
Institutionen för kulturgeografi  HT 2014 
och ekonomisk geografi                                  Handledare: Carl Johan Sanglert 
SGEK02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det värdefulla Kungsmarken 
Hur naturen i naturreservatet Kungsmarken beskrivs, tolkas och värderas. 

 

 

 

 

 

Marcus Gårdnäs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Innehållsförteckning: 

 

1. Inledning .................................................................................................................... 2 

1.1 Syfte och frågeställning..................................................................................... 3 

1.2 Avgränsningar och material................................................................................... 4 

1.3 Teoretiska perspektiv ............................................................................................. 5 

1.3.1 Natursyn – ett historiskt perspektiv .................................................................... 6 

1.3.2 Tre sorters natursyn ............................................................................................ 8 

1.3.3 Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning .................................................. 9 

1.3.4 Kritisk realism .................................................................................................. 11 

1.4 Metod...................................................................................................................... 13 

2. Bakgrund ................................................................................................................. 14 

2.1 Varför skyddar vi natur? ..................................................................................... 14 

2.2 Kungsmarken ........................................................................................................ 17 

3. Analys ....................................................................................................................... 19 

3.1 Jubileumsskrifterna: ............................................................................................. 19 

3.1.1 Golfbanan eller naturen? .................................................................................. 19 

3.1.2 Golfbanan som natur? ...................................................................................... 23 

3.1.3 Jubileumsskrifternas vetenskapliga ton. ........................................................... 25 

3.2 Länsstyrelsens bevarandeplan ............................................................................. 29 

3.3 Skötselplanen från 1989 ........................................................................................ 32 

4. Resultat och slutsatser ............................................................................................ 34 

5. Sammanfattning ...................................................................................................... 38 

6. Litteraturförteckning och källor ........................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Inledning 

Människans förhållande till naturen är ganska komplicerat. Människan har i alla 

tider levt och verkat inom den samtidigt som vi på många vis har uppfattat oss och 

vår civilisation som dess motsats. Över tid har vår inställning och våra uppfattningar 

om natur och vad natur faktiskt är förändrats. Naturens roll i dagens välplanerade, 

rationaliserade landskap kan variera och definieras på olika sätt. I vårt vardagliga 

tal finns det ofta tydliga uppfattningar om vad naturen är och var någonstans den 

är. Begreppet natur och dess roll i landskapet är dock abstrakt och kan vridas och 

vändas på. Precis som andra abstraktioner kan naturen tolkas på olika sätt och 

därmed skapas olika natursyner. 

Det finns idag en medvetenhet kring den natur och miljö inom vilket vi lever och 

är en del av samt problem relaterade till detta. Det talas om jordens resurser som 

begränsade och vi föreställer oss ofta naturen som i en slags kris. Den är ömtålig 

och behöver vård och kräver att vi anpassar oss efter den. Miljöpolitik och naturvård 

är aktuella ämnen och naturens ”vara eller icke vara” anses av många vara vår tids 

kanske viktigaste fråga. I ett rumsligt perspektiv tar detta sig uttryck i avgränsade 

områden som vi definierar som natur, till exempel genom att utpekas som 

nyckelbiotoper, nationalparker eller naturreservat. Inom dessa områden ska natur 

få breda ut sig och verka på egna premisser, men inom de tydliga ramar människan 

sätter upp för den. Vad vi värderar och tycker är viktigt att bevara i dessa områden 

styrs i stor del av vilken natursyn som råder. Detta är föränderligt över tid och 

mellan olika grupper och individer.  

Hur naturen värderas och föreställs är alltså flytande och olika natursyner kan 

därmed ställas emot varandra. Grupper och individer med olika intressen, kunskap 

eller till och med olika existentiella grundantaganden kan ha skilda uppfattningar 

om vad naturen är och hur den värderas. Perspektiven kan hamna i konflikt med 

varandra när det kommer till frågor som exempelvis vad som anses vara natur och 

hur vi ska agera gentemot den. Att säga att det finns olika konstruerade bilder av 

natur och att den värderas olika kräver nödvändigtvis inte antagandet att natur inte 

existerar bortom vår vetskap och kunskap om den. Däremot finns det en distans 

mellan natur som verklig företeelse och vårt kunskapsanspråk på den. Dessa 

kunskapsanspråk kan i sin tur variera och rymmas inom olika natursyner. De 

varierande perspektiven och natursynerna kan ta sig uttryck i, och reproduceras 

igenom hur olika aktörer talar och framför allt skriver om naturen. För att kartlägga 

och förstå aktörers natursyn och härleda eventuella motsättningar kopplat till den 

blir därmed textanalys, vilket denna undersökning utgörs av, en effektiv metod. 

Som påpekat är nog många idag överens om att natur i någon form ska skyddas och 

bevaras. Åsikter och idéer om syftet med naturskyddet och dess funktion kan dock 

variera – ofta grundat i olika typer av natursyn.  Dessa konflikter mellan rådande 

natursyner kan gå att se på en global nivå där stora frågor som skövling av regnskog 

eller utfiskande av världshaven är ämnen för debatt, men samtidigt också på en mer 

småskalig och lokal nivå där enskilda naturreservat kan väcka debatt. Ett exempel 

är Kungsmarken utan för Lund som denna uppsats i stort kretsar kring. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsens utgår i huvudsak från begreppet natursyn - alltså hur människan har 

föreställt sig, känt, tyckt och tänkt kring naturen. Syftet med denna uppsats är att 

studera vilken eller vilka föreställningar kring natur som skaptas och uttryckts kring 

naturreservatet Kungsmarken.  

Med utgångspunkt i skrivna källor som behandlar detta område kommer jag i denna 

undersökning försöka uttyda och belysa vilka diskurser rörande natur och 

naturskydd som genomsyrar materialet. Undersökningen utgörs alltså av en 

textanalys och har sin teoretiska utgångspunkt i den kritiska realismen. Visst fokus 

kommer också läggas på att försöka uttyda förskjutningar i inställningen till naturen 

i de olika texterna för att se om natursynen har förändrats över tid.  

Natursyn är, vilket påpekats i inledningen, flytande och föränderligt mellan olika 

individer och grupper samt även över tid. Natursynen påverkas exempelvis av hur 

samhället utvecklas och av större vetenskapliga, sociala eller kulturella 

paradigmskiften. Grunden för en natursyn ligger ofta i outtalade grundläggande 

antaganden om hur existensen är beskaffad. Skillnader i natursyn kan dock också 

härledas från medvetna intressekonflikter. Bakom uttalade föreställningar om natur 

kan det därmed finnas tydliga motiv. Om och hur framställningar av natur används 

som instrument för att rättfärdiga underliggande motiv blir därför relevant att uttyda 

i denna underökning.    

Även om natursyn är föränderligt inryms det ofta i tydliga idétraditioner. 

Natursyner som råder idag kan på många vis vara sprungna ur tidigare perspektiv. 

Idéhistoriskt kan det gå att spåra rådande natursyner långt tillbaka. Jag kommer 

delvis i denna uppsats att försöka utröna vilka idétraditioner den natursyn som går 

att se i materialet är sprungna ur.  

Utifrån ovanstående resonemang och syfte ställs följande frågeställning för 

undersökningen upp: 

 Hur framställs och talas det om Kungsmarken och dess natur i materialet? 

 Går det att se en förändring av natursyn/natursynerna över tid i materialet? 

 Går det att härleda natursynen/natursynerna till några idétraditioner? 

  Finns det några motiv bakom hur naturen skildras och framställs, samt hur 

ser dessa motiv ut? 
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1.2 Avgränsningar och material 

 

Naturreservatet Kungsmarken, beläget strax öster om Lunds tätort är 230 hektar 

stort och har varit naturreservat sedan 1974 (LS 2015a). Området skiljer sig tydligt 

mot sin omgivning som till största del utgörs av intensivt använd jordbruksmark. 

Området utgörs huvudsakligen av öppen mark som delvis används som betesmark. 

Lunds Akademiska golfklubbs golfanläggning är också ett tydligt inslag i området.  

Uppsatsens tema är natur och natursyn. Dessa begrepp, som är centrala i uppsatsen, 

kommer att förklaras och diskuteras mer ingående i det följande teorikapitlet. Det 

ovan beskrivna området, Kungsmarken, utgör det objekt samt den avgränsning 

utifrån vilket jag valt att studera natursyn. Undersökningens källor har därmed en 

tydlig koppling till detta område. Jag har valt att avgränsa mig till material från 

senare halvan av 1900-talet fram till nutid. Detta då det i stort inte finns så många 

äldre skrivna källor som behandlar området, men också då diskussionen kring 

områdets användning och en större allmän diskussion kring att skydda natur i 

Sverige huvudsakligen har förts under 1900-talet och i synnerhet dess andra hälft.  

Uppsatsens källor, alltså de studieobjekt jag valt att utgå ifrån, utgörs av: 

 Jubileumsskrifter från Lunds akademiska golfklubb, 60-års firande och 70-

års firande. 

 Länsstyrelsens bevarandeplan för Kungsmarken från 2005. 

 Skötselplanen för naturreservatet Kungsmarken från 1989. 

Lunds akademiska golfklubb har varit närvarande i området och påverkat det under 

lång tid och ligger därmed också bakom förhållandevis stora mängder skriftligt 

material som behandlar området. Deras roll på Kungsmarken och deras inställning 

till området är därmed intressant att studera. Jubileumsskrifterna fokuserar 

huvudsakligen på golfklubbens historia och angelägenheter som har med själva 

golfspelandet att göra. Författarna omnämns i regel vara kopplade till golfklubben 

på ett eller annat sätt. Syftet med skrifterna är att sammanfatta golfklubbens 

verksamhet och historia. Avsändaren är golfklubben och mottagaren bör i huvudsak 

ses som dess medlemmar.  

Bevarandeplanen och skötselplanen är också intressant material att studera som 

behandlar området. Dessa källor ger en bild av vilka föreställningar som legat till 

grund för beslutet att avsätta området som naturreservat och vilken den rådande 

inställningen är kring naturvården på Kungsmarken. 
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1.3 Teoretiska perspektiv 

 

Natur är i sig ett ord som kan innehålla en rad olika definitioner och meningar. 

Ordet natur används på en rad olika sätt i en rad olika sammanhang och kan vara 

svårt att avgränsa och definiera. Sociologen Michael S. Carolan (2005 s.399) menar 

att ”Nature is a terribly imprecise koncept”. Naturen kan vara hela den materiella 

verklighet inom vilket vi lever, men vi talar också om natur som ett tings inre, 

bestämda egenskaper. Vi talar om det naturliga eller ett ”tings natur” som 

definierade för objektet i fråga. Natur ses ofta som ett slags ursprungsstadie. Det 

vardagliga användandet av begreppet natur åsyftar vanligtvis den biologiska, icke-

mänskliga miljön. Träd, sjöar, berg och blommor är natur medan asfalt och 

plexiglas inte är det. 

Begreppet natursyn, som är centralt i denna uppsats, kan förklaras som hur 

människan uppfattar, tolkar och skapar bilder och uppfattningar om naturen. 

Agronomen Hillevi Helmfrid (2007 s.7) förklarar natursyn som ”existentiella 

antaganden beträffande naturen”. Karin Johannisson (1984 s.17), som studerar 

natursyn i ett historiskt perspektiv menar att begreppet natursyn är svårbemästrat 

och kräver generaliseringar. Wramner och Nygård (2010 s.207) diskuterar natursyn 

kopplat till naturskydd och naturvård och pekar på de emotionella dimensionerna i 

människors natursyn. De menar att natursyn är metafysisk och inte enbart kan vara 

byggd på vetenskapliga fakta eller teorier. Vetenskapliga forskningsresultat kan 

däremot fungera som stöd för en viss natursyn. Natursyn baseras alltså delvis i det 

rationella tänkandet som kan formas av exempelvis forskning. Natursyn formas 

dock i lika hög grad i vad vi känner inför naturen. 

Forskare som använt sig av begreppet och studerat natursyn har alltså inte haft som 

syfte att säga hur verkligheten faktiskt är beskaffad utan söker snarare kartlägga och 

kategorisera hur människan definierar, föreställer sig och känner kring naturen. 

Oberoende av huruvida det finns en verklighet att studera eller inte, vilket är en 

filosofisk och vetenskapsteoretisk tvistefråga som kommer att beröras närmare 

längre fram i denna uppsats, är natursyn intressant att studera. Hur vi agerar 

gentemot naturen kan till stor del förklaras av hur vi värderar, ser på och känner 

inför den. Olika natursyn kan också ligga till grund för konflikter och motsättningar 

i frågor kring exempelvis skydd av naturen. Detta kan grunda sig i olika individer 

och gruppers intressen som står emot varandra eller olika kunskap kring ämnet. 

Natursyn och sättet vi talar och skriver om natur kan i detta hänseende då också bli 

en fråga om makt.  
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1.3.1 Natursyn – ett historiskt perspektiv 

 

Människans förhållningssätt till naturen har varierat genom tiderna. I takt med att 

ny kunskap och nya föreställningar om oss själva som människor och vår omvärld 

har tillkommit och förändrats har även inställningen och uppfattningarna om 

naturen kommit att omvandlas.  

Historikern Kieth Thomas (1988 s.15ff.) benar i sin bok Människan och naturen ut 

idéer och inställningar till naturen i det tidigmoderna England, ca 1500 till 1800. 

Detta var en tid av förändring och rörelse - från kyrkans kunskapsmonopol - in i 

upplysningstiden och den tidiga naturvetenskapens födelse. Den genomgående 

inställningen till naturen som går att skönja i Thomas studie är hur en 

antropocentrisk uppfattning dominerade vid denna tid. Människan stod - med 

gudagiven rätt - över naturen och detta förklarades och bekräftades med teologiska 

argument. Människans relation till naturen var dock ett spörsmål som diskuterats 

redan under antiken. Exempelvis Aristoteles resonerade kring ämnet och menade 

att människan är en del av naturen samt att naturen alltid hade ett syfte (Palmer 

Sharle, 2011). 

Människan ansågs i 1600-talets England vara ”den allsmäktige Gudens ståthållare 

och ställföreträdare”. Människans förhållande till sin omvärld förklarades som att 

”alla varelser skapades åt människan, var underkastade hennes styre och avsedda 

för hennes bruk” (Thomas, 1988 s.17). Rätten att bruka naturen var sanktionerad av 

Gud vilket fanns att uttyda i Bibeln. Tidens vetenskapsmän, filosofer och teologer 

försökte genom att studera djur och växter finna argument för att stödja denna tes. 

Thomas lyfter bland annat fram vetenskapsmän som reflekterar över exempelvis 

apors, papegojors och sångfåglars roll i skapelsen. Föga förvånande drar de den 

antropocentriska slutsatsen att dessa djur existerar huvudsakligen för att vara 

underhållning för människan (ibid. s.17f.). Naturen kunde också betraktas som ett 

snillrikt system där allt hade sin plats. Den engelske filosofen och 

vetenskapsmannen Francis Bacon argumenterade för en utilistisk natursyn där 

naturen var given till människan av gud att kartlägga och använda (Johannisson, 

1984 s. 17f.). 

I den bibliska framställningen är naturen ett paradisiskt kulturlandskap – en 

trädgård. På grund av syndafallet fördrevs Eva och Adam ut i den öde och mörka 

vildmarken, bort från paradiset i Eden. Stävan att bemästra och styra naturen samt 

vurmen för det ordnade kulturlandskapet som starkt präglade tidigmoderna 

västerländska föreställningar om natur kan i en kristen kontext ses som ett försök 

att återskapa det bibliska paradiset på jorden (Johannisson, 1984 s.18; Thomas, 

1988 s.17f.). 

Idéhistorikern Karin Johannisson (1984 s. 15f.) diskuterar i Det sköna i det vilda - 

En aspekt på naturen som mänsklig resurs två förhållningssätt till natur och hur 

perspektiven har kommit att förskjutas. Just kulturlandskapet ansågs länge vara det 

vackra och sköna landskapet och vildmark värdesattes inte på samma vis. Med tiden 

förändrades inställningen till natur - från ett passivt objekt för exploatering, 

väntandes på mänsklig påverkan - till något med ett egenvärde och dynamisk kraft. 

Hillevi Helmfrid (2007 s.17f.) resonerar också kring en övergripande förändring i 

natursynen. Konflikten natur och kultur blev en parallell till det onda och det goda 
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för allmogen i den förindustriella norden tror Helmfrid. Tillvaron för de flesta var 

en ständig kamp emot den vilda, robusta och otämjda naturen. Industrialiseringen 

innebar dock att en nyttobaserad föreställning kom att växa fram och den tilltagande 

urbaniseringen förde med sig nya livsvillkor för många vilket innebar en 

distansering till den vilda natur de flesta tidigare levt tätt intill.  

Den förskjutning i uppfattningen som enligt Johannisson skede under 1700-talet går 

att härröra till många av upplysningstidens tänkare. Naturen gick från att vara ett 

statiskt objekt till en dynamisk kraftkälla (Johannisson, 1984 s.23). Helmfrid lyfter 

också fram hur en förändring i metaforer för att förklara naturen kom att ske under 

upplysningstiden. Från en organisk syn där allt hängde samman i en helhet och hade 

sin bestämda plats, såväl inom naturen som i det mänskliga samhället, till en 

mekanisk syn där naturen istället kom att betraktas som ett stort maskineri styrt av 

fysikaliska lagar. Helmfrid lyfter bland annat fram Hobbes och Newtons 

resonemang kring naturlagar. Trotts denna förskjutning i natursyn, som på många 

vis kom att ligga till grund för den moderna naturvetenskapen, utgick de flesta 

tänkare i ämnet alltjämt ifrån att gud skapat världen (Helmfrid, 2007 s.34f.). 

Den gängse uppfattningen, att naturen låg för människans fötter att använda som 

hon ville kom delvis att förändras på grund av idéerna kring naturlagar. Johannisson 

skriver om en framväxande anpassningsattityd till naturen: ”Naturen var till för 

människans skull, men också ett sårbart system av funktionella sammanhang som 

inte fick rubbas genom självisk och hänsynslös exploatering” (1984 s.21). Rousseau 

menade, i skarp kontrast till tidigare och samtida uppfattningar, att civilisation 

innebar ett intrång på den ”goda och förnuftiga naturen” och såg snarare den orörda 

naturen och vildmarken som den goda, framför kulturlandskapet. Rousseau gav 

uttryck för ett mer organiskt och transcendent perspektiv som på många vis lade 

grund till den romantiska natursyn som skulle komma att få genombrott under 

1800-talet. Den vilda naturen kom att med tiden att betraktas som det vackra 

(Johannisson, 1984 s.22). 

Under 1800-talet kom också nya naturvetenskapliga idéer att få fotfäste. Carl von 

Linné hade redan under 1700-talet medverkat till att lägga grunden för den moderna 

naturforskningen och i synnerhet botaniken. Systematiserandet av naturen blev 

kanske Linnés största arv. Darwins utvecklingslära kom också att bli väldigt 

betydelsefull för naturvetenskaperna. Naturen var inte statisk utan genomgick en 

ständig evolution. Det innebar att naturen hade en historia som gick att studera 

(Ödmann m.fl. 1982 s.89ff.).  

Wramner och Nygård (2010) diskuterar natursyn i samband med idéerna om 

naturskydd som började ta fart i Sverige runt förra sekelskiftet. Nationalromantiska 

ideal präglade stor del av natursynen i landet vid denna tid. Just den svenska naturen 

prisades och ansågs synnerligen viktig att bevara och skydda. Vad som ansågs som 

den särpräglade svenska naturen kopplades samman med svenskhet, det svenska 

folklynnet och till och med begrepp som den svenska rasen (Wramner och Nygård, 

2010 s.208). Trotts ökad medvetenhet och en allt mer påtaglig diskussion om natur 

och naturskydd präglades dock första halvan av 1900-talet starkt av idéer kring 

samhällets modernisering och utveckling. Det fanns en stark tilltro till den tekniska 
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utvecklingen och de framsteg den kunde leda till. Denna modernisering och 

industrialisering innebar ofta en exploatering av naturen. De positiva 

socioekonomiska effekterna av samhällsutvecklingen vid denna tid ansågs dock 

överlag som viktigare än naturvärden. Kraftverksdammar kunde till och med 

beskrivas som nya vackra inslag i landskapet (ibid. s.214). Ett tydligt tecken på 

modernitetsidealens betydelse vid denna tid.  

De nationalromantiska strömningarna kom med tiden att försvinna och ersättas av 

en fascination och kärlek till naturen enligt Wramner och Nygård. De menar vidare 

att dagens inställning till natur, i synnerhet hos naturvårdare, präglas av en 

uppfattning om att naturen har ett egenvärde som måste bevaras. Den emotionella 

kopplingen till natur är viktig men argumentationen för naturvård kretsar i 

huvudsak kring nyttobetingade och vetenskapliga argument. Över lag menar 

Wramner och Nygård att det idag råder en biocentrisk natursyn i Sverige men att 

den antropocentriska inställningen alltjämt kan göra sig påmind i diskussionen om 

naturvård. Idéer kring ekosystemtjänster, alltså de funktioner hos ekosystem som 

gynnar människans levnadsvillkor och välmående, har under 2000-talet fått 

genomslag. Idén om att ekosystem är viktiga och kräver vård kan alltså inte bara 

ses som en altruistisk tanke utan kan också tolkas utifrån ett antropocentriskt 

nyttoperspektiv. Ekosystemtjänsterna är viktiga resurser för oss människor (ibid. 

s.208).   

 

1.3.2 Tre sorters natursyn 

 

Helmfrid (2007) gör en kort idéhistorisk genomgång av natursyner och beskriver 

tre övergripande typer som går att följa genom historien. Enligt Helmfrid är dessa 

tre kategorier rådande även idag. 

Den första kallar hon Den outsinliga källan. Naturen är här ett objekt och 

människan är subjekt.  Denna natursyn är antropocentrisk och har huvudsakligen 

sina rötter i västerländsk religiös tradition enligt Helmfrid. Historiska paralleller går 

alltså att dra till samma perspektiv som Thomas förklarar i det tidigmoderna 

England. I ett sekulariserat perspektiv kan även Darwins utvecklingslära fungera 

inom denna natursyn med tolkningen att människan står högst upp på den 

evolutionära stegen och därmed har rätt att ställa sig över naturen. Naturen ses 

huvudsakligen som en resurs i denna natursyn (Helmfrid, 2007 s.16ff.).  

Den andra övergripande natursynen kallar Helmfrid för Den sköra 

evighetsmaskinen. Överlag är även denna inställning människocentrerad. Även här 

är naturen objekt och människan subjekt. Ytterligare ett perspektiv som binder 

samman denna natursyn med den tidigare förklarade är föreställningen om att 

människan är moraliskt subjekt och har förmågan att värdera naturen. Idén om 

naturen som en resurs och dess materialflöden är också närvarande inom detta 

perspektiv. Centralt är att människan står i beroendeställning till naturen och att 

dess resurser är ändliga. Detta perspektiv är nära förknippat med idéer kring hållbar 

utveckling som fått stark förankring de senaste två decennierna. Helmfrid lyfter 
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också fram förvaltningstanken som hon menar härrör som idéhistoriskt gods från 

kristendomen. Naturen kräver vård och förvaltning och människan måste anpassa 

sig. Kunskap och förnuft kommer göra det möjligt att skapa hållbara tekniker där 

människans samhälle kan verka inom naturens ramar. Detta perspektiv hänger 

samman med en ökad insikt kring naturförstörelse och ekosystemens komplexitet 

(ibid. s.19-22). 

Den tredje och sista natursynen Helmfrid förklarar, vilken hon kallar Den 

gemensamma kroppen, skiljer sig markant från de tidigare. Natur och hela tillvaron 

ses här som en helhet och kan inom detta synsätt inte fullt förstås enbart genom 

intellektet. Förståelse kring naturen skapas också genom hur vi känner inför den. 

Helmfrid menar att detta perspektiv vanligtvis finns hos naturfolk. Naturen ses på 

som helig och människan är en oundviklig del av den. Ett perspektiv som är svårt 

att förena med traditionella västerländska uppfattningar om tid, rum, individ och 

ägande enligt Helmfrid. Filosofen Arne Naess idéer kring ”Djupekologi” vilka 

innefattar en vidgad identifikation, inte bara människor emellan utan även med 

naturen, ryms inom detta perspektiv (ibid. s.22-28). 

 

1.3.3 Teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning 

 

Naturen, och i synnerhet relationen mellan naturen och det mänskliga samhället är 

ett ämne som diskuterats länge och förhållandevis flitigt av filosofer, sociologer och 

geografer. För att förstå och tolka många landskap är det ofta oundvikligt att behöva 

förhålla sig till naturen i någon form. Perspektiven har över tid förändrats och i stort 

följt de vetenskapsteoretiska paradigmförändringarna som påverkat hela 

geografiämnet. Följande kapitel är en genomgång där ett antal perspektiv av hur 

natur behandlas inom i synnerhet geografiämnet, exempelvis i relation till landskap, 

presenteras. Avsnittet innehåller också en kortfattad presentation av litteratur som 

varit relevant för denna studie.  

Med teoretisk utgångspunkt i den kritiska realismen och Hägerstrands tidsgeografi 

behandlar Carl-Johan Sanglert (2013) i sin avhandling historiska värden kopplat till 

miljövård. Sanglert undersöker bland annat hur historiska värden kan skapas genom 

diskursiv reproduktion, alltså hur objekt kommit att förklaras som värdefulla genom 

att kopplas samman med etablerade diskurser. Exempelvis gräsmarker med behov 

av hävd för att en viss flora ska trivas inom dem har framställts som ett bevarat 

historiskt-ekologiskt rum (Sanglert, 2013 s.247-273). Sanglert menar att denna typ 

av människopräglade område har kunnat förklaras som natur genom ett nedtonade 

av det mänskliga aktörskapet. Avsnitten som behandlar detta ämne har varit 

användbara att förhålla sig till i denna undersökning.  

Distinktionen mellan naturen och det sociala som länge funnits i den västerländska 

idévärlden har legat till grund för hur vetenskapen har formats. Naturen och det 

sociala har behandlats som separata områden. Denna distinktion har kommit att 

ifrågasättas och kritiseras under de senaste decennierna. Geografen Karl 

Benediktsson (2007 s.204f.) försöker klargöra hur denna kritik ser ut och delar in 

den i tre övergripande positioner. Dels en inställning med ett ekonomiskt perspektiv 

där naturen värderas som materiell och ses på som en råvara eller resurs. Landskapet 
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är utrymme för produktiva verksamheter. Detta har varit en inställning som främst 

funnits hos marxistiska teoretiker och har fått kritik för att inte fånga upp ekologiska 

värden. 

Den andra positionen Benediktsson lyfter fram fokuserar på hur mening kring natur 

skapas genom sociala och kulturella konstruktioner. Fokus ligger här på att 

tydliggöra att det finns en rad olika tolkningar av vad natur är och dessa kan bara 

förstås genom kulturellt kodade koncept. Den tredje positionen som lyfts fram 

bygger på actor-network theory. Natur och samhälle konstrueras här tillsammans. 

Såväl människan och samhället som naturen är aktiva agenter som interagerar i det 

enorma nätverk av vilket världen utgörs (Benediktsson, 2007 s.205f.).  

Geografen Noel Castree (2001) som anlagt en förhållandevis postmodern 

inställning till ämnet skriver om vad han kallar den tredje inställningen till naturen 

inom den samtida geografiska forskningen. Denna inställning kan ses ingå i den 

andra positioneringen Benediktsson skriver om vilken utgår ifrån sociala och 

kulturella konstruktioner som meningsskapande för natur. Castree ifrågasätter 

tidigare inställningar som han menar varit allt för teknokratiska eller ”ekocentriska” 

och haft alldeles för okomplicerade förklaringar av vad natur är.  Castree framhåller 

naturen som en oundvikligen social konstruktion. Naturen är definierad, avgränsad 

och fysiskt omvandlad av olika samhällen för att passa till specifika samhälleliga 

intressen. Castree menar att detta nya kritiska perspektiv inom geografin, som han 

kallar socialized nature bidrar med en förskjutning i hur geografiska 

frågeställningar formuleras. Från att försöka hitta ”sanningar” till att försöka 

förklara av vilka och varför geografiska ”sanningar” produceras. Castree 

ifrågasätter också om det överhuvudtaget går att nå fram till några exakta sanningar 

om naturen (Castree, 2001 s.2-5). 

Sociologen Michael s. Carolan (2005) har ett annat förhållningssätt och vänder sig 

delvis emot Castrees uppfattningar. Carolan kritiserar huvudsakligen den skarpa 

delningen mellan naturvetenskaperna och de sociala vetenskaperna samt 

antaganden om att de naturliga och det sociala är av helt olika ontologiska sorter. 

Carolan menar att det finns ett asymmetriskt förhållande mellan natur och det 

sociala. Det biofysiska kan existera utan det sociala, men det motsatta förhållandet 

kan aldrig existera. Vidare saknas det enligt Carolan djupare förståelse kring hur 

relationen mellan det sociala och det naturliga ser ut (Carolan, 2005 s.394).  

Carolan delar upp förhållningsätt till natur i det sociokulturella och det biofysiska 

(ibid. s.399ff.). Inom det sociokulturella skapas uppfattningar om naturen genom 

språkliga diskurser och idéer om det naturliga respektive det onaturliga. I det 

biofysiska förhållningssättet skapas kunskap om naturen genom naturvetenskapliga 

tillvägagångssätt - empirisk forskning och sökandet efter kausala samband. Dessa 

förhållningssätt går in i varandra i vad Carolan kallar en ”biologisk helhet”. 

Förståelse av naturen kan alltså inte skapas enbart genom sociala konstruktioner, 

likt Castree förklarar det, utan måste även sökas utifrån naturvetenskapliga 

”sanningar”.  

Duncan & Duncan (2001)  resonerar kring estetisering av landskap och för en 

diskussion kring ”socialt konstruerad natur”. De menar att positioner inom 

forskningen som fokuserar på exempelvis textanalyser eller diskurser ofta 
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missförstås som relativistiska. Deras utgångspunkt vad gäller den vilda naturen – 

vildmarken vilket är ett centralt tema i deras artikel om landskapsbevaring i USA – 

är att denna bör ses som en människoskapad kategori av natur. Vildmarken är ett 

laddat begrepp med en viss historia och en viss geografi. Därmed inte sagt att det, 

av människan opåverkade landskap, på vilket ordet syftar inte existerar oberoende 

av vår vetskap och kunskap om det (Duncan & Duncan, 2001 s.398).      

 

1.3.4 Kritisk realism 

 

Carolan (2005) utgår ifrån kritisk realism som epistemologisk utgångspunkt. Den 

kritiska realismen förutsätter att det finns en oberoende materiel verklighet utifrån 

vilket vi kan dra kunskap. Ett viktigt ställningstagande är dock att det finns en 

distinktion mellan hur något är och våra kunskapsanspråk på ett objekt. Sanglert 

(2013 s.45f.) förklarar hur den kritiska realismen söker finna strukturella 

förklaringar och kausala samband genom kvalitativ tolkning utifrån enskilda 

exempel. Dock vänder sig den kritiska realismen bort ifrån och ifrågasätter 

lagbundenhet och determinism. 

Den kritiska realismen delar upp kunskap i två dimensioner – den transitiva och 

den intransitiva. Objekten i fokus för en studie, vare sig de är fysiska eller abstrakta, 

är i sig oföränderliga och tillhör den intransitiva dimensionen. Våra tankar, teorier 

och diskurser kring dessa objekt kan dock variera och förändras och tillhör den 

transitiva dimensionen. Det kan exempelvis finnas flera olika teorier kring ett 

socialt fenomen eller varierande diskurser kring en fråga över tid. Om en viss teori 

eller diskurs kommer att bli dominerande som förklaringsmodell – det vill säga en 

förändring i den transitiva dimensionen – betyder det inte att verkligheten i sig 

förändras. Den transitiva dimensionen kan alltså förändras utan att den intransitiva 

dimensionen gör det (Sayer, 2000 s.10f.). Med detta antagande, att det finns en 

verklighet, blir alltså den kritiska realismen en tydlig kontrast till postmoderna 

föreställningar som i stort utgår ifrån att världen och vår kunskap om den enkom är 

sociala konstruktioner. 

Filosofen Roy Bhaskar utvecklade den kritiska realismen främst som en kritik emot 

den etablerade naturvetenskapen och dess fokus på direkt observation för att uttyda 

kausala samband. Bhaskar menade inte att kausala lagar nödvändigtvis inte går att 

uttyda, men att dessa kan vara så pass komplexa att de inte går att övergreppa genom 

experiment på traditionellt empiriska grunder. Kunskap är föränderligt och står inte 

i direkt korrelation till verkligheten. Hade det funnits ett sådant samband mellan 

kunskap och verklighet hade vi genom direkta observationer på empirisk grund 

redan vetat allt. Uppfattningar och kunskapsanspråk inom olika områden har dock 

förändrats över tid och empiriska felslut har dragits. Verkligheten har dock inte 

förändrats då vi fått förnyad kunskap om den. Verkligheten är oberoende av våra 

tankar om den och de kunskapsanspråk vi gör på den (ibid. s.45-48). 

Carolans uppdelning av naturen tar sin utgångspunkt i den stratifierade ontologiska 

modell som Bhaskar utvecklade inom ramen för den kritiska realismen (Saglert, 
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2013 s.48; Carolan, 2005 s.397; Sayer, 2000 s.11-12). Genom en stratifierad 

uppfattning om verkligheten kan relationen mellan kausala krafter förstås. 

Modellen delas upp i tre nivåer. Den första, ”det reella” (the real), omfattar allt som 

existerar oberoende av vår vetskap och kunskap om det. Denna nivå innefattar även 

dessa objekts strukturer, kausala krafter och tendenser. Den andra, ”den faktiska” 

(the actual), omfattar händelseförlopp och processer som uppstår till följd av att 

dessa objekts krafter aktiveras och inverkar på varandra. Den tredje nivån, ”den 

empiriska” (the empirical), innefattar erfarenheter, upplevelser och intryck som kan 

vara dragna från såväl det reella som det faktiska. Något förenklat kan de första två 

nivåerna förklaras som den intransitiva dimensionen av kunskap och den sista 

nivån, den empiriska, som den transitiva.    

I denna uppsats kommer jag att använda mig av den kritiska realismen som 

ontologisk utgångspunkt. Med en kritisk realistisk utgångspunkt går det att anta att 

natur och allt det vi räknar inom den existerar oberoende och bortom vad vi menar 

att vi kan se och veta om den. Detta är det första grundliga antagandet jag måste 

göra. Den innebär dock inte att det inte skulle kunna finnas kopplingar mellan 

kunskap och verklighet. Teorier med avsikt att förklara verkligheten har trotts allt 

kunnat omsättas i fungerande praktisk handling. Kunskapens mål är att 

begripliggöra vår omgivning och sanning kan därför ses bli en fråga om vilken 

kunskap som är funktionellt i förhållande till den oberoende verkligheten. 

Kunskapen kan visserligen ha olika värde beroende av kontext och påverkas av 

sociala och kulturella dimensioner i huruvida kunskapen går att förstå och 

acceptera. Vår omgivning kan alltså sägas förstås inom diskurser. Dessa diskurser 

kan inte sägas utgöra verkligheten i sig men är de medel som finns till förfogande 

för att begripliggöra och utforska den (Sanglert, 2013 s.48-53). Att studera texter 

och kartlägga natursyn och diskurser kring natur, vilket är denna undersöknings 

syfte, blir alltså ett sätt att redogöra för hur man har förstått och begripliggjort 

naturen.  

Jag kommer att utgå ifrån Carolans uppdelning mellan sociokulturell och biofysisk 

förståelse kring natur som ett sätt att förstå hur kunskapsanspråk kring natur görs. 

Denna studie, som hanterar natursyner hamnar huvudsakligen i den sociokulturella 

delen av förståelse kring natur. Kunskap om just naturen, menar jag, bygger dock i 

stor utsträckning på slutsatser dragna inom den biofysiska förståelsen som 

exempelvis innefattar naturlagar och kausala samband - ofta baserad på 

naturvetenskaplig forskning. Dessa naturvetenskapliga slutsatser skapar på många 

vis grunderna för de diskurser och sociala konstruktioner som görs kring natur. 

Dessa två hänger alltså ihop i skapandet av en ”helhetsförståelse” kring natur.  
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1.4 Metod 

 

Text är ett av våra vanligaste sätt att kommunicera igenom och är av stor betydelse 

i skapandet av kunskap, mening och begripliggörandet av vår omgivning. En text 

själva syfte är ofta att kommunicera information. Att studera och analysera text är 

därför ett bra sätt att skapa förståelse kring människors föreställningar om sin 

omvärld och vad de uppfattar som sin verklighet. Texter innehåller oftast direkta 

budskap som är lätta att uttyda och ofta utgör själva textens syfte. Efter en djupare 

analys kan dock underförstådda budskap och meningar träda fram. En text 

produceras ofta i ett visst sammanhang där vissa saker tas för givet eller 

kategoriseras på ett visst vis. Genom att försöka analysera detta kan det gå att sätta 

in en text i en viss diskurs. Texten blir en del av meningsskapandet kring ett visst 

objekt eller företeelse. Hur vi uppfattar, värderar och skapar mening kring olika 

objekt och företeelser kan variera mellan historiska epoker och samhällen. 

Diskurserna kan vara föränderliga och se olika ut. Detta kan gå att skönja genom 

diskursanalys av texter (Ahrne & Svensson, 2012 s.131-143, 150). 

Det huvudsakliga materialet i denna uppsats utgörs av skrivna källor och uppsatsens 

syfte är att försöka urskönja rådande natursyner i dessa texter. Det faller sig därför 

ut bäst att göra en kvalitativ textanalys och närläsa materialet för att kunna uttyda 

vilka diskurser kring natur som råder i materialet. Ett viktigt första steg i det 

analytiska arbetet blir att kartlägga inom vilken genre, med vilket syfte och inom 

vilket sammanhang de undersökta texterna producerats. 

För att överblicka materialet och försöka kartlägga hur mycket natur faktiskt 

omskrivs läses texterna inledningsvis med ett öppet förhållningssätt. I detta skede 

blir ett induktivt förhållningssätt till texten eftersträvansvärt för att skapa en första 

uppfattning om vilka diskurser som kan tänkas råda i materialet. Strävan i detta 

skede är att låta materialet styra och försöka att i största utsträckning undvika egna 

tolkningar. Alla relevanta stycken som i någon form berör natur följer med genom 

denna första gallring.  

Med utgångspunkt i den ovan förklarade teoriramen och tidigare forskning kring 

ämnet blir nästa steg sedan djupläsning och analys av relevanta stycken utvalda i 

den första gallringen. Natursynerna som går att utläsa i materialet kategoriseras 

utifrån Helmfrids tre sorter av natursyn (se kap 1.3.2). Detta steg, till skillnad från 

den första gallringen, har en hypotetisk-deduktiv hållning. De relevanta styckena 

testas och förklaras utifrån Helmfrids kategorier och tidigare forskning (Dahlgren 

& Florén, 1996 s.181ff.). 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Varför skyddar vi natur? 

 

”Långsiktigt skydd enligt lag är viktigt för att bevara världens natur- 

och kulturarv och för att tillvarata grundläggande värden som rent 

vatten och ren luft samt oförstörd natur.” (Naturvårdsverket 2015a.) 

Naturvårdsverket är den myndighet som har ansvar för det statliga miljöarbetet och 

har som uppgift att överblicka miljön och den vilda naturens rådande tillstånd i 

landet. Naturreservat är den idag vanligaste formen genom vilket man försöker 

skydda natur. I dagsläget finns det ungefär 4000 naturreservat i Sverige. 

Naturvårdverket pekar på den ökade förstörelsen av naturmiljöer de senaste 50 åren 

som den viktigaste anledningen till att skydda och bevara natur (Naturvårdsverket 

2015b.) 

Wramner och Nygård (2010) lyfter fram hur strävan att bevara och skydda natur 

har en 100-årig historia i Sverige. Inställningen och begreppen har dock förändrats 

över tid. I början av 1900-talet talades det om naturskydd. Under 60-talet kom dock 

begreppet naturvård att ta över. Detta hängde delvis samman med förändring i 

inställningen till att bevara natur. Vissa naturvärden behövde inte bara skyddas, 

utan var i behov av aktiv vård för att fortleva. Under 80-talet kom begreppet 

biologisk mångfald att på många sätt ersätta termen naturskydd (Wramner och 

Nygård, 2010 s.12). 

Diskussionen kring naturskydd tog på allvar fart runt förra sekelskiftet och ivrarna 

för att skydda natur kom främst från akademiska naturvetenskapliga kretsar. 

Ödmann m.fl. (1982 s.89f.) beskriver hur botaniker hade starkt inflytande över den 

tidiga debatten kring naturskydd. Den naturvetenskapliga fokuseringen 

härstammade ifrån nya vetenskapliga rön under 1800-talet såsom exempelvis 

Darwins utvecklingslära. Vetenskapliggörandet av naturen gav upphov till nya 

synsätt på den. Naturhistoria kom exempelvis att bli ett inflytelserikt ämne. Carl 

von Linnés systematisering av naturen under 1700-talet hade givetvis också stor 

betydelse för botanikens utveckling som ämne. Samhällsutvecklingen och den 

påtagande industrialiseringen sågs ha negativ inverkan på naturen och i syfte att 

spara natur för vetenskapliga och estetiska syften ansåg många att skyddade 

områden med orörd natur skulle upprättas. Wramner och Nygård (2010 s.15-17).  

lyfter fram hur den rådande inställningen till naturskyddet var bakåtsyftande, med 

fokus på naturens historia. Vad som ansågs som ursprunglig svensk natur skulle 

skyddas.  

1909 togs det första riksdagsbeslutet för att enligt lag försöka skydda natur, bland 

annat genom upprättandet av nationalparker (ibid. s.20ff.). Sarek, Abisko och 

Gotska sandön kom att bli några av de första nationalparkerna som upprättades i 

landet. I utredningarna som ledde fram till beslutet var turism och kulturhistoriska 

motiv överordnade. Biologiska motiv sågs enbart på som källa för forskning och 

något egentligt skydd av specifik flora och fauna var förhållandevis nedprioriterat. 

Wramner och Nygård omnämner bland hur man försökte undvika att det uppstod 

en konflikt med ekonomiska värden i områden som kunde tänkas bli skyddade (ibid. 

s.22). Ekonomiska faktorer övertrumfade oftast incitament att skydda naturen och 
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ansågs överlag som viktigare. Skyddet av naturen fick inte stå i vägen för den 

modernisering och samhällsomvandling Sverige genomgick där utnyttjandet av 

landets naturresurser sågs som viktigt för den ekonomiska utvecklingen. 

Fjällområden som ansågs oanvändbara i ett ekonomiskt resursperspektiv kunde till 

och med komma att bli inkomstbringande om de avsattes som nationalparker och 

därmed kunde bli mål för turism. 

Även ideell verksamhet som arbetade för naturskydd tog fart under början av förra 

seklet. Samma år som det lagliga skyddet tillkom, 1909, bildades 

naturskyddsföreningen som ännu idag är verksam. Även Svenska turistföreningen, 

som bildats under slutet av 1800-talet kom att bli aktiva i diskussionen kring 

naturskyddet i landet. Naturskyddsrörelsen dominerades i huvudsak av 

naturvetenskapliga akademiker men även författare och konstnärer som vurmade 

för nationalromantiska ideal och naturens estetik och skönhet anslöt sig. Flera olika 

sorters natursyn fanns alltså representerad i tidens inställning till natur och 

diskussionen kring att skydda den (ibid. s.20-28). 

Wramner och Nygård lyfter fram ett antal motiv som var centrala i den utredning 

från 1907 som lede fram till riksdagsbeslut om skyddande av natur (2010 s.31ff.). 

De menar att dessa motiv, i viss omformning och utökning legat till grund för hur 

skyddandet och vården av natur ser ut i Sverige ännu idag. Det första de pekar på 

var ekonomiska motiv med syfte att bevara och hushålla naturresurser i landet - 

exempelvis skog och fiskbestånd, men även malmfyndigheter. Fokus låg i 

huvudsak inte på att skydda natur, utan snarare på att - genom ett rationellt och 

långsiktigt vis - använda dessa resurser bäst. En inställning som på många vis 

sammanfaller med den anpassningsattityd som Johannisson omnämner där naturen 

var till för människan, men samtidigt ömtålig och krävde finkänslighet (1984 s.21).  

Det andra motivet Wramner och Nygård nämner är det vetenskapliga (2010 s.32ff.). 

Viss natur skulle bevaras och lämnas orörd i syfte att vara forskningsobjekt. Detta 

främst för att ta reda på hur områden opåverkade av människan utvecklades. Urval 

för nya skyddade områden skulle ske på strikt vetenskaplig grund.  

Det tredje motivet som lyfts fram omnämns som estetiskt naturskydd (ibid. s.35ff.). 

Områden som ansågs vara synnerligen vackra och natursköna skulle bevaras. Inom 

detta motiv blev allmänhetens intresse för natur centralt. Områden avsedda att 

användas som friluftsområden och strövområden skulle ses om en del naturskyddet. 

Detta kom att kallas socialt naturskydd. Dessa sociala aspekter av naturskyddet kom 

stegvis att växa sig allt starkare under första halvan av 1900-talet som en följd av 

ökat fridluftsintresse. 1930-talet präglades av ökad medvetenhet om natur och 

friluftsliv hos allt större grupper i samhället. Detta som om en följd av ett allt mer 

urbaniserat och industrialiserat samhälle samt en ökad tid till fritid på grund av 

kortad arbetstid och lagstiftad semester (ibid. s.45-49).  

Det sista motivet som lyfts fram är kulturellt naturskydd (ibid. s.37f.). Detta motiv 

finns knappast i dagens diskussion kring att skydda natur men var levande under 

den första tiden av 1900-talet enligt Wramner och Nygård. Detta motiv präglades 

av nationalromantiskt vurmande för nationen och hembygden i vilket naturen kom 

att bli en del. 

Med tid kom även kulturlandskap, såsom äldre odlingslandskap beroende av 

kontinuerlig hävd att börja ses som en naturtyp som skulle skyddas. Under 1930-

talet kom en förskjutning i inställningen att ske, från att skydda natur emot att vårda 
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natur. Perspektiven vidgades från att enskilda natur och kulturminnesmärken skulle 

bevaras emot att hela landskapstyper skulle innefattas i naturskyddet. Biologisk 

mångfald och ekologiska perspektiv kom stegvis att få ökad betydelse. (ibid. s.40, 

62)  

Under 50-talet kom debatten kring naturskyddet och miljövården i landet att bli mer 

allmän som en följd av allt mer påtaglig naturförstörelse och exploatering av bland 

annat älvarna i Norrland för vattenkraft (ibid. s.67f.). Över lag präglades 

efterkrigstiden av en ökad insikt kring människan och det moderna samhällets 

negativa påverkan på naturen. Miljö och naturvård blev en allt mer prioriterad 

politisk fråga. Från vetenskapligt håll kom nya perspektiv som bidrog till en ökad 

förståelse kring ekologiska värden (Sanglert 2013 s.134ff.). 

Den statliga naturvårdsutredningen 1960 kom att bli viktig på många sätt. Här lades 

grunden för den moderna miljövård Sverige har idag. Ekologiska aspekter lyftes i 

denna utredning fram som viktiga för första gången från officiellt håll. Till skillnad 

från tidigare lyfts både kulturella och vetenskapliga, samt sociala syften fram som 

lika viktiga. Utredningen mynnade ut i reformer 1963 och 1964 som kom att bli det 

första steget i ”den svenska naturvårdsmodellen” byggd på en blandning mellan 

skyddade områden och en ”generell naturvårdshänsyn” enligt Wramner och Nygård 

(2010 s.75). 1967 bildades också naturvårdsverket som statlig myndighet med 

ansvar för miljöfrågor och naturskydd. Även länsstyrelserna fick ökad betydelse för 

vården och skyddet av naturen. Naturreservat som form för att skydda natur tillkom 

också under denna tid och ersatte många tidigare varianter (ibid. s 73-94). Denna 

utveckling under 1960-talet var en del i ett övergripande ”miljöuppvaknande” som 

Wramner och Nygård omnämner. Medvetenheten om rovdriften på naturresurser 

och miljöförstörelse skapade en reaktion emot tidigare decenniers modernitetsideal 

med sin teknik- och framstegsoptimism (ibid. s.215).    

Under de följande decennierna kom allt fler områden att bli naturreservat, bland 

annat Kungsmarken 1974. I slutet av 1980-talet kom begreppet biologisk mångfald 

att bli centralt i diskussionen kring naturvården. I den miljöpolitiska propositionen 

från 1991 lyftet just biologisk mångfald fram som det övergripande målet för 

naturvården och i samband med FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 

undertecknades en internationell konvention om ämnet. Den biologiska mångfalden 

lyftes fram som viktig för att upprätthålla de ekosystem som människan är beroende 

av. Under andra halvan av 1990-talet kom den svenska naturvården att anpassas till 

EU:s naturvårspolitik i samband med att landet gick med i unionen 1995. 

Miljöbalken tillkom 1999 som en samlande lagstiftning för miljövården. (ibid. s.99-

102, 123-125) 
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2.2 Kungsmarken 

 

Området Kungsmarken beläget öster om Lund har sedan 1974 varit naturreservat. 

Karta 1, som syns nedan, visar områdets läge i förhållande till Lunds tätort och 

Södra Sandby. Inom området finns det rester av boplatser från järnålder och 

vikingatid samt diverse spår av odling från järnålder och medeltid. Bland annat 

upptäcktes ”ryggade åkrar” inom området under 1930-talet av geografen Gösta 

Nordholm vilka har kommit att bli uppmärksammade (Riddersporre, 1996 s.50-59). 

Dessa anses vara fossila odlingsspår från medeltiden och skiljer sig från tidigare 

lämningar i sin utformning. De ryggade åkrarna tyder på att plog har använts medan 

tidigare odlingsspår i området har en annan utformning.  

 

Karta 1. 

 

Kungsmarkens läge i förhållande till Lunds tätort och Södra Sandby. Källa: © Lantmäteriet, i2014/764 

 

Vad som vanligtvis lyfts fram som unikt för Kungsmarken i ett historiskt och 

arkeologiskt perspektiv är att området inte varit uppodlat sedan medeltiden och 

därmed inte i någon större utsträckning påverkats av skiften eller modernt jordbruk. 

Området var under många århundraden betes och ängsmark och användes i början 

av 1900-talet av Södra skånska infanteriregementet som militärt övningsfält (LK 

2006 s.332). 

Inom området finns även lämningar av vad som antas vara en borg eller befäst gård.  

Karta 2, som visas nedan, är en översiktskarta över naturreservatet där bland annat 

områdets fornlämningar finns markerade. Lunds biskopar hade från medeltiden 

området i besittning och använde det huvudsakligen som betesområde för hästar. 

Bebyggelselämningarna har kopplats samman med namnet Glumstorp och 

Lundabiskoparnas närvaro i området. De ryggade åkarnas koppling till bebyggelsen 

är dock omtvistad (Riddersporre, 1995 s.66f.). Det finns även icke-verifierade 

teorier om att det funnits en tingsplats inom området och att det därmed varit en 

betydande plats för det omkringliggande landskapet. 
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Kungsbacken eller Kungskullen, en av höjderna som finns inom området, har 

tidigare antagits vara platsen för detta ting där även kungaval tros ha ägt rum under 

medeltiden. Troligtvis är det även från detta antagande namnet Kungsmarken 

härstammar (Rundquist, 2006 s.53f.). 

 

Karta 2. 

 

Naturreservatet Kungsmarken med dess fornlämningar markerade. Källa: © Lantmäteriet, i2014/764 

 

Området omnämns även ha en unik flora och fauna samt är upptaget som ett Natura 

2000-område1.  I Glomsjön som ligger i mitten av området finns vattensalamander 

vilket utpekas som unikt. En rad ovanliga fågelarter brukar också finnas vid sjön. 

Den långa oförändrade hävden har bidragit till en unik ängsflora med bland annat 

en rad ovanliga orkidésorter. (LK 2015; LS 2015b; Riddersporre, 1996 s.50f.)  

Kungsmarken lades, efter det att den militära verksamheten i området upphört, 

under domänverkets förvaltning. 1935 togs beslut om att överlåta delar av området 

till Lunds universitet. LUGI, Lunds universitets gymnastik och idrottsförening, 

anlade en 9-hålsgolfbana i området som 1937 övertogs av Lunds akademiska 

golfklubb (LAGK) vilken hade bildats året innan (LS 1989 s.10). Under 50-talet 

utökades golfbanan med ytterligare 9 hål. Idag förvaltas området av länsstyrelsen. 

                                                           
1 Natura 2000-områden: nätverk av skyddade områden i EU. Målet med områdena är att skydda 
och hejda utrotningen av arter och livsmiljöer. I Sverige finns ca 4000 Natura 2000-områden. 
Naturvårdsverket.se :http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Natura-2000/# 
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LAGK arrenderar de område där golfbanan finns (LK 2006 s.332f.).   Funktionen 

som övningsfält och golfbana har inneburit att området inte påverkats av det 

moderna jordbruket. Detta har i sin tur resulterat i att den höga andel ekologiska 

kulturhistoriska värden som idag finns inom området. 

 

 

 

3. Analys 

I följande kapitel analyseras och diskuteras denna undersöknings källor. 

Inledningsvis behandlas huvudsakligen Lunds akademiska golfklubb och dess 

jubileumsskrifter. Därefter följt av länsstyrelsens bevarandeplan från 2005 och 

områdets skötselplan från 1989. Det övergripande upplägget hanterar källorna var 

och en för sig. Detta för att skapa en struktur i analysen. Upplägget är också 

tematiskt och delas in i kategorier utefter vilka resonemang kring natur och 

naturskydd samt vilka natursyner som gått att uttyda i materialet. Källorna 

redovisas för och behandlas därmed inte helt angränsade från varandra. Där det har 

varit tematiskt relevant att exempelvis jämföra källor har jag så låtit göra. Detta dels 

för att undvika upprepningar samt dels för att på bästa sätt besvara uppsatsens 

frågeställning.    

  

3.1 Jubileumsskrifterna: 

 

Lunds akademiska golfklubbs jubileumsskrifter huvudsakliga syfte är sammanfatta 

klubbens verksamhet och berätta dess historia. Kortfattat kan man se dem som 

krönikor över stort och smått som hänt eller påverkat klubben genom tiderna. Till 

absolut störst del behandlas givetvis golfspelandet och ämnen relaterade till golfen. 

Men jubileumsskrifterna behandlar också på flera ställen naturen och miljön på 

Kungsmarken. Att golfklubben anser sig ha en synnerligen unik placering – i ett 

naturreservat – är genomgående i jubileumsskrifterna. Det går att se ett tydligt 

framhävande av Kungsmarkens unika miljö och särprägel. Kungsmarken och dess 

natur värderas högt. 

 

3.1.1 Golfbanan eller naturen? 

 

Vid närmare läsning av jubileumsskrifterna framträder en bild av att författarna till 

de olika artiklarna skriver argumenterande. Det går att se en tendens i texterna där 

författarna försöker försvara sin ståndpunkt vad gäller själva golfbanans 

existensberättigande och dess placering på Kungsmarken. Texterna tycks ibland 

skrivna nästan som inlägg i en större diskussion om markanvändningen, 

naturskyddet och bevarandet av kulturhistoriska lämningar på Kungsmarken och 

golfklubbens roll i detta. Det går som nämnt att utläsa att det finns en stolthet över 

golfklubbens närvaro på Kungsmarken och det arbete kring skydd och bevarande 

av området som man ser sig som en del av. 
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I förordet till jubileumsskriften från 2006 omnämns hur golfbanan är unik i sitt slag 

och att det säkerligen finns få andra golfbanor som är belägna på en plats med – 

 ”..så stora kulturhistoriska och botaniska värden som LAGK.” 

(Pettersson, 2006 s.3) 

I förordet till Jubileumsskriften från 1996 uttrycks dock en viss oro kring 

golfbanans framtid och klubbens arrende av området som ska komma att löpa ut 

2004. Om sina antaganden och sin roll på Kungsmarken uttrycker man sig på 

följande sätt:  

”..vårt målmedvetna arbete med banans bevarande skall få myndigheter 

och beslutsfattare att inse, att bevarandet av banan är det, ur såväl 

naturvårds- som kulturhistoriska intressen, bästa beslutet.” (Jansson, 

2006 sidnummer saknas) 

Det går att skönja hur man ser sig som förvaltare av Kungsmarken. Golfklubben 

har ett ansvar gentemot länsstyrelsen som rår över naturreservatet vilket också 

uttryckligen omnämns i förordet till jubileumsskriften från 2006 (Pettersson, 2006 

s.3). I mitten av 1990-talet bildade klubben en naturvårdskommitté och det menas 

i jubileumsskriften från 1996 att bildandet av denna visar på hur golfklubben tar 

”naturvården på allvar”. Det lyfts också fram att det inom klubben finns stor 

kunskap och unika resurser för denna typ av arbete. Den nybildade kommittén 

omnämns arbeta med att ”..försöka hitta framkomliga vägar för ett samspel mellan 

golfen och naturvården.” (Haglund, 1996 s.41; Bergdahl, 1996 s.60)  

Upprättandet av en naturvårdskommitté är ett led i mjukare inställning till 

naturvärdena på Kungsmarken från golfklubbens sida enligt Bergdahl (1996 s.60), 

klubbens headpro vid tiden och en av artikelförfattarna i jubileumsskriften. Klubben 

hade tidigare ambitioner att bygga ut golfbanan och därmed ta mer mark i anspråk. 

Dessa ambitioner finns dock inte längre kvar. I Naturvårdskommitténs egen artikel 

omnämns också hur ”..samarbetet med Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen i 

skötselfrågor är utomordentligt gott.”  Vidare uttrycks det det däremot att; ”I den 

allmänna debatten har dock inte golfklubben fått något erkännande för sina 

insatser.” (Naturvårdskommittén, 1996 s.73)  

Att det funnits diskussioner och en ”kamp om banan” och des lokalisering på 

Kungsmarken omnämns uttryckligen i jubileumsskriften ifrån 2006 då situationen 

omnämns vara löst sedan ett par år tillbaka och golfbanan får finnas kvar i sin 

nuvarande utformning. Det menas att detta delvis är ett resultat av det 

naturvårdsarbete och den ”gröna strategi” som funnits inom klubben sedan 1990-

talet och som presenteras som ny i jubileumsskriften från 1996 av den då 

nyetablerade naturvårdskommittén (Dahlin och Haglind, 2006 s.38f.). 

Motsättningarna omnämns i jubileumsskriften från 2006 ha präglat stora delar av 

1990-talets diskussion och uppmärksamhet kring golfklubben. Detta menas också 

ha präglat hela golfklubbens verksamhet då man hade en ”..extern fiende [min 

kursivering] som vi alla kunde slåss emot.” (Kanje, 2006 s.61) Motsättningarna och 

stridigheterna som funnits kring banans närvaro på Kungsmarken uttrycks inte lika 

öppet i den tio år äldre jubileumsskriften ifrån 1996. Den går dock som nämnt att 

skönja. Läget var vid denna tid antagligen känsligare när golfbanan upplevdes som 

hotad av delvis eller fullständig avhysning från området.  
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Med situationen löst och golfbanans närvaro på Kungsmarken långsiktigt säkrad 

kan det tänkas vara lättare att se tillbaka på konflikten och mer öppet omnämna den 

i jubileumsskriften ifrån 2006.   

Stora delar av jubileumsskrifterna behandlar LAGKs historiska koppling till 

Kungsmarken. Intresset för att på något vis bevara naturen i området fanns redan 

innan golfbanans tillkomst. Redan 1909, samma år som riksdagen tog beslut om 

lagstiftat naturskydd i landet, försökte Lunds botaniska förening och Skånes 

naturskyddsförening få Kungliga vetenskapsakademien, som ansvarade för det då 

nyinrättade naturskyddet, att uppmärksamma Kungsmarken (Wramner och Nygård, 

2010 s.25; LK 2006 s.332). 

I historieskrivningen om golfklubben i jubileumsskriften från 1996 framgår det att 

anläggandet av golfbanan 1936 var en omdiskuterad fråga. Konflikter om banan går 

alltså långt tillbaka. Det fanns ett motstånd till byggandet av golfbanan som menade 

att detta kunde ha negativ inverkan på områdets historiska och biologiska värden. 

Det fanns också planer på att bebygga området. Kungsmarken användes visserligen 

redan tidigare som friluftsområde, främst av studenter på universitetet.  LUGI:s 

golfsektion hade 1935 fått tillstånd att använda området. Utvecklingen emot just en 

golfbana lyfts därför fram som nästan självklar i många av 

jubileumsskriftsskribenternas perspektiv. Arkeologen J.E. Forssanders skrivelse till 

riksantikvarieämbetet 1936 menas vara synnerligen viktig då den ska ha haft 

inflytande att stoppa den påtänkta egnahemsbebyggelsen i området och istället 

bereda väg för golfbanan (Bergdahl, 1996 s.10; LK 2006 s.332). 

De historiska och arkeologiska värdena tycks ha setts som de absolut viktigaste i 

den tidiga diskussionen kring att bevara Kungsmarken obebyggt. Jan Söderberg 

(1996 s.34f.) påpekar i sin artikel att röster hade höjts emot anläggandet av en 

golfbana då det kunde påverka de arkeologiska lämningarna. Anledningen till detta 

kan tänkas vara geografen Gösta Nordholms upptäckt av de mycket speciella 

ryggade åkarna 1936 (Riddersporre, 1995 s.66). Efter en arkeologisk kartläggning 

av området i början av 1950-talet avtog dock kritiken ifrån arkeologisk sida (LS 

1989 s.10). Botaniska värden tycks dock också tidigt finnas med i diskussionen och 

som nämnt hade detta uppmärksammats av botaniker redan 1909. Det påpekas att 

”Både Skånes Hembygdsförennig [sic!] och ett antal botaniker ansåg att området 

mådde bäst utan ingrepp.” (Bergdahl, 1996 s.12) Skånes naturskyddsförening hade 

redan 1930 agerat för att få till ett skydd av Kungsmarken (LS 1989 s.10). När 

banan under 50-talet kom att byggas ut menas det att den anlitade arkitekten – 

 ”..visade mycket stor respekt och förståelse för de speciella 

förutsättningar som floran ställde på var hålen kunde byggas.” 

(Bergdahl, 1996 s.24) 

Diskussion kring banans inverkan på miljön tycks dock ha levt kvar och det framgår 

att det tidvis pågick en debatt kring detta i tidningar där golfbanan anklagades för 

att ”förstöra naturen” (ibid. s.24).  

Trotts motståndet anläggandet av golfbanan mötte och golfklubben fortsatte att 

möta angående sin närvaro i området har golfen på Kungsmarken och skyddandet 

av områdets unika karaktär redan från början ha gått hand i hand i LAGK:s 

historieskrivning om sig själva. Klubben har visat hänsyn till området kontinuerligt 

och vurmat för dess unika värden redan från början.  
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I skötselplanen från 1989 omnämns turerna kring golfbanan och de konflikter som 

fanns kring dess närvaro på Kungsmarken. Protesterna från botaniskt håll tycks ha 

varit ihållande och synnerligen starka. 1954 fick golfklubben åta sig skötsel av stora 

delar av området i samarbete med bland annat Skånes naturskyddsförening (LS 

1989 s.10). Detta enligt ett avtal där universitetet upplät området inom vilket 

golfbanan fanns kostnadsfritt till golfklubben. LAGK förband sig därmed att sköta 

området enligt anvisningar från riksantikvarieämbetet. Man förband sig också att 

”ej resa hinder mot ev [sic!] naturskydd av inom banan belägna områden.” (LS 1989 

s.15) 

Franz-Michael Rundquist, medlem i naturvårdskommittén, skriver i 

jubileumsskriften från 2006 en summering av klubbens natur- och kulturvård 

genom tiderna och menar att inställningen till naturvårdsfrågor inom klubben 

överlag varit positiv. Rundquist menar också att det arbete som 

naturvårdskommittén bedrivit sedan drygt 10 år tillbaka och som i stort 

presenterades i jubileumsskriften från 1996 har fallit ut väl och blivit en viktig del 

av klubbens verksamhet. (Rundquist, 2006 s.46f.)  

Den övergripande inställningen till golfbanas placering på Kungsmarken som kan 

uttydas i jubileumsskrifterna ifrån 1996 och 2006 är att den ”räddade” områdets 

unika värden. I historieskrivningen i jubileumskriften från 2006 uttrycks det hur 

förhindrandet av egnahemsbebyggelse på området var golfarnas ”..genom åren 

största insats för Kungsmarkens natur.” (Dahlin, 2006 s. 10) Bergdahl lyfter i 

jubileumsskriften från 1996 fram hur golfbanans tillkomst på 1930-talet var ”..en 

pusselbit i att förhindra att området exploaterades med bebyggelse.” (1996 s.60) 

Bergdahl ger också en gliring till de som motarbetade golfbanan med vad som kan 

tolkas som en viss politisk underton: 

 ”Det är svårt, när man följer debatten i media, att veta om det handlar 

om motstånd mot golf eller om det är intresse för flora och fauna.” 

(1996 s.60) 

Konflikterna kring golfbanan kan tolkas in som en del av en underliggande politisk 

diskussion. Golfsporten har onekligen ofta haft en stämpel som en 

överklassaktivitet där dess utövare i förlängningen därmed kopplats samman med 

konservativa och högerinriktade åsikter. I ett politiskt perspektiv kan därmed 

motståndet mot golfbanan fångas upp inom ett vänsterperspektiv. Wramner och 

Nygård (2010 s.215) skriver om ett miljöuppvaknade på 60-talet som en del av ett 

större paradigmskifte. Den moderna världens framstegsoptimism med dess 

påtagande industrialisering och strukturer ifrågasattes allt mer. Det sena 60-talet 

och 70-talet präglades också av en vänstervåg, såväl i Sverige som på många andra 

håll. I Jubileumsskriften från 2006 framträder den politiska dimensionen av 

konflikten. Det nämns hur –  

”..ett gäng vänsteraktivister bestämde sig för att genomföra en liten 

manifestation på banan.” (Skånberg (red.) 2006 s.44)    

Det tycks alltså finnas något av ett tudelat förhållningssätt till sin egen närvaro på 

Kungsmarken från golfklubbens sida. Dels ser man sig som ett självklart inslag i 

området. Samtidigt finns också en tanke om att man använder Kungsmarken på 

nåder av länsstyrelsen. Det tycks finnas en oro över golfbanans framtid som präglar 

jubileumsskriften från 1996.  
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Man tycks vilja framhäva att det från golfklubbens håll finns en stor förståelse för 

de unika värdena i området och i synnerhet de biologiska värdenas skörhet och 

behov av vård och anpassning. Inrättandet av en naturvårdskommitté och den gröna 

strategi som antogs under 1990-talet framställs som uttryck för detta. Bilden som 

målas upp är att naturvården som golfklubben är inbegripen i inte ses som ett 

”nödvändigt ont” som man påtvingats av beslutsfattare utan en fråga som det 

arbetas aktivt med och tas på stort allvar.  

Som ovan påvisat fanns det konflikter och diskussioner kring golfbanans placering 

på Kungsmarken tidigt och redan innan banans etablering uppmärksammades de 

unika värdena i området. Golfklubben kan givetvis inte ses som helt opartisk i 

denna konflikt. Hur tankarna och inställningen till naturskydd på Kungsmarken 

faktiskt såg ut från golfklubbens håll under exempelvis 1930-talet eller 1950-talet 

går inte att besvara i denna undersökning då material från denna tid inte undersökts 

inom den. Framställningen överlag i jubileumsskrifterna från 1990- och 2000-tal är 

dock att golfklubben tidigt beaktade och tog hänsyn till områdets unika värden och 

att de så fortfarande gör. Om detta kan tolkas som en efterkonstruktion är svårt att 

avgöra på grund av att just äldre material inte har fått plats att behandlas inom denna 

undersökning. Det kan dock tänkas att golfklubben blev tvungen att skapa denna 

attityd för att rättfärdiga sin närvaro på Kungsmarken, både för sig själva och för 

de som motsatte sig golfbanan. Ett intressant tecken för detta är när en viss Erik 

”Nilla” Nilsson omnämns – 

”..som med sitt stora botaniska kunnande gjort en värdefull isatts för att 

jämka golf- och naturintressen på Kungsmarken.” (Bergdahl, 1995 

s.28) 

Den starkaste drivkraften för golfklubben bör rimligen ha varit att långsiktigt säkra 

golfbanans närvaro på Kungsmarken och det går att se hur golfklubben haft ett tryck 

på sig utifrån i denna fråga. Golfklubben kan därmed ha ändrat sin attityd till 

naturskyddet och vården på Kungsmarken på grund av detta yttre tryck. Ett visst 

stöd finns också för detta i jubileumsskriften från 1996. Bergdahl (1996 s.60f.) 

tycks mena att naturskyddet golfklubben bedriver tidigare kommit till just genom 

påtryckningar utifrån, såsom Skånska naturskyddsföreningens krav på skötselplan 

för området och yttre lobbande för att stoppa de ovan nämnda planerna att bygga ut 

golfbanan. Insikterna och den bästa kunskapen om områdets unika värden menas 

dock finnas inom klubben när jubileumskriften från 1996 skrivs. Detta kan alltså 

tolkas att det inom klubben skett en medveten förändring av natursyn som delvis är 

påverkad av det yttre trycket. Det tycks dock inte råda något tvivel från 

golfklubbens sida om att områdets naturvärden samt vården av dessa går att förena 

med golfspelande.  

 

3.1.2 Golfbanan som natur? 

 

Trotts att Kungsmarken inte blev naturreservat förens 1974 fanns alltså en vilja att 

bevara kulturhistoriska och botaniska värden inom området redan tidigare. 

Samtidigt fanns det ett intresse av att använda Kungsmarken som friluftsområde 

och givetvis främst för golfspel ifrån LAGKs håll. Som nämnt hade LUGI använt 

området för friluftsverksamhet för studenter och golfspel innan LAGK tog över. 
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Överlag i Jubileumsskrifterna, och i synnerhet i historieskrivningen från 1996 går 

det att uttolka en slags natursyn där golfandet framställs som en ”natursport”. 

Golfbanan framställs som en del av naturen i landskapet. Det menas att golfbanan 

är ett bättre inslag än annan tilltänkt markanvändning som hade kunnat leda till att 

området inte förblev natur. Då åsyftas huvudsakligen den påtänkta 

egnahemsbebyggelsen som det fanns tankar om att uppföra i området. 

Föreställningen om golfen som en ”naturnära” sport tycks ha funnit med länge hos 

LAGK. I en annons från 1956 som återges i en av jubileumsskrifterna menas det 

att; ”Kungsmarken är ett eldorado också för den botaniskt intresserade, ornitologen 

likväl som arkeologen..” (Skånberg (red.) 2006 s.29) Denna annons är riktad till 

golfare som ska lockas att komma och spela på banan. Utöver golfspel kan alltså 

ett besök även innebära intressanta naturupplevelser. Denna inställning, kring 

golfen, som ett sätt att använda sig av naturen, kan liknas vid det sociala naturskydd 

och de motiv som ryms inom detta vilket Wramner och Nygård (2010 s.35f.) 

förklarar. Kungsmarkens närhet till Lunds tätort gjorde det tillgängligt för många 

människor och just stadsnära skyddad natur lyfter Wramner och Nygård fram som 

betydande i diskussionen kring naturskydd under de första decennierna av 1900-

talet. 

I en skrivelse från LUGI:s golfsektion till Universitet från 1935 vilken återges i 

Jubileumsskriften från 1996 omnämns det att Kungsmarken har ”utmärkta 

betingelser” för att hysa en golfbana (Söderberg, 1996 s.34). I denna skrivelse, som 

huvudsakligen berör hur sport och fritidsaktiviteter kan bedrivas på Kungsmarken, 

framträder också samma typ av sociala inställning till natur och naturskydd. 1930-

talet präglades också i stor grad av ett ökat intresse för naturnära rekreation och 

friluftsliv (Wramner och Nygård, 2010 s.45f.). Det menas att frisk luft, fysisk 

aktivitet och friluftsliv är ett behov som många studenter går miste om och som 

naturen på Kungsmarken kan erbjuda. Golfbanan skulle härigenom bli et lämpligt 

medel genom vilket det skulle gå att tillfredsställa dessa behov då områdets natur i 

sig redan är som gjord för golf (Söderberg, 1996 s.34f.). Denna förklaring av 

golfbanans tillkomst tycks delvis ha blivit den rådande. Golfklubben omnämns 

fortfarande vara nära knutna till universitetet och LUGI. Det skrivs summerande 

om golfbanans tillkomst på följande sätt: 

”Banan anlades alltså på universitets mark för att studenterna skulle få 

spela golf och idka friluftsliv” (Holmqvist, 1996 s.36)  

Föreställningen om områdets ”naturliga” förutsättningar för just golf tycks finnas 

kvar även under 1990-talet. Bland det första som överhuvudtaget nämns i 

jubileumsskriften från 1996 är: 

”Det område på vilket golfbanan är belägen har synnerligen goda 

förutsättningar för golfspel, eftersom marken legat obrukad under flera 

sekler. Turfer erbjuder ett tätt och sviktande underlag, samtidigt som 

den kuperade terrängen skapar intressanta spelvägar genom 

landskapet” (Bergdahl, 1996 s.7)  

Bergdahl (1996 s.60) berör också frågan kring friluftsliv på Kungsmarken när han 

skriver om diskussionerna och konflikterna kring golfbanan. Bergdahl lyfter fram 

hur det under 60-talet fanns en vilja att öka tillgängligheten till ett rörligt friluftsliv 

för allmänheten och att detta kom att hamna i konflikt med golfbanor som inte 

ansågs passa inom denna ram.  
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Användningen av Kungsmarken som friluftsområde tas också upp i 

naturvårdskommitténs artikel i jubileumsskriften från 1996. Golfbanans närvaro 

problematiseras här en aning och det skrivs att ”..andra naturvänner uppenbarligen 

känner sig utestängda från Kungsmarken.” (Naturvårdskommittén, 1996 s.73). Det 

menas att det finns ett behov av ett friluftsområde i närheten av Lunds tätort och att 

många lundabor inte besökt området trotts att Kungsmarken ligger så nära staden. 

Floran på Kungsmarken menas dock vara för känslig för att ”..kunna bli den 

tummelplats som lundaborna behöver.” (ibid. s.74) Huruvida golfen utgör en risk 

för floran berörs inte. Det omnämns också hur en stig finns igenom området vilket 

är öppen för allmänheten och delvis tillgodoser behovet att göra området tillgängligt 

för fler än golfspelande.  

Tillgänglighetsfrågan kan också ses som en del i den underliggande politiska 

motsättning kring banan som i tidigare avsnitt berörts. Uppenbarligen fanns det en 

uppfattning om golfbanan som exkluderande. Denna begränsande allmänhetens 

möjlighet att tillträda naturreservatet. Vänstermanifestationen som omnämns i 

jubileumsskriften från 2006 menas ha likande avsikter som ”reclaim the streets”-

manifestationer har idag, alltså med syftet att väcka debatt om gemensamt ägnande 

och tillgänglighet till offentliga rum (Skånberg m.fl (red.) 2006, s.44). De sociala 

aspekterna av naturskydd har under hela 1900-talet successivt fått större betydelse 

och ansågs från 60-talet och framåt som lika viktiga som andra incitament. Krav på 

tillgänglighet blev allt mer betydande i hur naturskyddet skulle utformas. 

Tillgängligheten för allmänheten på Kungsmarken blev därmed en problematisk 

fråga, i synnerhet från och med att området blev naturreservat då området i större 

utsträckning kunde betraktas som allmänintresse.   

   

3.1.3 Jubileumsskrifternas vetenskapliga ton. 

 

De flesta texter i jubileumsskrifterna som behandlar mark och natur är ofta 

deskriptiva och har en tendens att lyfta fram det som är ovanligt och unikt för 

Kungsmarken ur ett vetenskapligt perspektiv. Området framhävs till exempel som 

geologiskt intressant då det ”..ligger på var sin sida om en mycket betydelsefull 

gräns mellan jordartsbildningar.” (Carserud, 1996 s.47) Huvudsakligen förklaras 

dock de biologiskt och historiskt unika värdena i området. I jubileumsskriften från 

1996 finns två förhållandevis omfattande artiklar som behandlar dessa. Dels av 

Mats Riddersporre (1996) som behandlar områdets historia som kulturlandskap och 

dels naturvårdskommitténs artikel (1996) som beskriver kommitténs arbete och de 

biologiskt intressanta värdena i området. Naturvårdskommitténs arbete berörs 

också i jubileumsskriften från 2006, om än inte i samma utsträckning. Riddersporre 

förklarar också tydligt att området, för flera discipliner är vetenskapligt intressant: 

”Kungsmarken, öster om Lund, är ett område som för ekologer och 

naturvårdare har en alldeles särskild betydelse, och där de botaniska 

värdena både har sin bakgrund i och speglar områdets 

vegetationshistoria” (Riddersporre, 1996 s.50) 

Vidare pekar också Riddersporre på områdets unika betydelse som arkeologiskt och 

kulturgeografiskt studieobjekt (ibid. 50-59). Det historiska tidigare odlade 

kulturlandskapet knyts samman med de biologiska värdena och områdets 

vegetationshistoria.  
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Dessa två är i sig unika i sitt slag och bildar tillsammans Kungsmarkens högst 

speciella karaktär. Spår av odlingslandskap från forntid och medeltid, bland annat 

de ryggade åkrarna som finns inom området, beskrivs som synnerligen intressanta 

av Riddersporre.  

Golfklubbens naturvårdskommittés artikel (1996) har huvudsakligen en 

vetenskaplig ton med fokus på de botaniska värdena och lyfter bland annat fram en 

rad unika orkidéarter som finns i markerna samt hur dessa bäst kan skyddas. 

Naturvårdskommittén omnämns ha inrättats just med syfte att – 

 ”..vetenskapligt analysera om klubbens verksamhet inverkade negativt 

på den unika floran i Kungsmarken.” (Naturvårdskommittén, 1996 

s.62) 

Det beskrivs att medvetenhet om de botaniska värdena funnits redan tidigare, bland 

annat genom botaniker som varit aktiva inom klubben. Naturvårdskommitténs 

första rapport från 1995 tycks trotts detta ha kommit som något av ett uppvaknande. 

Rapporten visade i stort att området var känsligt, men att - ”..tack vare god skötsel 

mådde floran på det hela taget utmärkt och någon försämring kunde inte påvisas.” 

(ibid. s.62) Naturvårdskommitténs arbete utmynnade även i upprättandet av en 

”grön strategi” för klubben. Det kan tänkas att en viss förskjutning i natursyn kan 

ha skett inom klubben i mitten av 90-talet. Det rådande förhållningsättet vid tiden 

kan tolkas som en anpassningsattityd vilken kan ha förstärkts kring denna tid. 

Skribenterna i jubileumsskriften från 1996 tycks dock vilja mena på att denna 

inställning har existerat redan tidigare. Genom naturvårdskommittén arbete blev 

dock områdets unika värden vetenskapligt belagda och rapporten framhävas som 

ett gott argument för att golfbanans placering på Kungsmarken är rättfärdigad och 

biologiskt hållbar.  

I tidigare avsnitt har det påvisats att det funnits ett utbrett motstånd mot golfbanan, 

främst från håll som förespråkat ett ökat naturskydd av området och menat att 

golfklubben har haft en negativ inverkan. Det har också föreslagits att golfklubbens 

förändring av natursyn har påverkats av detta motstånd samt att debatten tidigare 

tänkas ha haft vissa politiska undertoner. Vid 1996 tycks dock den dominerande 

tonen i debatten vara av en saklig och vetenskaplig karaktär. Wramner och Nygård 

lyfter också fram hur begrepp som biologisk mångfald och tankar om 

ekosystemtjänster hade kommit att ta större del i såväl den svenska som den 

internationella miljödebatten under början av 90-talet och blivit mer eller mindre 

vedertagna. Bland annat inrättades ett miljöersättningsprogram under mitten av 90-

talet igenom vilket lantbrukare fick ersättning för att avsätta mark där inte modernt 

högproducerande jordbruk skulle bedrivas utan istället användas för ”produktion av 

kollektiva nyttigheter i form av bl.a. biologisk mångfald.” (Wramner och Nygård, 

2010 s.98f., 139) Denna större förändring i den allmänna diskursen kring natur och 

naturvård hade säkerligen påverkat även Lunds akademiska golfklubb till en 

förändrad inställning. 

Upprättandet av en naturvårdskommitté och det ökade fokus på naturvården från 

golfklubbens hål som går att se i vid mitten av 1990-talet förklaras som ett uttryck 

för en vilja att jämka golfintressen och naturvårdsintressen samt en intern strävan 

att fastställa en tydlig linje för naturvårdsarbetet. Huvudsakligen framställs detta 

som ett genuint intresse för naturvårdsfrågor som kommit inifrån kubben och som 

länge funnits inom den, men klubbens ökade naturvårdsarbete kan också ses med 
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bakgrund emot konflikten om golfbanans närvaro på Kungsmarken som tycks ha 

intensifierats under 1990-talet.  Det omnämns hur arbetet utifrån den nya gröna 

strategin ”..van respekt både hos allmänhet och bland många beslutsfattare.” 

(Dahlin och Haglind, 2006 s.38) Detta kan tänkas ha varit ett av de drivande 

motiven bakom ett ökat fokus på naturvården. Att skapa en positiv bild av 

golfklubben hos allmänheten och vinna inflytande bland beslutsfattare. 

Länsstyrelsens bevarandeplan för området från 2005 hänvisar också till 

naturvårdskommitténs artikel i jubileumsskriften från 1996 för en bredare analys av 

områdets naturvärden (LS 2005 s.5). Den viktigaste frågan för golfklubben bör 

givetvis ha varit att golfbanan kunde finnas kvar på Kungsmarken. Den nya 

kraftansträngningen i naturvårdsfrågan kan, som tidigare poängterat tolkas som en 

anpassning till allt mer tilltagande krav utifrån. Som nämnt tillkom överlag nya 

perspektiv i debatten kring vård och skydd av natur under denna tid, så även kring 

kulturlandskap. Detta speglades också i miljöpolitiken. Under 90-talet tillkom ett 

ökat stöd till kulturvårdsinstaser i odlingslandskap och det svenska inträdet i EU 

1995 innebar en ökad reglering av jordbruket och vård av jordburkslandkapet.  

I Naturvårdskommitténs artikel i Jubileumskriften från 1996 betonas inledningsvis 

att Kungsmakten är ett kulturlandskap som hävdats på samma vis i århundraden och 

att det är just av denna anledning som floran är unik inom området 

(Naturvårdskommittén, 1996 s.62). Just hävden, det vill säga att området brukats 

och efterhållits på samma vis under lång tid, är central i inställningen och synen på 

ängs- och hagmarker och dess naturvärde. Som ovan nämnt lyfts också detta fram 

som viktig förklaring till Kungsmarkens särprägel. Naturvårdskommitténs artikel 

lägger stor vikt vid de botaniska värdena i området och särskilda unika arter. Dessa 

är en följd av och är även beroende av den hävd som pågått i området och som 

fortfarande bedrivs. Några större perspektiv, rörande områdets roll inom ett 

ekosystem eller som del av en ekosystemtjänst berörs dock inte i större 

utsträckning. Kungsmarken behandlas överlag som en liten ö fylld av intressanta 

och skyddsvärda objekt för botanisk och kulturhistorisk forskning. 

Omkringliggande mark eller beskrivs snarare som ett hot än som något vilket 

Kungsmarken måste fungera i symbios med. Bland de yttre hoten lyfts bland annat 

försurning fram. Även i naturvårdskommitténs artikel (1996 s.62f.) återkommer 

idén om golfbanan som en ”räddare” för området och då i synnerhet de biologiska 

värdena. Exempelvis slåtter av markerna, som omnämns som viktigt för den unika 

floran återupptogs genom golfklubbens förtjänst efter att många områden varit 

betesmark under stora delar av 1900-talet.  

Tillståndet för de biologiska värdena på Kungsmarken beskrivs aningen tvetydigt i 

naturvårdskommitténs artikel. Som ovan nämnt tas försurning och hot från 

omliggande modernt jordbruk upp vilket hotar många av de unika arterna. Floran 

omnämns dock i stort må bra enligt naturvårdskommitténs analys. Dock lyfts en rad 

förbättringar för floran fram som bland annat innebär avverkning av sly som hotar 

vissa arters fortlevnad. Det tycks finnas en ganska tydlig bild av en viss sorts natur 

som Kungsmarken ska bestå av. Utvalda typer av natur anses berättigade att bevara. 

Floran som är en följd av de unika ängsmiljöerna, hävden och det historiska 

kulturlandskapet bör bevaras. Björkar däremot, som tillkommit i samband med 

plantering på 40-talet, bör rensas bort då dessa sprider sig och ”är ett främmande 

trädslag på Kungsmarken.” Det finns också ett vetenskapligt intresse av att rensa 

bort slyn för att studera ”..hur ängsfloran kan återerövra förlorad mark.”  (ibid. s.73) 
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Att botaniska värden och skydd av unik flora har fått stort utrymme i diskussionen 

kring naturvården på Kungsmarken anknyter till en lång tradition i inställningen 

kring naturvård i Sverige. Denna förklaras enligt Ödmann m.fl. (1982 s.89f.) stäcka 

sig ända tillbaka till Carl von Linné.   

Naturvärdena på Kungsmarken är som nämnt starkt knutna till den historiska 

hävden och det krävs vård och arbete för att bevara området på det sätt man tänker 

sig att de ska se ut i jubileumsskrifterna. Inställningen tycks vara att hålla området 

i en balans. Floran är helt och fullt ett resultat av mänsklig närvaro och den 

traditionella skötsel av området som fortfarande bedrivs. De historiska värdena som 

Riddersporre omnämner vävs samman med de botaniska värdena som 

naturvårdskommittén fokuserar på. Detta kan kopplas samman med Sanglerts 

diskussion om hur gräsmarker framställts som ”en förmodern historisk natur” (2013 

s.264ff.). De ekologiska värdena kopplas samman med det människoskapade 

historiska odlingslandskapet. Liknande drag tycks gå att se i inställningen till de 

botaniska värdena i jubileumsskrifterna. Kungsmarken kan då förstås i termer av en 

historisk behållare inom vilket en specifik förmodern historisk natur ska tillåtas 

existera. Det krävs då att andra inslag, tillförda av människan eller inte, måste 

plockas bort och ersättas. Vidare förklarar Sanglert (2013 s.266) hur gräsmarker 

ibland kommit att framställas som ”förbättrad natur”. De naturliga förloppen har 

förstärkts av hävden i området och bidragit till en förhöjd biologisk mångfald. 

Liknande drag går att se i jubileumskriften från 1996 där ”förslag till förbättringar 

av floran” diskuteras. Här framträder alltså återigen den tydliga målbilden som 

tycks finnas av hur området ska se ut. Bland annat den utökade slåttern inom ett 

visst område som menats vara ängsmark i århundraden (Naturvårdskommittén 

s.73). I skötselplanen från 1989 kan en liknande strävan att anpassa området till en 

uppsatt målbild gå att se. Flera trädslag, bland annat barrträd och i synnerhet björk 

ska begränsas eller helt rensas bort (Regnéll och Larsson 1989 s.21). 

Det går inte att se några direkta romantiserande drag i hur man uttrycker sig om 

naturen i jubileumsskrifterna. Det är överlag sällan naturen värderas som vacker 

eller fridfull. Framställningen av naturen görs ofta saklig och med en vetenskaplig 

underton. Det finns dock ett fåtal exempel. Bland annat rekommenderas en 

promenad genom området – 

 ”..inte minst för att njuta av en vacker natur och en utomordentligt 

välskött golfanläggning” (Hultzén, 1996 s.43)  

Kanske det enda stället där naturen omskrivs som vacker i någon av de undersökta 

jubileumsskrifterna. Naturen på Kungsmarken omskrivs dock oftare som unik och 

då oftast utifrån just vetenskapliga premisser – ett studieobjekt. Ödmann m.fl. (1982 

s.140ff.) resonerar kring vad de menar vara en ny naturkänsla som först tog form 

under det tidiga 1900-talet där naturupplevelsen blev underkastad förnuftet och 

kunskapens villkor. Ett vetenskapligt förhållningssätt som skapar en distansering 

till naturen då denna betraktas som ett studieobjekt. Fascination för naturen kopplas 

samman med kunskap om den. Liknande drag går att se i det sättet många av 

författarna i jubileumsskrifterna förhåller sig. Kungsmarken omnämns ofta som 

intressant för just botaniker eller för just historiker som besitter en viss kunskap och 

kan därmed känna fascination och uppskattning för de unika naturvärdena i 

området. 
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3.2 Länsstyrelsens bevarandeplan 

 

Kungsmarken har sedan 1974 varit naturreservat och av riksintresse för 

kulturmiljövården. Landets länsstyrelser hade vid denna tid sedan ett antal år fått ta 

över stora delar av ansvaret för områdesskyddet och naturvården. Denna uppgift 

delades med statens naturvårdsnämnd som senare skulle komma att bli 

naturvårdverket. Naturreservaten, vilket var en skyddsform som inrättats under 60-

talet kunde variera i storlek och syfte och var därmed väldigt flexibel och vanligt 

använd. Idag är det den vanligaste formen för att skydda och vårda natur i Sverige. 

Etableringen av Kungsmarken som naturreservat är på många vis tidsenlig. 1960- 

och 70-talet präglades av ett ökat intresse för att bevara områden som var rester av 

det äldre odlingslandskapet med krav på att traditionell hävd fortfarande pågick. 

Motiven bakom att avsätta dessa marktyper som reservat var, precis som många 

andra sorter dess ekologiska värden och dess funktion som rekreationsområde. 

Intresset för skydd av ängs- och hagmarker hade dock funnits redan i början av 

seklet. Nationalparkerna Ängsö och Garphyttan som i stort är historiska 

hävdberoende odlingslandskap avsattes för skydd redan 1909 som några av landets 

första nationalparker (Sanglert, 2013 s.264; Wramner och Nygård, 2010 s.86f.). 

Flera olika naturtyper och ett antal djurarter som anses skyddsvärda finns listade i 

bevarandeplanen och själva bevarandesyftet förklaras vara att ”upprätthålla [dessa] 

naturtyper och arter i gynnsam bevarandestatus inom den biogeografiska regionen.” 

(LS 2005 s.2) Den långa traditionen av slåtter som hävd och den vegetation som är 

en följd av denna lyfts fram som kanske det mest centrala och viktigaste i 

bevarandet av området vilket gör sig gällande i bevarandemålen som presenteras i 

planen: 

”De karaktäristiska och öppna ängs- och betesmarkerna med tusenåriga 

traditioner av slåtter och/eller bete på Kungsmarken ska hävdas med 

slåtter där slåtter varit den traditionella hävden in på 1900-talet, annars 

bete med nötkreatur, häst eller får.” (LS 2005 s.3) 

De områden som är i behov av kontinuerlig hävd ska domineras av hävdgynnade 

arter och hållas fria från buskar och träd. Arter som kan tänkas konkurrera med de 

hävdgynnade arterna ska reduceras. Dessa omnämns som ”konkurrenskraftiga” 

medan de önskade arterna ofta beskrivs som utsatta. Wramner och Nygård (2010 

s.137) förklarar hur ängs- och hagmarker som kräver hävd är viktiga områden att 

skydda och vårda för att upprätthålla och skapa förutsättningar för den biologiska 

mångfalden. Dessa marktyper hyser ca hälften av alla av naturvårdsverket 

rödlistade arter. Den unika floran är, som har påvisats på flera ställen i 

undersökningen, ett återkommande tema när naturvården på Kungsmarken 

diskuteras. I skötselplanen från 1989 omnämns hur ”Kungsmarkens flora hyser ett 

ovanligt stort antal kärlväxter (över 400). Många av dessa är mycket sällsynta.” 

(Regnéll och Larsson, 1989 s.5) Idén om förbättrad natur, som påvisats även i 

jubileumsskrifterna, finns alltså att se även i bevarandeplanen. Synsättet på hur 

vilket ängs- och hagmarkerna skulle behandlas har dock varierat. I början av 1900-

talet var den gängse inställningen att dessa skulle lämnas utan mänsklig påverkan. 

Ängarna och hagarna sågs på som en naturlig del av landskapet och kopplades inte 

samman med behovet av hävd för att upprätthålla denna typ av miljö. Den ledande 

inställningen var att återskapa ett naturligt tillstånd och ge dessa områden möjlighet 
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att utvecklas fritt. Hävdens betydelse kom dock under 1930-talet att 

uppmärksammas och idag ifrågasätts inte sambandet mellan mänsklig påverkan och 

dessa marktypers biologiska värden (Wramner och Nygård s.137-128, Sanglert 

s.265). I länsstyrelsens bevarandeplan tycks detta vara den allenarådande 

inställningen, precis som i de ovan diskuterade jubileumsskrifterna.  

Länsstyrelsens bevarandeplan är huvudsakligen deskriptiv. I stort domineras 

motiven till skydd av området i av vetenskapliga incitament: 

”Idag är Kungsmarken och Maskängen naturreservat (sen 740627 

respektive 930331) genom sina stora naturvärden ur vetenskapliga, 

biologiska, kulturhistoriska och sociala aspekter.” (LS 2005 s.4) 

I beskrivningen av området lyfts i synnerhet tre olika aspekter fram som viktiga 

vilket syns i ovanstående citat. Först och främst de biologiska värdena, den unika 

floran och faunan. En kombination av hävden som varit oförändrad sedan 

medeltiden och den unika jordmånen bestående av kalkhaltig morän ”ger en för 

länet unik flora och fauna” (ibid. s.4). Sanglert (2013 s.264f.) förklarar hur den 

historiska dimensionen, alltså hävdtraditionen och frånvaron av gödsling och 

moderna jordbrukstekniker, blir viktig för tolkningen och värderingen av 

gräsmarkers ekologiska kvalitéer. I bevarandeplanen för Kungsmarken lyfts också 

jordmånen in som en värdeskapande dimension kopplat till områdets ekologiska 

kvalitéer. Jordmånen och den historiska hävden blir faktorer i förklaringen av de 

huvudsakliga värdena och incitamenten att skydda och vårda området – bevarandet 

av den unika floran och faunan.   

Den andra aspekten som påtalas är den kulturhistoriska och arkeologiska. Detta 

hänger återigen ihop med den oförändrade hävden som har inneburit att lämningar 

fredats och inte försvunnit på grund av moderniserat jordbruk och plöjning. 

Faktumet att området i stort sett varit oförändrat sedan medeltiden och den långa 

hävdtraditionen ses på som kulturhistoriska värden i sig. De fysiska lämningarna, 

bland annat de ryggade åkrarna och spår av odling från tidig järnålder samt 

stenmurar, benämns bara kortfattat. Bevarandeplanens syfte är som ovan förklarat 

att slå vakt om ett antal arter och naturtyper och historiska värden vid sidan om 

hävden saknar därmed relevans att diskutera och behandla i större utsträckning i 

bevarandeplanen. 

Det tredje är områdets betydelse för rekreation. Närheten till Lunds tätort gör att 

det till ett attraktivt strövområde. Även golfbanan lyfts här fram. Även denna aspekt 

sammanfattas kortfattat och syns inte ha någon betydelse för bevarandeplanens 

primära syfte. Till skillnad från artikeln i jubileumsskriften från 1996 som 

behandlar natur- och kulturvård diskuteras eller problematiseras inte områdets 

tillgänglighet som rekreationsområde. Det omnämns inte heller som någon risk för 

floran och faunan att området används som strövområde vilket det uttrycks en oro 

för i jubileumsskriften från 2006 (Rundquist, 2006 46ff.). Golfbanans närvaro i 

området tycks inte heller ses som något problem. I avsnittet som behandlar risker 

för området omnämns hur golfbanans fairways och utslagsplatser gödslas medan 

gödsling av övriga delar upphörde 1981. Det menas visserligen också att trotts inre 

negativ påverkan har områdets biologiska värden inte påverkats drastiskt (LS 2005 

s.8f.). Sociala aspekter av att bevara natur har långa traditioner. I 1900-talets tidiga 

diskussioner fanns dessa aspekter ofta med i argumentationen även om de inte fick 

ta plats i de uttalade motiven kring lagstiftat naturskydd förens under 1930- och 40-
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talen. (Wramner och Nygård 2010 s.35f., s.45-49). Idag finns demokratiska 

aspekter inbäddade i den generella synen på områdes- och naturvård enligt 

Wramner och Nygård (2010 s.216). Bland annat den europeiska 

landskapskonventionen som antogs år 2000 ger uttryck för hur landskapet är en 

gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar och innehar såväl sociala, kulturella, 

ekologiska, ekonomiska och estetiska värden. Att de sociala aspekterna inte berörs 

i större utsträckning, bör i huvudsak bero på att de inte lyfts fram som centrala i 

bevarandesyftet. 

Trotts att såväl sociala som kulturhistoriska aspekter omnämns ligga bakom 

inrättandet av Kungsmarken som naturreservat bör upprätthållandet av den 

biologiska mångfalden ses det starkaste motivet bakom att bevara den typ av natur 

som Kungsmarken utgörs av. I varje fall i Länsstyrelsens bevarandeplan från 2005. 

Ekosystemets mekanismer är i fokus. Sanglert (2013 s.266) problematiserar det 

gängse synsättet kring gräsmarker som kan uttydas i det material han behandlar och 

menar att relationen mellan kulturell påverkan och naturliga processer inte alltid är 

helt tydlig. Mänsklig påverkan är den utlösande faktorn till och en förutsättning för 

att denna typ av miljö ska upprätthållas och bör därmed ses som sammanflätat med 

de ”naturliga processer” som huvudsakligen fokuseras på. Sanglert menar vidare 

att otydliggörandet av människan som aktör i denna typ av miljö kan vara 

förklaringen till att de trotts allt ses på som naturliga (ibid. s.266). Liknande drag 

kan tydas i bevarandeplanen där biologiska värden och naturprocesser ställs i fokus. 

Det framgår visserligen att hävden är kopplad till mänsklig aktivitet, men detta 

framställs ofta med en tendens av att vara en lång obruten historisk process i vilket 

det mänskliga aktörskapet inte riktigt tydliggörs.  

Detta kan också ses i användandet av begreppet ”naturtyp”. De skyddsvärda 

markområdena omnämns som ”naturgräsmarker” (LS 2005 s.9). Detta används i 

bevarandeplanen på liknande sätt som Saglert (2013 s.267) reder ut och tolkar 

begreppet. Natur förekommer för att förklara även marktyper som är 

kulturpräglade. Det menas exempelvis att ”De flesta av naturtyperna på 

Kungsmarken har uppkommit genom lång tradition med ängsbruk och betesdrift.” 

(LS 2005 s.5) Distinktionen mellan vad som är natur och inte ligger snarare i 

skillnaden mellan modern och premodern användning av marken. Områden som 

inte blivit gödslade, insådda eller röjda är att betrakta som natur, trotts att dessa 

marker hävdas och använts av människor och därmed blivit påverkade av mänsklig 

närvaro. 

Den natursyn som genomsyrar bevarandeplanen kan i stort liknas med den som 

Helmfrid kallar Den sköra evighetsmaskinen. Naturen på Kungsmarken är utsatt 

och kräver aktiv vård. Yttre påverkan kan åsamka skada på den sorts natur man 

eftersträvar i området och för att förhindra detta krävs tydligt fastställda direktiv för 

skötsel baserade på vetenskaplig fakta. Vetenskapliggörandet av naturvärdena kan 

tolkas som en objektifiering av naturen och en distansering till den. Det komplexa 

ekosystemet kräver ett sakligt och vetenskapligt förhållningssätt. De positiva 

effekterna för människan av att bevara området är av vetenskapliga, biologiska, 

kulturhistoriska och sociala aspekter. Även om det inte uttrycks i bevarandeplanen 

kan denna tolkas in i en större strävan att underhålla ekosystemtjänster som i 

förlängningen bör upprätthållas främst för människans välmående. Wramner och 

Nygård (2010 s.207ff.) som diskuterar natursyn kopplat till naturvård menar att 

debatten kring ämnen ofta präglas av antropocentriska argument.  
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De menar också att natursynen i stort inom den svenska naturvårdspolitiken ligger 

närmast Helmfrids kargori Den sköra evighetsmaskinen. Från naturvårdshåll söks 

ofta vetenskapliga eller nyttobetingade argument för att stödja en inställning som i 

grunden är biocentrisk. Den gängse uppfattningen hos de flesta i Sverige och dem 

engagerade i naturvård i synnerhet är en fascination och en kärlek för naturen. Den 

ses på som något med egenvärde. Denna inställning är dock abstrakt och har en 

tydligare subjektiv tendens. Den bör därmed ses som svår att ge uttryck för i ett 

styrdokument som länsstyrelsens bevarandeplan. Vetenskapliga argument blir mer 

konkreta och är därmed lättare och mer tilltalande att använda vid beslutsfattande 

vilket kan förklara den vetenskapliga och sakliga tonen i bevarandeplanen. 

 

3.3 Skötselplanen från 1989 

 

Skötselplanen från 1989 är utarbetad av länsstyrelsen. Ett antal instanser, bland 

annat LAGK har fått yttra sig om dess utformning. I beslutet som fastställer 

skötselplanen framkommer syftet med att en ny skötselplan har utformats: 

 ”Nuvarande reservatsföreskrifter är otillräckliga för att skydda 

områdets natur- och kulturmiljövård”. (Gustafsson och Larsson, 1989 

s.1) 

Målsättningen med skötseln och vården av området i skötselplanen är i stort 

desamma som bevarandeplanens syftesbeskrivning. Att bevara områdets artrika 

flora samt ”bibehålla områdets karaktär med öppna ängs- och betesmarker genom 

bete och slåtter..” (Regnéll och Larsson, 1989 s.17) Beslutsmotiven bakom 

inrättandet av naturreservatet beskrivs dock vara såväl arkeologiska, 

markhistoriska, botaniska och sociala (ibid. s.1). 

Skötselplanen, likt såväl bevarandeplanen från 2005 och stora delar av 

jubileumsskrifterna är deskriptiv och har en genomgående vetenskaplig ton. Precis 

som jubileumsskrifterna förklarar har området uppmärksammats av botaniker 

tidigt. Beskrivning av floran får stort utrymme i skötselplanen. Bete och slåtter lyfts 

här, precis som i de andra källorna fram som betydande. Variationen i flora relateras 

i stort till hur olika delar av området hävdas. Området omnämns karaktäriseras av 

”kulturpräglad naturmark” (ibid. s.3). Natur används alltså som beskrivning även 

för kulturpräglade marker, på samma vis som går att se i Länsstyrelsens 

bevarandeplan från 2005.  

Floran omskrivs och värderas i vad som kan ses som en historisk dimension. Den 

hotade växten humlesuga menas tillexempel vara en av de tidigast belagda i den 

skandinaviska botaniska litteraturen. Den ska ha uppmärksammats redan år 1533 

och menas också finnas nämnd i botanisk litteratur från 1700-talet med troliga 

kopplingar till Kungsmarken (ibid. s.5). På initiativ av Skånes naturskyddsförening 

blev denna växt år 1942 också ”fridlyst som naturvårdsminne” på Kungsmarken 

(ibid. s.57). Floran framställs här som en del av Kungsmarkens långa historiska 

kontinuitet. Samma unika växt som kan betraktas på områdets ängar idag fanns där 

under 1700-talet och kanske till och med på 1500-talet på grund av den oförändrade 

hävden. Denna historiska framställning av floran kan i sig tolkas som latent 

argument för varför området ska skyddas och vårdas.  
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Slåtter omnämns som önskvärt inom vissa områden ur vetenskaplig och 

kulturhistorisk synvinkel. Viktigast är dock att slåtter bedrivs för floran. (ibid. 

s.20f.) Trots den överlag sakliga och vetenskapliga tonen förklaras faktiskt ett 

område en ”..vackert utbildad högörtsäng med stora mängder smörbollar och 

krissla” (ibid. s.4) Detta är ett av få ställen i något av materialen där ett estetiskt 

naturvärde ges uttryck för.  

Till skillnad från Länsstyrelsens bevarandeplan från 2005 och i stor utsträckning 

också jubileumsskrifterna används värdeladdade uttryck oftare i skötselplanen från 

1989. Betesmarker omnämns bland annat ha ”..torkat upp på ett beklagligt [min 

kursivering] vis.” (ibid. s.11) Inställningen till golfbanan och golfklubbens arbete 

kan tolkas som aningen mer negativ i 1989 års skötselplan i jämförelse med den 

ytterst neutrala tonen i Bevarandeplanen från 2005 där golfbanan bara nämns i 

korthet. Detta går att se i det nedanstående citatet: 

”Tyvärr har emellertid övningsfältet vid järnvägen tillkommit. 

Dessutom har man inte mäktat hålla alla ängar i skick […]. De botaniskt 

värdefullaste partierna mellan banorna öster om bäcken har däremot 

uppenbarligen sköts med omsorg.” (Gustafsson och Larsson, 1989 s.12) 

Golfklubben omnämns ha upprättat detta övningsfält på mark de i avtalet från 1954 

inte fått sig tilldelat från universitetet. Marken varpå detta ligger har tillkommit i 

senare överenskommelser. Ett område som överhuvudtaget inte tilldelats 

golfklubben menas också användas som utslagsplats (ibid. s.16). Skötselplanen 

anmärker också på att avsevärda mängder växtnäringsämnen medföljer vid 

bevattning av greener och utslagsplatser. Gödslingen av de största delarna har dock 

upphört sedan ett antal år tillbaka (ibid. s.15). 

Sociala aspekter av Kungsmarken som skyddat område berörs på ett helt annat vis 

i skötselplanen i kontrast till bevarandeplanen (2005). Områdets kommunikationer 

redogörs för och närheten till regionens större tätorter omnämns. Även 

serviceanordningar för allmänheten tas upp. Tillgängligheten och möjligheterna att 

röra sig fritt inom området menas vara ”..begränsade och upplevs av många som 

obetydliga.” (ibid. s.12) Detta omnämns bero på golfbanan. Riktlinjer för betesdjur 

inom området tar också allmänhetens möjligheter till att ströva i området med i 

beräkningarna (ibid. s19f.). Åtgärder för att göra området mer tillgängligt för 

allmänheten finns också i länsstyrelsens beslut om reservatbildnigen 1974. 

Allmänhetens tillträde till området ska enligt beslutet underlättas med enklast 

möjliga medel och motsättningar mellan golfspelare och övrig allmänhet ska 

förebyggas genom exempelvis markerade stigar. Reservatföreskrifterna ska dock 

inte utgöra något hinder för golfbanan. 

Tillgängligheten kopplas samman med de stora vetenskapliga och kulturhistoriska 

värdena i området. Dessa värden lyfts fram som intressen för allmänheten och just 

stigar omnämns som en bra lösning för att tillgodose dessa behov. Stigar blir också 

ett led i att undvika motsättningar mellan golfspel och strövande i området. Om 

dessa dras på ett lämpligt vis ”..kommer förhoppningsvis endast de mest 

entusiastiska botanisterna ha anledning att söka sig in bland golfbanorna.” (ibid. 

s.53) 
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4. Resultat och slutsatser 

Det har funnits en konflikt kring golfbanans närvaro inom naturreservatet 

Kungsmarken. Detta framträder i synnerhet i LAGK:s jubileumsskrifter, vilket har 

visats på in denna undersökning. Med utgångspunkt i denna konflikt går det att 

uttolka vissa motiv i LAGK:s argumentation och inställning till naturvården på 

Kungsmarken. Som påpekat bör golfklubbens starkaste drivkraft ha varit att säkra 

golfbanans långsiktiga närvaro på Kungsmarken. 

Detta oberoende av vilken hållning man faktiskt haft till naturvården. Deras 

hållning i diskussionerna blir därmed svår att se som opartisk. Att säkra golfbanans 

långsiktiga närvaro kan alltså tolkas som det bakomliggande motivet till hur natur 

och naturvård skildras och skrivs om i jubileumsskrifterna. 

Dessa motsättningar kan delvis tolkas in i en underliggande politisk diskussion av 

tydlig höger-vänsterkaraktär där golfklubben och golfbanan representerar 

högersidan och en borgerlig-konservativ utgångspunkt. Denna diskussion bör 

huvudsakligen ha handlat om allmänhetens tillgänglighet till Kungsmarken där 

golfbanan i ett vänsterperspektiv kan ses som exkluderande och ett begränsande av 

tillgängligheten i området. Kungsmarken kan, sett från detta perspektiv, bara 

användas för golfspelande och då huvudsakligen av den begränsade grupp som 

utgörs av golfklubbens medlemmar. Detta faller inte inom ramen för idén om ett 

naturreservat som allmänhetens gemensamma intresse och tillgång som därmed alla 

ska ha rätten att använda. 

Det går att se en diskurs med fokus kring sociala dimensioner av naturskydd i det 

undersökta materialet. Detta framträder som påvisat tydligast i skötselplanen från 

1989 och jubileumsskrifterna där tillgänglighet, friluftsliv, rekreation och 

strövstigar diskuteras. Störst utrymme tar detta i skötselplanen där målsättningar 

sätts upp och förslag ges för att öka allmänhetens möjligheter att använda sig av 

området. Kungsmarkens natur och dess roll som naturreservat ses alltså ha sociala 

värden. Ett av syftena med att bevara området blir att ta tillvara på dessa värden. 

Golfbanan och golfandet i sig kan också ses inrymmas i denna diskurs. Som 

redovisat framställs golfandet på Kungsmarken i jubileumsskrifternas 

historieskrivningar som en logisk utvecklig i tillvaratagandet av dessa värden. 

Golfsporten förklaras också i stor utsträckning som en ”naturnära” sport i 

jubileumskrifterna och Kungsmarken och dess natur förklaras vara väl lämpad för 

golf. Redan vid 1900-talets början sågs potentialen i att bevara och använda 

Kungsmarken för friluftsaktiviteter och sedermera de ”naturliga” förutsättningarna 

för golf. Denna idé tycks råda även när jubileumsskriften 1996 skrivs. Golfbanan 

framställs som ett bra sätt att ta tillvara på dessa sociala värden av naturen på 

Kungsmarken. I förlängningen också det bästa sättet för att samtidigt även ta hänsyn 

till områdets ekologiska och botaniska värden. Denna diskurs, som kretar kring 

Kungsmarkens sociala värden och hur området ska användas passas lättast in inom 

vad Carolan förklarar som det sociokulturella förhållningssättet till natur. 

Föreställningen om vad Kungsmarken och ett naturreservat är styrs inom denna 

diskurs i stort av en idé om natur som en tillgång för människan att använda för sitt 

eget välmående – då inte sett som en ekosystemtjänst, utan för rekreation. Kanske 

finns i grunden till och med en mer abstrakt idé om ett människligt behov av att 

komma i kontakt med naturen. 
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Den huvudsakliga diskussionen och vad som bör tolkas som den stora tvistefrågan 

vad gäller golfbanan är dock dess eventuella påverkan på de unika biologiska och 

botaniska värdena i området. Områdets unika flora är det värde som tycks ses som 

absolut viktigast. I samtliga undersökta källor beskrivs floran och varför den är unik 

mest ingående av de värden man ser i Kungsmarken. Det råder i stort sett koncensus 

om att områdets flora, vilket är ett resultat av den långa obrutna hävden, är unik i 

samtliga undersökta källor. 

Tvistefrågan om huruvida golfbanan påverkar floran är svårare att placera in i den 

politiska dimension som tillgänglighetsfrågan på ett tydligt vis går att göra. 

Diskussion om floran tycks snarare vara huvudsakligen av vetenskaplig karaktär. 

Som påvisat behandlas floran, så gott som genomgående och i samtliga källor med 

en viss vetenskaplig objektiv distans. I bevarandeplanen från 2005 och 

skötselplanen från 1989, vilka är myndighetsdokument är denna sakliga och 

vetenskapliga ton kanske inte så anmärkningsvärd. Från naturvårdshåll är det, som 

tidigare påtalat vanligt att söka nyttobetingade och vetenskapliga argument enligt 

Wramner och Nygård (2010 s.208). Dessa dokument sammanfaller också med att 

begreppet biologisk mångfald började användas allt mer inom miljövården vilket 

kan förklara fokuseringen på floran och de biologiska värdena. Som underlag för 

beslutsfattande bör konkreta naturvetenskapliga argument baserade på empirisk 

forskning ses som lättare att utgå ifrån. Att exempelvis en viss orkidéart är hotad 

går att påvisa i en vetenskaplig rapport samtidigt som aspekter som områdets 

tillgänglighet eller etiska spörsmål kring att skydda natur är svårare att på ett 

konkret vis fastställa och uttrycka i denna typ av sakliga dokument. De 

naturvetenskapliga argumenten får ta störst plats även om det skulle kunna tänkas 

att det från beslutsfattande håll också finns andra incitament för att bevara området. 

Utifrån Carolans resonemang kring förståelse av natur går det att säga att det 

biofysiska förhållningssättet i meningsskapande av naturen här kan ses ha ett 

övertag. Att Kungsmarken är unikt och måste bevaras kan påvisas på 

naturvetenskapliga grunder. Helhetsförståelsen kring Kungsmarken och dess unika 

värden skapas alltså här huvudsakligen inom det biofysiska förhållningssättet. 

Såväl bevarandeplanen som skötselplanen styrs i stort av föreställningen om 

biologisk mångfald – en föreställning som kan ses sprungen ur ett 

naturvetenskapligt förhållningssätt och en insikt om naturen som ett komplicerat 

system. De övergripande motiven i dessa dokument är att skapa förutsättningar för 

och bibehålla denna biologiska mångfald vilket är ett resultat av en övervägande 

biofysisk förståelse av natur. 

Naturskildringarna i Jubileumsskrifterna är vid första anblick aningen förbryllande. 

Med tanke på den genre dessa skrifter ingår i skulle man kunna förvända sig att 

utrymme ges till romantiserande naturskildringar som i högre grad behandlar 

estetiska naturvärden. Som påvisat saknas i princip dessa sorters naturskildringar 

helt och texterna domineras av ett sakligt innehåll. Den i allmänhet vetenskapliga 

tonen i jubileumsskrifterna och sättet på vilket man framhäver den unika floran, i 

synnerhet i jubileumsskriften ifrån 1996, kan tolkas som en strategi. Det går som 

nämnt att skönja en viss kritik av golfklubbens insatser för naturvården i 

skötselplanen från 1989. Denna upprättades också för att tidigare skötselföreskrifter 

ansetts otillräckliga. I syfte att vinna inflytande i diskussionen om banan intog 

golfklubben – kanske medvetet - en vetenskaplig hållning. Detta för att närma sig 

samma sakliga biofysiska meningsskapande kring natur som dominerar hos den 
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beslutsfattande myndigheten - Länsstyrelsen. De krafttag som görs i 

naturvårdsfrågan från golfklubbens håll i mitten av 1990-talet - upprättandet av en 

naturvårdskommitté och en grön strategi – kan ses som ett sätt att från golfklubbens 

håll ta initiativ i och styra diskussionen om naturvården på Kungsmarken. Genom 

att framhäva sig själva som auktoritet i frågan om florans status – vilket man också 

tycks bli, som nämnt hänvisas det i bevarandeplanen från 2005 till 

naturvårdskommitténs rapporter – får golfklubben ett annat utrymme att sätta 

agendan i diskussionen. Man får därmed utrymme att styra bort den större debatten 

om golfbanans ”vara eller icke vara” från frågorna om allmänhetens tillgänglighet 

i området emot ett vetenskapligt fokus på floran. 

Frågan om användandet och tillgängligheten i området kan ses som betydligt 

känsligare och rymmer en diskussion som har tydligare ideologiska och politiska 

undertoner. I denna diskussion kan det tänkas ha varit svårare att ta initiativ från 

golfklubbens sida. Istället blir diskussionen kring naturvården på Kungsmarken av 

mer praktiskt karaktär vilket passar golfklubbens självbild som områdets förvaltare 

bättre.  

I jubileumsskriften från 2006, när golfbanans närvaro på Kungsmarken är 

långsiktigt säkrad, får inte naturvården och Kungsmarkens unika värden lika stort 

utrymme. Naturvårdskommitténs arbete omnämns ha fallit ut väl och bibehålls. 

Golfklubben har 2006 inte samma behov av att framhäva sitt arbete för naturvården 

på Kungsmarken då deras tidigare huvudsakliga motiv - att långsiktigt säkra 

golfbanan – inte längre är aktuellt.  

Överlag tycks man, i samtliga källor, föreställa sig Kungsmarken som just natur. 

Dock som en sorts människans natur vilket syns i den sociala diskurs kring 

naturvård som tidigare har beskrivits. Det framgår inte några tvivel i 

jubileumsskrifterna eller skötselplanen från 1989 om att området på något vis ska 

användas. Då inte som någon råvaruresurs, utan som en plats dit Lundabor kan 

komma och ”besöka” naturen och använda för aktiviteter som förutsätter obebyggd 

mark som inte används för ekonomiska incitament som modernt jordbruk. Naturens 

sociala värden skapas genom att den används, dock måste naturens ”egna villkor” 

också tas med i beräkningen. Användandet av naturen måste ske på ett hållbart och 

planerat vis. Detta kan tolkas som en natursyn som påminner om den 

anpassningsattityd som Johannisson förklarar och ligger närmast den natursyn 

Helmfrid kallar för den sköra evighetsmaskinen. Inställningen kan ses om 

antropocentrisk, med de mänskliga behoven av att använda naturen för rekreation 

som fokus.  

Ett centralt tema som också går att se i samtliga källor är idén om att naturen måste 

förvaltas. I såväl bevarandeplanen, skötselplanen som jubileumskrifterna görs det 

tydligt att bevarandet av Kungsmarkens unika naturvärden kräver mänskliga 

insatser. Den bestämda målbild av hur naturen i Kungsmarken ska se ut klarar 

naturen inte själv av att nå upp till. Denna förvaltningstanke kan ses som en del av 

en idéhistorisk tradition i inställningen till natur. Både Thomas (1988) och Helmfrid 

(2007) härleder denna idétradition från kristendomens föreställning om naturen som 

skapad för människan. Därmed har människan rätt att nyttja den såsom passar henne 

bäst men också en plikt att förvalta den. 

I samtliga undersökta källor finns, som påpekat en tydlig målbild av hur naturen på 

Kungsmarken ska se ut. Hävdens centrala roll för de botaniska värdena lyfts i 
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synnerhet fram. Likt Sanglert (2013) förklarar tycks den typ av hävdberoende ängs- 

och gräslandskap som Kungsmarken utgörs av tolkas som ett landskap i ett läge 

mellan natur och kultur. Det huvudsakliga motivet bakom at bevara området bör 

dock ses finnas inom naturens sfär - bevara den unika floran och den biologiska 

mångfalden. De förhållanden som finns på Kungsmarken och de ovanliga 

biologiska värdena, vilka kan ses kategoriseras som natur i källorna, skapas dock 

igenom ett långt obrutet mänskligt aktörskap. Målbilden kan tolkas som ett försök 

att skapa ett avgränsat rum där förutsättningar ska anpassas och återskapas och 

sedan hållas i balans huvudsakligen för att passa dessa biologiska värden. Samtidigt 

blir detta rum också värdeskapande i en kulturhistorisk kontext – som en del i en 

lång kontinuitet av obruten hävd. 

Kungsmarken blir i detta sammanhang också ett historiskt objekt med ett särpräglat 

äldre landskap som tydligt skiljer sig ifrån det omkringliggande moderna 

jordbrukslandskapet.   

Även den vetenskapliga diskursen kring naturen och naturvården på Kungsmarken 

faller i stort inom den sköna evighetsmaskinen. För att kunna förvalta de ekologiska 

värdena på Kungsmarken och kanske till och med förbättra förutsättningarna för 

dem krävs kunskap och förnuft. Vetenskapliga incitament till naturskydd går också 

långt tillbaka och fanns med redan i den tidiga diskussionen om ämnet vid förra 

sekelskiftet. Vetenskapliggörandet av naturen i sig är en idétradition som kan 

härledas till upplysningstiden. Författarna till samtliga källor anser sig 

uppenbarligen också kapabla att kunna dra adekvata slutsatser och göra värderingar 

gällande Kungsmarkens tillstånd. Från golfklubbens perspektiv blir det med denna 

vetenskapliga hållning möjligt att förvalta området unika värden på bästa sätt utan 

att behöva ge upp golfverksamheten. Målsättningarna som finns att se i 

bevarandeplanen och skötselplanen som kretsar kring biologisk mångfald blir en 

del av ett systeminriktat perspektiv på naturen och dess komplexitet som kräver 

vetenskapliga tillvägagångssätt för att förklara och förstå. Kungsmarkens 

vetenskapliga värden framställs också som egenvärden i sig vilket gör sig tydligt i 

skötselplanen från 1989 där dessa tas med i resonemanget kring målsättningar för 

rekreation och friluftsliv i området och i Golfklubbens annons som tidigare 

redogjorts för dör dessa värden används som argument för att komma och spela golf 

på Kungsmarken. 
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5. Sammanfattning 

Denna undersökning har i huvudsak kretsat kring natur, ett ord som kan ha flera 

betydelser och definieras på många olika vis. Jag har med denna studie haft för 

avsikt att närmade ta reda på hur natur skildras, förklaras och värderas i text. Genom 

att studera framställningar av natur kan det gå att skönja övergripande natursyner, 

alltså hur tankegångar, känslor och värderingar av natur ser ut. Undersökningens 

syfte har varit att studera och uttyda dessa natursyner utifrån material som 

behandlar naturreservatet Kungsmarken utanför Lund. För att definiera natursyn 

har jag huvudsakligen utgått från Hillevi Helmfrids tre övergripande kategorier av 

detta begrepp. Uppsatsens metod har utgjorts av en kvalitativ textanalys med mål 

att uttyda diskurser och natursyner i det undersökta materialet. Det undersökta 

materialet har utgjorts av dokument från länsstyrelsen och Lunds akademiska 

golfklubbs jubileumsskrifter. 

Uppsatsen har haft sina teoretiska utgångser i den kritiska realismen och dess 

antagande om att det finns en skillnad mellan verkligheten och de kunskapsanspråk 

vi gör på den. Utifrån den kritiska realismen har Sociologen Michael S. Carolan 

utvecklat en modell för förståelse kring natur. Carolan delar upp förhållningsätt till 

natur i det sociokulturella och det biofysiska vilket tillsammans skapar en 

”biologisk helhet” som utgör själva förståelsen av natur. Denna modell används 

som utgångspunkt i denna uppsats. 

Resultatet av undersökningen visar i stort ett fokus på Kungsmarkens biologiska 

värden i framställningen av natur i materialet. Tonen i naturskildringarna är överlag 

vetenskaplig. Detta vetenskapliga sätt att framställa natur kan från Lunds 

akademiska golfklubb tolkas som en strategi i syfte att sätta agendan i den tidigare 

debatten kring markanvändandet på Kungsmarken. Den natursyn som går att se i 

materialet ligger närmast den som Helmfrid kallar den den sköna evighetsmaskinen. 

Ett överlag antropocentriskt sätt att se på naturen dominerat av förnuftstänkande, 

men med förståelse för naturens begränsningar och en insikt om människans 

beroendeställning till den. 
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