
 

Förslag till riktlinjer för Nordiska Kulturlandskapsförbundets arbete 2017-

2022. 

 

Vad är NKF? 

Nordiska Kulturlandskapsförbundet är en ideel intresseorganisation som vill 

främja kontakt, information, kunskap och samverkan genom att erbjuda ett 

nätverk för nordiska institutioner, organisationer och personer verksamma inom 

kulturlandskapets alla aspekter. 

 

Vad vill förbundet? 

NKF vill öka intresset för de nordiska ländernas kulturlandskap och främja ett 

aktivt bruk präglat av hänsyn till landskapets kultur- och naturhistoriska värden. 

 

Detta skall ske genom en hållbar helhetssyn på landskapet omfattande såväl 

förvaltning och skydd som drift och lokalsamhällets utveckling präglad av 

allsidig kunskap. Landskapets värden skall förmedlas och det skall vara 

tillgängligt för allmänheten. 

 

Varför behövs förbundet? 

• I de centrala lantbruksregionerna är kulturlandskapet utsatt för stor press. 

Pressen kommer dels av utvidgningen av stads- och stadsnära bebyggelse, 

dels av koncentrerad och ensidig drift såväl inom djurhållning som 

växtodling. 

 

• I de mer marginella regionerna är hoten snarare avfolkning med medföljande 

resursknapphet och brist på samhällsservice, igenväxning och försvinnande 

bebyggelse samt ett storskaligt intensivt skogsbruk. 

 

• Samarbetet mellan kultur- och naturvård samt planering och markbruk är ofta 

svagt och präglat av bristande förståelse och kunskaper kring varandras 

arbetsfält. 

 



• Stora förändringar kan dessutom förväntas som ett resultat av ändrade 

klimat- och växtförutsättningar samt krav på areell energiproduktion och av 

nya befolknings- och bosättningsmönster. 

 

Vilka krav ställer detta? 

• De nordiska länderna behöver alla utveckla strategier och kunskap för att 

möta förändringarna samtidigt som man bevarar spåren efter äldre 

bosättningar, driftsformer och biodiversitet och för att utveckla en 

ekonomiskt och biologiskt hållbar lokal utveckling. 

 

• Därvid behöver man utveckla samarbete, erfarenheter och förståelse såväl 

mellan de nordiska länderna som mellan olika fackområden. 

 

• För att rätt kunna göra detta behövs också allmänhetens förståelse, stöd och 

medverkan vilket i sin tur kräver att man sprider kunskap om landskapets 

värden och för en aktiv dialog. 

 

Hur skall NKF arbeta? 

NKF vill påverka och medvetandegöra myndigheter, institutioner och enskilda i 

hela Norden kring kulturlandskapets värden och problem.  

• Förbundet kan därvid organisera eller initiera informationsarbete, seminarier 

och kurser, utredningar och offentlig debatt. 

• Förbundet skall verka för att öka lokalt och regionalt engagemang. 

• Förbundet skall i sitt arbete söka kontakt med andra som bedriver 

motsvarande arbete. 

 

De medel förbundet använder är i första hand 

• Att arrangera årsmöten med aktuella seminarier och exkursioner. 

• Att ge ut förbundets organ Lommen och Nordisk Bygd. 

• Att driva en aktiv och aktuell hemsida på internet. 

• Att ta initiativ till, stödja och sprida information om andra prosjekt, 

konferenser, seminarier, exkursioner och andra aktiviteter i enlighet med 

förbundets målsättning. 

• Att uppmuntra medlemmarna till lokala, regional och förbundsövergripande 

initiativ. 

• Att eftersträva en medlemskår med hög och mångsidig kompetens och bred 

verksamhetsanknytning och bidra till kontakt, utväxling av kunskap och 

erfarenhet och utveckling av nätverk. 
 


