsson 2002; Naem et
al. 1994) Den motsatta interaktionen kan råda för
biodling som är en kombination av kontrollerad
hantering av bin och utnyttjande av naturliga och
halvnaturliga biotoper som nektarkällor.

turliga, även sådana som vanligen betraktas som
naturliga. Fjällbiotopernas biologiska mångfald
är starkt präglad av människans renskötsel. I
bebodda trakter är de traditionella skogarnas
struktur och substratinnehåll i hög grad be
tingade av skogsbete, ved- och virkeshuggning,
svedjebruk (Emanuelsson 2003; Larsson 1995;
Olsson 1992) mm. Myrar av olika slag, även långt
från bebyggelse, har utnyttjats som slåttermark
och givetvis även ingått i skogsbeten (Segerström
& Emanuelsson 2002).
Fortfarande skiljer naturvården rätt tydligt
mellan naturliga och skötselkrävande biotoper,
och exempelvis naturreservat i boreala skogs
biotoper förses ofta med skötselstämpeln ”fri
utveckling”. En noggrann granskning av bioto
pernas artinnehåll, kombinerad med kännedom
om arternas krav på sina livsmiljöer, kan dock
ofta visa att en stor andel av arterna (och ofta en
ännu större andel av de rödlistade arterna) i själva
verket är en kvarleva från tidigare hävdpåverkan,
och att de kräver fortsatt hävd för att överleva
(Ekstam & Forshed 1996; Zobel 1992). Arterna
kan vara direkt ljus- eller värmekrävande, som
många vedlevande insekter (Ehnström & Axels
son 2002), eller indirekt ljus- och värmekrävande,
genom att de är beroende av substrat som krä
ver ljus och värme för att utvecklas, exempelvis
grova grenar eller konkurrenssvaga lågträd
(t.ex. apel och hagtorn) och buskar (Appelqvist
et al. 2001). En orsak till att hävdhistorien inte
alltid uppmärksammas tillräckligt är sannolikt
trögheten i biologiska system; eftersom gamla
hävdarter kan leva kvar långt efter att hävden
upphört är det lätt att tolka dem som hörande till
det nuvarande, mer naturliga tillståndet. I sådana
fall är biotoperna under en period övermättade
på arter (Bengtsson 2001), och alla minskande
arter som ännu inte hunnit försvinna utgör en
s.k. utdöendeskuld i biotopen (Hanski & Ovas
kainen 2002).

Naturliga, människopräglade och människoskapade biotoper

Vilken traditionell kunskap är relevant för
bevarande av biologisk mångfald?

Förmodligen är de flesta svenska biotoper, i
större delen av landet, i någon mening halvna
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nyttjande av naturen kan nämligen knappast vara
lika viktiga för bevarande av biologisk mångfald.
Däremot är det nödvändigt att identifiera de as
pekter av nyttjande som den hotade biologiska
mångfalden verkligen kräver. Sådana omistliga as
pekter, eller komponenter, måste finnas i dagens
landskap, antingen återinförda eller imiterade.
En sådan utvärdering av vilka historiska
komponenter som är omistliga för biologisk
mångfald torde vara en av de viktigaste na
turvårdsutmaningarna just nu, och den skulle
således vaska ut den traditionella kunskap som
är relevant och nödvändig för bevarande av
biologisk mångfald (Granström 2001; Len
nartsson 2003). Utvärderingen bör göras med
utgångspunkt från vår kunskap om arter och
biotoper, kanske i form av en bristanalys av
dagens landskap (se figur 1). Vilka historiska
komponenter saknas? Vilka av dessa är omist
liga? Vilken traditionell kunskap behövs för
deras återinförande eller imitation? Exempelvis
visar ArtDatabankens databaser över rödlistade
arters krav att ”felaktig hävd” är en av de vikti
gare hotorsakerna. Utvärderingen kommer att
indikera dels historiska komponenter som direkt
anknyter till traditionell kunskap (t.ex. slåttertid
punkt, slåtterteknik), dels komponenter som är
ett indirekt resultat av traditionellt utnyttjande
(t.ex. slåttermarkernas utbredning och dynamik
i landskapet).
Sambandet mellan biodiversitet och mark
användning kan framställas schematiskt, vilket
framgår av figur 1 (sidan 306). Alla arter har vissa
obligata krav på sin omgivning (svarta pilar).
Kraven kan gälla exempelvis substrat, mikrokli
mat, biotopprocesser eller komplex av biotoper
och strukturer i landskapet. Arter som fanns i
det traditionella jordbrukslandskapet måste så
ledes fått sina krav tillgodosedda av traditionell
markanvändning i kombination med naturliga
processer (varje krav - svart pil - matchades av
en komponent som markanvändningen tillhan
dahöll - vit pil).
I dagens landskap har vissa arter redan för
svunnit (svart pil saknas). De som finns kvar
har emellertid samma krav som tidigare. Det
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biotoper till kontrollerad odling och uppfödning
i rent konstgjorda miljöer, innefattar givetvis en
kolossal mängd kunskap av olika detaljerings
grad. På det mer generella planet finns kunskap
om olika biotopers lämplighet för nyttjande, och
kunskap om hur och när de skall skötas för bästa
möjliga resultat. På en något högre detaljnivå
finns kunskap om enskilda arters reaktion på
hävd, jakt o.s.v., samt om arternas lämplighet i
hushållet eller djurhållningen. Än mer detaljerad
är kunskapen om tekniker och redskap för att
samla in, lagra och bereda vilda och odlade växter
och djur för olika syften. Den kunskapen är nära
knuten till rent kulturella aspekter på nyttjande
av naturen, exempelvis utsmyckning av redskap,
samt utnyttjandets position i det lokala samhället,
dess traditioner och kulturliv.
En rimlig utgångspunkt när man kopplar
samman biotop- och landskapshistoria med
biologisk mångfald och naturvård, är att många
av de idag rödlistade arterna var vanligare förr,
m.a.o. att dåtidens landskap och markanvändning
var bättre för dessa arter än dagens förhållanden.
För arter knutna till opåverkad natur gäller det
således att känna till strukturer och processer i
naturtillståndet, d.v.s. innan människan började
påverka naturen så mycket att arterna började
gå tillbaka. Ett försök till sådan beskrivning av
naturtillståndet i borealskog tillhandahålls av
den s.k. ASIO-modellen, som beskriver hur
ofta olika skogsbiotoper påverkades av naturliga
bränder (Aldrig, Sällan, Ibland, Ofta), och hur
respektive biotops artuppsättning är anpassad till
branddynamiken (Wikars & Schimmel 2001). För
arter knutna till människoskapade biotoper eller
människopåverkade halvnaturliga biotoper skulle
naturvårdsproblemet i stället kunna formuleras:
”Historisk markanvändning byggde upp det bio
logiskt rika jordbrukslandskapet – hur kan dagens
markanvändning vidmakthålla det?”
Om det historiska landskapet och dess nytt
jande rekonstruerades borde således statusen för
den biologiska mångfalden förbättras. En sådan
fullständig rekonstruktion är emellertid inte möj
lig i dagens samhälle, och förhoppningsvis inte
heller nödvändig. Alla aspekter på människans
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Historisk
markanvändning
Den historiska markanvändningens ekologiskt relevanta
komponenter, dvs. de biotoper, småmiljöer, processer, landskap och
dynamiska förlopp som markanvändningen skapar.

Arternas krav, dvs. de biotoper, småmiljöer, processer,
landskap och dynamiska förlopp som arterna behöver.

Biodiversitet

Arternas krav, dvs. de biotoper, småmiljöer, processer,
landskap och dynamiska förlopp som arterna behöver.

?

?

Den moderna markanvändningens ekologiskt relevanta
komponenter, dvs. de biotoper, småmiljöer, processer, landskap och
dynamiska förlopp som markanvändningen skapar.

Dagens
markanvändning
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Länkar mellan biologisk mångfald
och traditionell kunskap
Avgränsning
I det följande går vi igenom några av de vik
tigaste aspekterna på traditionellt utnyttjande
av landskapet och dess växter och djur, och vi
diskuterar hur olika slags nyttjande har påverkat
biologisk mångfald. För varje typ av nyttjande
försöker vi identifiera de komponenter som är
omistliga för biologisk mångfald.

Genomgången är på intet sätt fullständig, utan
beskriver snarast ett arbetssätt. Vissa typer
av traditionellt nyttjande av landskapet, som
renbete, odling, jakt, fiske och samling berörs
endast helt ytligt.
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moderna jordbrukslandskapet måste således
tillgodose dessa krav, om biologisk mångfald
skall kunna bevaras. Det moderna landskapet
har behållit vissa drag från det traditionella land
skapet, och arter som utnyttjar dessa strukturer i
landskapet har alltså sina krav tillgodosedda även
idag (svart och vit pil matchar) och är därmed
inte hotade. Vissa av dessa drag har t.o.m. ökat
i omfattning, exempelvis igenväxningssucces
sioner, vassområden och täta dungar.
Det moderna landskapet innehåller också
många nya komponenter, d.v.s. biotoper, struk
turer, processer och skötselformer (grå pil). Det
kan tänkas att vissa av dessa nya inslag ersätter
vissa traditionella komponenter vad gäller bety
delse för biologisk mångfald (potentiell match
ning svart och grå pil). Arter knutna till sådana
komponenter kan således antas ha flyttat över
från traditionella, idag förvunna livsmiljöer, till
nya. Exempel kan vara gamla träd i parker i tätor
ter, vissa typer av vägrenar, sligdammar, militära
övningsområden på sand, omställningsåkrar och
energiskogsplanteringar. Andra nya komponen
ter i landskapet saknar positiv betydelse för land
skapets arter (ensamma grå pilar).
En stor andel av det gamla jordbrukslandska
pets arter får i dagsläget inte sina krav tillgodosedda
i dagens landskap (ensamma svarta pilar), varken
av traditionella komponenter som ännu finns kvar
eller av nya komponenter. Dessa arter är f.n. på till
bakagång och rödlistade. För att bevara dessa arter,
och därmed uppfyllla miljömålet för ett rikt od
lingslandskap, är det nödvändigt att återinföra eller
imitera de komponenter dessa arter behöver.

Hur kan länkar mellan biologisk mångfald
och traditionell kunskap användas i naturvårdsarbetet?

För att fullt ut kunna leda till nödvändiga åtgär
der för biologisk mångfald skulle den analys som
påbörjas här behöva tillämpas på fler aspekter
på traditionellt nyttjande, och den skulle behöva
länkas till ArtDatabankens kunskapsbaser för
rödlistade arter.
Här diskuteras främst jordbrukslandskapet
i vid mening (d.v.s. inkluderande gamla skogs
beten och andra utmarker), men arbetssättet är
tillämpligt även på andra ekosystem.
Arbetsgången i ett fortsatt arbete kunde
vara:
1. För varje rödlistad art fastställa dess obligata
krav på sin livsmiljö.
2. Analysera hur dessa krav kunde ha tillgo
dosetts av traditionell markanvändning,
biotop- och landskapsstruktur etc. i det
historiska landskapet. Dessa krav utgör
omistliga komponenter i det traditionella
landskapet.
3. Analysera hur de olika komponenterna
hänger samman i skötselregimer, biotoper,
produktionsformer etc. Detta innebär i prin
cip att beskriva ett allmänt referenstillstånd
för jordbrukslandskapet (jfr. ASIO-model
len för skog, ovan).
4. Genomföra en bristanalys för dagens land
skap och dess arter för att fastslå vilka omist
liga komponenter som saknas och hur många
rödlistade arter som drabbas av bristen.
5. Föreslå hur de saknade komponenterna
skulle kunna återinföras eller imiteras i syfte
att på nytt tillgodose rödlistade arters krav.

Bete
Omistliga komponenter i traditionellt bete
Nedan diskuteras ett antal olika ekologiska as
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pekter på bete. De aspekter som kan antas ha
störst betydelse för biologisk mångfald är:
• Variation i betesintensitet mellan betesmarker
och mellan år.
• Enstaka år helt utan bete, särskilt på örtrika
marker.
• Bete på magra, sandiga utmarker.
• Glesa skogstyper med gamla träd.
• Aktivt gynnande av nöt- och ollonproduce
rande och andra bärande träd och buskar.

Traditionellt visavi modernt bete i natur
betesmark

Bete är ett ofta använt begrepp i naturvårdssam
manhang. Ofta betraktas bete som ett enhetligt
skötselredskap, trots att de ekologiska effekterna
av bete skiljer åtskilligt mellan olika djurslag, be
tesintensitet (Lennartsson 2000) och tidpunkter
(Lennartsson & Oostermeijer 2001). Exempelvis
skiljer miljöersättningssystemet (som för närva
rande är det huvudsakliga styrmedlet för att rikta
bete till halvnaturliga biotoper) inte mellan olika
typer av bete, så länge betet vid en eftersom
markontroll är tillräckligt hårt (Jordbruksverket.
2003). Systemet inkluderar med andra ord att
olika biotoper kräver olika antal djur för att bli
tillräckligt hårt avbetat. Däremot uppmärksam
mas inte att olika biotoper är olika känsliga för
bete, och att det således finns risk för ekologisk
överbetning (d.v.s. känsliga växt- och djurarter
drabbas, (Lennartsson 2000). I princip utnyttjas
dagens betesdjur för bekämpning av vegetation;
bortförsel av biomassa sätts i första rummet. Tra
ditionell kunskap om bete handlar däremot om att
gynna betesmarkernas produktion av foder, det
vill säga tillväxten sätts främst, inte avbetningen.
För hårt bete som problem nämns ofta i samtida
litteratur (Arrhenius & Lindqvist 1904).
Denna fundamentala skillnad mellan tradi
tionellt bete och dagens nyttjande av bete som
naturvårdsåtgärd, har troligen stor betydelse för
den biologiska mångfalden i naturbetesmarker
(Lennartsson 2003).

Indirekta effekter av traditionellt bete

De betesfaktorer som påverkar biologisk mång
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fald består främst i indirekta effekter av traditio
nell markanvändning.
Dynamik, variation och hävdintensitet
Eftersom årlig hård avbetning inte var ett hu
vudsyfte, måste traditionella betesmarker då
och då ha varit svagt eller inte alls betade (Ema
nuelsson et al. 1985; Lewan 1991). Detta måste
ha skapat en avsevärd rumslig och timlig varia
tion i betesintensitet och en vegetations- och
biotopdynamik på landskapsnivå. Variationen i
det traditionella landskapet bestod således i stor
utsträckning av marker med olika hävdintensitet,
från hårt hävdade marker till marker som under
något eller några få år legat helt ohävdade.
Dagens timliga dynamik är mycket mindre,
och den rumsliga variationen består av betade
respektive obetade områden. Det traditionella
inslaget av olika betesintensiteter är mycket
mindre och uppmuntras inte i miljöstöd
systemet. Detta missgynnar de organismer
som kräver större strukturell variation i sina
livsmiljöer (Rappe et al. 1997; Tscharntke &
Greiler 1995; Götmark et al. 1998). Ett alltför
högt betestryck över stora ytor resulterar i en
reducerad blomresurs, vilket exempelvis leder
till näringsbrist för pollen- och nektarätare, t.ex.
solitära bin och humlor (Banaszak 1992, 1996,
Westrich 1996). För att vildbin ska lyckas med
reproduktion krävs också att det att det finns
tillräckligt med nektar och pollen av rätt slag
inom flygavstånd från lämplig boplats och un
der artens flygperiod. Det innebär att närings
växten måste finnas i sådana bestånd att den
kan försörja en population av bin (Pekkarinen
et al. 2001). För många arter tycks 500 m utgöra
ett maximalt avstånd (Gathmann & Tscharntke
2002). Större variation bidrar allmänt med hö
gre antal kärlväxter vilket är positivt både för
tätheten och antalet arter av vildbin och andra
växtätande insekter (Banaszak 1996, SteffanDewenter et al. 2002). Resthabitat bildar också
landskapsstrukturer som insekter och andra
djur använder då de förflyttar sig i landskapet
(Calabuig 2002; Edenhamn et al. 1999; Saville
et al. 1997; Svensson et al. 2000).

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
(betesdjuren tar hellre en annan växt om den har
chansen), eller undanskymt levnadssätt (växten
gömmer sig i exempelvis kanten av en taggig
buske). Alla dessa anpassningar fungerar bara
om betestrycket är rimligt högt. Blir det för högt
kommer även tidigblommande, illasmakande och
otillgängliga växter att betas innan de satt frö
(Lennartsson 1997a). Resonemanget utvecklas
ytterligare under rubriken slåtter.
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En viktig fråga är vilken tidsskala på hävddyna
miken som är gynnsam för biologisk mångfald.
Alltför långa hävduppehåll orsakar igenväx
ning vilket missgynnar hävdberoende arter.
Flera tyska studier har visat att mark som ej är
hävdad vid det aktuella tidpunkten hyser större
diversitet av insekter, exempelvis bobyggande
steklar, än hävdad mark (Kruess & Tscharntke
2002a; 2002b). Den ohävdade fasen hade i dessa
fall inte varat längre 3-5 år. En så kort period har
inte hunnit orsaka utslagning av känsliga arter,
utan alla arter finns kvar och det finns även några
nya invandrare vilket ökar artrikedomen (se även
Hansson & Fogelfors 2000), men efter längre
tids ohävd minskar antalet växtarter. En viktig
reglerande mekanism för hur snabbt gräsmarks
arter försvinner är beskuggning. I gräsmark som
är beskuggad tappar arter fortare än arter som
är solexponerade (Cousins et al. 2003; Hansson
& Fogelfors 2000). I ett flerårigt försök visade
Hansson & Fogelfors (2000) att upphörd hävd
efter 8 år på frisk mark hade givit ett heltäckande
skikt av lövträd/buskar med en hög artfattig un
dervegetation.
Traditionella betesmarker täckte stora om
råden och var således areellt intensiv, se nedan.
Frågan är om den också var hävdintensiv, d.v.s.
om betet var hårt. Ett forskningsprojekt inom
HagmarksMISTRA vid CBM arbetar för närva
rande. med den frågeställningen (Emanuelsson et
al. 2001). Man måste komma ihåg att det ekolo
giska betestrycket är en kombination av djurantal
och markens produktivitet och rumsliga struktur.
En trädfattig mark har högre fältskiktsproduk
tion än en trädklädd, vilket alltså ger lägre be
testryck vid samma antal djur. En oländig mark
är mindre åtkomlig för betesdjuren och erbjuder
därför fler betesskyddade småmiljöer.
Betesintensiteten har utomordentligt stor
betydelse för växter och de småkryp som lever
på växterna. Detta eftersom betestrycket avgör
sannolikheten att växten skall betas. Många väx
ter har anpassningar till bete som minskar san
nolikheten att skadas av betesdjuren, exempelvis
tidig blomning (växten tillbringar så kort tid som
möjligt i den farliga omgivningen), osmaklighet

Areell utbredning, fäbodar
Det traditionella landskapets betesmarker täckte
stora arealer, i princip all åtkomlig mark som inte
kunde utnyttjas som åker eller ängsmark. Be
tesdjur kunde inte röra sig längre bort från går
darna än att de hann hem till kvällsmjölkningen
varje dag. I Bergslagens byar rörde det sig om
maximalt tre kilometer från byarna (Lennartsson,
opublicerade data). Genom fäbodsystem vidga
des dessa betesområden. Fäbodväsendet ledde
till ett mer utspritt skogsbete än bara i gårdens
närhet (Olsson 1992).
I princip bör fäboddrift utvecklas där det
dels finns utrymme för sommarladugårdar på
utmarken, dels sommarbetet nära byn är en
större begränsning än vinterfodret. Ibland kan
fäboden i sig utgöra en förutsättning för hö
skörd på utmarken, exempelvis myrslåtter i norra
Sverige. I Uppland fanns fäbodar på de gårdar
som hade de rikaste ängsmarkerna i de mer glest
befolkade delarna av landskapet (Frödin 1954).
Gårdarna hade fäbodar vars nyttjanderätt var
noga utstakad det kunde finnas flera fäbodar
till varje gård. Fäbodarna låg ofta på torrare mo
ränmarker som inte lämpade sig för odling och
med kärrängar och sumpskogar i omgivningen
(Frödin 1954).
Betesmarkerna blev i det traditionella jord
brukslandskapet stora och sammanhängande, till
skillnad från dagens betesfållor, som vanligen har
en mycket begränsad storlek. Denna skillnad tor
de har betydelse för främst växters möjligheter
att sprida sig. Betesdjuren kunde förr transpor
tera frön från den ena lämpliga groningsplatsen
till den andra, medan dagens betesmarker i stort
sett är isolerade från varandra, både strukturellt
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(i rummet) och funktionellt (ingen rörlighet
mellan betesmarker (Linkowski & Lennartsson
2002). Att den begränsade rörligheten är ett
problem idag är väl dokumenterat (se Linkow
ski & Lennartsson 2002; Edenhamn et al. 1999
för sammanfattning). Däremot är det osäkert
hur betesmarkens areella utbredning påverkade
spridningen i det traditionella landskapet.
I sammanhanget bör nämnas att dagens be
tesmarker, såväl i Sverige som resten av Europa,
i stor utsträckning utgörs av gamla slåttermarker
(Aronsson & Matzon 1987; Beaufoy et al. 1995;
Påhlsson 1994; Simán & Lennartsson 1998).
Man kan inte utan vidare förutsätta att dagens
betesdrift passar den biologiska mångfalden på
gamla slåttermarker.
Magra utmarker
En annan typ av indirekta ekologiska effekter av
traditionellt bete härrör från det traditionella va
let av betesmarker, samt betesmarkens relation
till andra ägoslag. Den egentliga betesmarken
var sådana utmarker som inte var tillräckligt pro
duktiva för att bli åker eller äng, främst morän-,
ås- och sandmark (lågproduktiv) samt blockig
eller bergbunden eller på annat sätt ojämn (svår
brukad), eller mark med mer eller mindre slutet
trädskikt (Ekstam & Forshed 1996; Ekstam &
Forshed 2000; Emanuelsson 2001). Dessa
markslag var i sig topografiskt och strukturellt
varierade vilket ytterligare bidrog till den rums
liga heterogenitet som tidigare nämnts.
Vidare skapar bete på magra lättjordar en
mängd livsmiljöer för specialiserade organismer,
miljöer som inte finns på mer produktiva betes
marker. Viktiga exempel är lättgrävda jordar för
dyngbaggar (Ljungberg 2002, artfaktablad för
dyngbaggar på ArtDatabankens hemsida), störd,
fuktig sand för mossor (Hallingbäck 1998), expo
nerade block för mossor och lavar (Hallingbäck
1998; Thor & Arvidsson 1999), samt sandblot
tor för grävsteklar och markbobyggande vildbin
(Carvell 2002; Steffan-Dewenter & Tscharntke
2000; Wesserling & Tscharntke 1995).
Förlust av lämpliga boplatser anses vara nyck
elfaktorn till vildbinas minskning i Centraleuropa
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(Banaszak 1996; Westrich 1996) och detsamma
gäller för svenska förhållanden (Cederberg 1999).
Vildbin som själva gräver ut gångar och hålrum i
marken (70 % av de svenska vildbina), behöver
solexponerad, blottad torr sand eller mineraljord
(Calabuig 2002; Svensson et al. 2000; Westrich
1990). Dessa mikromiljöer har minskat i antal
och yta i det moderna jordbrukslandskapet,
främst på grund av att de gamla utmarksbetena
på lättare jordar inte längre hävdas. Den kanske
viktigaste åtgärden för att öka tillgången boplat
ser är att stimulera till beteshävd på lätta jordar
(ofta gamla utmarker) i solexponerade miljöer
och på så vis skapa blottor i vegetationstäcket
(Wesserling & Tscharntke 1995; Westrich 1990;
Westrich 1996). Betesdjurens effekt på sandmar
ker är dels att de trampar upp jordblottor, dels
att de håller nere vegetationshöjden och bidrar
till att minska träd- och buskföryngring. De båda
senare faktorerna håller markerna glest bevuxna
och solexponerade Ett för högt och tätt vege
tationstäcke ger ett kallare mikroklimat och en
tysk studie fann ett negativt samband mellan
vegetationshöjd och antalet bon av markle
vande biarter (Steffan-Dewenter & Tscharntke
2000). På utpräglade sandmarker kunde betet
och annat nyttjande framkalla sandflykt. Till
aktiva sandfält är ett stort antal specialiserade
organismer knutna, och här finns en särpräglad
biotopdynamik (Rappe et al. 1997).
Betestidpunkt
Betesmarker i det traditionella landskapet häv
dades oftast från tidig vår till sen höst (Frödin
1954). Vissa betesmarker låg emellertid som en
klaver i åkermarken och kunde ofta inte hävdas
förrän efter skörden. I vissa trakter med tvåsäde
(åkermarken var delad i två delar som trädades
omväxlande vartannat år) och gärdselbrist före
kom t.o.m. att både åkermark och utmark delades
i två halvor av ett enda skiljestängsel som skar
genom byn eller t.o.m. socknen. Det innebar
att all betesmark som låg på den brukade sidan
inte kom att betas förrän efter skörden det året
(Aronsson & Matzon 1987; Lundberg 1952).
Det fanns med andra ord viss variation i betes

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
kan även blomma rikligt, och pollenproduce
rande buskar som hagtorn, rönn och rosor (Rosa
spp) är en viktig insektsresurs i landskapet.
Det är oklart, och för närvarande under de
batt, huruvida träd- och vedsubstratens biolo
giska mångfald i sig är värme- och ljuskrävande.
Klart är emellertid att arternas substrat, d.v.s. de
livsmiljöer som produceras i gamla hagmarks
träd, till helt övervägande del är ljuskrävande.
Även barrträd får hagmarkskvaliteter om
de växer upp ljust. På betade moränmarker kan
både tall och gran bilda s.k. hagmarksträd, med
grov, exponerad bark och grova grenar. Sådana
träd erbjuder substrat för specialiserade arter
(Appelqvist & Svedlund 1998; Ehnström &
Axelsson 2002; Thor & Arvidsson 1999), av
vilka många idag är rödlistade. Exempel är
reliktbock (Nothorhina punctata, i solexponerad
tallbark), barrpraktbagge (Dicerca moestra, i grova
tallgrenar), åttafläckig praktbagge (Buprestis octoguttata, i exponerade tallrötter), bronshjon (Callidium coriaceum, i döende senväxt gran), grönhjon
(Callidium aeneum, i döende grova grangrenar) och
granbarkgnagare (Microbregma emarginata, i grov
granbark, se Ehnström & Axelsson 2002).
Vedsvampar och vedinsekter knutna till
gamla hagmarksträd är således i sig en av de
största grupperna rödlistade arter i Sverige. De
skapar i sin tur förutsättningar för andra arter,
t.ex. hålbyggande fåglar och den mulmfauna som
lever i mulmen i hålträd. Steklar och vilda bin
utnyttjar vedinsekternas kläckhål som boplatser.
I Tyskland fann man högre tätheter av vildbin
som bygger bon i ved i ängar med gamla träd än i
ängar utan träd, och detta tolkades som en effekt
av att tillgången på boplatser var begränsande
(Tscharntke et al. 1998).
För de ved- och trädarter som diskuterats här
spelar hävden av fältskiktet ingen egentlig roll så
länge skogen hålls gles nog. Betet skulle således
kunna ersättas med regelbunden röjning, om det
bara var trädvärdena som eftersträvades.
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tidpunkt, som ytterligare bidrog till den dynamik
och rumsliga variation som diskuterats ovan.
Ved, träd och buskar i betesmarkerna
Eftersom det blir mindre vegetation av att
beta på marken under träd, torde träd- och
buskskiktet på betesmarker hållits tillbaka med
aktiva åtgärder. Därtill bidrog ved-, virkes- och
gärdselhuggning, kolning, tjärbränning o.s.v. till
att ytterligare skapa glesa skogar med solexpo
nerade träd- och vedsubstrat. Sådana substrat
står för den allra största andelen av den hotade
biologiska mångfalden av alla människoskapade
livsmiljöer för vilda arter (ArtDatabankens fak
tablad för rödlistade arter).
Hagmarksträd förknippas oftast med gamla
ädellövträd, främst ek, som fått bli symbol för
den klassiska sparbankseken. Alla trädslag får
emellertid speciella kvaliteter om de får växa upp
ljust. Det beror på att de då kan utbilda grova,
långlivade grenar och grov, med tiden ihålig stam,
i stället för att växa på höjden med en avkvis
tad stam som resultat. Såväl grova grenar som
stam, bark och stamhålighet utgör livsmiljöer för
specialiserade insekter, svampar, lavar m.fl. som
nästan helt saknas på högstammiga skogsträd
(t.ex. Appelqvist & Svedlund 1998; Ehnström
& Axelsson 2002; Thor & Arvidsson 1999). En
stor andel av dessa är rödlistade (Gärdenfors
2000). Hagmarksträdens substrat är därtill mer
långlivade än skogsträdens, eftersom grenar dör
partiellt under en följd av år och själva träden
ofta kan hålla jämna steg med stamröta och
skador under mycket lång tid.
Vissa trädslag är s.k. lågträd, som inte kan
bilda hög stam och därmed inte kan konkur
rera i uppväxt skog. Exempel är apel (Malus
domestica), hagtorn (Crataegus) och rönn (Sorbus
aucuparia), som alla är viktiga för ett antal röd
listade insekter.
Buskar finns ofta i en övergångsfas när en
tidigare öppen mark växer igen. I utmarksbeten
där igenväxningen stoppats kan dock buskarna
bli mycket gamla och får därmed särskilda kva
liteter för biologisk mångfald. I sådana miljöer
börjar de utbilda grövre veddimensioner och
succession av olika vedåldrar inom busken. De

Renbete
Fjällen och den fjällnära skogen var utmarker för
renproduktionen. Olika aspekter på renskötsel be
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handlas inte här, men det är uppenbart att alpina
och subalpina miljöer måste ses som ett kulturland
skap på samma sätt som låglandets jordbruksmar
ker. På samma sätt som för övriga utmarker var den
traditionella betesintensiteten, dynamiken i betet,
samt utnyttjandet av olika biotoper, avgörande för
dessa områdens biologiska mångfald. På samma
sätt som för övrig hävdad mark är det viktigt att
identifiera de aspekter av renskötsel som har störst
betydelse för biologisk mångfald.

Direkta effekter av traditionellt bete

Vissa komponenter i traditionellt nyttjande av
halvnaturliga betesmarker har haft som direkt
syfte att påverka naturen i viss riktning. I exem
pelvis Arrhenius och Lindqvists lantbruksprak
tika (1904) rekommenderas flera aktiva skötse
låtgärder i naturbetesmarker, som kan antas ha
betydelse för biologisk mångfald.
Dynamik och variation
Lantbrukspraktikan (Arrhenius & Lindqvist
1904) rekommenderar att betesmarken indelas
i två eller flera fållor, för att tillåta vegetationen
att tillväxa ostörd vissa perioder under året (råd
nr. 703). En sådan betesregim bidrar direkt till
ökad rumslig och timlig dynamik i vegetations
truktur och betesstörning, utöver den variation
som uppstod indirekt av variationer i markan
vändningen.
Träd och buskar
Vid röjning rekommenderar lantbrukspraktikan
(Arrhenius & Lindqvist 1904) att man lämnar
kvar spridda träd och buskar som skugga åt dju
ren och till ökad gräsproduktion (råd nr. 699).
Den ökade produktionen åstadkoms genom
röjgödsling. Denna ökning av den rumsliga va
riationen i betesmarkerna skapar småmiljöer för
fler arter, samt betesrefugier för rena gräsmarks
arter. Möjlighet att då och då undkomma bete
har visat sig ha stor betydelse för reproduktionen
av kärlväxter och växtätande insekter (Pihlgren
m.fl. opubl. data). Solexponerade träd och bus
kar utgör dessutom i sig jordbrukslandskapets
artrikaste småbiotoper, som ovan diskuterats.
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Skogklädda utmarker har inte utnyttjats till
aktiv virkesodling förrän under det senaste se
klet. Modern virkesproduktion kräver i princip
täta bestånd som driver upp rakstammiga, höga
träd, och den skapar därför ljusfattiga biotoper
av motsatt ekologisk kvalitet mot traditionella
betesskogar. Även i traditionella skogar var trä
den viktiga, men de efterfrågade produkterna
var helt andra än i modern produktionsskog, och
fanns ofta i större mängder i den glesa än i den
slutna skogen. Exempel är bär, ollon och nötter,
kådrika tjärtallar, senväxta stammar och grenar
till verktyg, eller självkrokiga grenar till båtbygge
(Aronsson & Matzon 1987; Olsson 1992). Det är
troligt att skogklädda utmarker i viss mån aktivt
sköttes för att gynna självhushållets produkter,
vilket torde bidragit till att gynna gamla grova
träd i exponerade miljöer.
Särskilt produktionen av bok- och ekollon (i
sin tur för svinproduktion) tycks ha varit den allra
viktigaste resursen i södra Sveriges ädellövsko
gar. Landskapslagarna ägnar ollonproduktionen
stort utrymme och böterna för att olovligen
hugga en ollonek var många gånger högre än
för andra trädslag (Holmbäck & Wessén 1979;
Lundberg 1952). Ek och bok var tillsammans
med hassel och apel skyddade som ”bärande”
träd (Mattson 1985). Ollonskogar var värdefulla
och det var den enda typ av betesmark där an
talet djur begränsades. En ollonskogs storlek
angavs med hur många svin den kunde föda ett
ollonår – exempelvis en fyrtio svins ollonskog.
I regel var ollonskogen inhängnad så att inga
obehöriga svin kunde komma in (Kardell &
Kardell 1996).
Under medeltiden fanns det fortfarande gott
om fritt flygande honungsbin i skogarna. Bina
behövde ihåliga träd och de trivdes särskilt väl i
ekskogar. Ofta förekom biskötsel parallellt med
ollonsvin (Husberg 1994).
Kronans flerhundraåriga anspråk på ek som
båtvirke (t.ex. Hultengren et al. 1997) innebär
ingen aktiv odling av ek, men ek som etablerade
sig spontant fick inte tas bort, varken i ut- eller
inägomark. Det är troligt att detta bidrog till att
öka inslaget av ek i landskapet.
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Slåtter
Omistliga komponenter i traditionell slåtter

De aspekter på traditionell slåtter som kan antas
ha störst betydelse för biologisk mångfald är:
• Rätt slåttertidpunkt för och en variation i
slåttertidpunkt mellan år.
• Torkning av höet så att frön kan eftermogna
och lossna från frukterna.
• Efterbete
• Transport av hö eller motsvarande metoder
för spridning av frön mellan och inom slåt
termarker.

Skillnader mellan slåtter och bete

Nyttjandet av gräsmarker för skörd av vinterfo
der har en lång historia och är en förutsättning
för människors existens i stora delar av Europa.
Dagens rika gräsmarksflora kan ses som de sista
överlevarna från seklers nyttjande av gräsmark
(Morris 2000).
Skillnaderna mellan slåtter och bete är särskilt
viktiga att klargöra idag, när en övervägande
andel av de kvarvarande gamla slåttermarkerna
sköts med bete (Aronsson & Matzon 1987;
Beaufoy et al. 1995; Påhlsson 1994; Simán &
Lennartsson 1998).
Slåtter och växters försvarsmekanismer
Bete och slåtter skiljer sig med avseende på
effekter på växter och vegetation och på de
småkryp som på ett eller annat sätt lever på
växterna. Den största skillnaden är att växters
försvar mot betesdjur (t.ex. smak, gift,, taggar,
doft) inte fungerar mot slåtteredskap. Exempel

vis tål luddvedel (Oxytropis pilosa) bete eftersom
djuren lär sig undvika den beska smaken medan
slåtterbruk ”hugger av huvudet av den (Ekstam
& Forshed 1996). Bete är också en mer gradvis
och utdragen störningsprocess medan slåtter har
en omedelbar effekt på vegetationen på en hel yta
samtidigt (Morris 2000). Detta innebär att växter
i en betesmark alltid har en viss chans att undgå
skada. Denna chans är större ju mer osmaklig
eller taggig en växt är, ju mer otillgängligt den
växer, etc. I själva verket är alla slags försvar
mot betare som växter utvecklat, bara ett sätt
att minska sannolikheten att undgå skada, d.v.s.
att förmå betaren så många gånger som möjligt
välja annan föda (se t.ex. flera uppsatser i Juenger
och Lennartsson (red., 2000).
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Utmarkens dubbla funktion som betesmark och
levande ved- och virkesförråd kunde stå i mot
satsförhållande till varandra. Med alltför mycket
träd växte inget gräs och alltför intensivt bete av
skogade markerna på sikt. Problemet behandlas i
viss mån i landskapslagar och ordningar (Frödin
1954; Holmbäck & Wessén 1979). Intressant är
att det lagom beskogade landskap som eftersträ
vades antagligen också var det mest värdefulla
för biologisk mångfald.

Slåtter och växters flyktmekanismer
Slåtter har å andra sidan vissa andra drag som
gör den fördelaktig även från skadesynpunkt.
Dels finns alltid en ostörd försommarperiod i
traditionella slåttermarker, dels är slåttern, när
den väl inträffar, mycket mer förutsägbar i tid
och rum än bete.
Möjligheten för växt- och djurarter att
utnyttja den ostörda försommarperioden är av
hängig arternas fenologi. Vissa arter är tillräckligt
tidiga för att hinna avsluta sin reproduktion el
ler komma ur andra störningskänsliga livsstadier
innan slåttern (Simán & Lennartsson 1998). En
sådan anpassning representerar en flykt från
störning, till skillnad från försvar, som nämnts
ovan. I fallet tidig blomning är det en flykt i tiden,
d.v.s. växtens känsliga fas är över när störningen
kommer.
Det är troligt att slåttern bidragit till evolu
tion av tidig fruktsättning hos många växter
(Hallgren 1997; Karlsson 1974; 1984; Krause
1940; Lennartsson 1997b; Simán & Lennarts
son 1998; Wettstein 1900; Zopfi 1993; 1995).
Motsvarande evolution hos störningskänsliga
insekter har studerats i mycket liten omfattning.
Förmodligen är det rätt få växtätande insekter
som hinner fullfölja sin larvutveckling på värd
växten innan slåttern (Frycklund, opubl. data).
Däremot finns många nektar- och pollenätare
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som hinner samla resursen och transportera den
till larverna på annan plats. Främst gäller det
vilda bin, varav många är vårflygande (Sörensson
2002; Westrich 1990). Vissa växter tycks tvärt om
satsa på sen tillväxt och reproduktion, så att de
vid slåttertillfället ännu är för små för att skadas
nämnvärt. Detta tycks vara fallet för ängsvädd
(Succisa pratensis) (Simán & Lennartsson 1998).
Flykt kan också innebära en rumslig an
passning, d.v.s. att växter eller djur skyddar
sina känsliga delar på platser där de är svåra att
komma åt. Rosettväxt är ett typiskt exempel, och
vissa växter har förmågan att klättra i kanten
av taggiga buskar. Rosettväxt fungerar lika bra
i slåtter som i bete. Slåtter kräver däremot alltid
en någorlunda homogen mark, d.v.s. med så få
stenar, buskar och andra svårslåttrade strukturer
som möjligt. Därför har växter och växtätande
insekter i slåttermarker små möjligheter att
komma undan slåttern genom att växa i skyd
dade småmiljöer.
Tolerans
I betesmark kan en växt bli betad när som helst
under betessäsongen. Den kan bli avbiten redan
första betesdagen, men skadan kan lika gärna
komma mot slutet av sommaren, eller inte alls.
Slåtterskada inträffar däremot inom ett relativt
snävt tidsintervall. I betesmarken kan växten bli
avbetad nära marken eller bara i toppen, medan
slåtter skadar växten på ett mycket mer förutsäg
bart sätt. Denna förutsägbarhet hos slåttern är en
viktig orsak till snabb evolution av anpassningar
till skada, exempelvis den tidiga blomning som
nämnt ovan (Lennartsson et al. 1997).
Utöver försvar och flykt har växter (men inte
djur) även förmågan att tolerera skada. Vanligen
innebär det återväxt efter att ha blivit skadad.
Evolution av tolerans kan också antas gynnas
av slåtterns förutsägbarhet (Lennartsson et al.
1997), eftersom just tidpunkten för skada tycks
vara en kritisk faktor för hur effektivt tolerans
mekanismerna verkar (Lennartsson et al. 1998).
Näringsbortförsel och gödselhantering
En förutsättning för att kunna odla länge på sam
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ma mark var att tillföra näring till marken. Innan
konstgödseln var det näringen i olika former som
var begränsningen för produktionen. Oftast var
det stallgödsel från boskap som användes, och
en gård med många djur hade tillgång till mer
gödsel. Flaskhalsen för djurhållningen var i regel
tillgången på vinterfoder. En gård kunde inte
odla mer åker än den hade stallgödsel till, vilket
i sin tur bestämdes av den areal fodermark som
kunde föda boskapen (Borgegård 1994). Enligt
ett ofta citerat talesätt ”Äng är åkers moder”, dvs.
fodermarkernas produktion styrde åkrarnas stor
lek. Ängsarealen kunde vara 5 till 6 gånger större
än åkerarealen (Bennet Gårdö 1996). Om det
inte fanns tillräckligt med stallgödsel användes
torv från mossar, aska och i kusttrakterna tång
från havet som gödsel på åkrarna (Lennartsson
et al. 1996).
Åkerbruket byggde således på en ständig
näringstransport från ängs- och betesmarker,
via gödsel till åkern. En viktig aspekt på hävd,
både slåtter och bete, är således att de bortför
biomassa och därmed näring från gräsmarkerna.
Om näringsförekomsten i marken ökar, ökar
förekomsten av högväxta kvävegynnade växter
som t.ex. kvickrot (Elytrigia repens), ängskavle
(Alopecurus pratensis) och hundäxing (Dactylis glomerata) som konkurrerar ut den mer lågväxta
blommande ängsfloran (Hansson & Fogelfors
2000; Moora et al. 2003). Detta innebär att art
rikedomen av blommande växter minskar med
ökande näringstillgång i slåtter- och betesmarker
(Ekstam & Forshed 2000).
Kvävehaltiga gödningsmedel började an
vändas i större skala först långt in på 1900-talet
och påskyndade processerna med minskad areal
hävdad fodermark (Bennet Gårdö 1996). De fo
dermarker som fortfarande användes gödslades
för att produktionen skulle öka.
I princip bör slåtter bortföra mer näring än
bete, eftersom en del av näringen återförs betet
genom gödsel. I traditionell djurhållning var
dock den näringsåterförseln relativt begränsad.
Djuren nattstallades för att man skulle komma åt
kvälls- och morgongödseln. På betesmarker nära
gården samlades ofta gödseln ihop och spreds
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Slåttermetod och slåttertidpunkt

Som nämnts under föregående rubrik är den
ostörda försommarperioden en av de viktigaste
ekologiska aspekterna på slåtter. Ju senare slåt
tern inträffar, desto fler arter och individer hin
ner slutföra sin reproduktion, men samtidigt
kommer den höga vegetationen att påverka
markinsekter, värmekrävande växtätande insek
ter, lågväxta växter etc. negativt. Kunskap om rätt
traditionell slåttertidpunkt är därför viktig.
Slåttertidpunkt diskuteras utförligt i Ekstam
med flera (1988). Den ungefärliga tidpunkten
för den traditionella slåtterperiodens början
relateras ofta i samtida källor. När, efter detta
inledande datum, slåttern faktiskt inträffade,

varierade dock avsevärt beroende på väder och
andra faktorer. Slåtterperioden var, med ome
kaniserade metoder, givetvis utdragen i tiden,
både för ett landskap som helhet och för enstaka
större slåttermarker. Vissa magra slåttermarker
slogs troligen inte alls vissa år (Lennartsson et al.
1996). Vissa ängar låg i åkergärden och kunde
därför inte slås förrän efter skörden (Ekstam et
al. 1988). Den ekologiska slåttertidpunkten kan
också variera kraftigt, trots att kalenderdatumet
är detsamma. Under varma år har nämligen
växter och djur hunnit längre i sin utveckling
ett visst datum, jämfört med en kall och regnig
försommar.
Sammantaget fanns säkerligen en kraftig va
riation i slåttertidpunkt mellan år. Det är troligt
att den variationen var av avgörande betydelse
för biologisk mångfald i slåttermarker. Det skulle
isåfall innebära att det inte går att bevara slåt
tergynnade arter med ett rekommenderat slåt
terdatum, eftersom att själva variationen behövs.
Det är i alla händelser fel att ta litteraturens start
datum för bygdens slåtter som datum för natur
vårdsslåtter av enstaka objekt. Vanligen hamnar
man då på ett alltför tidigt slåtterdatum.
Eftersom slåtterperioden inte behöver bli
utdragen i tiden idag, och eftersom det lilla an
talet slåttermarker inte medger någon variation
i landskapet, kan det vara nödvändigt att frångå
den traditionella slåttertidpunkten, om den nu
skulle vara känd. Dagens landskap, metoder etc.
är med andra ord såpass annorlunda det tradi
tionella landskapet att dagens metoder måste
anpassas. Det går således inte att utan vidare
applicera en traditionell slåttertidpunkt på ett
modernt landskap.
Slåttertidpunkten är givetvis inte viktig bara
för växter. Bristen på blomrika marker på för
sommaren anses vara ett av de största hoten mot
vilda bin och andra nektar- och pollenätare. Na
turliga fodermarker (ängar och betesmarker) har
den största diversiteten av blommande växter,
men behöver skötas på ett sätt som gynnar blom
rikedomen och gör dem tillgängliga för insekter
både i tid och kvantitet. Ibland kan näringsväx
terna finnas i tillräckligt antal men tidpunkten
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på åkrarna. Egentlig återförsel av näring skedde
främst på de utmarksbeten där djuren betade
dagtid. På de magra och lättdränerade markerna
torde gödseln haft mycket marginell betydelse,
både totalt sett och jämfört med exempelvis
röjgödsling efter röjning och avverkning.
I ett 15-årigt försök studerades hur gräs
marksfloran förändrades med olika skötselme
toder (Hansson & Fogelfors 2000). I försöket
testades bl.a. slåtter varje och vart tredje år och
kontinuerligt bete. Den betade och de slåttrade
ytorna hade behållit artrikedomen; andelen örter
hade till och med ökat lite i de slåttrade ytorna
jämfört med den betade ytan. Det tolkades som
att näringsborttagandet i och med slåttern gyn
nade konkurrenssvaga örter. I den betade ytan
tillförde boskapen näringsämnen till systemet. Å
andra sidan behölls artrikedomen även vid slåtter
vart tredje år, vilket kan tala emot näringsbort
försel som förklaring.
Gödseln drygades vanligen ut med strö,
t.ex. torvströ. I Holland har man traditionellt
skalat av grästorv i ängarna och blandat ut det
med fårgödsel för vidare spridning på åkrarna.
Denna traditionella skötselmetod har av natur
vårdare ofta ansetts förstöra ängsmarken, men
Oostermeijer med flera (1998) visade att den
var nödvändig för att åstadkomma tillräcklig po
pulationstillväxt för den hotade klockgentianan
(Gentiana pneumonanthe).

315

Bilaga 3

Centrum för biologisk mångfald
för hävd, (slåtter, bete, etc.) gör att växten inte
kan utnyttjas. Det kan innebära lokal katastrof
om hävden sker innan blommorna slagit ut el
ler innan provianteringen av bocellerna (solitära
bin) eller matandet av larverna (humlor) är färdig
(Banaszak 1992, 1996; Westrich 1996).

Betydelsen av slåttertidpunkt illustreras av ex
emplet i faktarutan här nedan, som gäller den
tidigblommande (slåtteranpassade) formen av
fältgentiana (Gentianella campestris).
Exemplet fältgentiana belyser även betydel
sen av slåttermetod, och visar att en traditionell

Vilken traditionell kunskap är relevant för naturvården?
- några svar från fältgentianans horisont
En hög andel av jordbrukslandskapets växt- och djurarter är rödlistade. Det beror antagligen på att
dagens jordbrukslandskap, till skillnad från det traditionella, inte erbjuder alla nödvändiga substrat,
strukturer och processer i tillräcklig mängd. Vi skulle med andra ord behöva göra jordbruksland
skapet lite mer traditionellt för att motverka de negativa trenderna för biologisk mångfald. Frågan
är vilka delar av det traditionella landskapet som verkligen måste återinföras (eller imiteras) – vi kan
ju aldrig återskapa det gamla landskapet i sin helhet.
För att belysa den frågeställningen har vi vid Institutionen för Naturvårdsbiologi vid SLU i
Uppsala under flera år studerat fältgentiana (Gentianella campestris). Det är en rödlistad ört, nästan
helt beroende av de slåtter- och betesmarker människan skapat. Olika varianter av fältgentiana, s.k.
ekotyper, anses därtill vara anpassade till olika skötselmetoder. Mest känd är den förmodade slåt
ter-ekotypen suecica, en tidigblommande fältgentiana som f.n. minskar snabbt i Sverige. Den finns
bara i de artrikaste slåttermarkerna, och man kan därför anta att skötsel som passar fältgentianan
också är bra för de flesta andra arter på platsen.
Slåtter som skötselform innehåller förstås en enorm mängd traditionell kunskap: om redskap
och tekniker, slåttertidpunkt på olika marker, om bärgning och användning av höet. Men vilka delar
av den kunskapen är relevant för artbevarandet?
Hos tidigblommande fältgentiana har de flesta fröna mognat i slutet av juli. Slåtter ett stycke
in i augusti borde således gynna gentianan. Tyvärr visade fältförsök att sen slåtter missgynnar fält
gentianans bladrosetter, eftersom de tvingas stå i hög vegetation hela sommaren. Följden blir små
rosetter, som producerar små blommande plantor med dålig fröproduktion året därpå. För att gynna
rosetterna skulle man behöva slå i slutet av juli, d.v.s. innan frökapslarna öppnat sig. Hur hänger
det ihop? Svaret är att det inte bara är slåttertidpunkten som räknas, utan även hanteringen av höet.
Naturvårdsslåtter i naturreservat och liknande innebär ofta att man bara slår av gräset och kör bort
det samma dag. Traditionell slåtter, däremot, innebär att höet får ligga och torka några dagar, innan
det hässjas eller körs in. Då hinner fröna eftermogna och kapslarna torka och öppna sig. Man kan
med andra ord slå tidigare och ändå få tillräcklig fröproduktion.
Intressant är att bete fungerar lika bra som slåtter, under förutsättning att det inte påbörjas
förrän i mitten av juli. En stor andel av de beska gentianorna ratas av betesdjuren tillräckligt länge
för att fröna skall hinna släppa. Tidigt betespåsläpp, som rekommenderas i bl.a. publikationer från
jordbruksverket, är fatalt för gentianorna, se figuren här intill.
Om vi nu vet när vi skall slå, hur skall det då göras? Det traditionella redskapet är lien, skärande
slåtterbalk anses också vara acceptabelt, medan s.k. röjsnöre är förbjudet om man vill ha miljöersätt
ning för sitt slåtterarbete. Fältförsök visade mycket riktigt att lie och slåtterbalk var lika bra, och att
röjsnöre inte fungerade, med ett undantag: om höet räfsades med en tättandad räfsa i stället för med
vanlig höräfsa klarade sig fältgentianan lika bra som vid lieslåtter. Röjsnörets nackdel för tidigblom
mande växter är nämligen att den klippta vegetationen hackas sönder och blir svår att räfsa ihop
med höräfsa. Detta skapar ett förnalager på marken som hindrar etablering av nya plantor.
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Det svenska miljöstödssystemet ökar sålunda
ersättningsnivåerna ju mer traditionellt slåttern
utföres. Enbart öppethållande berättigar till
grundersättning, öppethållande på traditionellt
markslag berättigar till tilläggsersättning, lieslåt
ter och efterbete berättigar vardera till ytterli

1,5

Populationstillväxt

Slåtter 20/7,
torkning

Bete fr.o.m.
20/7

Lie och
höräfsa

Bilaga 3

metod ibland kan ersättas av en modern, eller av
en kombination av moderna metoder.
Olika länder försöker med hjälp av eko
nomiska styrmedel upprätthålla resultatet av
traditionella sedvänjor, exempelvis ett öppet
landskap och i vissa fall sedvänjorna själva.

Slåtterbalk och
höräfsa
Röjsnöre och
trädgårdsräfsa

1,0

Slåtter 20/7,
ingen torkning
0,5

Slåtter 18/8,
torkning

Röjsnöre och
höräfsa

Bete fr.o.m. juni
0
Årlig tillväxt hos populationer av tidigblommande fältgentiana (Gentianella campestris
var. suecica) skötta med olika metoder. En population med tillväxt=1 är stabil. Tillväxt
>1 innebär att populationen ökar, <1 att den minskar.

Sammanfattningsvis lär oss den tidigblommande fältgentianan att
•
Traditionell slåttertidpunkt är viktig, men fungerar bara ihop med traditionell torkning av
höet.
•
Utan traditionell torkning går det knappast att hitta en fungerande slåttertidpunkt.
•
Slåtter kan ersättas av bete, men bara om betet utformas så att det imiterar slåtter (sent
betessläpp).
•
Både moderna och traditionella slåtterredskap fungerar, bara de skär av vegetationen.
•
Röjsnöre, som sliter av och hackar sönder vegetationen, fungerar inte, såvida inte sönder
hackningen kompenseras med effektivare räfsning. För senblommande fältgentiana och andra växter
som är beroende av återväxt efter att ha slagits av (tolerans), fungerar röjsnöret inte alls, eftersom
det skadar växterna så kraftigt att återväxten minskar eller uteblir.
Studien av fältgentiana är ett exempel på hur man kan utvärdera traditionell kunskap, för att skilja
ut de delar som är omistliga för biologisk mångfald. Omistliga delar måste återinföras eller imiteras,
och otraditionella metoder som har negativ effekt kan bara användas om de negativa effekterna
kan kompenseras för.
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gare ersättning (Jordbruksverket. 2003). Slåtter
med andra skärande redskap, t.ex. slåtterbalk,
jämställs dock med lieslåtter, vilket baseras på
bedömningar av metodernas ekologiska effek
ter. Bedömningar av detta slag har avgörande
betydelse för slåtterns naturvårdsnytta: Vilka
traditionella komponenter i hävden är omistliga
och vilka kan utelämnas?
I norra Schweiz får bönderna bidrag för att
slå gräsmarkerna, men här är ersättningarna
inte differentierade mellan traditionella och icke
traditionella metoder. En jämförande studie vi
sade att de intensivt skötta markerna (gödslade
och klippta 2-3 gånger per år) hade lägre antal
växt- och skinnbaggearter än de extensivt skötta
(ogödslade och klippta 1-2 gånger per år, (Di
Giulio et al. 2001). Gödsling av halvnaturliga
gräsmarker har i flera studier visat sig påverka
mångfalden av kärlväxter mycket negativt (Ek
stam & Forshed 1992). I det schweiziska fallet
uppfylls de kulturhistoriska målen med ett öppet
landskap, men de biologiska värdena blir utar
made på grund av felaktig hävd.

Höhantering

Exemplet tidigblommande fältgentiana visar
att slåttertidpunkten intimt hänger samman
med höhanteringen efter slåttern. Torkning av
höet torde allmänt ge avsevärt ökad tillförsel av
frö till slåttermarker, jämfört med om gräset tas
bort nyslaget.
Traditionell torkning och transport av hö
har också en annan ekologiskt viktig funktion,
nämligen för spridning av växter inom och mel
lan betesmarker. Åtskilliga studier har påvisat
spridningsbegränsning hos växter i jordbruks
landskapet (Eriksson 1998; Franzen & Eriksson
2003; Gustafsson et al. 2002; Gustafsson & Ehr
len 2002; Stampfli & Zeiter 1999). Studier har
också visat att t.o.m. begränsad spridning inom
en gräsmark kan vara ett problem för växtpopu
lationer (Lennartsson & Svensson 1996).
Historiskt källmaterial visar att biotop
fragment låg mycket tätare i landskapet förr
(t.ex. Lennartsson et al. 1996). Tätare, men inte
nödvändigtvis så tätt att riktigt orörliga organis
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mer som kärlväxter obehindrat kunde röra sig
över landskapet. Jordbrukslandskapet har alltid
varit kraftigt fragmenterat men den historiska
markanvändningen (främst höhantering och ut
marksbete) bidrog starkt till att sprida djur och,
i synnerhet, växter (Edenhamn et al. 1999; Er
iksson 1996). Flera fältexperiment med insekter
och kärlväxter har lyckats öka andelen utnyttjade
fragment genom aktiv spridning (t.ex. Davies &
Jones 1986; Eriksson & Kiviniemi 1999). Även
det gamla landskapets rikliga innehåll av småbio
toper, linjära element etc. torde ha underlättat
spridningen mellan huvudfragmenten, genom att
fungera som korridorer (Yanes et al. 1995) och
genom att sudda ut de ekologiska gränserna mel
lan biotop och matrix. Konnektiviteten bestod
således inte bara av tätare rumslig fördelning
mellan biotopfragment, utan även av bättre
spridning. Den bättre spridningen bestod i sin tur
av mänsklig spridningshjälp i kombination med
mer gästvänlig miljö mellan biotopfragmenten.
Det är knappast någon tvekan om att aktiv
spridning måste imiteras eller återinföras om vi
skall kunna behålla jordbrukslandskapets biolo
giska mångfald.

Efterbete
En viktig aspekt på traditionell slåtterhävd
var efterbetet som inleddes någon vecka efter
slåttern. En demografisk studie av fältgentiana
(Gentianella campestris) visade att slåtter och bete
gav i stort sett liknande populationstillväxt
(Lennartsson & Oostermeijer 2001). Slåtter
gynnade fröproduktionen men missgynnade
groning, medan bete hade motsatt effekt. Slåt
ter med efterbete kombinerade de positiva
effekterna av de två och gav överlägset högst
populationstillväxt.

Lövtäkt
Lövtäkt har behandlats utförligt av Slotte (av
handlingen resp. de andra). Här diskuteras en
dast de ekologiskt viktigaste komponenterna av
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Omistliga komponenter i traditionellt lövängsbruk

De aspekter på traditionellt lövängsbruk som
kan antas ha störst betydelse för biologisk
mångfald är:
• Regelbunden beskärning.
• Fagning
• Slåtter och dess omistliga komponenter (se
ovan).
• Föryngring av hamlingsträd

Olika typer av lövtäkt

Traditionell lövtäkten hade minst tre syften, att
ge lövfoder åt djuren, att ge bränsle samt att
genom röjgödsling och lämpliga beskuggnings
förhållanden öka foderproduktionen på marken
(Haeggström 1996).
Löv kunde repas, eller plockas direkt från träden,
men det vanligaste var att man skar eller bröt löv
tillsammans med de klena kvistar de satt på. Sådan
lövtäkt kunde göras vid marknivån (skottskogsbruk)
eller på olika nivåer högre upp i träden (hamling
m.fl. termer). Lövtäkten kombinerades vanligen
med slåtter i lövängar, men kunde också göras på
träd på utmarken. Hamling var bl.a. ett sätt att hålla
lövproduktionen ovan djurens beteshöjd, vilket alltså
medgav en vinterfoderproduktion på utmarken utan
stängsel. I lövängar krävdes vanligen att marken på
våren rensades från löv och kvistar (s.k. fagning), för
att gynna markvegetationen och möjliggöra slåtter.
I utmarker utfördes inga sådana åtgärder.

Ekologiska effekter på markvegetationen

Genom fagning och slåtter skapades i stort sett
samma vegetationstyper som på öppen slåtter
mark, med undantag av att lövängarna kunde
ha ett inslag av träd-mykorrhizasvampar och
kärlväxter som lever som halvparasiter på träd
rötter, fr.a. kovaller (Melampyrum spp.). Trädens
kronor hölls små genom hamlingen och beskug
gade inte marken på samma sätt som ohamlade
träd i utmarken. De löv som i skogsmark kväver
markvegetationen togs bort vid fagningen.

Vid själva beskärningen av träden och buskarna
förändras deras rot-kronaförhållande. Som svar
på detta bryts en del av rotsystemet ner för att ba
lansera kronförlusten, varvid näring frigörs och
kan upptas av markvegetationen (röjgödsling).
Eftersom träden och buskarna är djupare rotade
än fältskiktet, innebär detta att röjgödslingen drar
upp näring från djupare jordlager till ytan, men
utan att gräs och örter konkurreras ut av löv
förnan, som är fallet i skog. Därtill anses själva
beskuggningen från träden gynna grästillväxten
(Slotte 1999).
Det material som uppsamlades vid fagningen
brändes i ängen och dessa brännfläckar har
ibland ansetts ha en speciell flora (t.ex. Carls
son 1991).
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lövtäkten, d.v.s. vilken traditionell kunskap som
är viktigast för biologisk mångfald.

Ekologiska effekter på träd och buskar

Genom att kronorna hålls små kan en löväng
hålla ett mycket tätt förband av träd i ljust läge.
Detta gynnar framför allt epifytiska lavar och
hålträdsinsekter (Ehnström & Axelsson 2002;
Thor & Arvidsson 1999). Hamlade träd blir
dessutom betydligt äldre än andra träd (Slotte
2000), vilket gynnar uppkomsten av grov bark
och stamhåligheter. Ofta har hamlade träd visat
sig ha en ytterst rik fauna av hålträdsinsekter
(Nilsson et al. 1994; Nilsson 1997).
Hamlingen gör å andra sidan att naturvärden
knutna till grova grenar uteblir. Skottskogsbruk,
exempelvis kapning av hassel vid marknivån,
torde ge låga naturvärden jämfört med om
buskar och träd får växa fritt och utveckla ved i
olika successionsstadier.
En viktig aspekt på lövtäkt är att just lövträ
den gynnades på barrträdens bekostnad även i
det barrdominerade landskapet (Slotte 2000).

Nyttjande av vatten
Troligen utgjorde naturliga strandängar de första
och genom tiderna viktigaste slåttermarkerna.
Rika strandängsområden har haft de högsta
befolkningstätheterna i det svenska landskapet,
vilket speglar den goda tillgången på vinterfoder,
vilken i sin tur gav goda skördar på åkermarken
enligt det gamla ”äng är åkers moder”-sambandet
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(Lennartsson et al. 1996). Våtmarkerna användes
som slåttermarker långt in på 1900-talet, i Norrland
ännu längre (Elveland 1979; Svensson & Glimskär
1993). Speciellt i Norrlands inland byggde det bo
skapsdominerade jordbruket ofta på att man slog
stora arealer strandängar (raningar) och naturliga
myrar (slåttermyrar). Dessa våtmarkstyper fick en
mycket rik artsammansättning och är idag hotade
av igenväxning (Elveland 1979; Elveland 1983).
Förutom nyttjande av naturlig vattenföring
har vattnet också utnyttjats aktivt av människan
som produktionshöjande medel, vilket haft stor
betydelse för biologisk mångfald.

Omistliga komponenter i traditionellt nyttjande
av vatten
De aspekter på traditionellt nyttjande av vatten
i jordbrukslandskapet som kan antas ha störst
betydelse för biologisk mångfald är:
• Hävd av våtmarker, även gamla slåttermyrar.
• Dämning och översilning av särskilda våt
markstyper.

Dränering av våtmarker

Vatten har alltid manipulerats av människan. Oftast
har det varit frågan om att ta bort oönskat vatten
genom dämningar och dikningar, och våtmarkernas
areal i jordbrukslandskapet har minskat minst lika
mycket som den naturliga fodermarken (Alexan
dersson et al. 1986; Svensson & Glimskär 1993). I
det traditionella landskapet var inslaget av vatten
vanligare och framför allt välkommet. I och med
de storskaliga rationaliseringarna av fodermarkerna
har vattängar, mader, silängar och myrar helt tappat
sin betydelse. Med detta är nu en mängd arter ho
tade som hade sin plats i det traditionella nyttjandet
(Gärdenfors 2000). Som alla tidigare traditionellt
nyttjade biotoper kräver våtmarkerna fortsatt
hävd för att behålla sin artrikedom (Svensson &
Glimskär 1993). Negativa effekter av dränering etc.
berörs inte vidare här, men se exempelvis Lennarts
son et al. (1996) för en fallstudie i Uppland.

Vattnet som gödslingsmetod

Gödsling av slåttermark med näringsrikvatten
är en mycket gammal teknik. Man var tidigt
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införstådd med vattnets produktionshöjande
egenskaper och flera olika övervattningssystem
finns beskrivna. Olika sådana system är utförligt
behandlade av Elveland (1978; 1979; 1983) och
Elveland & Sjöberg (1982).
På dammängar överdämdes slåttermarken
med mycket vatten (0,5 – 1,5 m) oftast från
hösten till islossningen samt efter vårfloden fram
till midsommar (Elveland 1979). På silängarna
fick ett tunt vattenskikt sila över marken under
perioder, vanligen under våren och försommaren
samt under vintern. Båda metoderna höjde pro
duktionen, förlängde växtsäsongen och missgyn
nade ris, buskar och vitmossor (Elveland 1979).
Effekten på ris och buskar kunde ökas genom att
låta dem frysa fast i isen, varefter vattenståndet
höjdes (Pettersson et al. 2001).
Mer avancerade översilningsystem kom till
Sverige vid mitten av 1800-talet. De kom att
utnyttjas i närmare 100 år, framför allt i Skåne
och Norrland, men även i Mellansveriges jord
bruksbygder. Översilningsängar var komplice
rade att sköta, med avancerade dikningssystem
och dämningar. I råd nr 689 och framåt i
Arrhenius’ och Lindqvists lantbrukspraktika
(1904) behandlas ”Skötseln af silängar” mycket
detaljerat. Det beskrivs hur ängarna bör vattnas
både höst och sommar. Vatten som kom från
bebyggda trakter och gödselstackar betraktades
som extra värdefullt medan vatten från myr och
skog ansågs dåligt (Arrhenius & Lindqvist 1904).
Vattnet rekommenderas stå över gräset till dess
alla frostnätter på våren är förbi (Frödin 1954).
När gräset vuxit upp till 15 cm skulle vattnandet
upphöra (Arrhenius & Lindqvist 1904). Efter
slåttern betades vanligen ängen.
De ekologiska effekterna av olika dammoch silsystem är dåligt undersökta, jämfört med
effekterna av slåttern i sig. Det är dock troligt
att översilade ängar har andra kvaliteter för
exempelvis marklevande insekter (Ljungberg
1995) och fåglar. Den mest kända översilnings
ängen är Vombs ängar i Skåne som fridlystes
redan 1923 för sitt rika fågelliv, med bland
annat beckasiner (Gallinago spp.), brushane
(Philomachus pugnax), och häckande rödspov
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Nyttjande av eld
Elden är en naturlig företeelse men också en vik
tig följeslagare till människan genom historien. I
detta sammanhang måste man skilja mellan na
turliga bränder, p.g.a. blixtnedslag, och avsiktligt
anlagda bränder (Granström 2001). Människan
har på många ställen i världen eldat gräs- och
skogsmark för att öka produktiviteten (Brose
et al. 2001; Kimmerer & Lake 2001; Ekstam
& Forshed 2000; Roques et al. 2001). Genom
att vegetationen bränns blir det en ny produk
tionsyta, som samtidigt får en näringsgiva. I detta
nya substrat kan nya arter gro ur fröbanken el
ler etablera sig utan konkurrens från omgivande
vegetation (Ekstam & Forshed 2000; Nangendo
et al. 2002).
Kalapuyaindianer i Oregon brände regelbun
det prärien och ängar för att gynna de nyttiga
växterna (Williams 2000). Detta gynnade fjä
rilsfaunan, och av 24 arter som var knutna till
dessa ängar är idag 7 arter utdöda och 6 är akut
hotade (Schulz & Crone 1998). I dag försöker
man återskapa gynnsamt habitat bland annat för
Fender’s Blåvinge (Icaricia icarioides fenderi) genom
att bränna ängar (Schulz & Crone 1998). Även
Karukindianerna i norra Kalifornien brände

prärien för att få bättre produktion: ”We burn
because it is good for the land; fire brings more
life” (Kimmerer & Lake 2001).
Hur ofta det brinner i naturen är styrt av
människor, både vad gäller anläggning av eld och
släckning av den. Från och med 1650 ökade frek
vensen bränder och vid mitten av 1800-talet var
frekvensen som högst i norra Sverige (Niklasson
& Granström 2000). Idag är brandfrekvensen
i Fennoskandia nere på vart 1000 – 10 000 år
(Granström 2001).
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(Limosa limosa). Rödspoven klassificeras som
sårbar i rödlistan (Gärdenfors 2000). Kraven
för lyckad häckning är öppna fuktiga gräs- eller
starrängar. Den missgynnas kraftigt av åtgärder
i landskapet som syftar till torrläggning (t.ex.
invallning, dränerings- och dikningsverksamhet).
Som hot nämns också felaktig hävd, i detta fall
för tidig slåtter (Gärdenfors 2000) eller tramp av
betesdjur (Ausden et al. 2001). Ett försök i Krist
anstadstrakten visade att slåtter med efterbete
var den bästa hävdformen för att attrahera arter
som brushane rödspov och storspov (Numenius
arquata) (Cronert 1992). Efter år av ohävd har
nu ängavattningen i Vomb återupptagits. Man
försöker hävda ängarna för att behålla de karak
täristiska vegetationstyperna. En engelsk studie
visade att vinteröversvämningar leder till kortare
vegetation. Effekten sitter i så länge som till maj
månad (Ausden et al. 2001).

Omistliga komponenter i traditionellt nyttjande
av eld
De aspekter på traditionellt nyttjande av eld i
jordbrukslandskapet som kan antas ha störst
betydelse för biologisk mångfald är:
• Bränning och eventuell störning av marken på
sandrika jordar.
• Bränning av områden utan att det mesta av
veden tas bort.
• Bränning av områden med brandhistorik.

Eld i utmarksbeten

I lantbrukspraktikan (Arrhenius och Lindqvist
1904) rekommenderas att betesmark av bättre
beskaffenhet svedjas och besås med råg, vilket
anses öka även produktionen av bete året efter
skörd (råd 700). Sådan bränning torde ha stor
betydelse för biologisk mångfald, exempelvis ge
nom att den skapar goda groningsbetingelser för
frön, samt bar jord för markinsekter, dyngbaggar
och grävande steklar. Det är troligt att brända
utmarker och svedjebruksmarker (se nedan) er
bjöd de bästa betingelserna för värmeälskande
växtätande, marklevande och grävande insekter
(se bete, ovan). Samtidigt bränns buskar och
andra skyddade småmiljöer bort.
Vissa typer av utmarker var helt beroende
av regelbunden bränning. Fr.a. gäller det ljung
hedarna. Gammal ljung är otjänligt som föda
för betesdjur, men bränns den ner skjuter den
unga proteinrika skott som nöt och häst gärna
äter. Genom att bränna ljungen minskar ljus
konkurrensen och andra arter kan etablera sig i
luckorna, både goda betesväxter och ovanliga,
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idag rödlistade arter som hårginst (Genista pilosa),
mosippa (Pulsatilla vernalis) och cypresslummer
(Diphasium tristachyum). Dessa växter är både
brand och betesberoende så för lyckad etablering
krävs bete. Med god betesdrift kan heden se ut
som en ryamatta eftersom de avbetade ungskot
ten grenar sig (Ekstam & Forshed 2000). Efter
5–6 år har ljungen vuxit sig för gammal och för
tät så det är dags att bränna igen (Myrdal 1999).
Ljung är känslig för trampskador och kan på de
ställen som boskapen vistas mycket hållas tillbaka
(Ekstam & Forshed 2000).
Ljungheden är en av de mest varierade och
artrika utmarkstyperna för såväl växter och
svampar som insekter av olika grupper. Elden
är en nyckelfaktor för denna biotop, både genom
att den är en förutsättning för biotopen i sig, och
för att elden gynnar särskilda arter i biotopen.
Om brandgynnade kärlväxter, exempelvis
svedjenäva (Geranium bohemicum) skall gynnas
krävs att branden upprepas regelbundet på
samma ställe, med tillräckligt täta intervall för
att aktivera fröbanken (Granström 2001).

Svedjebruk för odling

Genom att elda i skogen har människorna dels
vunnit ny mark, dels kunnat utnyttja magra jordar
för odling. En vanlig ordning var att man brände
första året, odlade nästa, sedan tog man foder
och när skogen började växa igen togs klenvirke
och löv. I Persbo i Bergslagen visade en studie
att omloppstiden var 80 till 100 år mellan brän
ningarna (Emanuelsson & Segerström 2002). I
norra Skåne, i byn Lönsboda, fick svedjan först
ge en skörd spannmål och rovor under två år,
därefter tjäna som slåttermark och betesmark
under 3 år varefter man tillät träden att växa upp
på nytt så att marken kunde svedjas igen efter
omkring 30 år (Nordholm 1967).
Den ekologiska effekten av svedjebruk är så
ledes dels att det glesar ut skogen, på liknande
sätt som bete och annan hävd (Brose et al. 2001;
Ekstam & Forshed 2000), dels att den skapar
särskilda betingelser för växter och djur, t.ex. bar
jord, mindre konkurrens från fleråriga höga väx
ter, samt bränd ved. Svedjebränningen fick där
med delvis samma effekter som naturlig brand,
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med den störda marken som extra bonus och
bortförseln av ved innan bränning som negativ
faktor. Hur mycket ved som togs bort varierade
troligen avsevärt, vilket hade stor betydelse för
svedjemarkens potential för brandgynnade in
sekter. Skalbaggar med brandanpassningar väljer
aktivt att kolonisera brandfält med virke kvar
framför brandfält där virket är borttaget. Dessa
skalbaggar kan lokalisera bränder och kolonisera
från långa avstånd. Arter som den vedlevande
sotsvarta praktbaggen (Oxypteris acuminata), har
dock svårt att klara sig med de naturvårdsbrän
nor som görs, eftersom nästan allt virke tas bort
innan bränning (Wikars & Schimmel 2001).

Odling
Som tidigare nämnts behandlas inte direkt
odling/uppfödning av mer eller mindre domesti
cerade arter. Här berörs endast indirekta effekter
av odlingen, fr.a. för åkerogräs och insekter.

Omistliga komponenter i traditionell odling

De aspekter på traditionell odling som kan antas
ha störst betydelse för biologisk mångfald är:
• Träda på sandig mark
• Odling av åkerogräs i s.k. allmogeåkrar (Svens
son et al. 1993)

Odlingssystem

Den grundläggande principen var att hålla åker
marken i bruk varje år (ensäde). För att motverka
näringsbrist kunde en del av åkermarken trädas,
varvid åkern odlades vartannat (tvåsäde) eller vart
tredje (tresäde) år. Trädan var ett enkelt ett sätt
att minska näringsuttaget ur åkern. De(t) år jor
den vilar kan luftkväve fixeras,delvis med hjälp
av ogräs, och på så vis öka näringsmängden i
åkern (Svensson et al. 1993). Trädan hade också
som syfte att bekämpa ogräs och att ge bete åt
boskap. Man skiljde ofta mellan grön träda och
brun/svart träda (Gadd 2000). Den gröna trädan
var bevuxen vilket ledde till ökad kvävefixering
och fodergröda, men även till ökad ogräsmängd
nästa år jämfört med den bruna/svarta trädan
då man höll marken obevuxen genom att bear
beta jorden flera gånger under sommaren. Om
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Ogräs
Åkerogräsens biologi och historia har behandlats
utförligt i Svensson et al. (1993).
Toleransen mot ogräs var tidigare högre än
vad den är idag även om ogräsen bekämpades
(Svensson et al. 1993). Fram till 1700-talet såg
man det positiva med ogräsen att de kunde vara

till någon nytta, men efter det börjar de anses
som skördenedsättare och kvalitetsförsämrare.
Detta hänger samman med det ökade trycket
på livsmedelsproduktion i och med befolknings
ökningen (Mattson 1985; Svensson et al. 1993).
Ogräsen har följt med sina grödor med ursprung
från Medelhavet och Västasien och saknar därför
en naturlig miljö i det moderna odlingslandska
pet. Åkern är en extrem livsmiljö och i och med
den regelbundna störningen av jorden gynnas
kortlivade arter. Många av ogräsen är pionjärar
ter som etablerar sig på störd mark men de klarar
inte konkurrensen med andra grödor. (Svensson
et al. 1993). Råglostan (Bromus secalinus) har sin
naturliga biotop på nybildade tångvallar där den
sedan snabbt konkurreras ut. I ett försök såd
des ogräsfrön ut i en kvickrotsrik vägkantsmiljö
och endast 20 – 25 % av fröna grodde. Klätt
(Agrostemma githago), blåklint (Centaurea cyanus)
och riddarsporre (Consolida regalis) var de enda
som gick i blom. Nästkommande år och senare
kom inga ogräs på ytorna. Många av ogräsen har
används och används fortfarande som medici
nalväxter, exempelvis klätt, syra (Rumex spp.),
nässla (Urtica dioica), åkerkål (Brassica rapa ssp.
sylvestris) och korndådra (Neslia paniculata). Det
har visat sig att om klätt odlas tillsammans med
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ingen näring påfördes utifrån via gödsel fångade
den gröna trädan mer näring till jorden än den
bruna (Gadd 2000). Även vid ensäde hände det
att åkern trädades. Det var då längre perioder
av grästräda, ofta kallad linda. Genom att man
började odla kvävefixerande ärtväxter på trädan
under 1800-talet kunde produktionen på åkrarna
höjas (Mattson 1985).
Trädesbruket hade stor betydelse för biolo
gisk mångfald, genom att det skapade särskilda
betingelser för en örtflora, för mark- och dyng
levande insekter etc. Betad träda på sandig mark
är bland de mest värdefulla biotoperna för en
mängd värmekrävande insekter, och påminner
i så måtto om Natura 2000-biotopen sandstäpp
(Ljungberg et al. 1995). Det är möjligt att just
trädesbrukets försvinnade varit en viktig orsak
till exempelvis dyngbaggarnas tillbakagång i
Sverige (se Gärdenfors 2000).

Hur är åkerogräsen hotade?
Hotfaktor
Herbicider
Upphörd odling av värdväxt, fr.a. lin
Bättre jordbearbetning - slår ut fleråriga
Färre pollinatörer
Långa vallperioder - slår ut ettåriga
Ökade gödselgivor - hårdare

Effektivare frörensning - slår ut arter

Större sådjup
Jämnare sådd - bättre konkurrens från säden
Minskad odling på lätta jordar

Arter			
Alla örter
Lindådra, linrepe
Blåeld, ulltistel (tvååriga), skärblad,
klöversnyltrot
Blåklint, riddarsporre
Blåklint, liten vildpersilja, kalvnos,
åkerfibbla, fliknäva, åkermadd
konkurrens, sämre groning
Klätt, riddarsporre
med sädeslika frön
(andra frön drösar tidigare)
Klätt, lindådra, råglosta
Riddarsporre, sminkrot
alla, fr.a. jungfrukam, fågelarv,
sminkrot
Sydsmörblomma, sanddådra
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vete producerar vetet en högre skörd (Søgaard
& Doll 1992). Det ogräs som genom historien
nämns som odelat negativt är tisteln (Svensson et
al. 1993); om tistelplågan talas det redan i första
Mosebok (Myrdal 1999).
Från och med 1940-talet förändrades ogrä
sens överlevnadsvillkor (se tabellen nedan) och
de flesta arter är idag rödlistade.
En del av den traditionella kunskapen om
växtföljd och ogräsbekämpning används fortfa
rande på de ekologiska gårdarna. För att upprätta
en långsiktig produktion måste det ekologiska
lantbruket upprätthålla en varierad växtföljd.
De olika ingående grödorna och skötseln av
dessa har ofta flera funktioner i växtföljden,
exempelvis kvävefixering och ogräshämning.
Vallen förbättrar markstrukturen, ger näring
till systemet och ger bra ogräshämmande ef
fekt både på perenna och annuella ogräs. Den
varierade växtföljden syftar till att hindra skade
görar- och ogräspopulationer att öka från år till
år (Ahnström 2002). Då artrikedomen jämfördes
mellan ekologiska och konventionella lantbruk
visade det sig dock att det som hade störst be
tydelse var landskapets heterogenitet, d.v.s. ju
fler olika odlingselement och biotoper det fanns
inom gården desto artrikare gårdar (Weibull et al.
2000; Östman et al. 2001).
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Traditionell kunskap och lokalsamhällen

Malin Almstedt, Centrum för biologisk mångfald
Delar av naturen har utvecklats genom ett in
vecklat samspel mellan människan och naturen,
där människan genom att hävda mark och vatten
skapat specifika förutsättningar för vissa arter att
etablera sig. Vissa delar av Sverige är väsentligt
mindre hårt hävdade än andra, men landet utgörs
ändå till stora delar av ett kulturlandskap där
skogsmark och odlingsmark bildar ett mosaik
mönstrat landskap. Ett kulturlandskap som ska
pats av ett småskaligt jord- och skogsbrukande.
Nästan halva Sverige anges som vinterbetes- och
åretruntmarker för rennäringen, vilket har till
följd att denna näring påverkar om inte alla
delar inom området så åtminstone en stor del.
Traditionellt nyttjande och traditionella metoder
baserat på traditionellt kunnande har format det
landskap, med biologiska och kulturella värden,
som vi idag arbetar för att skydda och bevara ge
nom naturvårdande insatser. Värden som i stor
utsträckning sammanfaller med vad vi människor
uppfattar som tilltalande i landskapet.
I takt med att samhället och förutsättning
arna för att bedriva jord- och skogsbruk har
förändrats har också landskapet börjat förändras
och i stor utsträckning växa igen med förlust av
biologisk mångfald som följd. Den långa kon
tinuiteten av traditionell hävd har skapat förut
sättningar för lokala artsammansättningar som är
specifika för just vissa typer av hävdade miljöer. I
takt med att den traditionella hävden upphör och
landskapet förändras minskar också den biolo
giska mångfalden. I miljömålspropositionen
utpekades minskad hävd som en av de viktigare
orsakerna till minskad biologisk mångfald (Prop.
1997/98:145, s. 24). Många naturmiljöer och
med de arter och kvaliteter de innehåller hotas
idag av utplåning på grund av utanförliggande
förändringar i samhället. Det som sker i andra
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Traditionell skötsel i natur- och
kulturvårdsarbetet
samhällssektorer påverkar således det som sker
i naturvården och vice versa.
… bevarandet av betesmarker. Detta förut
sätter att det finns betesdjur som kan upprätt
hålla betet, vilket i sin tur förutsätter att det finns
en brukare och djurhållare inom rimligt avstånd.
Detta i sin tur förutsätter att det finns företags
ekonomiska förutsättningar för jordbruksdrift.
Detta kopplar i sin tur till hela den regionala
utvecklingen i bygden, t.ex. att det finns tillgång
på social service, att det finns mejerier som är
villiga att hämta mjölken, att det finns efterfrågan
på kött från naturbetesmarker och att det finns
lönsamhet i sektorn. (Regeringens skr. 2001/02:
173, s 10).
Exemplet visar på att det finns ett starkt be
hov av lokal förankring och engagemang samt
behov av lokal kunskap. Kunskap som i många
fall också är historiskt betingad, det vill säga
det som konventionen om biologisk mångfald
benämner traditionellt kunskap.

Syfte och avgränsning
Syftet med detta arbete är att analysera hur
traditionell kunskap beaktas i natur- och kul
turmiljövården, genom att granska hur traditio
nellt kunnande/nyttjande kommer till uttryck i
skötselplaner för natur- och kulturreservat.
Analysen utger sig inte för att vara heltäck
ande, utan utgör en genomgång av ett antal
slumpvis utvalda skötselplaner för att utröna
hur dessa tar hänsyn till lokal traditionell kun
skap, traditionell hävd samt naturresursut
nyttjande. Arbetet är en delanalys som gjorts
inom ramen för det uppdrag som Centrum för
biologisk mångfald erhöll enligt regeringsbeslut
(2002-03-21) med syftet att granska Sveriges
genomförande av Konventionen om biologisk
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mångfald (CBD) med avseende på användningen
av traditionell kunskap inom naturvården och
för att möjliggöra ett hållbart nyttjande av den
biologiska mångfalden.
Handboken för inrättande och skötsel av na
turreservat (Naturvårdsverket 2003) som också
ingår i analysen har tillkommit efter att flertalet
av de analyserade reservatens skötselplaner till
kommit. Handboken fungerar därför inte som
vägledning i analysen annat än där det rör sig om
nytillkommande reservat eller att skötselplanerna
har reviderats. Både handboken för naturreservat
och handboken för kulturreservat (Naturvårds
verket 2003; Riksantikvarieämbetet 2003a) ingår
i analysen och har fungerat som en vägvisare för
vilka ambitioner de båda myndigheterna har med
inrättande av respektive reservatsform. Genom
att betrakta handböckerna ur detta perspektiv
kan analysen av skötselplaner som inrättas före
deras tillkomst också beakta huruvida områdena
idag motsvarar de ambitioner som finns inom
respektive myndighet.
Arbetet fokuserar på traditionell kunskap
i skötselplaner för kulturreservat och natur
reservat. Överensstämmelsen med andra doku
ment som rör reservaten såsom översikts- eller
detaljplaner, bevarandeplaner för Natura 2000
områden med flera analyseras inte.

Bakgrund
Historisk sett har naturvården vuxit fram ur
det områdesskydd som inrättades i början av
1900-talet med syftet att skydda värdefull natur
och värdefulla naturobjekt. Inriktningen på
naturvården har sedan förändrats vid ett flertal
tillfällen. Under 1960-talet föddes det som vi
idag kallar social naturvård. Under 1990-talet
har bevarandet av den biologiska mångfalden
utökat ansvarsområdet för naturvården. I sam
band med Rio-konferensen och inrättandet av
konventionen för biologisk mångfald kom också
fokus på det hållbara nyttjandet av den biolo
giska mångfalden, en signal om att den biologiska
mångfalden idag samverkar med människan på
många olika sätt. Idag kan således inte natur
vården enbart arbeta med att skydda värdefull
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natur, arbetet måste också inriktas på att bevara
och hållbart nyttja den biologiska mångfalden.
Kopplingen mellan biologisk mångfald och
människan gör det svårt att enkelt definiera vad
naturvård idag är.
Många av de naturreservat som inrättas
utgör naturmiljöer som är påverkade av män
niskan, det vill säga de har en lång kontinuitet
av hävd. De arter och livsmiljöer som reservaten
syftar till att bevara och vårda är således i stor
utsträckning knutna till traditionell hävd och
därmed beroende av fortsatt hävd. Arter har
etablerat sig i miljöer som har uppkommit till
följd av människans nyttjande. Livsmiljöer har
skapats där arter kan etablera sig och fortleva i
livskraftiga populationer. Alla arter och livsmil
jöer är kanske inte beroende av att en specifik
verksamhet fortsätter, men många är beroende
av någon form av åtgärd för att deras specifika
kvaliteter ska bestå.
För att gynnsam bevarandestatus skall upp
nås krävs att relevant skötsel genomförs. Detta
kräver kunskap om dels arters specifika krav på
kvaliteter hos livsmiljöer dels kunskap om den
historiska markanvändningen och den traditio
nella kunskap som format landskapet.
Traditionell kunskap består av såväl kunskap,
sedvänjor som uppfattningar som hjälper män
niskan i sin interaktion med den omgivande natu
ren, människan fungerar som en ekologisk faktor
som är med och formar landskapet. Traditionell
kunskap inkluderar kunnande inom jordbruk,
djurskötsel, jakt, fiske, insamling av olika nyt
tigheter, bekämpning av sjukdom och skada,
namngivning och förklaringar till naturfenomen
samt olika strategier för att överleva och forma
sin omgivning. Till skillnad från vetenskapen så
förekommer det inte inom traditionell kunskap
något motsatsförhållande mellan det jordnära
och det andliga, det empiriska och objektiva och
det heliga och intuitiva. Inom den traditionella
kunskapen är gränserna permeabla. Traditionell
kunskap kan således spela en viktig roll i natur
vården. Traditionell kunskap kan definieras som
”… kunskap som växt fram och förmedlats från
generation till generation inom befolkningsgrup

Traditionell kunskap och lokalsamhällen

Lagstiftningen
I miljöbalkens portalparagraf slås fast att lagen
syftar till att ”… främja en hållbar utveckling
som innebär att nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en hälsosam och god
miljö.” Något som sägs bygga på ”… insikten att
naturen har ett skyddsvärde och att människans
rätt att förändra och bruka naturen är förenad
med ett ansvar för att förvalta naturen väl”. (SFS
1998:808 1 kap. 1 §)
Miljöbalken syftar bland annat till att:

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer
skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt
används så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt
långsiktigt god hushållning tryggas, … (SFS
1998:808 1 kap. 1 §).

Liksom konventionen om biologisk mångfald
lyfts i miljöbalken både den biologiska mångfal
dens egna bevarandevärde och betydelsen av ett
hållbart nyttjande fram. Vi lever idag i en värld
där den biologiska mångfalden i stor utsträckning
är påverkad av människan, även starkt förknip
pad med aktiviteter företagna av människan,
vilket gör att det hållbara nyttjande kopplat till
traditionellt kunnande måste ses som en viktig
del av de naturvårdande insatser som görs.
Enligt miljöbalken kan:
Ett mark- och vattenområde … av
länsstyrelsen eller kommunen förklaras som
naturreservat i syfte att bevara biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av
områden för friluftslivet. Ett område som
behövs för att skydda, återställa eller nyskapa
värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för
skyddsvärda arter får också förklaras som
naturreservat. (SFS 1998:808 7 kap. 4 §)

Vidare kan sedan år 1998

Ett mark- eller vattenområde … förklaras
som kulturreservat i syfte att bevara

värdefulla kulturpräglade landskap. (SFS
1998:808 7 kap. 9 §)

Kopplingen mellan natur- och kulturreservat är
viktig eftersom många av dagens hotade arter är
stark förknippade med kulturpräglade landskap,
särskilt gäller detta arter som är förknippade med
odlingslandskapet. Förhållandet mellan männis
kan och den biologiska mångfalden blir också
tydlig genom miljöbalkens biotopskyddsområ
den som utgör ett generellt skydd för landskaps
element. Ett biotopskyddsområde är ett
Mindre mark- eller vattenområde[n] som
utgör livsmiljö för hotade djur- eller
växtarter eller som annars är särskilt
skyddsvärda … (Miljöbalk 1998:808 7 kap.
11 §)
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per och/eller lokala samhällen (Regeringens skr.
2001/02:173, s121).”

I förordningen (SFS 1998:1252) om områdes
skydd enligt miljöbalken m.m. anges sådana
biotoper som i sin helhet är skyddade genom
biotopskyddet. Här räknas alléer, odlingsrösen,
pilevallar, stenmurar och åkerholmar upp, bioto
per som är starkt förknippade med människans
brukande och traditionella hävd av naturen.

Kultur- eller naturreservat?
Kulturreservat är sedan 1998 en del av områdes
skyddet, motsvarande naturreservat, med syftet
att skydda och bevara ”… de mest välkända kul
turlandskapen och kulturmiljöerna…” (Riksan
tikvarieämbetet 2003a) i landet. Ansvaret för kul
turreservaten åvilar Riksantikvarieämbetet. Båda
typerna av reservat kan dock tillämpas för att
”… bevara såväl natur- som kulturmiljövärden”
(NFS 2003:8). En värdefull natur- respektive kul
turmiljö är enligt de allmänna råden land- och
vattenområden som innehåller/utgör:
• geografiskt och/eller historiskt
representativa landskapstyper, naturtyper,
markslag, strukturer och system,
• skyddsvärda livsmiljöer för skyddsvärda
arter och andra skyddsvärda markslag och
naturtyper,
• värdefulla kulturhistoriska spår och
lämningar,
• särskilt goda förutsättningar att
pedagogiskt belysa betydelsefulla natur-/
kulturmiljövärden,
• miljöer som har stor betydelse för
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friluftslivet, t.ex. genom tätortsnära läge
eller höga upplevelsevärden,
• större sammanhängande områden som är
relativt opåverkade av exploatering och som
bedöms kunna få framtida betydelse för
biologisk mångfald eller friluftsliv,
• områden som redovisats i nationella
bevarandeplaner eller pekats ut med stöd av
internationella konventioner (NFS 2003:8
avsnitt 4 allmänna råd till 7 kap. 4 och 5 §).

I Handbok för bildande och förvaltning av na
turreservat (Naturvårdsverket 2003) framhålls
att syftena med att bilda ett naturreservat kan
vara att ”… bevara biologisk mångfald, vårda
och bevara naturmiljöer, tillgodose behov av
områden för friluftslivet, skydda, återställa eller
nyskapa värdefulla naturmiljöer, skydda, åter
ställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda
arter [punkter borttagna av författaren]” (Natur
vårdsverket 2003, s 18f, s60). Vidare framhålls
kopplingen till 9 § miljöbalken avseende kultur
reservat, och att syftena även kan gälla värdefulla
kulturpräglade landskap.
Processen för att inrätta ett kulturreservat
eller ett naturreservat är densamma (Riksantik
varieämbetet 2003a). Detta ger vid handen att
arbetet med de två formerna av reservat borde
ske i nära samverkan. Tillsammans har också
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet
arbetat fram gemensamma allmänna råd (NFS
2003:8) till områdesskyddet i miljöbalken (SFS
1998:808 7 kap.). Utifrån dessa har emellertid
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet var
för sig utarbetat en handbok för inrättande och
skötsel av naturreservat respektive kulturreservat
(Naturvårdsverket 2003; Riksantikvarieämbetet
2003a). Arbetet med respektive reservatsform
sker som det ser ut idag snarare parallellt med
varandra istället för att i samverkan med var
andra. Ett förhållande som också påpekats av
Riksantikvarieämbetet (2003b, s 8), trots att
samtliga ambitioner pekar mot att det råder
en stark konsensus kring det faktum att för
att bevara och hållbart nyttja den biologiska
mångfalden krävs en större samverkan mellan
naturvården och kulturmiljövården (Regeringens
skr. 2001/02:173).
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Skötselplanen
Länsstyrelsen eller kommunen får enligt miljö
balken meddela både inskränkningar och åläg
ganden vad gäller nyttjande och skötsel av naturoch kulturreservat (SFS 1998:808 7 kap. 5-6 §§).
Enlig förordningen om områdesskydd skall
Länsstyrelsen eller kommunen … fastställa
en skötselplan för ett naturreservats
eller kulturreservats långsiktiga vård.
En skötselplan skall ingå i varje beslut
om bildande av ett naturreservat eller
kulturreservat (SFS 1998:1252 3 §).

Skötselplanen har tillsammans med syftet för
reservatet en central roll för ett reservat.
Skyddet ges ett innehåll genom det syfte
och skötselplan samt de föreskrifter som
utformas (Naturvårdsverket 2003, s 20).

Föreskrifterna reglerar verksamhet och åtgär
der inom reservatet som endera riktar sig till
allmänheten (normbeslut) eller till markägaren
(Naturvårdsverket 2003, s 66). Skötselplanen styr
förvaltarens skötselåtgärder inom reservatet, och
utgör ett instrument för förvaltning, planering,
upphandling, genomförande samt dokumenta
tion och uppföljning av mål och gynnsamt till
stånd i reservatet (Begreppet gynnsamt tillstånd
diskuteras och analyseras inte inom ramen för
detta arbete). Skötselplanen får inte ange mer
långtgående skötsel än vad som krävs för att syf
tet med området skall nås samt vad föreskrifterna
anger. Omfattningen på skötselplanen avgörs av
syftet med området.
En skillnad i skötseln mellan natur- och kul
turreservat är att i de senare kommer:
Större vikt … bl.a. att läggas på frågor om
historisk autenticitet och vård av enskilda
kulturlämningar. (Riksantikvarieämbetet
2003a, s 22)

Syftet eller ändamålet med ett reservat har en
viktig roll då det skall ligga till grund för före
skrifter och skötselåtgärder med mera inom ett
reservat (Naturvårdsverket 2003, s 60). Syftet
skall således slå fast grunden för vad reservatet
skall illustrera och vad skötseln med området
skall uppnå. Enligt de gemensamma allmänna
råden skall samtliga syften med reservatet anges
med resonemang kring

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
… vad för slags miljö reservatet
representerar (landskapstyper, markslag,
kulturhistoriska strukturer) samt vilken
eller vilka former av biologisk mångfald
och kulturhistoriska värden (naturtyper,
landskapselement, arter, tidsskikt,
processer) eller värden för friluftslivet som
skall bevaras och åskådliggöras. … även
den övergripande inriktningen för skötseln
anges … (NFS 2003:8)

Riktlinjer för Naturreservat
Innan beslut om naturreservat tas skall ett un
derlagsmaterial arbetas fram, som skall ligga till
grund för både avgränsning, beslut och sköt
selplan för reservatet. Materialet skall redovisa
vilka värden som reservatet skall skydda och bör
innehålla en mängd olika uppgifter bland annat
om historisk och nuvarande vatten- och mark
användning samt störningsregimer, kulturmiljö
värden utöver de naturvärden som skall skyddas.
(Naturvårdsverket 2003, s 34)

Beslutet att bilda ett naturreservat bör innehålla
beskrivning av prioriterade bevarandevärden preci
serade som markslag, arrondering (Term som inom
jordbruket anger fältens form, storlek och läge i
förhållande till varandra och till byggnaderna vid ett
jordbruksföretag), naturtyper, livsmiljöer, bebyggelse,
kulturhistoriska spår och lämningar samt eventuell
betydelse för friluftslivet. Beslutet skall också inne
hålla behov och förutsättningar för att bevara värdena,
eventuella hot mot värdena, motiv till varför reser
vatet bildats, överensstämmelse med gällande planer
och miljökvalitetsmålen, andra viktiga förhållanden,
internationella åtaganden, samt eventuella intresse
prövningar. Beskrivningarna skall vara korta då de
mer detaljerade bör återfinnas i skötselplanen. Beslu
tet skall också ange de inskränkningar i nyttjandet av
mark- och vattenområden som behövs för att uppnå
syftet samt erinra om andra lagar och föreskrifter som
gäller utöver de som är tagna för själva reservatet.
(Naturvårdsverket 2003, s 62ff)

Formuleringen av syftet blir viktigt eftersom
det är syftet som anger inriktning på skyddet och
därmed grunden för den skötsel som bör ske.
Syftet med att avsätta ett område som naturre
servat kan vara för att bevara biologisk mångfald,
skydda, vårda, bevara eller återställa/nyskapa na
turmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter,

tillgodose behov av områden för friluftslivet,
men också för att bevara eller skydda värde
fulla kulturpräglade landskap. (Naturvårdsverket
2003, s 18f, s 60) Formuleringen av syftet blir
viktigt eftersom det är syftet som anger inrikt
ning på skyddet och därmed grunden för den
skötsel som bör ske. Syftet med att avsätta ett
område som naturreservat kan vara för att bevara
biologisk mångfald, skydda, vårda, bevara eller
återställa/nyskapa naturmiljöer eller livsmiljöer
för skyddsvärda arter, tillgodose behov av om
råden för friluftslivet, men också för att bevara
eller skydda värdefulla kulturpräglade landskap.
(Naturvårdsverket 2003, s 18f, s 60)
För ett naturreservat skall skötselplanen
innehålla en beskrivningsdel och plandel. Be
skrivningsdelen skall redogöra för reservatets
bevarandevärden (biologiska, geovetenskaplig
samt kulturhistoriska), historiska och nuvarande
markanvändning samt andra förhållanden som
har betydelse för områdets skötsel (markslag,
livsmiljöer inom natur 2000, friluftsliv) (Natur
vårdsverket 2003, s 81ff). Plandelen skall ange
syftet med reservatet enligt beslutet, lämplig
indelning av reservatet i skötselområden, beva
randemål och gynnsamt tillstånd samt skötselåt
gärder för respektive skötselområde, hur och när
uppföljning skall ske samt budget för skötseln
i området. Plandelen skall också innehålla en
sammanfattning av planerade/föreslagna åtgär
der samt en prioritering av dessa. (Naturvårds
verket 2003, s 83ff)

Riktlinjer för Kulturreservat
Genom möjligheten att inrätta kulturreservat
ges utrymme för att tydliggöra kulturvärdena
på ett sätt som tidigare inte gjorts i befintliga
naturreservat (jämför Riksantikvarieämbetet
1998). Beslut om bildande av ett kulturreservat
skall föregås av en kulturhistorisk utredning som
utgör grunden för processen med bildandet och
syftet med reservatet samt utarbetande av sköt
selplan. Den kulturhistoriska utredningen skall
innehålla en bakgrundsbeskrivning med admi
nistrativa uppgifter om området, en analys av
den aktuella kulturmiljön i relation till omvärlden
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för att sätta in området i ett större sammanhang,
en markanvändningsanalys i syfte att sätt in re
servatet i sitt kulturhistoriska sammanhang, en
bebyggelseanalys, en naturvärdesanalys, samt
en sammanfattning av värdena i området och
rekommendationer. (Riksantikvarieämbetet
2003, s 14-19)
Beslut att inrätta ett kulturreservat skall
innehålla en beslutsmening, syftet med reserva
tet, föreskrifter, skälen till beslutet, hur ärendet
har handlagts, administrativa data, karta samt
skötselplan. Det vill säga samma uppgifter som
krävs för ett beslut om naturreservat. Syftet och
skälen till beslutet skall innehålla den kulturhis
toriska, och om så är fallet de naturvårdande,
målsättningen med området samt det eller de
tidsskede/n och kulturhistoriska strukturer som
området skall illustrera. (Riksantikvarieämbetet
2003a, s 24-30).
Utgångspunkten för skötselplanen bör vara
den skötsel som har gett upphov till de värden
som reservatet syftar till att skydda. Skötselpla
nen skall lägga fast den skötsel som skall ske
från det att reservatet inrättats och framöver.
För många miljöer innebär detta att skötseln
kommer att bedrivas av markägare eller bru
kare som redan idag nyttjar området. För vissa
miljöer innebär det också att fastställa särskilda
kulturhistoriska skötselåtgärder. Därför är det
viktigt att skötselplanen är tydlig i vad som skall
göras, hur det skall göras och när det skall ske,
det vill säga tydliga anvisningar till den som skall
genomföra åtgärderna. (Riksantikvarieämbetet
2003a, s 32)
Skötselplanen för kulturreservat skall liksom
för naturreservat innehålla en beskrivning av re
servatet, indelning i skötselområden, kvalitetsoch skötselmål för respektive skötselområde,
anvisningar för dokumentation och uppföljning
samt en sammanfattning och prioritering av sköt
selåtgärderna (NFS 2003:8; Riksantikvarieämbe
tet 2003a, s 30-37). Kvalitetsmålen skall ange de
långsiktiga målen för varje skötselområde genom
att beskriva hur området ser ut vid rätt skötsel.
Skötselmålen skall ange målen för de åtgärder
som skall genomföras inom ett skötselområde
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under en viss tidsperiod. (Riksantikvarieämbetet
2003a, s 37)

Traditionell kunskap i skötselplaner
Naturreservat

I skötselplanerna för naturreservat som analy
serat inom ramen för detta arbete finns en rad
olika syftesformuleringar. Alla tar sin utgångs
punkt i bevarandet av naturmiljöer och biologisk
mångfald, vilket naturligtvis måste ses som en
självklarhet då reservatsformen är naturreservat.
Av intresse är dock i vilken mån något område
även anger kulturvärden som en del av syftet,
vidare är det av intresse att studera om dessa
värden i så fall också har en motsvarighet i
föreslagna skötselåtgärder. Analysen visar att
många syftesformuleringar omfattar eller kny
ter an till reservatets kulturmiljö. Begrepp som
dyker upp är kulturpåverkan, kulturella värden,
kulturlandskap, fornlämnings- och kulturmiljö
samt kulturella värden. Nedan ges några exempel
på syftesformuleringar för att illustrera hur kul
turhistoriska värden uttrycks för naturreservat.
…bevara en från naturvårds- och
friluftslivssynpunkt värdefull rullstensås med
en representativ vegetation i olika stadier av
kulturpåverkan samt att bevara och utveckla
ett attraktivt strövområde utan större
anordningar. (Länsstyrelsen i Uppsala län
1983a, Naturreservatet Fageruddsåsen, s2)
Ändamålet med naturvårdsområdet
skall vara att bevara områdets ytformer,
kultur- och naturlandskap. (Länsstyrelsen
Gävleborgs län 1987a, Järvsöholmarnas
naturvårdsområde, s4)
… bevara de ingående öarnas naturliga
successioner, flora och fauna. Ändamålet är
även att bevara öarnas typiska landformer
och jordarter, vilka bildats och fortfarande
bildas genom vind- och vågverkan på de nya
stränder som genom landhöjningen reser
sig ur havet. Vidare ska reservatet skydda
ingående fornlämnings- och kulturmiljöer.
Inom ramen för dessa mål skall reservatet
även ge möjlighet till naturupplevelser,
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En annan grupp av reservat är sådana som i syf
tesformuleringen lyfter fram historiska aspekter
värdefulla att bevara, utan att direkt beskriva dem
utifrån kulturhistoriska begrepp. Utgångspunkt
tas i dagens landskap och hur området brukas
idag men sätts i relation till hur det brukats i
historisk tid.
- skydda och bevara de bruks- och
odlingshistoriska spåren i området
(Länsstyrelsen Uppsala län 1998,
Naturreservatet Dammen, s4)

Ändamålet med reservatet skall främst
vara att bevara ett uråldrigt beteslandskap
med kontinuitet från bronsålderns använt
som utmark under senare århundraden.
Det skall karaktäriseras av öppen betad
gräsmark i en svagt kuperad terräng med
spridda eller grupperade lövbärande träd
och buskar. (Länsstyrelsen Skåne län 2001b,
Naturreservatet Skogshejdan, s1)
… att bevara den allmänna
landskapskaraktären, våtmarker och
skogklädda fastmarker, gynna lövträd,
bevara inslaget av ädla lövträd samt bevara
eller skapa naturskog. Vidare skall ängsmark
bevaras och hävdas genom slåtter och
bete. Skogsbete skall fortsätts. Områdets
bevarande som naturreservat och dess
skötsel kommer att gynna den biologiska
mångfalden i de lövpräglade skogarna,
i våtmarkerna och i älvens forsar och
strömmar. (Länsstyrelsen Gävleborg 2000,
Naturreservatet Bredforsen, s1)
Inom stora delar av området återskapas
och bevaras betade hagmarker med ek, bok
och björk i trädskiktet och en variationsrik
artsammansättning i buskskitet varvid
f a hassel och en bevaras tillsammans
med nypon och hagtornsbuskar. Inom
andra delar bedrivs ett naturvårdsinriktat
skogsbruk under gynnande av trädslagen
ek och bok samt fuktiga partier al.
(Länsstyrelsen i Skåne län 2001a,
Dagstorps norra naturreservat, s1)

En stor del av de syften som anges för naturre
servat omfattar dock inte någon form av anknyt
ning till kulturhistoria eller traditionell skötsel.
Dessa är mer inriktade på ett rent artbevarande
eller att främja det rörliga friluftslivet. Detta
betyder dock inte att skötseln i sig kan omfatta
åtgärder som bygger på traditionell markanvänd
ning och kunskap.
Huvudsyftet med reservatsbildningen är att:
skydda läderbagge och andra arter som är
beroende av gamla lövträd, samt bevara och
återskapa dess livsmiljöer. (Länsstyrelsen
Uppsala län 2000a, Naturreservatet
Bondskäret, s2)
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friluftsliv och vetenskaplig forskning i orörd
natur. (Länsstyrelsen Norrbottens län 1997i,
Naturreseratet Döman, s3)

Syftet med naturreservatet Ruderskogen
är att för framtiden bevara och utveckla
en naturvetenskapligt värdefull sumpskog
samt att bevara en god livsmiljö för en rik
flora och fauna med särskild tyngdpunkt
på kalkgynnade arter. (Länsstyrelsen Västra
Götalands län 2000a, Naturreservatet
Ruderskogen, s2)
… bevara och förbättra områdets värde
som ett av Sydvästskånes viktigaste
rekreations- och friluftslivscentra.
(Länsstyrelsen Malmöhus län 1993a,
Naturreservatet Skrylle, s8)

Det finns också exempel på naturreservat vars
syfte och skötselplaner utformats efter en mall,
det vill säga flera reservat anges ha samma syfte
och skall skötas på samma sätt, som exempel ges
följande syftesformulering.
Ändamålet med reservatet är att bevara
ett delvis urskogsartat område med
dess naturliga successioner, flora och
fauna. Ändamålet är även att – inom
ramen för detta mål – ge möjlighet till
naturupplevelser och vetenskaplig forskning
i orörd natur. (Länsstyrelsen Norrbottens
län 1997b-e, Naturreservat Kuusivaara,
Rumpunen, Storberget, Lillflötuberget)
I vilken mån diskuterar då skötselplanerna
för naturreservat traditionell kunskap
och traditionella metoder? Begreppen
som sådana lyser starkt med sin frånvaro.
I vissa beslut och planer dyker begrepp
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som traditionell markanvändning,
äldre markanvändning, ålderdomligt
kulturlandskap/ odlingslandskap,
traditionellt småskalig bondejordbruk och
traditionell skötsel upp.

Trots att syftena för naturreservaten inte alltid
anger kulturvärden som ett mål så representerar
de naturvärden som skall bevaras och vårdas,
det vill säga värden som är beroende av någon
form av traditionell hävd. De skötselåtgärder
som föreskrivs, förutom fri utveckling, är slåt
ter, bete, åkerbruk, röjning/gallring, vallodling,
luckblädning, skottskogsskötsel, skogsbete, brän
ning och ängsbruk.
Det finns några exempel på skötselanvisningar
som föreskriver en annan inriktning än områ
dets historiska markanvändning. Ett exempel
är naturreservatet Käll- och Mjöträsken som
anges vara starkt kulturpåverkat av myrslåtter
och betning och syftet med skötseln anges vara
att skydda och bevara ett sjöområde med unik
vattenvegetation. Skötseln innebär att området
lämnas till fri utveckling och de spår som finns
efter slåtterverksamheten såsom lador inte skall
underhållas. Motivet är att vegetationssucces
sionen har lett till att våtslåttervegetationen
försvunnit i stor utsträckning.
Det finns också exempel på områden vars syfte
är att skydda en viss typ av flora som gynnas av
den specifika miljö som existerar just där. Till
exempel Svartberget där det finns en flora och
fauna som gynnas av kalkförekomsten i området.
Tidigare har här funnits ett kalkbrott, och läm
ningar finns fortfarande kvar. Riktade åtgärder
för att gynna denna flora och fauna föreslås.
(Länsstyrelsen Västmanlands län 2003, s 1f)
Här borde också finnas ett intresse för att lyfta
fram traditionen med kalkbrytning och visa på
kopplingen mellan den mänskliga verksamheten
och den existerande flora och faunan.
Naturreservatet Vasikkavuoma i Pajala kom
mun är ett exempel där traditionell kunskap har
en central roll för reservatsbildningen. Området
utgör en stor sammanhängande areal myrslåtter
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mark i Norrbotten. Här har bedrivits myrslåtter
troligen sedan 1700-talet fram till 1950-talet,
varefter slåttern låg nere fram till 1980-talet då
driften återupptogs. Då börjades ett restaure
ringsarbete som syftar till att på sikt hävda över
200 ha slåttermark. Syftet med reservatet är att
… bevara och utveckla de natur- och
kulturvärden som är kopplade till
slåttermyren. Myren ska utgöra ett levande
dokument på historisk markanvändning
så att människor ska kunna förstå en del
av levnadsbetingelserna i övre Tornedalen
och myrslåtterns utbredda betydelse
för hela Norrland. De arter och typiska
organsimsamhällen som är beroende
av myrslåtter bevaras. (Länsstyrelsen
Norrbottens län 1997g, s 1)

Syftet med reservatet framhåller kopplingen
mellan det traditionella nyttjandet, i detta fall
myrslåtter, med den biologiska mångfald som
är knuten till just den typen av hävd. Initiativet
till reservatsbildningen kom från lokalbefolk
ningen, och det konstateras att reservatet inte
leder till intrång i pågående markanvändning.
För att uppnå syftet med reservatet skall sköt
seln grundas på traditionell markanvändning,
som här avser ängsbruk och skötsel av ladorna
i området, det skall skapas förutsättningar för
växt- och djursamhällen och dess arter att leva
kvar samt att de kulturhistoriska spåren skall
vara synliga. I skötselplanen framhålls vikten
av att det är lokal initiativtagare och männis
kor med lokal förankring som sköter området.
Reservatsbildningen och skötseln av reservatet
knyter också an till artikel 8j i CBD där det slås
fast att det skall ske ”… en rättvis fördelning
av nyttan som uppkommer vid utnyttjandet av
sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor”
Genom att det i planen slås fast att:
Syftet med friluftslivet och turismen i
Vasikkavuoma är två. Dels att allmänheten
får lära sig om myrslåtter och de natur- och
kulturvärden som finns vid en slåttermyr.
Dels att turismen och besöksnäringen ska
komma lokalbefolkningen till del. (s 6)
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Vidare uppsätts informationsskyltar som
berättar om ekhagarnas värden och historia
i Mälarlandskapet, om läderbaggen och
andra hålträdsdjur, samt om biotopens och
arternas behov av hävd.”(Länsstyrelsen
Uppsala län 2000f, s 6
För att skapa förståelse för de åtgärder som
görs i onrådet kan man med fördel sätta
upp en informationsskylt där värdet av eken
som naturmiljö behandlas eventuellt även
strandängen. (Norrköpings kommun och
Hamrakonsult 1998, s 9)

Genom information på skyltar och i folder skall
allmänheten hållas informerad om naturreser
vatets kulturhistoriska och naturvetenskapliga
värden och betydelse. Området bör utnyttjas
för undervisning och forskning. (Länsstyrelsen
Skåne län 2001, s 12)

Kulturreservat

Det finns idag 14 kulturreservat i landet, varav
13 har analyserats i denna rapport. Ytterligare en
skötselplan för ett kulturreservat har analyserats,
ett reservat vars förslag till beslut var klart. Ett
par av de nybildade kulturreservaten har tidigare
varit avsatta som naturreservat.
Syftet för att bilda ett kulturreservat varierar
kraftigt mellan de olika områdena. De reservat
som bildats representerar en mängd olika
miljöer. Samtliga har dock någon koppling till
odlings≠landskapet. Något som av Riksantik
varieämbetet förklarar med dels det rådande
kunskapsläget dels hotbilden. De regionala
landskapsanalyser som genomförts behandlar
främst agrara miljöer. Idag pågår en stor grad av
igenväxning i landskapet som följd av ohävd då
många småskaliga jordbruk läggs ned. (Riksan
tikvarieämbetet 2003, s 7) Syftesformuleringarna
är ganska detaljerade när det gäller att skydda,

bevara och levandegöra kulturlandskapet och
de traditionella brukningssätten som reservatet
syftar till att illustrera. När det gäller naturvär
den är formuleringarna vagare och utgör oftast
inte en del av själva syftet utan följer som en
konsekvens av att området skyddas och hävdas
på ett särskilt vis.
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Den pedagogiska verksamheten inriktas i första
hand på att informera om reservatet, dess syfte
och skötsel och i mindre mån på att levandegöra
och sprida vidare kunskapen kring reservatet och
dess nyttjande.

… bevara ett kulturpräglat landskap med
tillhörande bebyggelse genom slåtter,
bete och fäboddrift samt att dokumentera
och bedriva kunskapsöverföring om
äldre brukningsmetoder och hantverk i
pedagogisk verksamhet. … I reservatet
ges goda förutsättningar för fortlevnad av
växt- och djursamhällen med arter, vilka i
ett historiskt perspektiv är representativa
för den här typen av jordbrukslandskap.
(Länsstyrelsen Jämtlands län 2002a, s 1)
Syftet med kulturreservatet är att bevara
och levandegöra de rumsliga strukturerna
från Carl von Linnés födelseplats från
tidigt 1700-tal. … Genom att de rumsliga
strukturerna före laga skiftet återskapas
och att hävden motsvarar den tiden hävd
skapas också förutsättningarna för att de
biologiska värdena bevaras. (Länsstyrelsen
Kronobergs län 2002a, s 1)
Syftet är att vårda och bevara ett värdefullt
kulturpräglat landskap … så som den
utformades under andra hälften av 1800talet, … Bevarandearbetet syftar också till
att bibehålla en gynnsam bevarandestatus
för de naturtyper som finns i området och
som ingår i habitatdirektivet (Natura 2000).
(Länsstyrelsen Blekinge län 2003a, s 2)
… bevara en by, som genom
markanvändning och byggnader ger en bild
av hur det traditionella jordbruket sett ut i
Hälsingland från mitten av 1800-talet fram
till mitten av 1900-talet. (Länsstyrelsen
Gävleborg 2002, s 1)
… genom skydd och vård av de
kulturhistoriska och biologiska värdena
i översilningsanläggningen längs Petikån
bevara och visa på en i Norrlands inland
tidigare vanlig hävdform av våtslåttermarker
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under1800-talet och första delen av
1900-talet, före vallodlingens införande.
(Länsstyrelsen Västerbottens län 2002a, s 1)

Syftet med ett kulturreservat skall ange det
eller de tidsskede/n samt den kulturhistoriska
struktur som reservatet skall illustrera. De
reservat som analyserats representerar olika
typer av strukturer, alltifrån slottsmiljöer till
fjälljordbruk. Tidsmässigt representerar de allt
från 1700-tal till tidigt 1900-tal. Merparten av
reservaten har någon knytning till 1900-talets
början, till följd av den agrara revolutionen och
de stora förändringar som skedde i landskapet
vid den tiden. Några reservat såsom Äskhult
(Länsstyrelsen Halland 2004a och b) syftar till
att illustrera en allmogeby för 200 år sedan,
tiden kring 1825-27, och Smedstorps dub
belgård (Länsstyrelsen Östergötland 2000 och
2001) som skall illustrera en gård under tiden
1700-tal, tidigt 1800-tal.
Det är gott om begrepp i skötselplanerna
som knyter an till traditionellt kunnande.
Traditionellt/a används i kombination med en
mängd olika metoder, material, tekniker, grödor,
markslag, djurslag och hävdformer.1 På samma
sätt används även begreppet historisk/t i kom
bination med markanvändning, hävdformer,
markslag, metoder, grödor, djurslag och teknik.2
I stor utsträckning används begreppen för att
förstärka att reservatet och dess skötsel tillhör
det förgångna, att det inrättas med huvudsyfte
att bevara kulturhistoriska miljöer. Begreppet an
vänds slarvigt och till viss del slentrianmässigt.
Det sker ingen definition av vad som egentligen
avses med traditionellt. För kulturreservatens del
kan tolkningen av begreppens innebörd ske i
anslutning till det tidsskede som reservatet avser
illustrera. Detta är dock heller inte tillräckligt ef
1

tersom olika metoder och tekniker har historiskt
sett utförts olika och med olika material i olika
områden. Ett exempel är fagning, en från bör
jan gotländsk metod som med tiden allmänt har
kommit att stå för räfsning av ängsmark.
Samtliga kulturreservat har en uttalad pe
dagogisk tanke i och med att de syftar till att
levandegöra en kulturhistorisk struktur som
baseras på historisk markanvändning i någon
form. För de flesta innebär det, trots ambitio
nen att levandegöra, informativa insatser med
informationsskyltar och vandringsleder. Ett
flertal kulturreservat är fortfarande i bruk, i så
mening att någon lever och brukar i reservatet. I
andra fall sker skötseln genom utarrendering av
marken eller upphandling. Då reservaten fortfa
rande är i bruk erbjuds spännande möjligheter till
att levandegöra ett traditionellt nyttjande baserat
på traditionell kunskap och samtidigt ett in situbevarande3 av kunskapen.
Skötselplanen skall inte i detalj redogöra
för hur skötseln skall bedrivas då detta är avsett
att regleras i avtal med utförare. Skötselplanen
skall ge riktlinjer för hur området skall se ut
när relevant skötsel sker. Det är relativt stor
variation när det gäller skötselbeskrivningarna
för kulturreservaten. De kan i många fall likna
de skötselanvisningar som ges för naturreservat
det vill säga ange slåtter, bete eller åkerbruk som
en enhetlig skötselmetod och inte som ganska
heterogena komplex av skötselmetoder. I många
fall finns dock mer ingående beskrivningar av
hur skötseln skall ske. Som exempel ges en
skötselanvisning för Kulturreservatet Rörträsks
silängar. Exemplet visar på en viss tidsangivelse
men sedan beskrivs översilningen och slåttern
ganska vagt, på ett sätt som förutsätter att man
har kunskap om den ursprungliga hävden. Även
om syftena med kulturreservaten inte i någon

traditionella grödor, traditionella köksväxter, traditionella redskap, traditionell teknik, muntliga traditioner, traditionellt skogsbruk,
traditionell åker, traditionellt hävdad åker och äng, traditionell hävd, traditionella lantraser, traditionellt sätt, gödsling på traditionell
sätt, avverka på traditionellt sätt, hävdtraditioner, traditionellt jordbruk, traditionell metod, traditionellt virke, traditionellt hässjevirke,
lokal tradition, traditionell teknik, traditionellt bruk, traditionell drift, traditionella byggnader, traditionellt skogsbete, traditionell
gärdesindelning, traditionella trädgårdsväxter, byggnadstraditioner, traditionellt odlingssystem samt traditionell fäboddrift.
2
historisk markanvändning, historiska brukningsmetoder, ålderdomlig markanvändning, dokumenterad markanvändning, markanvändningshistoria, historisk åkermark, äldre odlingslandskap, äldre skötselmetoder, äldre tiders hävd och brukningsmetoder, ursprunglig hävd, äldre köksväxter, äldre eller utrotningshotade djurarter, gammal timmringsteknik, ursprungliga intentioner, ursprungligt
växtmaterial och kulturhistoriskt riktig skötsel.
3
In situ bevarande – direkta insatser för att bevara biologisk mångfald in situ det vill säga i naturligt tillstånd.
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Diskussion
Trots att begreppet traditionell inte används i
någon större utsträckning i skötselplaner för
naturreservat så finns traditionell kunskap och
traditionella metoder med i den skötsel som skall
bedrivas i reservaten. En stor del av de natur
värden som reservaten syftar till att skydda är
beroende av olika typer av hävd, såsom slåtter,
bete, hamling, bränning, skogsbete och till en
viss del även åkerbruk. De naturtyper som natur
reservaten skall illustrera är ofta hävdade marker
såsom slåttermark, strandäng, betesmark och i
vissa områden även åkermark. Naturligtvis kan
dessa typer av naturmiljöer även hävdas med
moderna metoder så det är inte en självklarhet att
de är kopplade till traditionell kunskap. Men även
om de utförs med moderna redskap så finns ändå
en tradition bakom. Metoder utvecklas men kan
ändå uppnå ungefärligen samma resultat som
tidigare. Ett exempel är slåtter. Slåtter skall, som
det ofta anges, utföras med lie eller slåtterbalk
alternativ anges att slåtter skall ske med skärande
redskap. Att hålla traditionen med slåtter vid liv
kan genomföras även med moderna redskap.
Men att levandegöra ett kulturhistoriskt skede
under ett visst tidsskede kräver naturligtvis att
redskap och material från just det tidsskedet
nyttjas.
Detsamma gäller många områden som fö
reskriver skötsel med bete, slåtter och åkerbruk
utan någon koppling till den historiska mark

användningen. Kopplingen finns så till vida
att reservaten tidigare har brukats med sådana
metoder. Men syftet med skötsel är helt inriktad
på att bevara och vårda de biologiska värdena,
som sig bör, utan att samtidigt bevara och vårda
den traditionella skötseln. En sådan skötsel kan
i sig komma att leda till en förlust av biologisk
mångfald genom att området sköts utan koppling
till hur marken tidigare hävdats. Men kunskap
om djurslag, betesintensitet, tidpunkt för bete
eller slåtter samt torkning av slagen vegetation
och eventuellt efterbete leder till olika ekologiska
effekter (Linkowski och Lennartsson, 2004, dvs.
bilaga 3). Lika förödande kan det naturligtvis vara
om bevarandet i till exempel ett kulturreservat
fokuserar enbart hävdformerna utan koppling
till vilken biologisk mångfald den traditionella
hävden skall gynna.
Att restaurera kulturlandskap i syfte att
möjliggöra kunskapsspridning kring kultur- och
naturvärden samtidigt som vi vinner biologisk
mångfald är viktigt. I kulturmiljövården handlar
det i stor utsträckning om att bevara genom att
frysa kulturelement, den biologiska mångfalden
är något som man får på köpet. Är restaureringen
av en kulturmiljö till ett visst tidsskede ett bra
alternativ om det leder till förlust av biologisk
mångfald? Ett exempel hämtat från det svenska
fjällandskapet är de så kallade fjällhemmanen
som tillkom under 1600-talet då försöken att
kolonisera fjällen inleddes. Fast bebyggelse som
baserades på jordbruk och boskapsskötsel växte
fram. Idag finns väldigt få levande fjällhemman
kvar. Ett av dem är Lillhärjåbygget som avsatts
som kulturreservat. Hemmanet är fortfarande
bebott och drivs enligt tradition med åkerbruk,
slåtter, boskapsskötsel och fäboddrift. Reser
vatet skall skötas på samma sätt som sker för
närvarande. Genom reservatet skall det också
ges möjlighet att ”… dokumentera och bedriva
kunskapsöverföring om äldre brukningsmetoder
och hantverk i pedagogisk verksamhet.” (Läns
styrelsen Jämtlands län 2002a, s 1) I skötselpla
nen anges att det är angeläget att dokumentation
av gårdens djurhållning, sysslor samt gårdsbruket
sker under en tidsperiod av ett år. Lillhärjåbygget

Bilaga 4

större utsträckning redogör för vilka biologiska
värden som skall bevaras så behandlar skötsel
planerna den biologiska mångfalden i större
utsträckning.
Ängen översilas varje år, några veckor från
midsommar fram till ca 2 veckor före slåtter i
början augusti månad. Höet … hässjas. Det är
mycket viktigt att översilningen och slåttern
av ängarna sker vid samma tidpunkt och med
samma metod som den ursprungliga hävden så
att vegetationen inte förändras till något annat
än den ursprungliga. (Länsstyrelsen Västerbot
tens län 2002b, Kulturreservatet Rörträsks
silängar, s7)
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är också tillsammans med det tidigare nämnda
naturreservatet Vasikkavuoma exempel på bety
delsen av att ha en aktiv traditionell brukare. Den
traditionella brukarens roll som naturvårdsarbe
tare är således intressant för in situ-bevarandet
av traditionell kunskap och hållbart nyttjande av
biologisk mångfald.
Beroende på vilket tidsskede som skall illus
treras med reservatet avgörs också vilken sköt
sel som är aktuell och framförallt vad skötseln
skall leda till, det vill säga vilket landskap eller
naturmiljö som eftersträvas. Detta får naturligt
vis också konsekvenser för vilka kvaliteter och
arter som landskapet kommer att hysa. Så valet
av tidsskede bör ske utifrån god kunskap om
det aktuella området både vad gäller dagens
och den historiska markanvändningen, inte
minst kopplat till den biologiska mångfalden,
arternas och deras krav på biotopkvalitet. När
det gäller kulturreservaten så skall det av syftet
framgå vilket tidsskede som eftersträvas, vilket
inte gäller för naturreservaten. Naturreservaten
anger dock ibland att området skall skötas utifrån
vissa kulturhistoriska strukturer, till exempel att
skogsbruket i ett reservat skall bedrivas så att
”Ett traditionellt, småskaligt bondeskogsbruk …
efterliknas.” (Länsstyrelsen Uppsala län 2000h,
s 5) Det finns dock inget som anger vad som
avses med småskaligt bondeskogsbruk eller vil
ken kulturhistoriskt struktur som skall tas som
utgångspunkt.
Att ange ett exakt tidsskede är naturligtvis
svårt i många fall eftersom det landskap med
dess arter och kvaliteter som ett reservat skall
illustrera ofta är ett resultat av en mängd skeden.
Man skulle kunna säga att ett landskap består av
en mängd ackumulerade skötselmetoder som har
givit upphov till en ackumulerad invandring av
olika arter. Genom att som för kulturreservatens
del välja ett specifikt tidsskede till vilket landska
pet skall restaureras kan i sig leda till förlust av
biologisk mångfald, men samtidigt underhålls el
ler skapas specifika naturvärden med en mycket
specifik artsammansättning. Att välja ett specifikt
skede måste åtföljas av grundlig dokumentation
och studier av hur landskapet verkligen gestal
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tade sig vid den givna tidpunkten. Att fokusera
enbart på de kulturhistoriska värdena är lika fel
som att fokusera enbart på naturvärden. Båda
angreppssätten leder till att vi erhåller en förlust
av något.
För att bevara och bibehålla traditionell
kunskap genom skötsel av natur- och kulturre
servat krävs att ett helhetsgrepp tas i den skyd
dade miljön. Det går inte som nu sker i många
fall att separera bevarandet av naturmiljön från
bevarandet av byggnader och fornlämningar.
Landskapet måste betraktas som en helhet där
alla komponenter ingår, som ett led i att bevara
biologisk mångfald och traditionell kunskap. Att
bevara kulturvärden i ett naturreservat får inte bli
detsamma som att bevara fornlämningar. Kultur
värden och traditionell kunskap berör i stor grad
hur människan har interagerat med den omgi
vande naturen, hur människan som en ekologisk
faktor varit med och format landskapet.
Lika viktigt som att ta ett helhetsgrepp på
miljön vid restaurering av ett landskap är att fun
dera över hur restaureringen skall gå till. Syftet
med att bevara traditionell kunskap är också att
bevara den biologiska mångfalden. Så ett ensidigt
fokuserande på att återskapa ett landskap med
traditionell arrondering får inte leda till att vi
förlorar biologisk mångfald.
Var går gränsen för orördhet eller naturlig
miljö? Om traditionellt nyttjande bedrivs i ett re
servat kan då naturen fortfarande betraktas som
orörd, eller råder orördhet i ett område om akti
viteterna bedrevs i historisk tid men ej idag? När
det gäller naturreservat som är att betrakta som
skogsreservat skulle svaret kunna bli att orörd
het motsvarar ett område där skogsbruk inte har
bedrivits. I en del naturreservat undantas mindre
områden som brukats som åker eller äng samt
privata tomter, områden som blir att bilda isole
rade enklaver i reservatet. Problematiskt blir det
då reservat som till exempel fjällurskogsreserva
ten anges ha en opåverkad karaktär, utvecklingen
skall ske naturligt och det skall finnas möjlighe
ter till upplevelser i orörd natur, samtidigt som
områdena utgör åretruntmarker för rennäringen,
mineralprospektering kan komma att pågå eller

Traditionell kunskap och lokalsamhällen
vidkommande särskilt traditionell kunskap. Ett
annat exempel är det svenska kalfjället, som ofta
benämns som Europas sista vildmark. Här har
samerna, som för övrigt är den enda ursprungs
befolkningen i Sverige, bedrivit renskötsel sedan
mycket lång tid tillbaka. Deras kunnande och
sedvänjor har bidragit till att skapa den natur
miljö som möter oss i det svenska fjällandskapet.
Är dessa områden att betrakta som orörda?
Om vi i enlighet med artikel 8j skall respektera,
bevara och bibehålla traditionell kunskap och
sedvänjor i syfte att underlätta in-situ bevarande
samt få en ökad förståelse för och ett hållbart
nyttjande av den biologiska mångfalden måste
tillgången till dessa vara bra. Här fyller olika
former av pedagogiska insatser en viktig roll,
information men även upplevelser och aktivt
deltagande i skötsel av olika områden torde
vara lämpliga vägar att gå.
Det finns en stor flora av traditionella metoder
som föreskrivs i skötseln av naturreservat. De
skötselmetoder som anges för skötsel av natur
reservat preciseras oftast i liten utsträckning. De
olika metoderna blir att betraktas som enhetliga
skötselredskap. Skötselanvisningar som forsk
ningen visat inte är tillräckliga för att upprätthålla
gynnsam bevarandestatus och biotopkvalitet, ef
tersom effekterna av till exempel bete beror på
vilket djurslag som används, betesintensitet och
tidpunkt, det vill säga när bete sker. För en detal
jerad genomgång av olika traditionella metoder
och deras ekologiska effekter se Linkowski och
Lennartsson (2004, bilaga 3). i skötselplanerna
anges oftast bete och slåtter som bekämpning
av vegetation. Det huvudsakliga syftet blir att
området hävdas och att vegetationen forslas
bort, inte att det som traditionen påbjuder sker
produktion av sommar- eller vinterfoder. Ofta
anges att betet skall vara så hårt att vid säsongens
slut skall en väl betad grässvål finnas.
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redan pågår. Problematiskt eftersom grunden
till beslutet att göra reservat av dessa områden
skiljer sig från varandra och ändå renderar de
samma syfte och skötsel. Som perspektiv på
begreppet orördhet ges följande citat.
I ett nummer av tidningen Mersmak, där man
propagerade för resor till Norrland, kunde man
sommaren 1999 läsa bland annat: De norrbott
niska fjällen kallas ofta för Europas sista vildmark.
[…] Få platser på denna jord kan uppvisa en så
opåverkad och ursprunglig natur.” Så är vanligt
att karakterisera våra fjällområden och inte minst
då Sarek. Men just i Sarek fann jag, tillsammans
med några medarbetare, på 1970-talet bortåt 1 500
kulturlämningar på ett område som var något mer
än en kvadratmil stort. Det blir därmed ett av de
mest kulturrika områdena i Sverige över huvud
taget, åtminstone som det återspeglas i gjorda
fornlämningsinventeringar. (Kjellström, R. 2000)
Det finns en tro att naturen sköter sig bättre
utan människan, en tro som naturligtvis inte är
helt utan sanning. Det hela är beroende på vilken
typ av naturmiljö vi talar om. Många naturre
servat syftar till att skydda arter och livsmiljöer
som utan människans nyttjande inte skulle ex
istera naturligt just där, medan andra inrättas
för att skydda sådana arter som bäst klarar sig
utan mänsklig påverkan. Många skogsreservat
inrättas därför med skötseln fri utveckling. Det
är i dessa samband intressant att fråga sig fri
utveckling mot vad? Områden har skyddats
med fri utveckling eftersom de ansetts orörda
och att de utgjorde en naturgiven landskapstyp.
Ett exempel är Alvaret som när bete upphörde i
stora områden snabbt växte igen. En springande
punkt i bevarandearbetet är naturligtvis kostna
der i samband med skötsel. Ett område som
syftar till att bevara och bibehålla någon form
av traditionellt nyttjande är naturligtvis kostsam
mare än ett område som lämnas till fri utveckling.
Detta får dock inte leda till att områdesskyddet
inriktas mot att inrätta reservat som framförallt
skall lämnas för fri utveckling. Det vore att gå
emot åtagandena i konventionen om biologisk
mångfald, det vill säga bevarandet och bibehål
landet av biologisk mångfald och för artikel 8j

Hela området som omfattas av odlingsmark
skall vara väl avbetat och /eller slaget
efter säsongens slut. Ingen slyvegetation
i odlingsmarken får förekomma.
(Länsstyrelsen i Norrbottens län 1997k,
Naturreservatet Rosfors bruk, s 1 bilaga 2)
Fortsatt beteshävd med ett betestryck som
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håller områdena välhävdade. (Länsstyrelsen
Uppsala län 1992a, Naturreservatet
Hjästaviken, s 14)
Åker, slåttermarker och strandängar skall
hållas öppna genom årligt bete och om så
behövs med kompletterande slyröjningar.
(Länsstyrelsen Uppsala län 1992b,
Naturreservatet Honön-Alnön, s 7)

I flera reservat finns dock närmare preciseringar av
betesdjur och/eller tidpunkt för skötselåtgärden.
Årlig slåtter … när kungsängsliljorna …
slutat blomma, dock helst efter 20 juli
eftersom fröna spritts först en bit in i
juli … (Länsstyrelsen Uppsala län 1999,
Naturreservatet Uppsala kungsäng, s 8)
Fortsatt slåtter och efterbete samt normalt
stängselunderhåll. Slåttern skall ske efter
den 15 juli. Om resurser finns bör även
de delar som ej hävdas idag slås eller
betas. (Länsstyrelsen Uppsala län 2000f,
Naturreservatet Hjulsta ekhagar, s 8)

Kunskapen om överensstämmelse mellan
skötselplan och den praktiska skötseln behö
ver utredas ytterligare. I en sådan analys måste
naturligtvis både skötselavtal samt studier i fält
genomföras för att få kunskap om vilka former
av traditionell kunskap och skötsel som bevaras,
respekteras och bibehålls samt kopplingen mel
lan denna och den biologiska mångfalden.

Slutsatser
Konventionen om biologisk mångfald anger att
stater skall respektera, bevara och bibehålla kun
skap, innovationer och sedvänjor hos ursprung
liga och lokala samhällen. I vilken utsträckning
kan detta uppnås genom områdesskyddet i
Sverige, i detta fall natur- och kulturreservat? I
vilken utsträckning sker det redan?
Både natur- och kulturreservat bevarar
traditionell kunskap i så mån att de avsatta
områdena i olika utsträckning omfattar både
natur- och kulturvärden. I naturreservaten sker
bevarande av en levande natur där traditionell
skötsel nyttjas för att bibehålla den biologiska
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mångfalden. Naturreservaten syftar dock inte i
första hand till att bevara och levandegöra den
traditionella kunskapen vilket skulle kunna leda
till att traditionella hävdformer inte bevaras till
förmån för den biologiska mångfalden. I kultur
reservaten sker bevarandet genom kulturelement
fryses till ett visst tidsskede. Fokus blir de tra
ditionella hävdformerna och kulturlandskapet.
Risken finns att den biologiska mångfalden får
stå tillbaka. Slutsatsen blir att ett ökat samarbete
mellan natur- och kulturmiljövården är av stor
vikt för att bevara både traditionell kunskap och
biologisk mångfald.
Respekten för den traditionella kunskapen
finns i så mån att metoder och tekniker används
i skötseln av reservaten samt att de myndighe
ter som arbetar med reservaten värnar om den
traditionella kunskapen. I vilken utsträckning
detta sker är inte alldeles lätt att avgöra utifrån
skötselplanerna. Här finns en kunskapslucka
som behöver fyllas, analyser av skötselplaner
bör genomföras i kombination med fältstudier
för att se hur skötselplanerna efterlevs och vilken
traditionell kunskap och skötsel som omsätts i
praktiken. Respekten för den traditionella kun
skapen måste dock vidgas till att omfatta hela
samhället vilket leder till slutsatsen att levande
görande och kunskapsspridning genom pedago
giska insatser är viktiga.
Att bibehålla traditionell kunskap kräver att
kunskapen fortlever. Det kräver alltså att det
finns människor som kan föra kunskapen vidare
samt människor att föra kunskapen vidare till,
som i sin tur vill vårda och förvalta kunskapen.
Begreppet traditionell räcker inte för att på ett
bra och konstruktivt sätt beskriva vad det är som
skall bevaras och bibehållas. Det behövs mer
nyansering när vi talar om traditionell mark
användning, traditionell slåtter och traditionell
teknik/metod.
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