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CapseUa bursa-past6ris (L.) Med. Gjætartaske. Lomme. 25 cm.
Sten gelen litt greina, småhåra. Kvite kronblad, 2 mm lange. Trekanta skulpe
på langt skaft. Mange former. 2n = 32. Mai (eller mest heile året). - På eller
nær dyrka mark og der feet ferdest. Vanleg i begge land. Hardangervidda
1230 m.

pen att hantera en herdepipa
lever vidare i våra dagar.

Naturligtvis bor man roa sig
med att tolka bilden allegoriskt.
Forbundet kan då symboliseras
av den vaksamme, valutrustade
herden, som varnar om mark och
djur. Fundera vidare: - Vad bety-
der utrustningen? Hornet, som
skrammer fjender och påkallar
hjalp, men som också samlar dju-
ren och ger dem lugn? Yxan, det
livsfarliga vapnet och det nod-
vandiga redskapet for att losa
djur som fastnat i snår, for att
hugga bransle, for att bygga
kojor, for att reparera hagna-
der. . .? Herdevaskan - lommen
- herdeskråets kan netecken ,
(som gett namn åt en av åkern!;
vanligaste vaxter) med sitt oum-
barliga innehåll; dagens matran-
son, elddon, sol ring och locksalt?
- Och mullvaden? Han som
arbetar i det tysta och det fordol-
da?

Det lovade, livskraftiga och skug-
gande tradet. De valmående,
vilande och idisslande kreaturen.
Fågeldraget, som rensar luften
från plågande insekter. Herden
med sitt horn, sin "bursa-pasto-
ris", samt en mullvad, som
kisande betraktar hela scenen.

Bildens tidloshet kan exempli-
fieras av vallarehornet. I Varm-
land har man funnit ett sådant,
daterat så tidigt som till bronsål-
dem, och i Dalarna ett annat,
från vikingatiden. Linne skriver
1749 i "Skånska resan": "Hyrarna
blåste vid alla byar och stader i
sina horn bittida om morgonen
- - -, pigorna utslappte boskapen,
som på en gång mottogs vid
husen och utfordes av hyrarna
till faladen . . ." I bland annat TV
har vi sett och hort hur kunska-

Symbol en for forbundet ar ham-
tad ur Olaus Magnus "HI-
STORIA OM DE NORDISKA
FOLKEN", som forsta gången
trycktes i Rom 1555. Den visar
ett stiliserat stycke kulturland-
skap. Ett "tidlast" beteslandskap,
vilket funnits nastan oforandrat i
ungefar två tusen år; från en bit
in i jarnåldern till senaste sekel-
skiftet. Tanken ar att det gamla
trasnittet skall knyta an till land-
skapet som kulturarv. Fantasin
skall också vackas.

Retesbilden ar så gott som full-
standig. Dar finns den goda
fodermarkens frodiga gras. Den
stensatta och ordnade kallkallan.
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NORDISKA FoRBUNDET FoR KULTURLANDSKAP.

l.rttal~nrl~ riktat till de Nordiska låndernas regeringar, Nordiska
ministerrådet, Nordiska rådet och Foreningen Norden.
Antaget vid forbundets årsmote i stege, Danmark, den 6 maj 1989.

Nordens folk får inte forlora minnet.

Nordiska Forbundet får Kulturlandskap IJppmanar med detta ut-
talande Nordens regeringar samt andra beslutsfattare och
makthavare, att gåra en gemensam nordisk kraftsamling får att
bevara mångfalden i vårt rikt sammansatta kulturlandskap, den
båsta kunskapskållan får den nordiska odlingens historia.

Bevarande kan endast uppnås genom massiva aktiva åtgårder. Det
kraver forståelse for och stod till ett jord- och skogsbruk som
bevarar vårdefulla miljoer, skyddar hotade landskapsbilder och
fråmjar det våxt- och djurliv, som har sitt enda livsrum i
kulturlandskapets olika biotoper. Det forutsåtter också en
nåringspolitik dår ekologisk hånsyn kan prioriteras genom att
tillråckliga ekonomiska resurser ges for genomforandet.

De nordiska bygderna ar ett resultat av årtusenden av mansklig
adling. Varje trakt ha~ sin ecJen och skiftande historia, da~ både
stora och små forandringar har satt sina spår i landskapet.
Dagens samhålle, med sin sto~skalighet och sina exploate~ingskrav
- oavsett om det galler areella naringar, kommunikationer, be-
byggelse, råvaruuttag eller liknande - håller på att radera ut
hela detta vårt arvda kulturlandskap.

Kulturlandskapet år nu så akut hotat, att snabba, kraftfulla och
gemensamma nordiska insatser år nodvåndiga om det kulturarv det:
inrymmer skall kunna råddas. Varje område har sin sårpråglade
landskapsmiljo och hoten varierar från trakt till trakt.
Gemensamt år dock att omistliga varden spolieras och att det sker
i en aldrig forut skådad omfattning och takt. Det går inte långre
att skjuta problemen ifrån sig. Forintas det gamla kulturland-
skapet, forsvinner också en del av vårt gemensamma minne och våra
historiska erfarenheter. Oersåttlig kunskap och ovårdeliga
genetiska resurser går forlorade for alltid. Dårtill forsvinner
en stor del av vår fråmsta tillgång for rekreation, friluftsliv,
turism och skonhetsupplevelse.

Vår miljo ar inte enbart ett arv från våra forfader utan också
ett lån från våra barn och barnbarn.

Eiler Worsrt>e
OrdforunoF?

Kelvin Ekeland
Sekreterare
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Arsmotet 1987

Forbundets andra ordinarie årsmote ho11s i Norge den 24 maj
1988. Platsen var hote11 Hopstock i Vik i Sogn. Motet finns
redovisat i justerat protoko11.

Tema for exkursion och seminarium i samband med årsmotet var
"Hvordan ivaretar vi vårt nordiske kulturarv l dagens
landskap?" Viks kommun och Sogn og Fjordane fylke erbjod
många utmårkta praktiska exempel på detta. Femton foredrag
holls. De foredrag som presenterade Sogn har sånts till de
deltagare som anmålt intresse av att få dem.

stvrelsernoten

Under verksamhetsAret har styrelsen matts tre gAnger.
1. HotelI Hopstock, Vik, 24 maj 1988.
2. Lansstyrelsen, Nykaping, 20 november 1988.
3. HØns kursuscenter, stege, 4 maj 1989.

oversattninq av stadqar

Karl-Erik Frandsen har gjort en oversåttning till danska.
Denna skall justeras på ett par punkter. Carl-Adam Hæggstrom
har gjort ~n finsk version. Gerd-Birgit Tjomsland har over-
satt till norska. Några justeringar återstår innan de kan
tryckas och såndas till medlemmarna.

Adresslista

En namn- och adressforteckning, kopplad till forbundet och
aktuell vid utgången av 1988, har gjorts. Det råder en viss
oklarhet om medlemstillhorigheten till forbundet. Uppgifterna
om personer som år intresserade av att vara med i forbundet
overstiger t ex antalet betalande medlemmar. Dårfor kallas
publikationen adresslista i stållet for medlemsmatrikel.

Arsskriften NORDISK BYGD.

Forbundet har nu, tack vare ett samarbete med forlaget BYGD,
en egen årsskrift. Titeln år Nordisk Bygd. Tema blir tills
vidare en presentation av den bygd dår årsmotet hålls. SprAk
år det dA aktuella landets. Ingvild Austad och Leif Hauge har
lamnat materialet om Vik till den forsta skriften. Upplagan
ar 1000 ex.

Medlemsblad

styrelsen har beslutat om att också ge ut ett medlemsblad.
Omfång styrs av behov. Fyra utskick om året år låmpligt. En
stående rubrik skall vara: Medlemmarnas publicerade arbeten.
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Annan trycksaksutqivninl=l

Rapport med foredragen från årsmotet 1987.
Horst Meesenburg arbetar med ålandsrapporten. Den innehåller
tolv av foredrage n och blir således en ganska omfattande
skrift. Alla som var med på Aland kommer att få den.
overupplagan kommer att såljas. Priset år ånnu inte beståmt.

Kursverksamhet o dyl.

Lien och slåtterangen.
I samarbete med Vastergotlands hembygdsforbund och Fristads
folkhogskola ordnades den 28 -31 juli 1988 kursen "Lien och
slåtterangen". Platsen var Bredared, ca 2 mil nordvåst om
Borås i Sverige. Kursen omfattade liens yArd och anvåndning,
praktiska ovningar på botaniskt intressanta ångar,
forelasningar om det gamla odlingslandskapet, slåttergille,
utfarder och gammaldags mathållning.

Kulturlandskapets vård.
Tillsammans med lånsstyrelsen i Sodermanlands lån och
Nykopings folkhogskola holls den 15 - 19 augusti 1988 kursen
"Kulturlandskapets vård". Kursen riktade sig mat medlemmar i
forbundet som i sitt arbete eller i sina atudier mater
problem kopplade till vården av kulturlandskapet. Den vånde
sig dessutom sårskilt till stats- och kommunanstållda i
Sodermanlands lån, vilka arbetar med planering och/eller
praktisk vård av kulturlandskapet. Plats: Svenska Nykoping
och trakten dåromkring.

Exkursion i våstra Sodermanland.
I anknytning till kursen Kulturlandskapets yArd ordnade
lånsstyrelsen och forbundet en bussresa den 20 - 21 august!.
"Bevarandevården och bevarandeformer" var mottot.

utstållningen Historiska parker.
Under kursveckan visade forbundet och lånsstyrelsen utståll-
ningen "Historiska parker" i Nykopings stadshus. Utstållning-
en år producerad av Institutet for landskapsarkitektur vid
Norges landbrukshogskola och byggd som vandringsutstållning.

Hvordan kan vi ta vare på verdiene?
På initiativ av en arbetsgrupp i Vestfold, Norge, genomforde
forbundet den 11 - 13 april en kurs for norrmån som arbetar
med kulturlandskap inom sektorerna lantbruk, naturvård och
kulturminnesvård.
Syftet var att ge en inblick j hur man arbetar på dessa
områden i Sverige och formedla erfarenheter som dår finns
av sekto~ssamverkan. Dårfor forlades kursen till Sverige.
Forelåsare trAn tyra olika lån medverkade och tre låns
prnktiska bevarandeproblem behandlades under en studieresa.
Kursen var forlagd till Fristads folkhogskola 2 mil norr
om Borås. Den holls också i samverkan med skolan.

NFfK!.Im94



6

Initiativ.
Initiativ till ytterligare två kurser har tagits. De hålls
båda i Sverige och år i princip upprepningar av fjolårets:
1. "Lien och slåtterången" 27 - 30 juli 1989.

Arrangeras tillsammans med Våstergåtlands Hembygdsfårbund
och Fristads Folkhågskola.

2. "Kulturlandskapets yård" 28 augusti - l september 1989.
Arrangeras tillsammans med Lånsstyrelsen i Sådermanlands
lån och Nykåpings Folkhågskola.

styrelsen har uttalat att samarbete med Foreningen for
naturskola och fåltpedagogik, kan vara låmplig når ett
kursåmne kan vara aktuellt också for denna forening.

Kunskap i landskap. Inbjudan.
Fortbildningsnåmnden vid Universitetet i Linkoping, anordnar
den 14 - 16 september 1989, i samverkan med sko1overstyre1sen
och naturvArdsverket, en konferens, "Kunskap i 1andskap". Den
skall behandla undervisning med naturen som k1assrum och
låromedel. Forbundet har inbjudits att ingA i programkommit-
tens referensgrupp och dessutom fAr det tillfålle att
presentera låmp1iga delar av verksamheten vid konferensen.
Kelvin Ekeland har valts att ingA i referensgr,uppen.

styrelsen har uppmanat Kerstin Riessen och Mårten Aronsson
att, for detta och liknande åndamål, ta upp iden irAn motet
på Sånga Såby 1987 om att gora en mobil basutstållning som
presenterar forbundets verksamhet.

Nykoping den 28 april 1989

~~~ ~z1e~ ~~~
Kejlvi n Eke la?d
Sekretrare I
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r nårvaro av 60 medlemmar holls Nordiska forbundet
kulturlandskap sitt tredje Arsmote den 5 maj 1989.
Platsen var MØns Kursuscenter, stege, Danmark.

Forbundets ordforande Ann Norderhaug oppnade motet
hålsade alla valkomna.

1. Val av motesordforande, motessekreterare och tvA
protokollsjusterare.

Valdes: Ordforande - Ann Norderhaug.
Sekreterare - Kelvin Ekeland.
Protokollsjusterare - Erland Porsmose,

Per Grau MØller.

2. Godkånnande av dagordningen for Arsmotet.
Dagordningen godkåndes.

3. Information och meddelanden.
Ordforanden meddelade att Ingvild Austad och Leif Hauge
besokt Lee och dår pA forbundets vågnar specielIt tackat
forra !rsmotets exkursionsvårdar.

4. Styrelsens Arsberittelse.
Sekreteraren låste upp Arsberåttelsen for 1988/1989.

50 Bokslut och revisionsberattelse.
Kassoren Mats Nettelbladt redovlsade boksluteto
Revlsorn Per Grau MØller foredrog revlslonsberittelsen

6. FrAga om ansvarsfr lhet for styrelsen.--
Sedan kassoren besvarat en frAga frAn Eiler WorsØe om
prognosen for forbundets framtida ekonomi, beviljades
styrelsen ansvarsfrihet med acklamation.

7. Stadgeåndrlngar.
Valberedningen hade foreslageit vissa åndringar av stadgarna.
Forslaget var behandlats av styrelsen. Efter presentation av
sekreteraren och foredragning av sammankallanden i valbered-
ningen, Lena Bergils, godkåndes enhålligt forslagen till
stadgeåndrlngar.

Det ena forslaget lnnebår en utokning av styrelsen till nio
personer. Då kan ordforanden våljas utan att sårskild hånsyn
till nationelI representation behover tas och utan att komp-
licera valet av ovriga styreleledamoter. Det andra innebår
ett tillågg som forenklar en utokning av valberedningen till
tyra personer.
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Ny lydeIse av S 6:
Styrelsen består av o~dforande, vice ordforande,
sekreterare, kassor och hogst fem (5) ovriga ledarnoter.

Ordforanden våljs sårskilt av årsmotet for två (2) år i
taget. Ordforande kan våljas for hogst två (2) perioder om
två (2) år i foljd.

ovriga styrelseledamoter våljs också av årsrnotet for två år
i taget. Genom valperiodicitet avgår hålften av ovriga
styrelseledamoter vid årsrnotet. Bryts periodiciteten, genom
att ovrig styrelseledarnot våljs till ordforande eller av
annan anledning, beståmmer årsrnotet hur forhållandet skall
justeras. Styrelsen utser vice ordforande, sekreterare och
kassor inom sin krets.

ovrig styrelseledamot kan valjas for hogst två (2) perioder
om två (2) år i foljd. Hinst tre (3), men om mojligt alla
nordiska lander bor vara representerade i styrelsen.

Ny lydeIse av S 11:
Valberedningen består av minst tre (3) personer trAn minst
två(2) av de nordiska lånderna. Beredningen utser samman-
kallande inom sin krets. Sammankallanden har utslagsrost.

Efter justering 1 de olika språkversionerna kommer stadgarna
att mångfaldigas och såndas ut till medlemmarna.

8. Val av ordforande (på två år).
Eiler WorsØe, Danmark, valdes till ordforande med
acklamation.

9. Val av styrelsemedlemmar (på två år) efter de avgAende.
I tur att avgå var Ann Norderhaug, Norge, Carl-Adam'
Hæggstrom, Finland, Kelvin Ekeland, Sverige och Erland
Porsmose, Danmark. Dessa återvaldes med acklarnation.

10 Val av tv! revisorer och tv! revisorssuppleanter.
Valdes: Revisorer - Claes Florgård, Sverige,

Per Grau Møller, Danmark,
Revisorssuppleanter - Gerd-Birgit Tjomsland, Norge,

Gunnar Olofsson, Sverige.

11 Val av ledamoter i valberedningen.
Gunda Abonde-Wikstrom, Finland, Arnfinn Skogen, Norge
Sven Thorsen, Danmark och Lena Bergils, Sverige valdes
med acklamation.

12 Faststå11ande av nåsta verksamhetsårs medlemsavgift.
Medlemsavgiften for enskild medlem 1989/90 faststålides
till 100:- NOK. Familjemedlemskap (samma adress) skall
kosta l25:-NOK.
Styrelsen skall arbeta vidare på att finna losningar som
kan minska gireringsavgifterna från Sverige och Finland.
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13 Arbetsgruppernas verksamhet.
Efter diskussion framkpm forslag om att olika arbetsgrupper
t ex skulle kunna ordna temakonferenser eller via medlems-
bladet sprida information och skapa aktivitet kring respek-
tive verksamhetsområden.

14 Nåsta Arsmotesarrangemang.
UmeA eller annan plats vid Bottenviken foreslogs. Bohuslån
och Bergslagen nåmndes som alternativ. Bebyggelseutveckling,
bergsbruk, kust, vatten och formedling horde till temafor-
slagen.
Mats Nettelbladt och Kelvin Ekeland skall med stod av Ake
Bengtsson svara for att arrangemanget kommer till stAnd.
Marita Karlsson och Karl-Adam Hæggstrom skall forbereda motet
i Finland 1991 och svara for samordning med motet 1990.

15 ovriga årenden.
Sven Thorsen:
"Den grøne borgmesteren i Arhus" bor bl! forbundets prista-
gare 1989. Styrelsen skall overvåga forslaget och svara for
att ett låmp1igt diplom tas fram.

Lisen Bull:
Informationen om årenden aktuella på årsmåtet behåver bli
båttre. Styrelsen skall fårbåttra rutinerna infår nåsta
årsmåte.

Ake Bengtsson:
Forbundets namn- och adresslista bor fornyas årligen. Den år
praktisk och fungerar bra åven i medlemsvårvande syfte.

Arsmotet avlutades med att den avgående ordforanden veder-
borligen blev avtackad for det utomordentliga arbete han ut-
fort for Nordiska Forbu~det for Kulturlandskap.

( O."
/'

~v~~.. ~-,

Sekreterare

t;

I
I

4 .." .
h;;"'.; / p
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Justeras: Erland Porsmose

V11r'1-1. AIl"'1.4(",
Per Grau MØller
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Under verksamhetsAret 1989 har styrelsen for
forbundet foljande sammansåttnlng:

ORDF~RANDE
El ler Wors~e, [,undbergve j 2, Værum,
DK-8900 RANDERS, Danmark. Tel b 0.6-445186

VICE ORDFORANDE
Ca~l-Adam H.ggst~om, To~nfalksvågen 2/26,
SF-02620 ESBO, Finland. Tel a 90-1912016

b 90-597939
SEKRETERARE
Kelvin Ekeland, o Storgatan 25,
S-61134 NYKOPING, Sverige. Tel a 08-7991000

b 0155-68978
KASS6R
Mats Nettelbladt, SmAtindvejen l B,
N-8000 BODO, Norge. Tel a 081-62100

b 081-27317
Ann Norderhaug, KjØnnerØd,
N-3140 BORGHEIM, Norge. Tel b 033-84100

Marita Karlsson, Landskapsstyrelsen, PB 60,
SF-22101 MARIEHAMN, Aland. Tel a 928-15000

b 928-16887
Erland Porsmose, Kerteminde Museum, Strandgade,
DK-5300 KERTEMINDE, Danmark. Tel a 09-723727

b 09-732092
Karl-Erik Frandsen, K~benhavns Universitet,
Historisk Institut, Njalsgade 80,
DK-2300 KOBENHAVN S, Danmark Tel a 01-542211

b 01-503618
Kerstin Riessen, Vlkingagatan 11,
S-11342 STOCKHOLM, Sverige. Tel a 08-7839000

b 08-326608
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***COUNCIL
OFEUROPE

Det Økologiske Selskaps 19. generalforsam-
ling. Emne: Økologi og naturvern i jordbruks-
områder. (Gesellschaft fur Okologie, lntecol
Buro Universitat Osnabruck, Artilleriestrasse
34, D-4500 Osnabruck).

9. til 12. oktober 1989
Osnabruck
(Vest-Tyskland)

7. til 10
Brussel

juni 1989 UNESCO organiserer et seminar om tolkningen
av miljøbegreper i undervisningen. (Dr L.
Hens, Human Ecology, Vrije Universiteit
Brussel, Tel.322/641.34.23.Teles 61051 VUBCO B.
Telefax 322/641.22.82)

SOVlETUNIONEN: NATUREN I BYER

Det er nettopp utkommet en bok om "Fugler og andre dyr i parkene
i Leningrad". Den er skrevet av W.M.Chrabrin og er beregnet på
naturvenner, parkpersonale, biologilærere og andre og gir råd om
tillemping og forbedring av biotopene for fugler og andre ville
dyr for å verne disse artene i grøntområdene i byer.

STORBRITANNIA: DET KONGELIGE SELSKAP~'T FOR FUGLEVERN

RSPB feier i år 100 års stort sett iremgangsrik virksomhet men
henleder oppmerksomheten på ar vernet så langt fra er sikret i jord-
bruksområder.(RSPB, The Lodge, Sandy, GB-Bedfordshire SG19 2DL).

"NATURVERNSHEFTENE"

Det 39. nummeret i denne samlingen er kommet ut i fransk og engelsk
utgave under tittelen "Problemene i forbindelse med jordvern".
Denne undersøkelsen tar opp de generelle og lokale ødeleggelsene
av jordsmonnet, særlig når det gjelder erosjon, forsuring, tung-
metallforurensninger og overutnyttelse forårsaket at utviklingen
av infrastrukturer. (Pris: FF.21., E 3, til salgs ved Europarådet
(Conseil de l'Europe), Section des Publications, B.P. 431 R6,
F - 67006 Strasbourg Cedex).



Leif Rooth och Kelvin Ekeland har varit på

konferens anordnad av Varldsnaturfonden i

Sverige.

"De aldre husdjursraserna och kul turvaxterna

- bevarande och anvandning i jordbruk och naturvård"

Några citat frAn inledningsanforandena: CUI[fAR[]

Många av de mest hotade vaxtarterna ar de, som antingen skapats
genom mansklig kultur, eller som ar direkt beroende av aldre tiders
kulturåtgarder. Hit hor bl a den grupp, som Sten Selander kallade
adelograsen, av vilka flera står vid utrotningens grans. Dessa
direkt kulturberoende organismer kan nu hjalpas att overleva genom
bidrag från Vaktarfonden. Vi behover ett antal allmogeåkrar spridda
over landet, dar gamla odlingssorter kan vaxa tillsammans med de

tillhorande ograsen.

på de svåraste bevarandeproblemen bjuder sakert de gamla husdjurs-
raserna. For att de skall kunna bevaras, måste det finnas många
djurhållare, som måste kunna samverka och få hjalp. Statens Genbanks-
namnd har i vårt land ansvaret for dessa organismer, men medlen
for det praktiska arbetet ar begransade. For akut a raddningsaktioner
måste man lita till utifrån kommande medel. Aven om organisations-
formerna och arbetssattet ar vasenskilda mellan Genbanksnamnden
och Varldsnaturfonden, ar målet detsamma och objekten identiska.
Av detta framgår att de två organisationerna måste samverka oppet
och fortroendefullt for att var och en från sin utgångspunkt gemen-
samt skall kunna nå det gemensamma målet.

Nils Dahlbeck, Julita den 20 april 1989

For alt forhindra vidare forluster av gener har man internationellt enats
om alt varje land skall ta hand om sina lantraser och trygga deras existen

genom upprattande av genbanker.

Man vel i dag inte vilka egenskaper somkanbehovas i framtiden. Det kan
vara egenskaper som for narvarande inte ar intressanta eller åtråvarda.
Andringar i ekonomi och miljo kan dock krava andringar i avelsmålen.
Grundforskningen har dessutom oppnat mojligheter alt utnyttja enskilda

gener på ett satt som intevarit.mojligt tidigare.

Av denna anledning har riksdagen beslutat om bildande a~ en genbanksnamnd
under .1antbruksstyrelsens ledning. Denna skall inventera de gamla svenska
lantraserna, uppratta avelsplaner och forverkliga dessa for alt darigenom
skapa genbanker och trygga framtiden. Genom genbanken bevarade husdjurs-
populationen kan komma alt visa sig oersattliga och genom avelsframsteg
forverk.liga nya avelsmål. Genbanken i form av gamla lantraser levandegor
dessutom aldre tiders kultur, kulturkunskap och kulturlandskap. Insatta
i ratt miljo t ex hembygdsgårdar kommer lantrasdjuren alt ge kommande
generation av svenskar en sannare bild av det gamla bondesamhallet. Gen-
banksnamnden, som bildades 1984, har inte forran delta budgetår fått me-

del till sitt forfogande men ar nu recJo alt ta itu med problemen.

De svensk a lantraser som anses vara ursprungliga ar nordsvensk hast, got-
landsruss, fjallko och rodkulla, gutefår och ryafår, svensk lantrasget,
gotlandskanin, skåne- och olandsgås, svensk blå och gul anka, svensk

dvarghtlna och nordiskl bi. Det finns aven vissa lokala ganska homogena
honsraser, som j framtiden kanske kan uppnå samma dignitet.

Kurt Graaf, som ovan
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REGERINGEN

Jordbruksdepartementet

OFFIC IELLT ARBETE

Nordiska Forbundet for

Kul turlandskap har som

Bytte bland annat att ta

aktiv del i samhalls-

debatten ooh aven vara

ett påverkande kunskaps-

forum.

Forbundet yttrar sig då

och då over utredningar

och liknande.
statens 1ordbruksnåmnds raooort AREALBIDRAG: 1anuarl 1989.

Styrelsen behover hjalp

med att bevaka vad som

hander på departement och

myndigheter och tips om

var det kan finnas bris-

ter i helhetssynen på

landskapet.

Hor av er till någon av

oss i styrelsen:

SAHHANFATTANDE SYNPUNKTER

Nordlska Forbundet for Kulturlandskap anser att en god
resurshushAllnlnq l vId bemirkelse ir en forutsittnlng for
att jordbrukets alla delmAl skall kunna nAs. Ett rlktat och
differentierat arealstod kan oka mojllgheterna att nA mAlen.

Nir jordbrukets hushAllnlng eller ekonoml dlskuteras mAste
bland forutsittningarna finnas all den nytta och skada
jordbruket kan medfora. Hir brIster det l rapporten.
Hlljonyttan skall t ex ses som en jordbruksprodukt. lfall
alla jordbrukets nyttigheter beaktats skulle ocksA utrymme
funnlts for forsvar av en hogre arealersittning in som nu
behandlas i rapporten.

Jordbrukets stodformer mAste utformas sA att virdet av
jordbrukets mllj6nytta bevaras och stirks. Arealersittnlngen
fAr inte grundas enbart pA Akerarealen utan pA all mark som
kan producera virden 1 sammanhanget. FrAn bevarandesynpunkt
ir det vlktlgt att ersittnlngens storlek relateras sAvil till
volym och kvallt' pA den nytta som produceras. De hogsta
virdena produceras l de naturliga fodermarkerna.

Det beflntliga NOLA-stodet representerar en form av arealstod
som kan qe erfarenheter for fortsatta och utokade stod-
former. For att IAngslktigt kunna bevara jordbrukslandska-
pets kulturarv skulle NOLA-anslaget behova hojas så att er-
sittnlngen tlllfor jordbruket visentligt hogre inkomster.
Detta bor kunna ske inom ramen for en låmplig form av areal-
bidraQ - rlktad och dlfferentlerad arealersittnlng.



Carl-Adam Hæggstrom

en

- Nordenskiold-samfundets tidskrHæggstrom, C.-A. 1987: Den nordiska hagen.

47:68-90. Helsingfors.

-"- 1988: Hur skall en hage skotas? - Finlands Natur 47(3):8-11. Helsingfors.

_11- 1988: Protection of wooded meadows in Åland - problems, methods and

perspectives. - Oulanka Reports 8:88-95.

-"J- 1989: Lovang. - I: Emanuelsson, U. & Johansson, C.E. (red.~, Biotoper

i det nordiska kulturlandskapet. Naturvårdsverket, Rapport 3556:71-88.

-"- 1989: Hage. - I: Emanuelsson, U. & Johanss.on, C. E. (red.), Biotoper

i det nordiska kulturlandskapet. Naturvårdsverket, Rapport 3556:91-100



Bo Fritzbøger
Landbohistorisk Selskab

Skove og landbrug pA Fals/eT 1652-1685 beskriver bonde-
skovbrugets snævre forbindelse med landbrugsproduktio-
nen i før-udskiftningstidens Danmark. og belyser SanUTlen-
hængene mellem bøndernes træmangel, statsmagtens til-
tagende requlering af skovbruget og .det syttende
århundredes krise-. Udover at bidrage med problemfor-
muleringer og metodiske overvejelser til ældre dansk
skovhistorie i almindelighed uddyber bogen endvidere på
en række punkter vort kendskab til 1600-årenes falsterske
lokalhistorie.

I bogens første delopridses den historiske baggrund. i
hvilken krigsbegivenhederne 1657-60, deres fatale følger
samt dronning Sophie Amalies ikke mindre fatale over-
tagelse af Falster som livgeding i 1670 indtager en central
plads.

Dernæst foretages en omtrentlig rekonstruktion af Falsters
skovbevoksning i W\dersøgelsesperioden, og det konklu-
deres. at nok var skovrigdonunen aftaget betydeligt i for-
hold til situationen 100 år tidligere. men generelt synes
skovene at have været i god stand. De administrative og
juridiske rammer for skovens brug gennemgås. og herefter
følger som bogens hovedafsnit en undersøgelse af bonde-
skovbruget i alle dets afskygninger: svinedrift på olden,
skovgræsning, gærdsels-. tønuner og brændseisproduk-
tionm.m.
Som et gennemgående træk prægedes alle disse folmer
for skovbrug af .mangel-, men vel at mærke en mangel,
der alene var frembragt ved myndighedernes restriktive
lovgivning og administration, som udsprang af det egennyt-
tige folmål at sikre opretholdelsen af el enolmt statsligt
forbrug. Som følge af denne påtvungne mangelsituation
befattede størstedelen af landbefolkningen sig regelmæs-
sigt med folmer for skovbrug, som i myndighedernes Øjne
var ulovligt, og de konflikter. dette medførte, belyses af-
slutningsvis
Bogen er udgivet med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen,
Storstrøms amt, Det Classenske Fideikonunis og Landbo-
historisk Støttekreds.

Bo FrltzbøgeT f. 1958, mag art. 1987, forskningsstipendiat
ved HIstorisk lnstltut. Ksbenhavns Universitet fra 1988 Har
skrevet artikler om emner Indenfor dansk skov- og land-
bohistorie samt histonsk kartografi
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