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1 Inledning  

Skåne är ett av Sveriges mest tättbefolkade områden. Landskapet är präglat av 

mänsklig påverkan under tusentals år och det är idag ett hårt exploaterat och 

urbaniserat landskap. Stora delar av Skåne är uppodlat och det finns liten tillgång 

till allemansrättslig mark. Många gånger är det vi kallar ett naturligt landskap helt 

påverkat av människan. Man kan fråga sig vad skillnaden egentligen är mellan ett 

kulturlandskap och ett naturlandskap. Begreppen hänger samman och de bör 

studeras utifrån ett helhetsperspektiv det vill säga ingetdera går att särskilja vid ett 

studium av ett landskap.  

Våtmarker har varit ett naturligt inslag i det skånska landskapet sedan urminnes 

tider, men under 1800- och 1900-talet torrlades och dikades de flesta ut. I början 

av 1970-talet ändrades synen på våtmarker och man började i allt större 

utsträckning återskapa och restaurera våtmarker. Inledningsvis var skälet att skapa 

kvävefällor och för att öka den biologiska mångfalden. Under 1990-talet började 

man även inse att våtmarker var viktiga utifrån andra aspekter, bl.a. för rekreation. 

Diskussionen om våtmarkernas betydelse har pågått de senaste åren på en 

internationell, nationell, regional och kommunal nivå.  

Våtmarker har blivit ett landskapselement med många dimensioner både vad anser 

kultur och natur. Att endast se på våtmarker utifrån en funktion som kvävefällor 

och för biologisk mångfald är ett snävt synsätt. Dessa aspekter har dock varit ett 

sätt att få ekonomiskt stöd och bidrag från EU och från statliga myndigheter i 

Sverige för att anlägga våtmarker. Det har samtidigt i allt större utsträckning visat 

sig att våtmarker har andra egenskaper än de som är kopplande till de biologiska 

processerna. De har även betydelse för socialt välbefinnande och de tas allt mer 

upp i kommunernas översiktsplaner för att skapa gröna stråk i samband med 

tätortsbebyggelse. Idag är våtmarker viktiga rekreationsområden för människor.  

Denna uppsats kommer att ta upp Kristianstads Vattenrike som en fallstudie. Där 

har anläggandet av våtmarker haft inverkan på utformningen av det kringliggande 

landskapet och på staden Kristianstad. 2005 blev Kristianstads Vattenrike utsett 

till ett biosfärsområde av UNESCOS MaB-program (Man and Biosphere-

programe) som betonar samspelet mellan människa och miljö på ett hållbart sätt. 

Kristianstads Vattenrike var det första biosfärsområdet i Sverige med de nya 

inriktningarna som beslutades vid Sevilla konferensen, 1995, vilket gör det 

intressant att analysera närmare.  

Det betonas allt mer om vikten av att ha lättillgänglig natur i det allt hårdare 

urbana landskapet där människor sällan får tillgång till naturupplevelser. 

Människor har behov av natur och friluftsliv för sitt välbefinnande. Våtmarker är 

ett sätt att skapa ett mångsidigt och varierat landskap i det annars hårt uppodlade 

Skåne. 
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Jag vill i denna uppsats uppmärksamma samhällsvetenskapliga och humanistiska 

perspektiv inom ett naturvetenskapligt präglat forskningsområde. Våtmarker är en 

spännande och intressant företeelse i vårt landskap. Våtmarker har varit en viktig 

del i människans liv sedan förhistorisk tid och de är fortfarande viktiga ur flera 

aspekter som kvävefällor, för biologisk mångfald, utifrån naturupplevelser, för 

människors rekreation och välbefinnande.  

1.1 Syfte  

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett landskapsrum 

kan uppfattas som ett socialt skapat rum och vilka samhällsmotiv och processer 

som ligger till grund för att anlägga, restaurera och återskapa våtmarker. Ansatsen 

är att analysera och diskutera attityder och synsätt på landskapet som kulturell 

natur. 

Jag har valt att utgå från området Kristianstads Vattenrike som 2005 blev ett 

biosfärsområde av internationell standard. Utgångspunkten i min studie är att 

undersöka regionala och lokala aktörers syn på våtmarker och speciellt 

Kristianstads Vattenrike.  

1.2 Frågeställningar  

 

1. Vilka samhällsmotiv ligger bakom nya etableringar av våtmarker? 

 

2. Vilken betydelse och funktion anser aktörerna att våtmarkerna har i 

landskapet och vilket landskap vill man skapa? 

 

3. Vilken syn på naturen och på landskapet reflekteras hos aktörerna? 

 

4. Vilka ekonomiska och politiska processer har gjort det möjligt att 

anlägga, restaurera och återskapa våtmarker? 

 

5. På vilket sätt är Kristianstads Vattenrike är ett socialt skapat rum och 

hur är naturen kulturellt påverkad?  

 

1.3 Disposition  

Inledningsvis ger jag en introduktion till ämnet och redogör för mina 

metodologiska överväganden och mitt tillvägagångssätt vid insamlandet och 

bearbetningen av det empiriska materialet. I avsnitt två ger jag en 

bakgrundsbeskrivning i form av en historisk tillbakablick på det skånska 

kulturlandskapet samt en kort förklaring till de lagar och strategiska planer och 

ekonomiska förutsättningar som har gjort det möjligt att anlägga, restaurera och 

återskapa våtmarker i landskapet. Jag gör även en kort genomgång av vad ett 

biosfärsområde är. Avsnitt tre behandlar de teoretiska utgångspunkterna som 

ligger till grund för min analys. Jag utgår från Tom Mels tolkningar och 
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tillämpningar av Henri Lefebvres teorier om rummet (Mels 1999). Jag för en 

diskussion om landskapet där jag tar upp ytterligare några forskares teorier om 

landskapet. Fokus ligger här på Katarina Saltzmans avhandling (Saltzman 2001). I 

avsnitt fyra redovisar jag det empiriska materialet och gör en landskapsanalys 

med hjälp av historiska kartor och besvarar mina första fyra frågeställningar. I 

avsnitt 5 analyserar jag den femte frågeställningen utifrån det teoretiska ramverket 

och det empiriska materialet. En avslutande diskussion och slutsats förs i avsnitt 6 

och en sammanfattning av uppsatsen görs i avsnitt 7.  

1.4 Avgränsning  

Uppsatsens geografiska avgränsning är Skåne och fokus kommer att ligga på 

Biosfärsområdet Kristianstads Vattenrike. Kristianstads Vattenrike är cirka 

100 000 hektar stort och det ligger i nordöstra Skåne. Kristianstads Vattenrike är 

min utgångspunkt för att diskutera landskap i termer av representationer av rum 

och kulturell natur. Den rumsliga syntesen i uppsatsen kommer att beröra 

nationalparker, naturreservat och biosfärsområden. Detta för att jag anser att dessa 

är socialt konstruerade av människan och att de därmed är relevanta i uppsatsen. 

Biosfärsområden utnämns av UNESCO som är ett organ inom FN. 

I min ämnesmässiga avgränsning utgår jag ifrån att samhällsgeografi är en 

tvärvetenskaplig disciplin. Jag har lånat teorier och tolkningar av bl.a. filosofen 

Lefebvre som gjorts av kulturgeografen Tom Mels och av etnologen Katarina 

Saltzman för att diskutera mina frågeställningar. Enligt min uppfattning är det 

speciellt relevant att diskutera Saltzmans landskapsstudier om naturens kulturella 

karaktär.  

1.5 Metod och material  

I detta avsnitt beskriver och diskuterar jag den vetenskapsfilosofi och 

forskningsmetodik som ligger till grund för uppsatsen. Sedan följer en 

materialdiskussion och där behandlas uppsatsens undersökningsteknik och 

tillvägagångssätt. Syftet är här att belysa mina metodologiska överväganden och 

tydliggöra uppsatsen uppbyggnad och genomförande.  

1.5.1 Metod 

Samhällsvetenskap går inte att likställa med naturvetenskap eftersom det inte går 

att skapa lagar för sociala förhållanden. Samhällsvetenskap handlar om mänsklig 

existens och tillvaro. Utifrån detta ställningstagande använder jag mig av en anti-

naturalistisk ansats och inte en naturalistisk, som syftar till att jämställa 

samhällsvetenskap med naturvetenskap (Flowerdew m.fl. 2005 s. 15, 21). Med en 

anti-naturalistisk ansats vill jag betona vikten av förståelse och tolkning av 

aktiviteter i rummet. Landskapsstudier påverkas av mänskligt handlande eftersom 

människan påverkar och förändrar sin omgivning. Den kulturella naturen i 
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landskapet och människans påverkan på sin omgivning kommer att ventileras och 

diskuteras i uppsatsen.  

Min ontologiska uppfattning är att världen existerar utanför människan. Det 

innebär att utgångspunkten i uppsatsen är att hur man upplever världen utgår från 

en realism. Samtidigt är verkligheten påverkad av människan och det finns få 

delar av den som idag är opåverkade. Restaurerandet och återskapandet av 

våtmarker i landskapet är ett exempel på en sådan mänskligt aktivitet. Den hör 

samman med hur man upplever natur och med representationer av rummet. Trots 

detta påstående anser jag att ontologin är präglad av en realism. Den 

epistemologiska aspekten, om hur vi får kunskap om världen, är mångsidig 

(Flowerdew m.fl. 2005 s. 19). Detta påverkar min analysmetod där kvalitativa 

metoder belyser denna mångfald i människors attityder till naturliga miljöer och 

landskap. Jag gör kvalitativa textanalyser av rapporter, dokument och strategiska 

planer genom att läsa aktivt och ställa frågor till texten. Uppsatsens hermeneutiska 

prägel gör att kvalitativ textanalys är en relevant metod att använda sig av. Detta 

arbetsätt hjälper mig att förstå och tolka texterna som analyseras i uppsatsen.  

Mitt mål är att förstå hur landskap uppfattas som sociala rum. Jag vill studera 

bakomliggande samhällsmotiv och hur olika aktörer ser på våtmarkers funktion 

och nytta i landskapet. Jag avser inte att finna några generella lagar för 

våtmarksutnyttjandet och naturområdens tillblivande i landskapet i en positivistisk 

anda, där grundtanken är att naturvetenskapliga metoder kan appliceras på allt 

(Alvesson m.fl. 1994 s. 119). Mitt fokus är på förståelse och tolkning av ett 

landskapsrum. Detta innebär att jag antar en hermeneutisk ansats (Flowerdew 

m.fl. 2005 s. 18). Med den hermeneutiska ansatsen blir även jag en del av 

resultatet. Mina preferenser har betydelse för materialinsamlingen. Det är omöjligt 

att vara objektiv när ansatsen är hermeneutisk och när fokus är på förståelse och 

tolkning (Cloke m.fl. 2010 s. 129).  

Med de epistemologiska övervägandena som ligger till grund för utformningen av 

uppsatsen vill jag också lyfta fram de mentala konstruktionerna och deras 

betydelse för vår kunskap och uppfattning av omvärlden. Detta genererar i sin tur 

frågor kring vem och vad som genererar kunskap och ordning i världen och frågor 

om hur samhället är uppbyggt, t.ex. förhållandet mellan strukturer och individer. 

Sociologen Anthony Giddens uppmärksammar dubbelsidigheten av strukturer och 

relationen mellan individ och struktur. Individen är en del av den sociala 

kontexten och en del av det resultat som utlöses av individens sociala 

interaktioner. Jag ämnar undersöka hur aktörer, strukturer och institutioner 

samspelar och interagerar vid etableringen och restaureringen av våtmarker i 

Skåne samt hur det går att förklara ett naturområdes rumslighet utifrån teorier om 

rum. Giddens menar att det finns tre nivåer: strukturer, institutioner och 

agenter/individer. Det finns ett samspel mellan struktur och individ och de kan 

inte uppfattas som separata företeelser. Giddens menar också att strukturer genom 

institutionella förordningar kan förhindra och möjliggöra mänsklig aktivitet, 
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samtidigt kan mänsklig aktivitet ändra både strukturer och institutioner. Detta 

innebär att det finns ett samspel mellan individ och struktur (Flowerdew m.fl. 

2005 s. 26ff.). Detta knyter an till min hermeneutiska ansats och den 

hermeneutiska cirkeln.  

Uppsatsens teoretiska ramverk behandlar hur människan tolkar och tillämpar 

landskapet samtidigt som samhällsstrukturer påverkar mänskligt handlade. Synen 

på naturen är att den delvis är en mänsklig och social konstruktion. Jag fokuserar 

på våtmarkers sociala kontext och hur de kommer till användning i landskapet. 

Jag vill också lyfta fram de strukturer som skapar ett naturområde som t.ex. 

Kristianstads Vattenrike. 

Utifrån syftet, frågeställningarna och de metodologiska övervägandena kommer 

uppsatsens fokus alltså att ligga på förståelse och tolkning av mänskligt handlande 

och mänskliga aktiviteter. Detta innebär att metoden för uppsatsen är av en 

kvalitativ karaktär, och den kommer huvudsakligen att baseras på intervjuer och 

kvalitativ textanalys. Jag har även använt mig av besöksstatistik av kvantitativ 

karaktär. Metoden i uppsatsen har således en deduktiv prägel, då jag utgår från 

teorier om landskap och rumslighet för att diskutera mina frågeställningar.  

1.5.2 Material  

Materialet i uppsatsen består av primärdata som kvalitativa intervjuer med 

aktuella aktörer och av sekundärdata i form av dokument, strategiska planer och 

vetenskapliga publikationer. Jag använder även sekundärdata i form av 

besöksstatistik från Naturum Kristianstads Vattenrike.  

Det empiriska materialet är valt för att ge ett underlag för att analysera 

landskapsrummets sociala konstruktion. Materialet är också valt för att ge en 

representativ bild av samhällsmotiv och aktörers olika synsätt för anläggandet, 

återskapandet och restaurerandet av våtmarker.  

1.5.2.1 Rapporter, dokument och strategiska planer 

Rapporterna, dokumenten och de strategiska planerna innehåller lagar, 

förordningar och riktlinjer på kommunal, regional, nationell och internationell 

nivå. De visar hur våtmarker har uppfattats och använts i historisk tid och i nutid.  

1.5.2.2 Kartor  

Kartor är ett källmaterial som visar på förändringar i landskapet men även 

representationer av naturområden som Kristianstads Vattenrike. Jag kommer att 

jämföra tre kartor som det är ca hundra år emellan. Kartor representerar synen på 

världen vid ett speciellt tillfälle och är därmed till hjälp för att förstå de 

landskapsförändringar som har skett i Kristianstadsområdet. Jag använder mig av 

Skånska rekognosceringskartan från ca 1815, Ekonomiska kartan från 1939 och 

Gröna kartan, numera terrängkartan från 1995.  
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1.5.2.3 Intervjuer och fältstudier  

Jag har semi-strukturerat intervjuerna med tre aktörer som är relevanta när det 

gäller att arbeta med våtmarker på regional och kommunal nivå. Semi-

strukturerade intervjuer innebär att man använder sig av en intervjuguide med 

några förutbestämda frågor och sedan för man ett öppet samtal (Flowerdew m.fl. 

2005 s. 119). Detta arbetssätt valde jag för att underlätta samtalet och för att det är 

lättare att genomföra en intervju med förutbestämda frågor. Frågorna var olika 

formulerade beroende på vem som intervjuades. Frågorna grundade sig på mina 

frågeställningar för uppsatsen (avsnitt 1.2). En gemensam fråga i intervjuerna var 

frågan kring vilken funktion och nytta de intervjuande personerna ansåg att 

våtmarker har i landskapet. Intervjuguiden finns redovisad i en bilaga (1). 

Följande personer har intervjuats: 

Gösta Regnell, våtmarksstrateg på Länsstyrelsen i Skåne län som arbetar med 

våtmarker och som har varit med och skrivit Länsstyrelsens våtmarkstrategi. Han 

representerar i uppsatsen Länsstyrelsen d.v.s. en statlig myndighet på regional 

nivå. Han har stor erfarenhet av problematiken kring anläggandet, återskapandet 

och restaurerandet av våtmarker i Skåne. Intervjun gjordes 2011-11-22 på 

Länsstyrelsen i Malmö och pågick i ca femtio minuter. Intervjun spelades även in 

för att senare kunna transkriberas.  

Hans Cronert är naturvårdsamordnare i Kristianstads kommun och handläggare 

på Länsstyrelsen i Skåne. Han intervjuades för att berätta om varför Kristianstads 

Vattenrike  anlades och vilka motiv som låg till grund för detta. Han har varit med 

under en längre tid i projektet som startade i slutet av 1980-talet. Intervjun gjordes 

på telefon på grund av att Cronert vid tillfället hade en stor arbetsbelastning. Den 

gjordes 2011-11-28 och varade i ca tjugo minuter. Även detta samtal spelades in 

för att lättare kunna transkriberas.  

Sven-Erik Magnusson är biosfärskoordinator på Kristianstads Vattenrike. Det var 

Sven-Erik som kom på idén med Kristianstads Vattenrike och han har drivit detta 

sedan 1989, då projektet påbörjades. I denna intervju tas frågor upp kring lokalt 

bemötande, tankar kring Kristianstads Vattenrikes uppkomst och biosfärsområdets 

framtid. Intervjun gjordes på telefon eftersom Magnusson hade en stor 

arbetsbelastning under perioden för insamlandet av det empiriska materialet. 

Intervjun varade i ca 30 minuter och gjordes 2011-11-02. Den spelades även in för 

att senare kunna transkriberas.  

Jag har även gjort fältstudier och besökt Kristianstads Vattenrike och dess 

Naturum för att få en uppfattning om och upplevelse av området. Fältstudier är en 

kvalitativ undersökningsmetod för det ger mig ytterligare förståelse för betydelsen 

av våtmarker i landskapet. Att uppleva det i verkligheten berikar mina kunskaper 

om området. Vid mitt besök pratade jag med Sussie Söderlundh som arbetar på 

naturum Vattenriket. Detta var dock mer ett samtal än en intervju. Hon berättade 

mycket om Kristianstads Vattenrike. Jag besökte området 2011-11-31.  
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1.5.3 Källkritik, validitet och reliabilitet 

Det är relevant att i uppsatsen diskutera huruvida källorna jag har valt att utnyttja 

är tillförlitliga. I detta avsnitt kommer jag att kritiskt granska källor och intervjuer.  

Det är främst människor med naturvetenskaplig bakgrund som arbetar med 

våtmarker idag. De intervjuade personerna har också en sådan bakgrund vilket 

kan ha färgat svaren. En annan kritisk synpunkt på intervjuerna är att de 

intervjuade alla har en anknytning till den offentliga sektorn. Det förefaller därför 

naturligt att de är positivt inställda till sin verksamhet.  

Intervjuerna med Hans Cronert och Sven-Erik Magnusson skedde via telefon. Det 

kan innebära att resultatet blivit annorlunda om jag hade haft möjlighet att träffa 

dem mellan fyra ögon, eftersom det hade underlättat en mer djupgående 

diskussion om verksamheten.  

Jag blir en del av svaren då jag tolkar och transkriberar dem och med det 

hermeneutiska inslaget i uppsatsen blir jag även en del av slutresultaten i 

uppsatsen. I och med att uppsatsen till dels bygger på enskilda individers åsikter 

innebär detta också en viss begränsning av slutsatserna i uppsatsen. Därför är det 

relevant att arbeta med intervjuer, litteratur och kartor för att de kompletterar 

varandra och täcker upp de luckor som kan finnas. Detta har jag försökt att göra. 

Jag har därför använt mig av litteratur skriven om Kristianstads Vattenrike för att 

ge mer tyngd åt det empiriska materialet.  

Det är dock problematiskt att jag endast har gjort tre intervjuer med tre aktörer. 

Men jag anser trots detta att dessa intervjuer är tillförlitliga då alla är väl insatta i 

ämnet och har arbetat med våtmarker sedan en lång tid tillbaka. De intervjuade 

personerna Gösta Regnell, Hans Cronert och Sven-Erik Magnusson är alla 

experter inom det aktuella området. Dock kan detta ha gett en ensidig bild av 

våtmarkers betydelse i landskapet. Det hade varit mycket intressant att intervjua 

markägare om varför de valt att anlägga, restaurera och bevara våtmarker i 

landskapet. De jag intervjuade svarade även på detta, men det är inte samma sak 

som att intervjua markägare som då får ge sin bild och framföra sina motiv av 

processen. För att kompensera detta har jag använt mig av artiklar och rapporter 

som belyser markägares åsikter och uppfattningar kring våtmarker.  

Mycket av litteraturen i avsnitt fyra om Kristianstads Vattenrike är författat av 

Cronert och Magnusson som är experter på detta område. Det hade varit intressant 

att få ta del av andras synpunkter, men det har varit svårt att hitta några sådana. En 

rapport initierad av Naturvårdsverket används för att ge en annan bild av 

framförallt av hur allmänheten uppfattar området och hur man använder sig av 

Kristianstads Vattenrike. Därifrån har också statistik om områdets utnyttjande 

hämtats. I det stora hela har det främst varit positiva synpunkter på Kristianstads 

Vattenrike som har framförts i intervjuerna och som finns i litteraturen.  
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Mitt empiriska material kommer i första hand från olika myndigheter och 

organisationer som t.ex. Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Kristianstads 

Vattenrike. Materialet är representativt även om man bör kritiskt granska även 

dessa eftersom alla organisationer och myndigheter har en bakomliggande tanke 

med informationen och statistiken som tas fram. Myndighetsinformation 

framställs som ”neutral” information. Statistik kan tolkas, framställas och 

användas på olika sätt och med olika syften. Det är viktigt att ha i åtanke när man 

använder sig av statistik som källa (Cloke m.fl. 2010 s. 54). Även kartmaterial kan 

framställas och utformas på olika sätt och med olika syften.  

Det finns källkritiska svagheter i undersökningsmaterialet, men jag menar att 

materialet är representativt för undersökningen. Jag anser därför att validiteten i 

uppsatsen är hög eftersom min metod och mitt material är relevanta för uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Reliabiliteten i min undersökning bör därmed också 

vara hög då jag använder mig av Kristianstads Vattenrike som undersökningens 

empiriska utgångspunkt.  
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2 Bakgrund  

I detta avsnitt ger jag en historisk tillbakablick och en genomgång av dokument 

och strategiska beslut för hanteringen av våtmarker, för att förstå hur motiv och 

beslut har fattats vid skapandet av landskapsrum.  

2.1 Våtmarker ur ett historiskt perspektiv  

Det skånska landskapet har påverkats av människan under tusentals år. Under 

1700-talet genomgick jordbruket stora förändringar för att effektivisera det och 

för att skapa större avkastning. Jacob Faggot påvisade fördelarna med ett 

storskifte istället för de jordtegar som utgjorde grunden för jordbruket sedan 

medeltiden. Storskiftet innebar att man sammanförde en gårds tegar till ett 

sammanhängande jordstycke för att underlätta produktionen av grödor och öka 

avkastningen (Emanuelsson m.fl. 1985 s. 99).  

På 1780-talet, med godsherren Rutger Macklean i spetsen, gjordes radikala 

omstruktureringar och förändringar i det skånska odlingslandskapet. Rutger 

MacLean var ägare till Svaneholms gods i Skurups socken i Skåne. Hans modell 

resulterade i ett ommöblerande av landskapet där åkermarken delades in i lika 

stora jordlotter och helst kvadratiska. Detta innebar att tegsystemet och 

tresädesbruket avskaffades och att ett rotationsbruk infördes och nya grödor togs i 

bruk. Det medförde också att de traditionella byarna ofta splittrades, då tanken var 

att gårdarna skulle vara belägna i mitten av den nya marken. Detta radikala 

markskifte kallades för enskifte och infördes i Skåne 1803 (Emanuelsson m.fl. 

1985 s. 99-101). 

Under 1800- och 1900-talet gjordes stora rationaliseringar i jordbruket vilket även 

fick konsekvenser för våtmarkerna. Ängsmarker och utmarker odlades upp i stor 

utsträckning. Det infördes även konstgödsel som användes flitigt på åkrarna. 

Genom dränering av åkermarken och ängsmarken och genom täckdikning ökade 

man jordbrukets arealer och avkastning. Man sänkte grundvattennivån i 

åkermarken först genom att gräva diken som fylldes med sten eller ris. Senare 

kom man att använda tegelrör för att leda bort vattnet, då detta var mycket 

effektivare. Man insåg betydelsen av att dränera markerna och man började i allt 

större utsträckning dika ut och torrlägga även sjöar och våtmarker i Skåne 

(Emanuelsson 1985 s. 105). 

Denna förändrade syn på våtmarker, som är det första steget, skedde mot slutet av 

1800-talet och början på 1900-talet då många sjöar och våtmarker torrlades och 

sänktes i Skåne. Åarna fördjupades och rätades ut och mängden vatten som kunde 

förvaras i flodsystemen minskade drastiskt. Vissa dräneringar och torrläggningar 

var så omfattande att sjöar fullständigt torrlades. Detta skedde bland annat med 

Näsbyholmssjön. Idag har man dock återskapat stora delar av denna forna sjö. 

Staten beslutade även om speciella lagar för att underlätta utdikningen av sjöar 
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och våtmarker. Utdikningen och torrläggningen fick förödande konsekvenser för 

den biologiska mångfalden i landskapet. Under samma period började man 

använda ängavattning vilket gick ut på att förstärka översvämningar av sjöar och 

åar som förde med sig näringsämnen och som hade en gödslande effekt på 

åkermarken (Emanuelsson 1985 s. 116ff.).  

Ett andra steg i synen på våtmarker kommer under den senare delen av 1970-talet 

då medvetenheten ökade om våtmarkernas betydelse och värde för landskapet. 

1976 var det internationella våtmarksåret, vilket gjorde att trycket på myndigheter 

och organisationer ökade för att skapa ett mer omfattande skydd av våtmarker. 

1977 beslutades det i riksdagen att en våtmarksinventering skulle genomföras i 

hela landet. Den utfördes av Naturvårdsverket. Mellan åren 1987 och 1992 kom 

den första statliga satsningen på att anlägga våtmarker. Det var det så kallade 

NYLA-projektet, vilket betyder nya inslag i landskapet. Medlemskapet i EU 1995 

gjorde även det möjligt att få miljöersättning. Detta öppnade upp för anläggandet 

av nya våtmarker. Senare år 2000 tillkom även LBU (Landsbygdsutveckling), 

som innebar ytterligare ekonomiska fördelar (Våtmarksstrategin 2007:5 s. 13-14).  

Ett tredje steg i synen på våtmarker skedde under 1990-talet då det blev allt 

viktigare att anlägga våtmarker. Dagens skånska landskap har lite natur och det 

mesta i landskapet är odlingsmark. Detta var också en av orsakerna till att man 

började anlägga våtmarker, för att skapa ett omväxlande och varierat landskap 

med växt och djurliv för människan att vistats i. Skåne är idag ett hårt urbaniserat 

landskap vilket gör att det är extra viktigt att ge plats för naturliga miljöer. 

Våtmarker är ett positivt tillskott i odlingslandskapet och viktiga som kvävefällor. 

I Skåne är det brist på allemansrättslig mark. Sedan Sverige gick med i EU fick 

markägare som återställde våtmarker och småvatten miljöersättning. Sedan år 

2001 sker anläggandet framförallt med statlig finansiering och med EU-stöd 

(Våtmarksstrategin 2007:5 s. 22). 

År 2007 antog Länsstyrelsen en strategi för hur hanteringen av våtmarker i 

landskapet ska genomföras. Den togs fram bland annat för att förbättra 

vattenkvaliteten och öka den biologiska mångfalden. Våtmarker har även fått en 

allt större genomslagskraft för bl.a. friluftsliv och rekreation, folkhälsa, 

ekonomiska faktorer och turistverksamhet.  

Att anlägga gröna stråk mellan stad och odlingsmark i de tätbefolkade och 

exploaterade delarna av Skåne är viktigt. Det bidrar till ett bättre boende och en 

bättre livsmiljö. Detta framgår av Länsstyrelsens Våtmarksstrategi.  

Våtmarksstrategi för Skåne har tagits fram för att våtmarkers möjligheter bättre ska kunna 

utnyttjas för att bidra till en långsiktig, miljömässig, social och ekonomisk utveckling i Skåne. 

Strategin syftar till ett ökat och mer ändamålsenligt återskapande och anläggande av våtmarker i 

det skånska landskapet.”(Våtmarksstrategin 2007:5 s. 6)  

Strategin har således tagits fram för att kunna förtydliga och uppmärksamma 

våtmarkernas betydelse och funktioner i landskapet. Tanken med strategin är att 
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den ska ses som en plattform för vidare arbete med våtmarker. För att uppnå detta 

har Länsstyrelsen knutit samman strategin med miljökvalitetsmålet Myllrande 

våtmarker, där huvudmålet i miljökvalitetsmålet är att anlägga fler våtmarker i 

landskapet. Syftet är att skapa ett större antal våtmarker, då dessa anses vara 

viktiga för den biologiska mångfalden. Värdet av våtmarker lyfts även fram i 

större utsträckning vid grönplanering och vid tätortsplanering. Våtmarkerna kan 

höja platsens kultur- och naturvärde. Ett annat syfte med etableringen av 

våtmarker är att de ger ett betydligt mer mångfacetterat landskap än det annars 

hårt uppodlade landskapet. Ett mångsidigt landskap underlättar för befolkningen 

att komma ut i landskapet och underlättar även möjligheterna att röra sig. 

Strategin belyser vikten av att se våtmarker ur andra perspektiv än enbart 

biologiska. Det vill säga rekreation och friluftsliv är också viktiga faktorer. 

Våtmarker är enligt strategin ett effektivt medel att skapa ett omväxlande 

landskap, då Skåne är ett hårt urbaniserat odlingslandskap (Våtmarksstrategin 

2007:5 s. 7).  

Ändringar i strategin 2007 möjliggjorde även finansiellt stöd och 

miljöinvesteringar för rekreation, tidigare endast användas för kvävefällor och för 

biologisk mångfald. Ekonomiska bidrag underlättar anläggandet och 

restaurerandet av våtmarker i landskapet. Strategiska insatser för att nå målen i 

våtmarkstrategin är bland annat stoppa övergödningen, öka mångfalden, lägga 

kulturarvet som grund, planera översiktligt i kommunal samverkan, planera med 

våtmarker i grönstråk, planera med våtmarker för god boendemiljö, utnyttja nya 

stödmöjligheter, införa mer markersättning (Våtmarkstrategin 2007:5 s. 17-26).  

2.2 Myllrande våtmarker  

Myllrande våtmarker är ett av regeringens sexton miljökvalitetsmål, som bl.a. 

innebär att man fram till 2010 ville anlägga 12 000 hektar våtmarker och sjöar i 

Sverige. Det regionala delmålet i Skåne var att anlägga och restaurera 2500 

hektar. Detta mål har inte uppnåtts. Målet på sikt är att anlägga 5000 hektar i 

Skåne (Våtmarksstrategin 2007:5 s. 15). Tanken är att det ska finnas olika slags 

våtmarker runt om i hela landet där fokus ska vara bevarandet av biologisk 

mångfald och tillvaratagandet av de kulturhistoriska värdena. Man avser även att 

skapa ekosystemtjänster som vattenrening och vattenhushållning och att skydda 

arter i den mån det går, samt att undvika torvbrytning på platser med höga natur- 

och kulturvärden. Ekosystemtjänster är de tjänster människan får från 

ekosystemen. Våtmarkerna ska därför skyddas från bl.a. dikning och torrläggning 

och friluftslivet i anknytning till våtmarker istället ska värnas (Myllrande 

våtmarker naturvårdsverket.se).  

Ramsarkonventionen även kallad våtmarkskonventionen antogs 1971 i Ramsar i 

Iran. Målet för konventionen är att bevara värdefulla våtmarker runt om i världen. 

Sverige antog den 1974. Bland EUs medlemsländer finns idag ett nätverk som 
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kallas för Natura 2000 som är ett direktiv för bevarandet av den biologiska 

mångfalden och av hotade fågelarter (Våtmarksstrategin 2007:5 s. ) 

2.3 Våtmarker 

En våtmark definieras av VASTRA (Vattenstrategiska forskningsprogrammet) att 

det är mark som under större delen av året är täckt med vatten och är maximalt två 

meter djup. I vissa delar av Skåne var utdikningen och torrläggningen så 

omfattande att 90 % av de ursprungliga våtmarkerna försvann (Tonderski m.fl. 

2002 s. 31). Restaurering av våtmarker sker i allt större utsträckning idag och det 

innebär återskapande eller reparation av förstörda våtmarker (Vought 1991 s. 83) 

Vilka funktioner och värden har våtmarker i dagens landskap? Våtmarker har en 

vattenrenade effekt genom att rena vatten från bl.a. kväve och fosfor. De ökar 

även den biologiska mångfalden, många av de rödlistade fågelarterna trivs i 

våtmarkerna och i dess närhet. De ger människan en mer varierad natur i 

landskapet. Våtmarker har även en funktion för rekreation och är ett bra medel att 

för skapa grönområden i tättbefolkande områden. De har även en funktion i 

landsbygdsutvecklingen och tätortsutvecklingen då våtmarker ger både sociala 

effekter och ekologiska effekter. Det har även kommit rapporter från bl.a. från 

Naturvårdsverket som visar att våtmarker kan leda till regional och ekonomisk 

utveckling. Produktion av t.ex. foder till djur eller biobränsle är några exempel på 

dessa (Våtmarksstrategin 2007:5 s. 10-11).  

2.4 Biosfärsområde UNESCO 

MaB-programmet (Man and Biosphere-programe) startades under 1960-talet och 

tillhör UNESCO, som är ett organ inom FN. UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization) arbetar med forskning, kultur 

och utbildning. Biosfärsområden blir nominerade av den nationella regeringen och 

utses sedan av UNESCO. Tanken med MaB-programmet är att med hjälp av 

forskning hitta praktiska lösningar för brukande och bevarande av naturresurser. 

Det är relationen mellan natur, miljö och människa som är i fokus. Efterhand 

skapas så kallade biosfärsområden som är tänkta att fungera som modellområden. 

Det ska finnas både land och vattenområden inom dessa. Ett ledord i programmet 

är hållbar utveckling. Enligt FN är tanken med dessa områden att de ska fungera 

som konkreta exempel på hur man kan nå de internationella miljömål. Dessa mål 

deklarerades under världssamfundets toppmöte i Johannesburg år 2002 (Thorell, 

Olsson 2004 s. 11).  

Vid toppmötet fastslogs det att för att uppnå en hållbar samhällsutveckling måste 

det finnas ett samarbete mellan forskning och övrig samhällsutveckling (Elmquist 

2004 s. 21). Biosfärsområdena ska uppfylla tre övergripande mål. Det är att 

bevara biologisk mångfald (arter, ekosystem, landskap), att utveckla sociala, 

kulturella och ekonomiska värden samt att ge stöd till bl.a. forskning och 

utbildning (Thorell, Olsson 2004 s. 11).  
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Ett biosfärsområde ska innehålla en geografisk zonering genom ett kärnområde 

som ska vara skyddat i lag t.ex. ett naturreservat, ett Natura 2000-område eller en 

nationalpark. Kärnområdet ska innehålla ursprunglig natur (t.ex. urskog) och natur 

formad av människan som innehåller höga naturvärden. Det ska även finnas en så 

kallad buffertzon där tanken är att dessa områden ska omgärda eller sammanlänka 

kärnområdet. I en buffertzon får endast aktiviteter och resursutveckling som 

behandlar skyddandet av kärnområdet förekomma. Dessa aktiviteter ska bygga på 

frivilligt arbete med lokal förankring. Ett biosfärsområde ska även innefatta ett 

utvecklingsområde som ska fungera som en yttre zon i området. I dessa yttre 

zoner ska fokus ligga på lokal förankring och ett långsiktigt uthålligt 

utvecklingsarbete. Dessa områden har därmed stor nytta för regional, ekonomisk 

och social utveckling i området (Thorell, Olsson 2004 s. 11-12).  

 

 

Det ska också finnas ett samarbete mellan olika aktörer som t.ex. Länsstyrelser, 

kommuner, markägare och intresseorganisationer (Thorell, Olsson 2004 s. 11-12). 

Dessa bildar tillsammans ett internationellt nätverk The World Network of 

Bioshere Reserves. 1995 togs de internationella mål, principer och regler fram 

som gäller vid bildandet av biosfärsområden i The Seville Strategy for Biosphere 

Reserves och The Statutory Framework of the Word Network of Biosphere 

Reserves (Olsson 2003 s. 7).   

Figur 1. Tre funktioner i ett biosfärsområde (UNESCO.org).  

Figur 2. Indelning av zoner i ett biosfärsområde (UNESCO.org).  
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I Sverige finns det fyra biosfärsområden. Dessa är Biosfärområde 

Vänerskärgården med Kinnekulle, Älvlandskapet Nedre Dalälven, Blekinge 

Arkipelag och Kristianstads Vattenrike. Det finns även en biosfärskandidat Östra 

Vätterbranterna (Svenska MaB.org). I Sverige förvaltas MaB-progammet av 

svenska MaB-kommittén och det är Naturvårdsverket som står för den största 

delen av finansieringen på nationell nivå. I kommittén är Naturresursavdelningen 

och Avdelningen för samhällutveckling representerade. De ligger under 

UNESCOS fem vetenskapsprogram som är kopplade till Vetenskapsrådet 

(Thorell, Olsson 2004 s. 11).  

Det finns ett ökat intresse för biosfärsverksamheter i Sverige. Detta finns både på 

regional och lokal nivå. MaB-kommittén upplyser om biosfärskonceptet och låter 

sedan utvecklingen ske lokalt för att underlätta och uppmärksamma underifrån- 

och gräsrotsperspektivet som är en viktig del i biosfärstänket. Innan man ansöker 

ska det finnas en nationell koordinator som finansieras av Naturvårdsverket. Detta 

för att vägleda och belysa åtgärder som behöver åtgärdas på nationell nivå 

(Thorell, Olsson 2004 s. 11).  

2.5 Sammanfattning  

Denna redovisade bakgrund har betydelse för de kommande avsnittens analyser 

och slutsatser. Bakgrunden belyser den historiska bakgrunden och de strategiska 

planer, lagar och förordningar som på ett eller annat sätt bidrar till bevarandet, 

återskapandet och restaurerandet av våtmarker i landskapet. Redovisningen av 

biosfärsområden är också relevant för en vidare förståelse i uppsatsen. 

Fördjupningar och diskussioner kommer att ske i kommande avsnitt och fokus 

kommer att vara på Kristianstads Vattenrike och skapandet av sociala rum i 

landskapet. 

http://www.biosfaromrade.org/mab2009/index.php?option=com_content&view=article&id=53:biosfaerkandidat-vaenerskaergarden-med-kinnekulle&catid=34:statiskt-innehall&Itemid=118
http://www.biosfaromrade.org/mab2009/index.php?option=com_content&view=article&id=53:biosfaerkandidat-vaenerskaergarden-med-kinnekulle&catid=34:statiskt-innehall&Itemid=118
http://www.biosfaromrade.org/mab2009/index.php?option=com_content&view=article&id=53:biosfaerkandidat-vaenerskaergarden-med-kinnekulle&catid=34:statiskt-innehall&Itemid=118
http://www.biosfaromrade.org/mab2009/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=125
http://www.biosfaromrade.org/mab2009/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=125
http://www.biosfaromrade.org/mab2009/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=76
http://www.biosfaromrade.org/mab2009/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=76
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3 Teoretiskt ramverk och tidigare forskning  

I denna del av uppsatsen belyses de teoretiska utgångspunkterna som ligger till 

grund för min analys. Kulturgeografen Tom Mels avhandling om tolkningar och 

tillämpningar av Henri Lefebvres teorier om konstruktionen och 

institutionaliseringen av svenska nationalparker är en viktigt utgångspunkt. Jag 

har också inspirerats av etnologen Katarina Saltzmans arbete och av andra 

landskapsforskare för att öka min förståelse om landskapets kulturella natur. 

3.1 Landskapets kulturella natur 

Genom att citera Katarina Saltzmans uttryck landskapets kulturella natur 

(Saltzman 2001 s. 108) vill jag belysa landskapets mångfacetterade betydelse och 

att upplevelsen av ett landskap skiljer sig åt för olika människor. Vissa 

landskapsstudier koncentrerar sig på biologisk mångfald och växt- och djurliv, 

medan andra lägger fokus på det artificiella och på utformningen av landskapet. 

Detta gör landskapsbegreppet spännande att arbeta med. Tolkningen av ett 

landskap är mångtydig och det finns en laddning i begreppet där olika intressen 

konkurrerar om att få möjlighet att uttrycka sig i landskapet.  

Katarina Saltzman skriver i sin avhandling Inget landskap är en ö att 

landskapsforskning är om rumsliga förhållanden och att den berör människans 

relationer till naturen. Landskap är därmed en social konstruktion. Det finns en 

dualism mellan begreppen natur och kultur (Saltzman 2001 s. 108). Detta innebär 

att landskapet alltid är under förändring då samhälle och människor är 

föränderliga och att människor format landskapet på olika sätt under olika tider. 

Vidare diskuterar Saltzman att ”människor som aktörer och skapande objekt 

formar och omformar den fysiska miljö som vi benämner landskap” (Saltzman 

2001 s. 119). En central diskussion i landskapsforskningen behandlar plats och 

rum (place and space). Saltzman menar att den allt större fokuseringen på 

landskap hänger samman med den allt starkare miljödiskurs som växt fram under 

de senaste decennierna (Saltzman & Svensson 1997 s. 10ff.).  

Geografen David Harvey kritiserar också uppdelningen mellan natur och kultur 

(jmf. Saltzman 2001 s. 109-110). En central utgångspunkt i Harvey´s teorier är att 

han menar att det finns en dialektik mellan natur och samhälle. Harvey menar att 

vår verklighet snarare är uppbyggd av flöden, relationer och rörelser än av ting 

och strukturer. Strukturer och ting existerar endast tillfälligt i de processer och 

relationer som skapar verkligheten. Dialektiken innebär med detta synsätt att ting 

och processer hela tiden rekonstrueras och omskapas i tid och rum. Dialektiken 

enligt Saltzman kan hjälpa till att överbrygga klyftan mellan natur och kultur 

(Saltzman 2001 s. 109-110).  

I geografen Denis Cosgroves landskapsteori går det att urskilja tre överlappande 

sätt att se på ett landskap. Han förklarar landskap - utifrån ett överskådligt, bildligt 
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synsätt - som en idé eller en ideologi om hur något uppfattas att vara. Samtidigt 

menar han att landskap är en blandning av land och liv, av fysiska och sociala 

verksamheter som konstruerar en särskild region eller ett samhälle. Landskap har 

enligt Cosgrove en materiell närvaro men blir endast till då någon observerar det 

(Cosgrove 2006 s. 50). Observatörerna ser även olika landskap beroende på vad 

man väljer att undersöka t.ex. utifrån politiska eller biologiska utgångspunkter, 

man har olika glasögon beroende på ens egen bakgrund och ens eget intresse i 

landskapet.  

Landskapet kan också anses bestå utav olika lager (Cosgrove 2006 s. 50). Enligt 

André Corboz är människan känslomässigt sammankopplad med landskapet och 

att vi kan tolka ett område genom ett ”palimpsest” vilket innebär att det 

ursprungliga landskapet kan ersättas och skrivas om många gånger. Det är en 

pågående process. Gamla strukturer försvinner och ersätts med nya, men de gamla 

”lagren” kan återfinnas och återskapas (Doevendans m.fl. 2007 s. 336).  

Teorier om sociala landskap kompletterar den historiska bakgrunden om 

våtmarkers betydelse och att våtmarker är ett kulturellt konstruerat 

landskapselement. Teorierna är värdefulla i och med att det är människan som 

väljer att återskapa och restaurera våtmarker i landskapet.  

3.2 Uppfattningen av naturen  

[L]andscape and nature cease to be objective entities that are simply out there for study. They are seen not 

only as material entities, but also as human and cultural intellectual constructs that are manifested through our 

perceptions and through the practices whereby we comprehend and transform our surroundings to fit our 

images of the way we desire the world to be. (Kenneth R. Olwing, Nature-mapping the Ghostly Traces of a 

Concept 1996a s. 90, i Mels 1999 s. 35) 

Tom Mels avhandling Wild Landscapes, The Cultural Nature of Swedish National 

Parks ger en infallsvinkel till hur man kan se på naturen och på landskapet. Mels 

tolkar filosofens Henri Lefebvres teorier om rummet i svenska nationalparker. 

Hans forskning handlar om hur naturen och landskapet kan samspela med social-

rumsliga processer (Mels 1999). Den rumsliga konstruktionen av natur och 

landskap är en viktig tematik i uppsatsen.  

Mels argumenterar för att rummet är mänskligt sammansatt och skapas genom 

material, bilder och representerande praktik. En central tes är att förstå historien 

av rummet med hjälp av tre dimensioner som benämns av Lefebvre som en spatial 

triad. Denna triad består av rumslig praktik (spatial practices) och av två 

representationer av rum; representationer av rum eller förståelsen av rum 

(representation of space) och representationsskapande rum (representational 

space) som även kan benämnas som det levda rummet (Mels 1999 s. 22). Nedan 

ges en genomgång av den spatiala triaden.  

1) Rumslig praktik (spatial practices), behandlar den rumsliga organiseringen 

och består av skapandet och återskapandet av processer i samhället. 
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Verksamheter och relationer utvecklas i rumslig praktik och får deras 

materiella skepnad och utformning (tolkning av Lefebvre av Svels 2010 s. 

11). Dessa praktiker innefattar allt från individer till kollektiva rutiner och 

påverkar och representerar den byggda miljön. I avhandlingen menar Mels 

att etableringen av en nationalpark är ett exempel på hur rumslig praktik 

förmedlar den faktiska upplevelsen för individen och hur rummet blir 

konstruerat av t.ex. markanvändningsplaner (Mels 1999 s. 22). Den rumsliga 

praktikens materiella ramar inverkar på aktörers tankar och handlingar och 

påverkar hur platser uppfattas och representeras (Svels 2010 s. 12). Det är 

relevant att analysera hur rumslig praktik kommer till uttryck i Kristianstads 

Vattenrike.  
 

2) Representationer av rum (Representation of space) innefattar den dominanta 

vägen att uppleva och symbolisera rum. Rummets representationer, består av 

bilder, texter och berättelser som har sin grund i de rumsliga 

föreställningarna i politik, planering och vetenskap (Svels 2010 s. 12). Dessa 

representationer av rum har en tendens att få en praktisk roll och kan påverka 

skapandet och utformningen av ett rum. Ett exempel kan vara den rumsliga 

kunskapen om organisation, planering och förvaltning. Representationer av 

rum vad gäller nationalparker kan vara den spatiala kunskapen som ligger 

bakom planering, organisering och förvaltning av rummet. Enligt Mels 

tenderar denna representation av rummet att bli abstrakt för den organisation 

som planerar denna typ av rum. Man skapar en vision av rummet istället för 

att uppleva det och det tenderar i vis mån att vara byråkratiska 

konstruktioner (Mels 1999 s. 22). Denna representation av rummet har 

giltighet även för återskapandet av Kristianstads Vattenrike och våtmarker i 

den bemärkelsen att områdena är en produkt av rummets presentationer och 

en kombination av rumslig praktik. 
 

3) Representationsskapande rum (spaces of representation) är ofta enligt Mels 

mer symboliskt och inkluderar människors levda rum. I 

representationsskapande rum kombineras det materiella med det symboliska 

i sociala handlingar, som utgör drivkraften i den process som skapar 

rumslighet (Svels 2010 s. 14). Man kan säga att detta rum innehåller både 

rumslig praktik och representationer av rum. Representationsskapande rum 

använder materiella rum eller enskilda objekt som källa för att skapa mening 

och ge uttryck för en upplevd erfarenhet. Natur och landskap ses mer som 

historiska platser än som enbart naturområden i det lokala perspektivet. Ofta 

har lokalbefolkningen som lever i området mer en anknytning till platsen 

genom t.ex. minnen än att de upplever dem som strikta naturområden (Mels 

1999 s. 23). Även denna representation av rummet är relevant för vidare 

analys av uppfattningen av Kristianstads Vattenrike.  

Enligt Mels uppmärksammar Lefebvre vikten av det sociala rummet och 

samspelet med rummet i den sociala praktiken. Detta innebär en politisering av 
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rummet och en politisering av natur och landskap. Nationalparker blir i detta fall 

en produkt av det sociala rummet. Med detta synsätt kan man se naturliga 

omgivningar och naturområden som en mänskligt framställd produkt. Enligt min 

mening går det också att analysera skapandet av biosfärsområdet Kristianstads 

Vattenrike utifrån Mels tolkningar om natur, landskap och nationalparker.  

”Reinvention acknowledges the condition of second nature, created through an ever more powerful social 

ordering of space. This is not to reject protection of the environment, but rather to speak more openly about 

the way space is humanly fashioned. Reinvention enables, I feel, a scrutiny of the practice of park planning as 

well as some fundamental values of contemporary society.” (Mels 1999 s. 21). 

Citatet ovan visar tydligt att Mels argumenterar för att reinvention blir ett 

återskapande av rummet, vilket bidrar till argumentationen att nationalparker är en 

social aktivitet och styrs av konceptet att natur och landskap är något orört och ska 

skyddas (Mels 1999 s. 24). Kristianstads Vattenrike kan utifrån detta perspektiv 

ses som ett socialt skapat rum. Där bakomliggande processer och förvaltning av 

verksamheten ligger till grund för vad och hur området presenteras för 

allmänheten. Biosfärskonceptet bidrar till denna framställning. Skillnaden mellan 

nationalpark och biosfärsområde kommer att diskuteras senare i uppsatsen.  

Enligt Mels är skyddade naturområden en dualism som utspelar sig mellan 

naturliga landskap och samhället. Naturen blir extern och samtidigt tjänar den som 

en social funktion i samhället genom att tillföra harmoni och välbefinnande. Även 

Mels argumenterar för att natur och landskap är mänskligt skapade eller byggda 

miljöer. Han kritiserar föreställningen om att naturen är orörd och att 

nationalparker ska bevaras från yttre mänsklig påverkan (Mels 1999 s. 49ff.). 

Natur kan inte ses som en motsats till kultur, enligt Mels, utan de bör betraktas 

som att de är sammanlänkade och samspelade med varandra. Nationalparker och 

andra reservat måste enligt Mels förstås utifrån den historiska kontext som de har 

skapats i. Mels argumenterar att nationalparker är ett komplext, socialt 

återskapande av rummet, naturen och landskapet. Natur och landskap är under 

konstant förändring under de ombytliga ekonomiska, samhälleliga och politiska 

förutsättningarna (Mels 1999 s. 62).  

3.3 Sammanfattning 

Detta teoriavsnitt belyser mina teoretiska utgångspunkter i uppsatsen. Salzmans 

tolkningar och resonemang kring konstruktionen av landskap är viktiga. Hon 

argumenterar för att landskapet är en socialt skapad konstruktion och att 

människan påverkar sin omgivning, men även att det finns en slags dualism 

mellan natur och kultur. Mels använder sig av Lefebvres teorier om rumslighet för 

argumentera för konstruktionen och institutionaliseringen av svenska 

nationalparker. Diskussionen om tolkningar av vad som är natur och kultur är 

relevant för min senare analys. Mels (1999) liksom Saltzman (2001) 

uppmärksammar dualismen som existerar i landskapsbegreppet och poängterar att 

kultur och natur är sammanlänkade. 
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4 Landskap, våtmarker och Kristianstads Vattenrike 

I detta avsnitt presenteras det insamlade empiriska materialet i form av intervjuer, 

rapporter, dokument, tidningsartiklar och kartmaterial. Fokus kommer att ligga på 

biosfärsområdet Kristianstads Vattenrike.  

Utgångspunkten i min studie är att undersöka regionala och lokala aktörers syn på 

våtmarker och då speciellt Kristianstads Vattenrike. Jag kommer här att diskutera 

mina fyra första frågeställningar som handlar om de samhällsmotiv och processer 

som ligger till grund för att anlägga, restaurera och återskapa våtmarker i 

landskapet. 

 

 

4.1 Kristianstadsområdet – en landskapsanalys 

Kristianstad ligger i nordöstra Skåne och det kringliggande landskapet har länge 

varit under påverkan och förändring. Kristianstad har en lång historia när det 

gäller våtmarker. Vatten och våtmarker har alltid omgett staden. Staden anlades 

1614 av den danske kungen Christian IV. Platsens val var strategiskt för 

våtmarkerna som omgärdade staden skulle skydda från anfall. På 1700-talet 

gjordes stora åtgärder för att sänka vattennivån i området. Under slutet av 1800-

talet dikades och sänktes många sjöar och våtmarker runtom staden. Under 1900-

talet försämrades vattenkvaliteten i området av bland annat orenat avloppsvatten 

från stadens industrier (Nekoro & Svedén 2009 s. 11).  

 

Figur 3. Karta med Kristianstads Vattenrike markerad (Magnusson m.fl. 2005 s. 119).  
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Skånska rekognosceringskartan (skala 1:30 000) tillkom ca 1815 genom millitära 

behov då kunskap om bl.a. terräng, bebyggelse och vägar var viktiga i 

krigssituationer. Det var av stor betydelse att veta var det var lätt att komma fram 

och var man kunde förlägga millitära förband. Denna karta är intressant att 

använda i en landskapsanalys då mycket har förändrats i landskapet sedan dess. 

Kartan visar ett annat bebyggelsemönster då enskiftet ännu inte ägt rum i någon 

större utsträckning. Den visar också en annan bild av naturen då t.ex. torrläggning 

och dikning av våtmarker och sjöar inte påbörjats (figur 4) (Lantmäteriet 1986 s. 

5). 

 

  

 

Kartan visar hur Kristianstad såg ut i början på 1800-talet. Ännu har inte enskiftet 

genomförts i Kristianstadsområdet. Kartan visar också att byarna fortfarandet är 

samlade och inte utspridda gårdar i landskapet. Det går att se att markerna kring 

Kristianstad är sanka. Staden Kristianstad relativt liten och bebyggelsen ligger 

endast inom 1600-talets vallar och vallgravar (figur 4).  

 

 

 

 

 

Figur 4. Skånska rekognosceringskartan från 1815 (Lantmäteriet 1986).  
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Ekonomiska kartan (Skala 1:50 000) från 1939 baseras på laga skifteskartor och 

visar på ett överskådligt sätt markanvändning, vegetation, bebyggelse, 

kommunikationer och gränser. Kartan omfattar inte hela Sverige utan består av 

delar av Götaland och Svealand (Häradsekonomiska kartan Lantmäteriet 2009).  

 

   

 

Kartan visar att enskiftet har trätt i kraft. Det har även börjat hända saker i 

landskapet. Gårdarna ligger utspridda i landskapet och byarna är till viss del 

splittrade. Det går även att utläsa att man nu har påbörjat den intensiva 

torrläggningen och utdikningen av sjöarna och våtmarkerna kring Kristianstad. 

Under denna period sänktes stora delar av vattennivån. Man ville öka den 

odlingsbara marken och detta var något som pågick i hela Skåne under slutet av 

1800-talet början av 1900-talet.  

Staden har även börjat expandera på båda sidorna av Helge å och järnvägsnätet 

har byggts ut. Järnvägen underlättar människors rörelsemönster och kan ha 

bidragit till att samhället har expanderat. Den gamla stadskärnan går fortfarande 

att utläsa. Vid Charlottesborg kan man även se att egnahemrörelsen har börjat. Det 

är en stor skillnad mellan figur 4 och 5 och detta beror bl.a. på den politiska 

agendan att utdikning och torrläggning var ett bra medel att skapa större 

jordarealer i landskapet.  

 

 

Figur 5. Ekonomiska kartan från 1939 (Lantmäteriet 2009).  
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Gröna kartan, numera terrängkartan från 1995 (skala 1:50 000). Kartan 

innehåller stigar, vägar, olika sorters mark och skog (figur 6).  

 

 

 

Karta visar det moderna Kristianstad. Sjöarna har minskat och är i större 

utsträckning våtmarksområden och strandängsområden. Staden har expanderat på 

båda sidorna av Helge å och stora delar av Hammarbysjön är borta. Kartan visar 

bland annat att vägnätet har ändrats och fler tätorter har tillkommit på 

landsbygden. Det är en stora förändringar av landskapet som skett under knappt 

200 år. 

Sammanfattningsvis visar denna landskapsanalys på de förändringar som skett i 

Kristianstadsområdet under de senaste århundradena. De största förändringarna av 

landskap skedde under 1800- och 1900-talen då utdikningar och torrläggningar av 

sjöar och vattendrag förändrade landskapet. Det framgår framförallt av skånska 

rekognosceringskartan från ca 1815 och ekonomiska kartan från 1939.  

 

 

 

Figur 6. Gröna kartan, numera terrängkartan (Lantmäteriet 2011).  
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Kartorna nedan visar Kristianstadsområdets förändringar från när staden 

grundades 1614, tills idag. Figur 7 belyser även den genomförda 

landskapsanalysen (figur 7).  

 

 

 

 

 

De största förändringarna är Helge ås nya utlopp till havet som skedde 1775, 

torrläggningarna av Nosabyviken på 1800-talet liksom invallningarna runt staden 

under 1900-talet. Karta (figur 7) ger en överskådlig bild av hur människan har 

förändrat och format Kristianstadsområdet, under de senaste århundradena 

(Magnusson m.fl. 2005 s. 29). Våtmarksområdena är inte konstanta utan har av 

olika skäl förändrats. Kartbilderna visar människans påverkan på 

landskapsrummet (figur 7).  

 

 

 

Figur 7. Kartorna visar förändringar från 1600-talet till nutid (Magnusson 1981 i 

Magnusson m.fl. 2005 s. 120).  
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4.2 Biosfärsområde Kristianstads Vattenrike 

De första naturreservaten som bildades för att skydda våtmarker, i 

Kristianstadsområdet, beslutades 1967. År 1971 presenterades även en plan för 

bevarandet och restaurerandet av Araslövssjön och Hammarsjön som ligger 

nordväst och sydost om Kristianstad. Trots dessa planer och restriktioner kunde 

man se att naturvärdena i området gradvis försämrades. Detta på grund av att 

våtmarkerna i allt större utsträckning växte igen (Nekoro & Svedén 2009 s. 12). 

Våtmarksområdet har sedan 1971 klassats som internationellt skyddsvärt område 

enligt Ramsarkonventionen. Det har även klassats som ett Natura 2000 område av 

EU (Nekoro & Svedén 2009 s. 12). 

4.2.1 Bildandet av ett biosfärsområde  

Projektet kring Kristianstads Vattenrike påbörjades 1989 och benämndes då 

Ekomuseum Kristianstads Vattenrike. Fokus för verksamheten låg på det centrala 

våtmarksområdet. Målet var att bevara natur- och kulturvärdena i området 

samtidigt som det skulle utnyttjas på ett hållbart och varsamt sätt. Strategin var att 

först skapa attraktioner och upplevelser kring våtmarker som t.ex. förekomsten av 

ett rikt fågelliv och fiskevatten för att sedan förmedla kunskap om företeelsen och 

få människor att bli medvetna om och värna om våtmarkerna. Samarbetet med 

markägare och arrendatorer var en viktigt del av utformningen och genomförandet 

av projektet (Magnusson 2009 s. 14, 2011-12-02).  

Under arbetets gång med Ekomuseum Kristianstads Vattenrike blev man 

medveten om biosfärskonceptet. I slutet av 1990-talet började Kristianstads 

Vattenrike och svenska MaB-kommittén att arbeta tillsammans (Torell, Olsson 

2004 s. 14). Ansökan om att bli ett biosfärsområde arbetades fram 2002-2004 och 

finansierades av Länsstyrelsen i Skåne, Region Skåne och Naturvårdsverket. 

Biosfärsområdets tre funktioner ska vara bevara, utveckla och stödja. Funktionen 

bevara omfattar landskapet i Kristianstads Vattenrike som har höga biologiska 

värden och som är av internationell, nationell och regional betydelse. En central 

del av området utgörs av ett våtmarksområde (Ramsarområdet Helgeå) som har 

stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald. En annan viktig funktion är 

att utveckla landskapet genom att främja social och ekonomisk liksom ekologisk 

hållbar utveckling. Detta sker bl.a. genom ett aktivt jordbruk för att 

kulturlandskapets värden ska bibehållas. Något som också tas upp är den direkta 

närheten till en tätbefolkad del av Sverige samt att det ligger en stad (Kristianstad) 

mitt i området. Ett biosfärsområde ska även stödja forskning och utbildning. 

Kristianstads högskola har ett nära samarbete med Kristianstads Vattenrike i 

utbildning och forskning. Forskning bedrivs i området inom olika ämnesområden 

som berör natur- och kulturvärdena. Det finns ett stort antal informationsplatser 

utsatta i landskapet vars syfte är att främja miljömedvetenheten hos områdets 

besökare. Det görs även miljöövervakning i området. Den är statligt finansierad 
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av bl.a. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Miljöövervakningen sker i olika 

miljöer som i våtmarker, i skog och i sötvatten (Magnusson m.fl. 2005 s. 3-5).  

Området är sedan 2005 klassat som ett biosfärsområde av UNESCO genom 

programmet ”Man and the Biosphere Programme” (MaB). Hela Kristianstads 

Vattenrike omfattar idag med kärnområde, buffertzon och utvecklingsområde ett 

ca trettiofem kilometer långt och ca 100 000 hektar stort område och det täcker 

idag stora delar av Kristianstads kommun (figur 8).  

 

 

Kärnområdet är ett ca 7 179 hektar stort område och det omfattar naturreservat, 

biotopskyddsområden och Natura 2000-områden. Dessa områden är sedan 1999 

skyddade enligt miljöbalken (Miljöbalk 1998:808). Kärnområdet innehåller 

framförallt sjöytor, strandängar och sump- och strandskogar. Det går även att 

utläsa av kartorna i figur 8 att kärnområdet till största delen ligger i direkt 

anslutning till Kristianstad. Buffertzonen omfattar ett ca 22 900 hektar stort 

område. Detta utgörs till största delen av privat mark. På dessa marker bedrivs 

skogsbruk eller jordbruk och de gränsar till strandängarna och till havet 

(Hanöbukten). Turism, rekreation och forskning bedrivs både i kärnområdet och i 

buffertzonen. Utvecklingsområdet är ett ca 74 297 hektar stort område som består 

av bebyggelse, jordbruksmark, skogsmark och tätorter (Magnusson m.fl. 2005 s. 

10-11). Det är inte bara våtmarker som bevaras inom området utan även sandiga 

Figur 8. Biosfärsområdets utbredning och zonindelningen (Magnusson m.fl. 

2005 s. 121).  
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odlingsmarker, dynlandskap och vattendrag från Linderödsåsen (Magnusson 2004 

s. 1-2).  

Våtmarkerna kring Helge å utgör de centrala delarna (kärnområdet) av 

Kristianstads Vattenrike. Geografiskt definieras Kristianstads Vattenrike som 

Helge åns avrinningssystem (Svensson 2011). Att bli utnämnd till ett 

biosfärsområde kan liknas med ett certifikat på att man både bevarar och utvecklar 

landskapet på ett hållbart sätt. Det blir som en kvalitetsstämpel. UNESCO bidrar 

inte ekonomiskt för att området är ett biosfärsområde, men det medverkar till att 

området uppmärksammas. Det underlättar också för befolkning, politiker, forskare 

och markägare att förstå värdet av området. Det har bidragit till att göra 

Kristianstads Vattenrike känt internationellt och satt Kristianstads kommun på 

kartan (Magnusson 2011-12-02). Sven-Erik Magnusson, koordinator vid 

biosfärsområdet skriver ”Honnörsorden för oss som arbetar med Biosfärområde 

Kristianstads Vattenrike är samverkan och dialog”. Kristianstads Vattenrike är 

knutet administrativt till Kristianstads kommun och får ekonomiskt stöd från bl.a. 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen (Cronert 2011-11-28, Magnusson 2009 s. 16).  

Det finns även en samrådsgrupp i Kristianstad för natur- och kulturvård där olika 

aktörer och intresseorganisationer är representerade. I gruppen sitter 

representanter från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Kristianstads kommun, 

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), naturskydds-, jakt- och fiskeorganisationer. 

Samrådsgruppen är inte beslutsfattande men den har en stor möjlighet att påverka 

arbetet kring biosfärsverksamheten på grund av sin breda intresseförankring 

(Jämting m.fl. 2005 s. 60).  

Det främsta syftet med anläggandet av Kristianstads Vattenrike var de 

naturvärden som finns i våtmarkerna. Dessa naturvärden utgör grunden för de 

satsningar som gjorts av kommunen och andra aktörer som Länsstyrelsen och 

Naturvårdsverket sedan början av 1990-talet. Ett annan orsak till etableringen var 

att området låg intill en tätort och att man kunde skapa spännande miljöer intill 

staden. Ett mål var att få gehör från invånarna och kommunen för att kunna göra 

satsningar för att bevara, restaurera och utveckla dessa våtmarksområden (Cronert 

2011-11-28). Från början anlades ett stort antal utemuseer t.ex. 

informationsskyltar i olika delar av området för att få ut människor i landskapet. 

Dessa platser kan besökas med cykel, bil eller genom promenad (Magnusson 

2011-12-02).  

Kristianstads kommun lägger stor vikt vid Kristianstads Vattenrike och det är idag 

en stor del av kommunens attraktionskraft. På kommunens hemsida går det att 

läsa ”Du står mitt i folkmyllret i centrala Kristianstad. Några minuter senare kliver 

du rakt in i Kristianstads Vattenrike” (Rydén 2011). Citatet visar hur tydligt 

kommunen vill belysa närheten av ett naturlandskap i förhållande till det urbana 

samhället. Kristianstads Vattenrike är idag en del av kommunens marknadsföring. 

Detta förtydligar Hans Cronert som är naturvårdsamordnare i Kristianstads 
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kommun i ett handlingsprogram för Kristianstads Vattenrike från 2004-2006. 

Kommunen har även registrerat Kristianstads Vattenrike som ett varumärke och 

området har blivit allt mer känt nationellt och internationellt, mycket tack vare 

bildandet av biosfärsområdet. Detta har medfört att kommunen har skaffat sig en 

intressant och spännande profil (Cronert 2003 s. 4). I översiktsplanen för 

Kristianstad 2011 framgår det att Kristianstads Vattenrike är en stor tillgång för 

kommunen utifrån flera aspekter och i översiktsplanen framgår det att all 

verksamhet som kan skada biosfärsområdet ska minimeras (Översiktsplan för 

Kristianstads kommun 2011 s. 159). Våtmarkerna ökar Kristianstads 

konkurrenskraft och kan därmed locka fler människor att bosätta sig i kommunen.  

En annan viktig aspekt med bildandet av Kristianstads Vattenrike var att skapa 

ekoturism för att få människor att besöka området och för att få privata aktörer att 

se ett intresse i att bevara våtmarkerna. Idag kan besökare bl.a. åka båtturer ut i 

våtmarkslandskapet och dessa turer drivs av privata aktörer (Magnusson 2011-12-

02). Områdets tillgänglighet bidrar till regional och lokal utveckling, genom att 

man satsar på naturturism. Enligt Naturvårdsverket innebär skyddade områden en 

kvalitetsstämpel på de naturupplevelser som man kan uppleva i dem. 

Besökscentrat naturum Vattenriket ligger tätt intill staden Kristianstad, vilket 

bidrar till områdets attraktionskraft och lättillgänglighet (Naturvårdsverket 2005 

rapport 5504 s. 8).  

Arbetet med Kristianstads Vattenrike visar att en värdefull och skyddad miljö kan 

leda till ekonomisk utveckling. Kommuner som annars inte har något utmärkande 

drag att konkurrera med satsar gärna på naturområden för att öppna upp för en 

regional socioekonomisk utveckling (Naturvårdsverket rapport 5504 2005 s. 8). 

Ett annat exempel finns i Svalövs kommun där man valt att skapa en våtmark 

intill en bebyggelse för att därmed öka attraktionskraften (Våtmarksstrategin 

2007:5 s. 23). 

Kristianstads Vattenrike är ett exempel på hur samhällsmotiv och aktörer skapar 

ett socialt landskapsrum med hjälp av biosfärsverksamheten och samtidigt 

uppmärksammar värdet av natur- och kulturområden.  

4.2.2 Naturum Vattenriket, porten till Kristianstads Vattenrike 

När Kristianstads Vattenrike blev ett biosfärsområde 2005 ansåg Naturvårdsverket 

att det borde finnas ett naturum, det vill säga ett besökscentrum i området. Enligt 

Magnusson kanske det inte hade blivit något naturum utan utnämningen av 

området av UNESCO till ett biosfärsområde (Magnusson 2011-12-02). 

Kommunen och Naturvårdsverket ansåg att detta borde ligga bland de stadsnära 

våtmarkerna. Naturum Vattenriket är ett av Skånes fem naturum och det stod 

färdigt för besökare hösten 2010 (Pearce m.fl. 2010 s. 6). Naturum finansieras av 

Naturvårdsverket och är ett registrerat varumärke (Naturvårdsverket rapport 5376 

2004 s. 5). Detta menar jag tillför ytterligare ett argument i Mels argumentation 

om att naturområden är socialt skapade rum.  
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Naturum Vattenriket har anlagts för att kunna informera om områdets natur och 

kulturvärden. Tanken är Naturum Vattenriket ska vara en mötesplats för aktörer 

och besökare och fungera som en port in i Kristianstads Vattenrike. Naturrummet 

ska vara ett informationscentrum och ett pedagogiskt verktyg (Cronert 2011-11-

29). 

 

 

Naturum Vattenriket har idag funnits i ett år. De ansvariga för verksamheten har 

sammansällt en besöksstatistik för 2010-2011 (tabell 1). Tabellen visar att ca 

160 000 människor har besökt naturummet under det gångna året och därmed tagit 

del av information om området. Naturummet är ett populärt besöksmål med höga 

besökssiffror. Sommaren är det högst antal besökare, vilket beror på att människor 

har tid under sin semester att söka sig till naturupplevelser 
1
.  

 

                                                 
1
 Statistiken i tabell 1 och figur 10 kommer från naturum Vattenriket vid fältstudiebesöket 2011-

11-30.   

Tabell 1. Antal besökare på naturum Vattenriket 2010-2011 (fältstudie 2011-11-31).  

Figur 9. Naturum Vattenriket (Foto Maria Wihlborg 

2011).  
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Under 2011 håller naturum Vattenriket stängt på måndagar från och med den 

första november till den första april 2012. Det innebär att siffrorna för åren 2010 

och 2011 inte är riktigt jämförbara. Under det gångna året har man haft 700 

aktiviteter och mött 83 skolklasser. Tre dagar i veckan har skolklasser haft sina 

lektioner inom Kristianstads Vattenrike. Antalet aktiviteter och antalet skolklasser 

är många vilket visar att Naturum Vattenriket är ett populärt utbildningsmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet i figur 10 visar i procent var besökarna kommer ifrån. Ur detta går 

det att utläsa att merparten av besökarna, 60 %, kommer från övriga Skåne och 

Kristianstad. Utländska besökare kommer framförallt från Danmark (34%), 

Tyskland (20%) och England (9%).  

Naturum Vattenriket redovisar genom sin verksamhet olika representationer av 

rum, vilket ökar besökarnas förståelse och upplevelse av området.  

4.3 Samhällsmotiv bakom etableringen av våtmarker 

Gösta Regnell på Länsstyrelsen menar att det inte fanns något nationellt initiativ i 

början av 1990-talet att börja arbeta med våtmarker. Det var istället ett regionalt 

initiativ på Länsstyrelsen i Skåne att man skulle uppmärksamma och arbeta med 

våtmarker. Det hade tidigare förts en debatt om att man hade dikat ut för mycket 

och att man nu behövde återskapa och restaurera våtmarker för miljöns skull. 

Våtmarker är även ett relativt kostnadseffektivt sätt för vattenrening (Regnell 

2011-11-28).  

Redan innan Sverige kom med i EU hade man ett system som kallades NYLA 

(nya inslag i landskapet) som var ett stödsystem till jordbruket. Det genomfördes 

då ett tiotal våtmarksprojekt i Skåne. Naturskyddsföreningen gjorde mycket 

reklam för att intressera lantbrukarna för att återskapa vatten i odlingslandskapet. 

Redan då föddes tanken på att ta fram en våtmarksstrategi, men det kom att dröja 

in på 2000-talet innan detta blev verklighet. Syftet med strategin var att samla 

ihop tankarna kring våtmarker så att samhället och andra aktörer kan förstå 

våtmarkernas betydelse och värde i landskapet (Regnell 2011-11-22). Strategin 

Figur 10. Den procentuella fördelningen varifrån besökarna kommer ifrån 

(Kristianstad, övriga Skåne, övriga Sverige och utland) (fältstudie 2011-11-31). 
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ger en tydlig bild av vilka samhällsbehov och motiv som låg till grund för en allt 

större medvetenhet om betydelsen av våtmarker i landskapet. 

När det gäller initiativet till och etableringen av Kristianstads Vattenrike var viljan 

att bevara natur- och kulturmiljöerna i landskapet central. Ett nära samarbete 

mellan aktörer ifrån bl.a. kommunen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 

underlättade detta (Cronert 2011-11-28). Det var strandängarna som startade 

tankarna kring arbetet med våtmarkerna. Dessa höll på att växa igen, vilket fick 

negativa konsekvenser för bl.a. fågellivet. Det var i sin tur våtmarksområdet som 

startade tankarna kring biosfärsverksamheten. Genom att anlägga gångar, stigar 

och informationsskyltar kunde människor uppleva landskapet och fängslas av det. 

Man ökade intresset bland lokalbefolkningen, politiker och andra aktörer. Därmed 

fick man med andra aktörer i processen. Grundidén var att öka tillgängligheten till 

området för besökare (Magnusson 2011-12-02). Hans Cronert menar att man låg 

rätt i tiden och att det fanns ett slags kluster av människor med initiativ och 

engagemang bland olika organisationer och markägare (Cronert 2011-11-28).  

Sammanfattningsvis var samhällsmotivet från början på ett regionalt plan att 

återinföra vatten och våtmarker i landskapet på grund av deras funktion som 

kvävefällor och för den biologiska mångfalden. Inledningsvis hade rekreation för 

människan inte varit prioriterad utan det växte fram under tiden. Aktörer på 

kommunal och lokal nivå insåg värdet med våtmarker i landskapet också för 

rekreation och turism och att våtmarker kan leda till att öka kommunens och 

områdets attraktionskraft och konkurrenskraft. Dessa tankar växte också fram vid 

Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för att förmedla de positiva konsekvenser 

våtmarker har för kommuners attraktionskraft och regional ekonomisk utveckling. 

Därmed har aktörer och samhällsstrukturer en betydelsefull roll i synen på och 

anläggandet av våtmarker och på landskapsutvecklingen. 

4.4 Betydelsen av våtmarker i landskapet  

Gösta Regnell anser att våtmarker är ett bra medel för att skapa rörelsemöjligheter 

i det skånska landskapet. Våtmarker öppnar upp det annars svåråtkomliga 

odlingslandskapet och underlättar för människor att få naturupplevelser. Den 

biologiska mångfalden har gynnats av våtmarkerna och många rödlistade 

fågelarter och växter trivs i dem (Regnell 2010-11-22).  

Grundtanken med Kristianstads Vattenrike är att skapa ett landskap som är 

hållbart och långsiktigt bevarat. En annan målsättning var att skapa 

upplevelsevärden för människor och ge dem möjlighet att utnyttja området för att 

t.ex. kunna fiska och titta på fåglar. Det är ett sätt för att få människor att komma 

ut i landskapet och att skapa ett multifunktionellt våtmarkslandskap (Cronert 

2011-11-29). Det blir allt viktigare att etablera naturliga miljöer för människan att 

vistas i. Kristianstads Vattenrike ger stadens invånare och besökare denna 

möjlighet. Intill staden finns det en vandringsled som kallas Linnérundan på sex 
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kilometer. Denna ökar möjligheten för närrekreation och friluftsliv (fältstudie 

2011-11-31). Magnusson understryker vikten av att skapa ett landskap som 

människor kan vistas i och ta del av. Människors intressen och förståelse för 

värdet bidrar till ett långsiktigt hållbart utnyttjande av landskapet. Man har fört 

statistik över hur många som använder sig av Linnérundan. Magnusson menar att 

det handlar om mellan 25 000 till 30 000 människor som har använt motionsleden 

under det gånga året (Magnusson 2011-12-02).  

 

 

Regnell anser att vi hitintills har haft en förbluffande framgång med markägarna i 

Skåne och de har varit villiga att anlägga våtmarker trots att de inte kan få ut hela 

kostnaden. Eftersom våtmarkerna tar mark i anspråk förlorar markägarna en del 

av sin odlade areal. Anledningen till att markägarna trots detta väljer att anlägga 

våtmarker finns det olika skäl för. Några orsaker kan vara att man vill att barnen 

ska kunna åka skridsko, önskan om bra vattenkvalitet eller för rekreation. Många 

markägare har återskapat våtmarker av miljöskäl och ett genuint intresse för 

naturen. En viktig faktor för att anlägga en våtmark är också möjligheten att 

kunna jaga (Regnell 2011-11-12). 

Cronert menar att det är viktigt att presentera spännande projekt för markägarna 

som de i sin tur kan se en egennytta i och projekt som även naturvårdare vill 

uppnå. Hittills är det endast en av markägarna som har överklagat ett projekt 

medan resten av markägarna har varit positivt inställda. Cronert påpekar att man 

är medveten inom naturvården om de problem som även markägarna upplever 

som t.ex. att gässen skadar grödorna. Det gäller att få en balans mellan alla 

aktörers intressen såväl markägarnas som Naturvårdsverkets (Cronert 2011-11-

28). Det lokala bemötandet har varit positivt och många är intresserade av nya 

projekt. Markägare och organisationer är engagerade i det vi håller på med. De 

markägare som tidigare inte varit intresserade kommer och tittar och inser värdet 

med nya projekt. Det blir som en kedjeeffekt menar Magnusson (Magnusson 

2011-12-02).  

Figur 11. Linnérundan, en motionsled för staden 

Kristianstads befolkning (Foto Maria Wihlborg 2011).  
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Markägarnas ökade intresse för våtmarker har även uppmärksammats i 

Kristianstadsbladet (2011-9-30). I artikeln ”Projekt för fler våtmarker väcker 

intresse hos markägare” är intresset för miljön en viktig faktor. Tanken är att 

förhindra kväve och fosfor att flöda ut i Vinneå men även viljan att djurlivet ökar i 

landskapet. Länsstyrelsen kan bidra med upp till 200 000 kronor för anläggandet 

av en våtmark. En annan orsak som markägaren Eva Abrahamsson nämner i 

artikeln är att öka biologisk mångfald, vattenrening och öka den fina utsikten 

våtmarken bidrar till. Marken som avsätts går ändå inte att odla på då marken är 

för vattenbemängd, enligt Eva Abrahamsson (Isberg 2011-09-30).  

Magnusson betonar att våtmarker har många olika funktioner och 

användningsområden i landskapet. Det finns många ekosystemtjänster som är 

knutna till våtmarker som t.ex. att ha kreatur betandes i våtmarkerna, djur som 

sedan går till köttproduktion. Våtmarker har en renande funktion i landskapet 

genom att de filtrerar kväve och fosfor i vattnet innan det går ut i Östersjön. 

Våtmarker har även en reglerande funktion så att vattnet översvämmar ut i 

våtmarkerna istället för in i staden
2
 och en funktion som rekreation genom att 

människor kan uppleva djur och natur. Det händer alltid något vid vatten. Alla 

dessa användningsområden och funktioner är viktiga och därmed är det relevant 

att bevara och skydda dessa områden för framtiden. Inför framtiden är det också 

viktigt att öka förståelsen för våtmarker i landskapet. Kristianstads Vattenrike är 

en viktigt företeelse i sig och området ligger i norra Europas största 

grundvattenreservoar. Detta ökar också vikten av att skydda området. Magnusson 

menar att allt detta är en sammanlänkade process och i alla steg är viktiga att ta 

hänsyn till vid bevarandet (Magnusson 2011-12-02).  

Sammanfattningsvis verkar det vara något annat än en ekonomisk vinst som gör 

att markägare väljer att anlägga och restaurera våtmarker. Ett genuint intresse för 

naturvård och viljan att skapa jakttillfällen verkar vara några drivande orsaker. Att 

använda inte odlingsbar mark verkar också vara en orsak. Det finns således många 

orsaker till att våtmarker är ett populärt inslag i landskapet idag. Det framgår även 

av intervjuerna att våtmarker har många funktioner och användningsområden i 

landskapet och att alla är viktiga att uppmärksamma. Samtidigt är det väldigt 

individuellt vad man anser vara för faktorer som är viktiga och det beror också på 

vilka syften man har. En biolog ser förmodligen andra värden än en markägare i 

etableringen av våtmarker i landskapet.  

4.5 Synen på naturen och på landskapet 

De intervjuade personerna har en naturvetenskaplig bakgrund med inriktning på 

biologi och ekologi. Detta var en gemensam beröringspunkt i intervjuerna. Alla 

                                                 
2
 Kristianstad har haft stora problem med översvämningar i staden när våtmarkerna var igenväxta. 

Genom att öppna upp dessa förhindrar man översvämningarna in i staden och de sker ut i 

våtmarkerna istället.  
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ansåg att man även är tvungen att se andra fördelar än den biologiska mångfalden 

för att få med aktörer som politiker, markägare och allmänheten i 

våtmarksprojekt. Magnusson förtydligar detta genom att säga att man får inte med 

politiker och allmänhet bara genom att uppmärksamma sällsynta, 

utrotningshotade djur och växter utan genom att öka tillgängligheten för 

människor att komma ut i landskapet. Detta leder också till ett ökat intresse för 

naturprojekt (Magnusson 2011-12-02).  

Viljan att skapa ett hållbart nyttjande av landskapet framgick i intervjuerna och 

det fanns ett drivande intresse för miljö och natur. Naturen och landskapet är 

viktiga att bevara. Att anlägga våtmarker i landskapet för rening av vattnet från 

fosfor och kväve skapar en hållbar och miljövänlig framtid för kommande 

generationer. Alla aktörer som har tagits med i min studie verkar värna om natur 

och landskapsutveckling. Markägarnas syn på naturen framställs som en av de 

avgörande faktorerna då projekt inte hade kunnat genomföras utan deras 

medgivande och vilja. Det blir ingen direkt ekonomisk vinst med anläggandet så 

det är andra motiv som driver markägarna. Det som framgår i artikeln från 

Kristianstadsbladet är att ett motiv för anläggandet var att det inte gick att odla på 

marken och därmed ökade intresset för etableringen av en våtmark. Gösta Regnell 

menar att framtiden för Länsstyrelsens våtmarksarbete är att få in ansökningar om 

större våtmarksprojekt. Det blir en bättre landskapsanpassning med större 

våtmarker, då de ofta återskapas på platser där det har funnits våtmarker tidigare 

(Regnell 2011-11-12).  

Det är svårt att hitta någon mer generell uppfattning om natur och landskap bland 

de olika aktörerna. Människor har var och en sina utgångspunkter och en tydlig 

uppfattning om vad som är natur och vad som är landskap. Utifrån intervjuerna får 

jag uppfattningen att det är engagerade människor som bryr sig om landskapet och 

dess utveckling. De biologiska effekterna var från början en drivkraft för Regnell, 

Cronert och Magnusson, men de kulturella värdena var också av avgörande 

betydelse.   

4.6 Ekonomiska och politiska processer som möjliggjort 

våtmarksarbetet  

I slutet av 1980-talet och början på 1990-talet ökade den politiska medvetenheten 

i Skåne om betydelsen av våtmarker i landskapet. Redan på 1970-talet fanns det 

intresse av att återskapa och restaurera våtmarker. En bidragande orsak till att 

markägare har möjlighet att anlägga våtmarker är de bidrag som går att söka hos 

Länsstyrelsen. Utan detta bidrag är det förmodligen få markägare som själva hade 

kunnat finansiera våtmarksprojekten. Länsstyrelsen arbetar utifrån de 

miljökvalitetsmål som antagits av regeringen och vattendirektivet från EU 

(Regnell 2011-11-28). Våtmarkstrategin är ett medel som förenklar och 

underlättar förståelsen för våtmarker i landskapet. Strategin förklarar på ett 

konkret och lättförståligt sätt värdena med våtmarker. Regnell anser att strategin 
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har underlättat arbetet med våtmarker i Skåne. Sedan strategin formulerades har 

det gjorts tre uppföljningar för att vidareutveckla den (Regnell 2011-11-28). 

Strategin underlättar även för t.ex. kommuner och markägare att intressesera sig 

för våtmarker.  

Regeringens miljökvalitetsmål där Myllrande våtmarker förtydligar det nationella 

intresset för att återskapa och restaurera våtmarker. Detta politiska 

ställningstagande har underlättat för de aktörer som arbetar med våtmarker. Denna 

typ av mål leder till att aktörer som t.ex. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket vet 

vad de ska arbeta mot. Även på en internationell nivå belyses våtmarkers värden 

för människan genom Ramsarkonventionen som togs fram på 1970-talet. Mål och 

konventioner underlättar och uppmärksammar arbetet med våtmarker.  

Historiskt sätt har den politiska agendan ändrats under de senaste cirka 

hundrafemtio åren. På slutet av 1800-talet och på början av 1900-talet torrlades 

och dikades många våtmarker och sjöar ut i Sverige och i Skåne. Idag ser det 

annorlunda ut. Det politiska fokuset ligger istället på återinförandet av våtmarker i 

landskapet och det finns stora ekonomiska resurser att tillgå genom bidrag. Detta 

kan bero på den allt större medvetenheten om människans negativa påverkan på 

miljön med utarmning och skövling av jordens resurser. Bildandet av bl.a. 

biosfärsområden är därför betydelsefulla och betonar samspelet mellan natur, 

miljö och människa.  

Aktörer som Hans Cronert och Sven-Erik Magnusson är viktiga personer för att 

uppmärksamma och skapa ett intresse för våtmarker hos bl.a. markägarna och 

allmänheten. Kristianstads Vattenrike är därför ett område som har öppnat upp 

ögonen för människor på ett lättsamt och pedagogiskt sätt om de kultur- och 

naturvärden som finns. Byggandet av Naturum Vattenriket har även ökat denna 

förståelse. Cronert och Magnusson nämner också att det nära samarbetet mellan 

bl.a. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket var viktiga för utvecklingen av området. 

Bildandet av ett biosfärsområde är också en del av den politiska processen som 

har underlättat verksamheten vid Kristianstads Vattenrike. Detta betonar 

Magnusson. Det har gjort det lättare att engagera andra aktörer och få människor 

att förstå hur Kristianstads Vattenrike arbetar (Magnusson 2011-12-02).  

Sammanfattningsvis är de politiska och ekonomiska processerna en förutsättning 

för att våtmarker och områden som Kristianstads Vattenrike ska kunna etableras i 

landskapet. Våtmarkstrategin och bidrag till markägare underlättar för 

intresserade aktörer att få den finansiella möjligheten att anlägga, restaurera och 

återskapa våtmarker i landskapet. Ramsarkonventionen är också en viktig 

förutsättning på ett internationellt plan eftersom den betonar och belyser 

våtmarkers värden. Det ligger även i tiden att man arbetar för en hållbar värld för 

kommande generationer. Det är också en viktig fråga på den politiska agendan i 

Sverige att värna om miljö och biologisk mångfald.  
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5 Kristianstads Vattenrike, ett socialt skapat rum 

I detta avsnitt kommer jag att behandla frågan om Kristianstads Vattenrike kan ses 

som ett socialt skapat rum och hur den kulturella naturen uppfattas. Genom att 

använda mig av det teoretiska ramverket och det insamlande empiriska materialet 

undersöker jag de sociala dimensionerna av ett landskapsrum.  

5.1 Kristianstads Vattenrike, Mels och Lefebvre  

Rumslig praktik  

Aktörer som Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert liksom myndigheter och 

organisationer har till stor del skapat utformningen av Kristianstads Vattenrike. 

Aktörerna påverkar och representerar den byggda och faktiska miljön som 

existerar. Den rumsliga praktiken eller som Mels uttrycker det, reinvention, 

skapar denna typ av naturområden, en återskapning av rummet. Denna 

återskapning sker enligt Mels med hjälp av framtagna kartor, texter och bilder 

vilket påverkar hur rummet blir konstruerat och utformat. På det sättet förmedlar 

en rumslig praktik den faktiska och fysiska upplevelsen för besökarna. 

Markanvändningsplaner som kartor, dokument om planering och utformning 

påvekar också representationen av rummet. Det är mycket förarbete och 

engagemang bakom etableringen och bildandet av ett område som Kristianstads 

Vattenrike.  

Ansökan till UNESCO om att bli ett biosfärsområde var ett sätt att påverka 

utformningen av Kristianstads Vattenrike. I ansökan till UNESCO beskriver 

aktörerna de geografiska avgränsningarna och vilka natur- och kulturvärden som 

ska bevaras i området. Detta bidrar till att öka institutionaliseringen, planeringen 

och den rumsliga organisationen av området. Det finns tydliga riktlinjer på hur ett 

biosfärsområdes zonering ska se ut och vilka funktioner (bevara, stödja, utveckla) 

som ska finnas med. Området ska även fungera som ett modellområde och ska 

innefatta både vatten- och landmiljöer. Dessa förutsättningar ska finnas i ett 

område för att det ska bli godkänt som ett biosfärsområde. Riktlinjerna från 

UNESCO (rumslig praktik) bidrar till representationen av rummet och vad som 

ska karaktärisera ett biosfärsområde. Detta leder till att det går på ett tydligt sätt 

följer upp de värderingar och ambitioner UNESCO har med biosfärsområden, 

som är hållbar utveckling i symbios med människa, miljö och natur. Magnusson 

anser att biosfärsverksamheten underlättar arbetet och fungerar som en 

kvalitetsstämpel för området och dess verksamhet (Magnusson 2011-12-02). 

Utvecklingen för ett biosfärsområde är därmed en omfattande politiskt styrd 

process.  

Ett biosfärsområde bidrar till att området blir internationellt känt. Ansökan och 

bildandet av ett biosfärsområde är politiskt skapat genom en social mänsklig 

process med engagerande aktörer. Ansökan om att bli ett biosfärsområde var en 
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lång process, nästan två decennier. Det var många aktörer inblandade som 

Kristianstads kommun, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Det är ett komplext 

samspel mellan dessa myndigheter på lokal, regional och nationell nivå. Det är 

också en komplex social process där många aktörer är med och formar 

Kristianstads Vattenrike. Dessa aktörer och ansökan till UNESCO påverkar den 

fysiska utformningen av landskapet. Den rumsliga praktiken påverkar därmed hur 

Kristianstads Vattenrike uppfattas och representeras för lokalbefolkningen och 

andra besökare. Sammanfattningsvis sker återskapning av rummet med hjälp av 

bl.a. genom kartrepresentationer (figur 8), riktlinjer och mål för verksamheten. 

Detta leder till en institutionalisering av området och visar på hur Mels teorier om 

reinvention, en återskapning av rummet, förklarar den rumsliga utformningen av 

Kristianstads Vattenrike.  

Representationer av rum  

Kristianstads Vattenrike blir representationer av rummet med en kombination av 

den rumsliga praktiken. Representationer av rummet knyter an till hur 

Kristianstads Vattenrike presenteras och återskapas med hjälp av kartor, bilder 

och texter.  

 

 

Verksamheten poängterar de kulturvärden som finns i området t.ex. att kreatur 

betar på strandängarna och jordbruk belyser den lokala förankringen som finns i 

området (figur 12). Ridverksamhet, ålfiskare, golfbanor och fågelskådning är 

också verksamheter och upplevelser som finns i anslutning till naturum och i 

Kristianstads Vattenrike (Pearce m.fl. 2010). Naturummet belyser våtmarkernas 

historiska bakgrund i Kristianstadsområdet vilket bidrar till representationen av 

rummet och ökar därmed möjligheten för besökare att förstå det förändliga 

landskapsrummet.  

Naturen påverkar utformningen av området och det är våtmarkerna som är den 

centrala miljön. Våtmarksområdet är kärnområdet i biosfärsområdet och har också 

gett namnet till området. Denna typ av landskap saknar idag sin motsvarighet i 

Sverige, vilket också var ett av argumenten för bildandet av biosfärsområdet 

(Magnusson m.fl. 2005 s. 62). Detta framgår tydligt i Kristianstads Vattenrikes 

informationsmaterial där text, kartor och bilder genomsyras av idén om och synen 

på att naturen är kulturellt påverkad. Våtmarkerna framställs vara beroende av 

kultur för att skapa en gynnsam biotop för att bl.a. öka den biologiska 

Figur 12. Tre representationer av rummet, en variant av ett utemuseum, betesmarker och boskap 

och jordbruk som bedrivs inom området (Olofsson 2011, Magnusson 2011, vattenriket.se).  
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mångfalden. Naturen framställs inte som en vildmark eller att den är orörd. 

Förmedlingen av rummet och landskapet är att natur och kultur samspelar och är 

beroende av varandra. Målet för området var att skapa ett mångfacetterat 

våtmarkslandskap. Detta påverkar representationer av rummet och planeringen av 

Kristianstads Vattenrike. Detta förhållande till naturen skiljer sig från Mels 

forskning om nationalparker där mänsklig närvaro inte är påtaglig och närvarande. 

Ansökan till UNESCO blir även den en representation av rummet där den 

kulturella påverkan på landskapet var en viktig del i ansökan. Där beskrivs 

förutom de kulturella värdena även de naturliga processerna och den natur som är 

värd att skydda.  

Våtmarksområdet ligger i direkt anslutning till staden Kristianstad. Denna 

belägenhet och skapandet av utemuséer, stigar, informationsskyltar liksom 

naturum och Linnérundan bidrar till olika representationer av rummet. 

Informationskartan över området (figur 13) belyser hur verksamheten kring 

Kristianstads Vattenrike presenteras. Besöksplatser är markerade och även den 

geografiska avgränsningen. Nationalparken Söderåsen som ligger i västra Skåne 

gestaltas på informationskartan (figur 14) som ett orört naturområde utan någon 

mänsklig påverkan. Nationalparken är isolerad från det omgivande landskapet, 

men framstår tomt och orört som det framställs på kartbilden. 

 

 

 

Kristianstads Vattenrike passar inte in i Mels argumentation om att naturen i 

nationalparker framställs som relativt tomma ytor av orörd natur. Kartan över 

Kristianstads Vattenrike (figur 14) visar bebyggelse, trafikleder, järnvägar och 

tätorters närhet i området. Kartframställningarna ger olika representationer av 

rummet och visar aktörer och myndigheters avsikt med naturområdet. Det visar 

även den rumsliga praktikens avsikter med representationen av området.  

Ett biosfärsområde ska vara en integrerad del av mänsklig verksamhet och mellan 

natur och kultur. Det framgår även av kartan (figur 8) som fanns med i ansökan 

Figur 13. Karta över Kristianstads 

Vattenrikes besöksplatser och geografiska 

avgränsningar (vattenriket.se).  

Figur 14. Karta över nationalparken 

Söderåsen i Skåne (Sjögren 2011).  
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till UNESCO där kärnområdet, buffertzoner och utvecklingszoner är markerade. 

Det finns även en utflyktsguide där besökaren kan läsa om naturupplevelserna på 

de olika besöksplatserna (Olsson, Magntorn 2008). Cronert och Magnusson sa i 

intervjuerna att det är en viktig del i arbetet att skapa upplevelsevärden i 

våtmarksområdet (Cronert, 2011-11-28, Magnusson 2011-12-02). Detta bidrar 

också till representationen av rummet om vad besökare kan uppleva i området. 

 

 

Naturum Vattenriket ska fungera som ett skyltfönster och spegla de natur- och 

kulturvärden som finns att utforska i området. Detta är därmed ett sätt att 

representera Kristianstads Vattenrike. Besökare får information om t.ex. geologi, 

djurliv och kulturhistoria. Det finns även möjlighet att gå guidade turer i området 

och det finns också en caféverksamhet.  

Naturum Vattenriket återspeglar hur verksamheten och förvaltningen vill 

representera den rumsliga indelningen av området. Existensen av ett naturum blir 

också ett uttryck för att det är något sevärt att besöka. Det bidrar till en 

kvalitetsstämpel precis som utnämnandet av biosfärsområdet. Anläggningen 

bidrar till att allt fler besökare och turister kommer till Kristianstads Vattenrike. 

Det blir därmed en viktig träffpunkt. När Naturum Vattenriket byggdes grävde 

man även en damm för att leda in vatten från Helge å. Dammen förstärker bilden 

av Kristianstads Vattenrike och våtmarksområdets direkta närhet till stadsmiljön. 

Denna omformning av naturen ökar uppmärksamheten och representationen kring 

området. 

Verksamhetens anknytning till forskning och utbildning genom bl.a. Kristianstads 

Högskola är en viktigt del i det arbetssätt som har bestämts av UNESCO. Detta 

bidrar till representationen av området. Att natur och kultur samverkar är den bild 

som förmedlas till besökarna. Detta är också en viktig del i biosfärsverksamheten 

att bevara, stödja och utveckla så att människor och natur kan utvecklas 

tillsammans. Detta synsätt skiljer sig stort från en typisk nationalpark där naturen 

är unik och orörd, vilket kan skapa konflikter med andra aktörers behov av 

området. Ett biosfärsområde betonar dynamiken mellan människa och natur. Detta 

betonar också Kristianstads Vattenrike i text, bild och kartmaterial.  

 

Figur 15. Naturupplevelser som besökare kan uppleva i området med ett stort fokus på fåglar 

(Olofsson, Magntorn 2008).  
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Representationsskapande rum och det levda rummet 

Mels tolkningar om representationsskapande rum eller det levda rummet kan både 

innehålla symbolik och det upplevda rummet. Det representationsskapande 

rummet har en tendens att upplevas mer symboliskt, men kan samtidigt innefatta 

människors levda rum (Mels 1999 s. 23). Markägarna i Kristianstads Vattenrike 

har anknytning till våtmarksområdet och upplever förmodligen platsen på ett 

annat sätt än de myndigheter och organisationer som vill bevara och restaurera 

dem. Olika aktörer ser olika kvalitéer med området och vad som upplevs och 

representeras i det representationsskapande rummet. Mels anser att 

lokalbefolkningen ofta upplever naturområdena genom t.ex. minnen snarare än 

som strikta naturområden som andra aktörer har en benägenhet att göra när de 

planerar för nya naturområden.  

Kristianstads Vattenrike har lagt stor tyngd vid det lokala bemötandet och den 

lokala förankringen. Kristianstads Vattenrike skiljer sig från Mels diskussion om 

nationalparker som framstår som utformade utifrån ett uppifrånperspektiv. 

Myndigheterna har ansett att detta är svensk natur som bör bevaras utan att ta 

hänsyn till det lokala utnyttjandet. Kristianstads Vattenrike har snarare utformats 

genom en kombination av ett uppifrånperspektiv och ett underifrånperspektiv. I 

den bemärkelsen av att utan myndigheter som Länsstyrelsen och Naturvårdsverket 

hade det inte funnits någon finansierig av området. Samtidigt som intervjuerna 

med Cronert och Magnusson poängterar att det lokala bemötandet var en viktig 

del i utformningen av området. Detta framgår också av att biosfärsverksamheten 

syftar till att skapa ett hållbart resursutnyttjande och finna en balans mellan 

människa och miljö. Kristianstads Vattenrike växer fram genom en växelverkan 

mellan nationella och lokala intressen, mellan aktörer och strukturer.  

Utan markägarnas intresse hade det inte blivit något Kristianstads Vattenrike. Ulf 

Börjesson är lantbrukare i området. Han säger att han har sprungit på strandägarna 

sedan barnsben och han har därmed en anknytning i form av minnen till platsen. 

Hans köttkor hjälper till att hålla våtmarkerna öppna (Pearce m.fl. 2010 s. 16). 

Detta är ett exempel på hur en lokal aktör upplever området. Att det är ett 

biosfärsområde är kanske inte det primära för lantbrukaren. Det är snarare minnen 

om hur han upplevde området som liten, som fick honom att värna om 

våtmarkslandskapet. Detta nämner även Magnusson att han redan som liten 

besökte våtmarksområdet och fick upp ögonen för de naturupplevelser som fanns 

där (Magnusson 2011-12-02). Detta anser jag stämmer överens med Mels 

representationsskapande rum, upplevelsen av Kristianstads Vattenrike och 

landskapet är väsentlig för lokalbefolkningen.  

Ekosystemtjänster är de tjänster som människan får av ekosystem som t.ex. 

vattenförsörjning och rekreation. Det finns olika typer av ekosystemtjänster, men 

kulturella ekosystemtjänster som kan vara rekreation, kunskaps/undervisning, 

kulturhistoria, platskänsla och estetik/inspiration.  
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Tabell 2. Ekosystemtjänster i Vattenriket Kristianstad 

(Nekoro och Svedén 2009).  

En rapport från Naturvårdsverket (2009) behandlar ekosystemtjänster på 

strandängarna i Kristianstads Vattenrike
3
. Informationen kommer från en 

enkätstudie på Internet som allmänheten kunde besvara under loppet av tre 

månader. Cirka femtio personer svarade. Resultatet av studien visar vilka 

ekosystemtjänster som människor använder sig av (tabell 2).  

 

 

 

 

 

Merparten av besökarna promenerar och motionerar, vilket sannolikt beror på 

Kristastads Vattenrikes direkta närhet till staden. Ett sex kilometer långt 

promenadstråk, Linnérundan, underlättar detta. Kategorin välbefinnande är också 

hög vilket tydliggör att vistelser i naturen behövs för människors välbefinnande. 

Det var även detta Kristianstads Vattenrike som projekt ville uppnå, d.v.s. att 

människor skulle uppleva och uppmärksamma värdet av att bevara och skydda 

natur- och kulturvärdena i området.  

Lokalbefolkningens vardagliga användning av området är en viktig del i 

verksamheten i Kristianstads Vattenrike. Lokalbefolkningen har brukat dessa 

marker under en lång tid och har därmed en annan anknytning i form av plats- och 

symbolkänsla, historiska minnen och upplevelser än vad de myndigheter som 

organiserat och planerat Kristianstads Vattenrike har som t.ex. UNESCO 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att Kristianstads Vattenrike har betonat den 

lokala förankringen. Det går därför inte att likställa Kristianstads Vattenrike med 

Mels teorier och tolkningar om nationalparkers representationsskapande rum. 

Detta kan bero på att Kristianstads Vattenrike är ett biosfärsområde med andra 

bakomliggande syften för bevarandet av landskapet. Men det levda rummet och 

hur lokalbefolkningen ser på Kristianstads Vattenrike kan förklaras med hjälp av 

                                                 
3
 Naturvårdsverket har beställt en rapport (2009) om ekosystemtjänster i Kristianstads Vattenriket 

av Marmar Nekoro och Jennie Svedén från Stockholm Resilience Centre. 

A) Promenad, motion, ca.72% 

B) Skridskoåkning, ca en fjärdedel av 

respondenterna under vintertid  

C) Välbefinnande, ca 62% 

D) Pedagogiskt syfte ca 45 % 

E) Fågelskådning, ca 60 % 

F) Studera växtliv, ca 45% 

G) Fiske, ca 5% 

H) Jakt , ca 5 % 

I) Annat  
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Mels tolkningar om representationskapande rum. Detta är några exempel på hur 

det representationskapande eller det levda rummet kan uppfattas.  

Avslutningsvis menar jag att alla tre representationer av rum hjälper till att förklara 

de social-rumsliga förhållandena och konstruktionen av rummet i Kristianstads 

Vattenrike. Däremot är det svårt att skilja Mels kategorier om rumslighet från 

varandra då jag bedömer att de hänger samman och kompletterar varandra. Detta 

resulterar i att en parallell koppling finns i de olika representationerna av 

rumslighet.  

5.2 Kristianstads Vattenrike och landskapets kulturella natur 

Den största kulturella förändringen av landskapet kring Kristianstad skedde med 

de torrläggningar och utdikningar som gjordes under slutet av 1800-talet och 

början på 1900-talet. Detta fick stora konsekvenser på det kringliggande 

landskapet. Dessa genomgripande förändringar var en av anledningarna till av 

man under slutet av 1980-talet initierade arbetet med att skapa Kristianstads 

Vattenrike.  

Många människor söker sig till platser som uppfattas som orörd natur för att få 

naturupplevelser. Ofta är dessa platser starkt påverkande av människan (Saltzman 

2001 s. 69). Kristianstads Vattenrike är ett sådant exempel. Den politiska agendan 

har påverkat våtmarkslandskapet och vad som anses vara viktigt att bevara och 

utveckla i landskapet. Idag är stora delar av området bevarat och ett attraktivt 

besöksmål för lokalbefolkningen och för turister, vilket statistiken från naturum 

Vattenriket och rapporten från Naturvårdsverket om ekosystemtjänster tydligt 

visar. Biosfärsverksamheten bidrar till upplevelsen av området och vad besökaren 

kan förvänta sig av området och hur det presenteras. Ett biosfärsområde måste 

upprätthålla särskilda funktioner vilket påverkar representationen av området. 

Besökare vill uppleva naturen och komma ifrån sin hektiska vardag. I 

enkätundersökningen svarade 72 % att de använde området för promenad och 

motion tätt följt av personer som tyckte att området var viktigt utifrån ett 

välbefinnande (62 %) (tabell 1). Statistiken visar ett större antal besökare på 

sommaren än på vår, höst och vinter. En orsak till detta är att flertalet människor 

har semester på sommaren. Kristianstads Vattenrike lockar även många 

naturintresserande som vill uppleva naturen, vilket besökaren lovas att få på 

Kristianstads Vattenrikes hemsida där det står ”Få platser har så rik och varierad 

natur som Kristianstads Vattenrike. Här finns något att uppleva för alla” 

(Kristianstads Vattenrike 2011). Detta citat förtydligar för besökaren att om man 

besöker Kristianstads Vattenrike är man garanterad en naturupplevelse.  

Katarina Saltzman (2001) påpekar i sin avhandling att det inte handlar om 

antingen natur eller kultur utan att dessa samverkar och bör ses sammanlänkade 

(Saltzman 2001 s. 83). Människan har format de ekologiska förutsättningar som 

finns i Kristianstads Vattenrikes våtmarker. Genom denna påverkan och 
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utformning har människan konstruerat den natur som finns i det vi idag kallar för 

Kristianstads Vattenrike. Därför är det svårt att kalla något natur utan att inkludera 

den sociala kontext som den skapats utifrån. Den sociala kontexten blir skapandet 

av Biosfärsområdet Kristianstads Vattenrike med hjälp av drivande aktörer som 

t.ex. Sven-Erik Magnusson, Hans Cronert och markägare, politiska processer och 

institutioner som Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och UNESCO.  

Diskussionen kring natur och kultur finns med både i Mels (1999) och i Saltzmans 

(2001) avhandlingar. Utan mänsklig inverkan med t.ex. boskapsskötsel växer 

våtmarkerna igen vilket drabbar bland annat fågellivet negativt. Magnusson 

poängterar också samspelet mellan natur, miljö och människor. Naturen ställs i 

fokus i Kristianstads Vattenrike men den mänskliga påverkan är hela tiden 

närvarande. Det är en av grundtankarna med biosfärsverksamheten. De kulturella 

processerna påverkar de biologiska aspekterna och förutsättningarna för en hållbar 

utveckling och en biologisk mångfald (Salzman 2001 s. 83).  

Stora områden i Kristianstads Vattenrike är skyddade genom t.ex. Natura 2000 - 

områden och naturreservat. Inrättandet av ett reservat är en statlig maktutövning. 

Man styr och begränsar människors rörelsemönster men även hur människor 

betraktar landskapet. Kristianstads Vattenrike är ett populärt besöksmål och har en 

rik flora och många utrotningshotade arter. Med inrättandet av denna typ av 

områden påverkar man också naturen och hur den upplevs, enligt Saltzman. Detta 

bidrar till synen på att naturen är naturlig i den bemärkelsen att den skyddas från 

mänsklig påverkan genom restriktioner. 

Kärnområdet i Kristianstads Vattenrike utgörs bl.a. av Natura 2000-områden och 

naturreservat. Det var också en förutsättning för att etableras som ett 

biosfärsområde. Som Denis Cosgrove (2006) skriver kan man utläsa olika delar av 

ett landskap beroende på vem som observerar det. Magnusson, Cronert och 

Regnell såg först och främst till våtmarkernas biologiska värden för miljön, men 

insåg även att för att kunna åstadkomma något med andra aktörer som markägare 

och kommuner var man tvungen att lyfta fram andra värden i våtmarkerna än t.ex. 

en sällsynt groda. Samspelet mellan människa, natur och miljö var en bidragande 

orsak till etablerandet av biosfärsområdet. 

Enligt min mening går det även att se att inrättandet av reservatet för att bevara 

natur- och kulturområdena var viktigt så att Kristianstads tätort inte expanderade 

ut i landskapet. Reservatsbildningen underlättande för människor att ta sig ut i 

landskapet, vilket blir allt viktigare i dagens landskapsplanering. Det är en del av 

biosfärsverksamheten att få människor medvetna om miljön runt omkring oss och 

värna om våra resurser på ett hållbart sätt. Naturreservaten och skyddsområdena 

kombineras med markägarnas brukande av marken. Det blir en balans mellan 

markägare och skyddsåtgärder. Magnusson nämner även att det har varit en bra 

kommunikation mellan markägare och verksamheten kring Kristianstads 
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Vattenrike. Det har endast varit ett överklagande av restriktionerna. Resten av 

markägarna har varit positiva till projekten (Magnusson 2011-12-02).  

Avslutningsvis vill jag visa på dubbelsidigheten mellan natur och kultur. Natur och 

kultur bör ses som sammanlänkade. Många miljöer i Kristianstads Vattenrike, 

som upplevs som natur, är i själva verket kulturellt betingande. Det tar sin tydliga 

början med torrläggningarna och utdikningarna av våtmarker och sjöar under 

1800- och 1900-talet. Saltzman betonar att kulturlandskapet är uppbyggt av 

naturfenomen och av naturliga processer (Saltzman 2001 s. 117-118). Samtidigt är 

kulturlandskapet en social konstruktion med människors attityder och upplevelser. 

I bygden runt Kristianstads Vattenrike kan man förutsätta att det liksom i övriga 

Sverige har funnits sägner och folktro kring våtmarkerna. Etnologen Carl-Herman 

Tillhagen (1996) skriver om berättelser om vatten i sin bok Vattnets Folklore, 

sägen och folktro kring bäckar, älvar, sjöar och hav. Där betonas att våtmarker 

har en betydande roll i människors liv på både gott och ont.  

Med ett idéhistoriskt perspektiv på relationen mellan natur och kultur lyfter bl.a. 

har idéhistoriken Sverker Sörlin fram synsätt och attityder på naturumgänget. 

Människans förhållande till naturen bygger på föreställningar och idéer om 

naturen och den har varit en arena för mänsklig påverkan under flera tusen år. 

Synen på naturen är föränderlig och skiftar beroende på den historiska epok där 

föreställningar och idéer vuxit fram. Sörlin menar att natursynen bör uppfattas 

som en spegel av människans relation till naturen (Sörlin 1991 s. 24-27). 

Kristianstadsområdet har genomgått många olika skeden och idag anser man att 

naturen ska utnyttjas och bevaras på ett hållbart sätt för framtiden, vilket det inte 

var för ca hundra år tidigare.  

Det fysiska landskapet är under ständig förändring och den mänskliga påverkan är 

ständigt närvarande. Kristianstads Vattenrikes naturvärden uppmärksammas 

samtidigt som de biologiska värdena och de ekologiska förutsättningarna inte 

hade funnits där utan den människans kulturella påverkan. Som Saltzman skriver 

”När landskapets föränderlighet sätts i fokus blir det uppenbart att landskapet inte 

utgörs av en kombination av natur och kultur. Landskapet finns och formas i 

dialektiken – samspelet – mellan natur och kultur, och även mellan det materiella 

och det mentala” (Saltzman 2001 s. 118).  
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6 Slutsatser och avslutande diskussion  

Uppsatsens resultat visar att ett landskapsrum i detta fall Kristianstads Vattenrike 

är att betrakta som ett socialt skapat rum, där mänskliga aktörer och strukturer i 

samhället bidrar till utformningen av rummet. Mels teorier och tolkningar av 

naturen och rummets representationer går att applicera på det i uppsatsen 

geografiskt valda området. Ett biosfärsområde är ett resultat och en följd av ett 

paradigmskifte i synen på att natur och naturresurser inte är ändliga och att 

behovet av hållbar utveckling är något att sträva efter. Detta skapar nya sociala 

rum där reinvention, återskapning av rummet skiljer sig från bl.a. nationalparker 

där naturen betraktas som orörd och fungerar som en slags vildmark (figur 14).  

Kristianstads Vattenrike skiljer sig från Mels teorier om nationalparker eftersom 

det är betoning på samspelet mellan människan och dess omgivning. Kristianstads 

Vattenrike framhåller att mänsklig påverkan genom jordbruk och betande av djur 

är av avgörande betydelse för den ekologiska biotopen, som är ett viktigt 

argument för bevarandet av våtmarkerna. I ett biosfärsområde vill man bevara och 

skydda värdefulla naturtyper men i samspel med mänskliga aktiviteter. 

Betoningen ligger på bevara, utveckla och stödja (de tre funktionerna i ett 

biosfärsområde). Med detta tar man avstånd från den stereotyp som finns när det 

gäller nationalparker. Där tanken om att bevara ”svensk” natur är en central del i 

bevarandet. Det leder till att dessa naturområden blir avskärmade från det övriga 

landskapet vilket t.ex. figur 14 över Söderåsen visar.  

Idén om nationalistiska nationalparker uppkom i början av 1900-talet då 

industrialiseringen tagit fart och städerna började expandera. Nationalparker kan 

vara ett resultatet av den tidens vilja och önskan att bevara orörd natur inför 

framtiden (Mels 1999 s.70). Vid bevarandet av natur genom reservat och 

nationalparker kan det uppstå konflikter med lokalbefolkningen och de som 

brukar marken. Ett biosfärsområde däremot betonar vikten av samspelet mellan 

olika aktörer och detta kan förhindra att konflikter uppstår. Biosfärsområden kan 

därför ses som ett ”barn av sin tid”. Vikten av hållbar utveckling, biologisk 

mångfald och ett hållbart nyttjande av jordens resurser är i fokus och blir allt 

viktigare.  

Tankarna kring och medvetenheten om världens ändliga resurser växte fram under 

1960-talet bl.a. med författaren Rachel Carsons (1962) publikation Silent Spring. 

Det skulle dröja in på 1970-talet innan tankarna kring biosfärsområden växte 

fram. Den förändrade synen på våtmarker och deras betydelse i landskapet kan 

därför ses som en reaktion på att människan måste agera aktivt för att skapa en 

hållbar utveckling och ett hållbart utnyttjande av jordens resurser. Den växande 

insikten om att det fysiska landskapet inte kan lyftas ur sitt sammanhang utan ses 

som en integrerad del av samhället och integreras med de socioekonomiska och 

tekniska förutsättningarna blir tydliga i biosfärskonceptet (Stenseke 2003 s. 19). 

Detta återknyter till Mels argumentation att naturområden och bildandet av dessa 
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bör ses utifrån den historiska kontext de är skapade i. Saltzman (1997) påpekar att 

miljödiskursen har fått en allt större genomslagskraft i landskapsforskningen 

under senare delen av 1900-talet. Biosfärsverksamheten och dess koncept blir allt 

viktigare enligt min mening inför framtiden och för kommande generationer. Det 

är inte en slump att denna typ av områden har kunnat etableras och växa fram 

idag. Det är del av vår generations syn på miljön och på naturen.  

Enligt Mels och Saltzman är landskapet under ständig förändring. Våtmarkernas 

historiska bakgrund och framväxten av Kristianstads Vattenrike visar denna 

förändrade syn på landskapsrummet. Attityderna till våtmarker har genomgått 

stora förändringar under de senaste tvåhundra åren på grund av de politiska, 

ekonomiska och sociala förändringarna i samhället. Kristianstads Vattenrike är en 

socialt skapad konstruktion. Människans syn på landskapet och på naturen är hela 

tiden föränderlig vilket våtmarkerna är ett bra exempel på. Jag har argumenterat 

för att skapandet av Kristianstads Vattenrike är en social-rumslig process och att 

biosfärsområden är en mänsklig handling och aktivitet som förenar natur med 

kultur. UNESCO´s riktlinjer bidrar till representationen av rummet där 

geografiska avgränsningar och områdets funktioner är en viktig del i ansöknings 

processen. Bildandet av ett biosfärsområde som t.ex. Kristianstads Vattenrike och 

den social-mänskliga processen bakom detta bidrar till förutsättningarna för 

representationer av rummet. Det väcker även frågor om vem som vill bevara, vad 

man vill bevara och vem man bevarar för? Ansökan om att bli ett biosfärsområde 

är en byråkratisk process och innefattar många aktörer (nationellt, regionalt, 

kommunalt och lokalt). Aktörerna är övertygade om att ett biosfärsområde gynnar 

regionen och gör att Kristianstads kommun blir känt internationellt och nationellt. 

Den lokala befolkningen ser andra nyttor och nyttjanden av området och 

våtmarkerna än vad de myndigheter och organisationer som vill bevara det gör. 

En viktig del av det lokala utnyttjandet är för rekreation och välbefinnande.  

Under de senaste decennierna har Kristianstads Vattenrikes natur- och 

kulturvärden belysts och viljan att bevara dessa våtmarksområden har stärkts. 

Detta mycket tack vare aktörer som Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert som 

fick allmänheten, markägare och kommunen att få upp ögonen för våtmarkerna 

och vad de kan bidra med som t.ex. naturupplevelser, vattenrening och ekoturism. 

Kristianstads Vattenrike har vuxit fram utifrån ett underifrånperspektiv och ett 

uppifrånperspektiv där den lokala förankringen varit lika viktigt som samarbete 

med myndigheter och organisationer. Synen på naturen i Kristianstads Vattenrike 

är kulturellt påverkad och dessa begrepp påverkar varandra och är 

sammanlänkade. Detta blir därmed jämförbart med Saltzmans forskning om 

landskapets kulturella natur. Detta skiljer sig också från en nationalpark som 

framställs som ett orört naturlandskap.  

Våtmarkernas betydelse i landskapet blir allt viktigare liksom aktörer och 

strukturer. Genom konventioner, lagar och strategiska planer belyses detta. Synen 

och uppfattningen på detta landskapselement har skiftat genom tiderna där 
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strukturer och lagar har bestämt om deras betydelse i landskapet. Aktörers vilja att 

påverka landskapet och förbättra det till kommande generationer är en viktig 

beståndsdel kring dagens våtmarksarbete och skapandet av biosfärsområdet 

Kristianstads Vattenrike. Landskapets natur- och kulturvärden ska bevaras på ett 

hållbart och långsiktigt sätt. Vetskapen om att allt hänger ihop och bör ses som en 

sammanlänkade process genomsyrar våtmarksarbetet och verksamheten kring 

Kristianstads Vattenrike. Samhällsmotiven för etableringen och återskapandet av 

våtmarker i landskapet verkar enligt aktörerna och de strategiska planerna bl.a. 

bero på vikten av att återinföra vatten och våtmarker i landskapet och skapa 

rörelsemöjligheter i odlingslandskapet. På detta sätt kan våtmarker ses som socialt 

konstruerade fenomen. Det är svårt att hitta någon mer generell uppfattning om 

natur och landskap bland de olika aktörerna. Människor har var och en sina 

utgångspunkter och en tydlig uppfattning om vad som är natur och vad som är 

landskap. Det är däremot drivande människor som bryr sig om landskapet och 

dess utveckling. De politiska och ekonomiska processerna en förutsättning för att 

våtmarker och områden som Kristianstads Vattenrike ska kunna etableras i 

landskapet. Våtmarkstrategin och bidrag till markägare underlättar för 

intresserade aktörer att få den finansiella möjligheten att anlägga, restaurera och 

återskapa våtmarker i landskapet. Ramsarkonventionen är också en viktig 

förutsättning på ett internationellt plan eftersom den betonar och belyser 

våtmarkers värden.  

Det forskas allt mer om naturens påverkan på människans välbefinnande. I en 

artikel i Sydsvenskan (2011-12-17) uppmärksammas Lantbruksuniversitetet SLU 

i Alnarps forskning om att natur, skog och porlande vatten har en läkande effekt 

på psykiskt ohälsa och stress hos människor. Därmed är det viktigt att betona 

bevarandet och skapandet av grönytor i stadsplanering (Sahlin 2011). Detta bidrar 

till uppsatsens resonemang om våtmarker och grön miljös inverkan på människan.  

Under senare år har det även antagits en landskapskonvention bland 

medlemsländerna i EU. Enligt denna är lokal förankring och delaktighet en viktig 

del i utformandet av landskapet. Konventionen belyser vikten av att landskap 

innefattar många delar av ett samhälle som kultur, natur, ekologi, estetik och 

ekonomi. Dessa delar ska utvecklas på ett hållbart sätt vilket är liknande visioner 

som UNESCO har med biosfärsverksamheten. Enligt konventionen definieras 

landskapet som "ett område sådant som det uppfattas av människor och vars 

karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller 

mänskliga faktorer." (kursivt av författaren). Landskapet är mer än sin fysiska 

delar. Det innehåller flera dimensioner som uppmärksammas i konventionen. Det 

krävs därmed ett samarbete mellan olika aktörer, myndigheter och organisationer 

för att bevara mångfald och hållbar utveckling i landskapet (Europeiska 

Landskapskonventionen). Detta stämmer väl överens med verksamheten och 

arbetet kring Kristianstads Vattenrike och förtydligar vikten av att skapa 

förutsättningar för en hållbar utveckling. Kristianstads Vattenrike är ett tidigt 
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exempel i sin syn på landskaputveckling och hur människan kan påverka och dra 

nytta av landskapet och våtmarker. Kristianstads Vattenrikes landskapsrum och 

våtmarker är därmed sociala rum där olika representationer förklarar 

utformningen och uppfattningen av rummet.  
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7 Sammanfattning  

I uppsatsen undersöks om ett landskapsrum kan ses som ett socialt skapat rum 

med fokus på Kristianstads Vattenrike. Även uppfattningen om naturen och dess 

kulturella påverkan belyses. Detta görs genom kulturgeografen Tom Mels (1999) 

teorier och tolkningar av Henri Lefebvre och Katarina Saltzmans (2001) 

avhandling. Olika aktörers uppfattning av våtmarker i landskapet och vilka 

samhällsmotiv och processer som har underlättat arbetet med dessa redovisas 

genom intervjuer med aktuella aktörer och med hjälp av kvalitativ textanalys.  

Våtmarker har under urminnes tider varit en viktig resurs för människan. Under 

1800- och 1900-talet utdikades och torrlades många våtmarker och sjöar. Detta 

fick negativa konsekvenser för landskapet och den biologiska mångfalden och 

resulterade i att myndigheter och organisationer i slutet på 1900-talet återigen 

insåg värdet av våtmarker i landskapet. Skåne är idag i stora delar ett uppodlat 

landskap och har lite allemansrättslig mark, vilket gör att anläggandet av 

våtmarker är ett bra medel för att skapa rörelsemönster och för att få ut människor 

i landskapet. Detta har resulterat i ett intresse för våtmarker på internationell, 

nationell, regional och kommunal nivå.  

Runt Kristianstad har det funnits våtmarker sedan staden anlades på 1600-talet. 

Stora delar av våtmarkerna och sjöarna dikades ut och torrlades under 1800- och 

1900-talet. I slutet av 1970-talet insågs värdet av dem och man började restaurera 

och återskapa våtmarkerna i landskapet. Detta blev början till Kristianstads 

Vattenrike. Aktörer som Sven-Erik Magnusson och Hans Cronert ville skydda 

våtmarksområdena och restaurera dem. Biotoperna och de ekologiska 

förutsättningarna hade dock inte existerat utan den kulturella påverkan på 

landskapet. Detta går även ihop med biosfärsverksamheten där människan ska 

fungera i samklang med natur och miljö på ett hållbart sätt.  

Undersökningen visar att det går att hävda att Kristianstads Vattenrike är ett 

socialt skapat landskapsrum och att natur och kultur samspelar med varandra. Att 

anlägga våtmarker i det skånska landskapet är viktigt, men utan aktörer och 

organisationer på lokal, regional, nationell och internationell nivå hade arbetet inte 

gått att genomföra. Det finns idag ett intresse av att återskapa och restaurera 

våtmarker och politiska ställningstaganden och ekonomiska medel som bidrar till 

detta.  
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Figur 9. Maria Wihlborg 2011-11-31 

 

Figur 10. Statistik över naturum Vattenriket, fältstudie 2011-11-31 

 

Figur 11. Maria Wihlborg 2011-11-31 

 

Figur 12. Magnusson, Sven-Erik och Peter Olofsson (2011) bilder från 

Kristianstads Vattenrike hämtad 2011-12-22; www.vattenriket.se 

 

Figur 13. hämtad 2011-12-22, 

http://www.vattenriket.kristianstad.se/plats/plats.php 

 

Figur 14. Sjögren, Hans hämtad 2011-12-25 från 

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Friluftsliv/Skyddade-

omraden/Nationalparker/Soderasen/ 

 

Figur 15. Olofsson, Peter och Magntorn Karin (2008) Vattenriket – en utflyktsbok. 

Kristianstad: Biosfärskontoret.  

 

Tabeller  
Tabell 1. besöksstatistik över Naturum under 2010-2011 

 

Tabell 2. Nekoro, Marmar och Svedén Jennie (2009) Ekosystemtjänster i 

Kristianstads Vattenrike. Naturvårdsverket, rapport 5947. Stockholm: 
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Bilaga 1  

Intervjuguide  

Gösta Regnell – Länsstyrelsen regional 

Varför började länsstyrelsen att arbeta med våtmarker från början? 

När och varför började Länsstyrelsen arbeta med våtmarker? Hur har arbetet 

förändrats sedan dess? 

Hur arbetar Ni konkret på Länsstyrelsen med dessa frågor?  

Vad gör ni idag annorlunda jämfört med då?  

Vilka effekter hoppades Ni uppnå med detta arbete? Vilka effekter har 

Våtmarkspolicyn haft för ert arbete? 

På vilket sätt underlättar den regionala lagstiftningen hanterandet av våtmarker?  

Hur arbetar ni med våtmarker? Hur prioriterad är denna fråga i jämförelse med 

andra naturvårdande insatser? 

Varför tror du att våtmarker är så populärt att återskapa och restaurera idag?  

Hur ser du/länsstyrelsen på våtmarkers främsta funktion och användning i 

landskapet?  

Vilken inställning finns hos markägare för naturvård i allmänhet och för 

våtmarker i synnerhet?  

 

Hur ser du/länsstyrelsen på utvecklingen i naturvårdsarbetet när det gäller 

våtmarker? Finns det några styrkor eller svagheter?  

Det är väldigt fokus på den naturvetenskapliga och biologiska delen av våtmarker 

men det har kommit allt mer om andra värden som rekreation och mänskligt 

välbefinnande, Hur gör ni på länsstyrelsen för att kombinera natur och kultur när 

det kommer till våtmarker?  

 

Hans Cronert - kommunal nivå 

På vilket initiativ började tankarna kring att skapa ettvattenrike i Kristianstad?  

Hur kom ni fram till att det var detta ni ville göra?  

Vad har skapandet av biosvärs området underlättat ochbidragit till?  

Vilka funktioner och användning har våtmarker enligt dig?  
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Vad har vattenriket haft för påverkan på andra sektorerinom kommunen för t.ex. 

regional utveckling ? 

Vattenriket i Kristianstad från man säga är ett lyckatgenomfört arbete, varför tror 

ni att det blev det? Och vilka lärdomar kan mandra utifrån det?  

Hur viktigt var det att skapa rekreation ochnaturupplevelser för människan?  

Hur ser det lokala bemötandet avvattenriket ut? 

Hur har det gått med att få medmarkägare i processen?  

Har ni mött några motgångar underarbetets gång? 

Vilka naturvärden finns ivåtmarkerna enligt er? 

Vilket sorts landskap vill ni skapamed hjälp av våtmarkerna? 

Hur ser framtiden ut med vattenriket? 

 

Sven-Erik Magnusson koordinator för vattenriket Kristianstad 

Fanns tankarna kring att skapa ett biosfärsområde redan från början?  

Har det blivit någon skillnad i bemötandet när ni blev ett biosfärsområde? Har det 

underlättat ert arbetet med våtmarker och landskapet?  

Vattenriket i Kristianstad får man säga är ett lyckat genomfört arbete, varför tror 

ni att det blev det? Och vilka lärdomar kan man dra utifrån det?  

Hur viktigt var det att skapa rekreation och naturupplevelser för människan? 

Och vilka naturupplevelser upplever du vara de som drar mest människor? 

Hur har det lokala bemötandet från lokalbefolkningen varit? 

Hur har det varit att få med markägarna med i processen? Och vad menar de idag?  

Har ni mött några motgångar under arbetets gång? 

Vad tycker du är våtmarkernas främsta funktion och användning i landskapet  

Finns det några styrkor och svagheter med vattenriket? 

Hur ska ni jobba vidare med detta? Vad är framtiden för vattenriket?  

 


