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Biologiskt kulturarv 
– växande historia
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Biologiskt kulturarv berättar en historia med 
människan som aktör. Eftersom berättelsen för-

medlas av någonting levande ligger det i sakens 
natur att ett biologiskt kulturarv befinner sig i stän-
dig förändring – det kan vara kortlivat men det kan 
också fortleva i århundraden, kanske i årtusenden. 
Berättelsen kan ibland vara tydlig och uppenbar för 
alla, men den är i många fall otydlig och svårtolkad. 

Kunskapen om biologiskt kulturarv är relativt ny 
och det finns mycket mer att upptäcka. Det handlar 
alltså i dubbel bemärkelse om historia som växer.

Denna broschyr är tänkt att vara ett underlag och 
en inspirationskälla för alla som arbetar med och 
intresserar sig för den levande delen av kulturarvet. 

Naturen har alltid varit grunden för människans 
överlevnad på jorden. Vi har i alla tider använt den 
och därmed även – medvetet eller omedvetet – 
påverkat den. Denna påverkan har lämnat spår som 
kan läsas även efter att själva bruket upphört. Växt- 
och djurarter, naturtyper och landskap som har 
gynnats av nyttjandet kan berätta om hur männis-
kan har levt och verkat. 

Biologiskt kulturarv uppfattas ibland felaktigt 
som synonymt med biologiskt mångfald. Biolo-
gisk mångfald omfattar all variationsrikedom bland 
levande organismer medan biologiskt kultur arv 
är den del av den biologiska mång falden som är 
resultat av människans aktiva  brukande och som 
därmed berättar något om människan.

Riksantikvarieämbetets definition av biologiskt kulturarv
”Det biologiska kulturarvet utgörs av ekosystem, naturtyper och 
arter som uppstått, utvecklats eller gynnats genom människans 
nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlevnad och utveck-
ling förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel.”

Vad är biologiskt kulturarv?
Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. Allt från enskilda trädindivider till 
hela landskap kan förmedla historier om människans närvaro. Nu växer kunskapen om 
hur dessa spår ska tolkas och om vilken nytta de kan göra.

Foto omslag: Fabian Mebus. Foto motstående sida och ovan: Tommy Lennartsson. 
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Ovan fr. v.: Mölnbacka skogsäpple hittades i Värmland vid mitten av 1800-talet. Bilden är från klonarkivet på Alntorps ö. 
Foto: Tommy Lennartsson.
Askens växtsätt visar att den första hamlingen upphörde. Nästa omgång hamling flyttades upp i kronan. Foto: Tommy Lennartsson.
Gullvivan är en av många tidigblommande växter. Den hinner sätta frö om hävden sker tillräckligt sent, ungefär i mitten av juli. 
Foto: Ann Westin.
Jordbruk har skapat öppningar med åkrar, ängar och betesmarker i skogslandskapet. Foto: Fabian Mebus.
Motstående sida: En ekhage som betats under lång tid och där träden fått växa upp ljust och utveckla stora kronor. 
Foto: Tommy Lennartsson.

Från det lilla till det stora
Det biologiska kulturarvet kan studeras på  olika nivåer och i olika skalor. Allt från äppel-
sorters smak och färg till karaktären i hela landskaps avsnitt har formats av människan.

Egenskaper Människan har på olika sätt påverkat 
växt- och djurarters arvsmassa. Det kan handla om 
att särskilda egenskaper hos en frukt eller grönsak 
har prioriterats genom metodiskt urval. Ett annat 
exempel är ängsväxter som börjat blomma tidigare 
på säsongen på grund av det oavsiktliga urval som 
den återkommande slåttern inneburit.

Individer Enskilda träd och buskar har formats 
av människan. Exempel är ett hamlat lövträd eller 
beskurna träd i en allé.

Arter Mänskligt nyttjande har gynnat  speciella 
arter, antingen genom aktiv inplantering eller 
genom att man skapat livsmiljöer där vilda arter 
trivs. Exempel är förekomster av gullvivor i gamla 
slåtterängar och betesbackar.

Naturtyper Hela naturtyper har formats eller upp-
kommit genom tidigare bruk. Exempel är ljunghe-
dar, ekhagar och strandängar.

Landskap Olika naturtyper bygger tillsammans 
upp brukningspräglade landskap.
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Det finns många slags biologiskt kulturarv. Gran-
planteringar, parker och strandängar är alla natur-
typer som berättar om människans närvaro. Men 
allt kan inte och behöver inte prioriteras. Medan 
både parker och strandängar riskerar att försvinna 
finns det ännu gott om granplanteringar. En gran-
plantering eller en energiskog går fort att anläg-
ga och är relativt artfattig. En strandäng rymmer 
däremot en mångfald av arter och kan ha behövt 
hundratals år av slåtter och bete för att utvecklas. 
En viktig aspekt i prioriteringen är hotbilden. Myck-
et tyder på att det småskaliga brukandets biologis-
ka kulturarv är på väg att försvinna. Spår efter mer 
eller mindre glömda verksamheter kan raderas för 
all framtid – som ristningar i träden i fäbodskogen, 
spår efter betesskador på träd och flerstammiga 
socklar efter stubbskottsbruk. 

Prioritera det hotade

Ovan: Gamla stubbskottsträd, som denna sälg vid en  fäbod, 
dör relativt snabbt när de inte längre beskärs och när skogen 
omkring dem sluter sig. Med trädens försvinnande raderas 
inte bara stora biologiska värden utan också spåren efter en 
markanvändning som varit  mycket utbredd i stora delar av 
landet. Foto: Tommy Lennartsson.

T. h.: Förekomster av enskilda växtarter kan vara både rika  
på historisk information och vackra att se på.  
Foto: Tommy Lennartsson.

Motstående sida: Ännu står huset på bilden kvar, men långt 
efter att huset har försvunnit kan syrenerna visa vägen till en 
gammal boplats. Foto: Rikard Sohlenius.
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För en hållbar hushållning med naturresurser är 
det väsentligt att sträva efter ett helhetsperspek-
tiv på landskapet. Ett viktigt steg mot helhetstänk-
ande kring miljö, landskap, samhälle och kultur är 
att uppmärksamma och arbeta med den levande 
delen av kulturmiljön – det biologiska kulturarvet. 
Det består alltid av både en biologisk och en his-
torisk dimension. Det behövs därför kunskap och 
förståelse för både de biologiska och de  kulturella 
processer som skapar, vidmakthåller eller bryter 
ner det biologiska kulturarvet. För att tolka bio-
logiskt kulturarv och hitta dess historier behöver 

En brygga mellan natur och kultur
man ofta granska både humanistisk och naturve-
tenskaplig kunskap från nya vinklar och med nya 
frågor. Historisk kunskap tolkas med ekologiska 
glasögon och vice versa i en tvärvetenskaplig dia-
log. Biologiskt kulturarv hanteras i dag av många 
 olika aktörer, vilket gör att behovet av att arbeta 
tillsammans ökar. Det finns en stor potential i ett 
gränsöverskridande förhållningssätt och många 
landskapsfrågor skulle gynnas av ett bredare syn-
sätt. Begreppet biologiskt kulturarv och dess inne-
börd behövs för en ökad samsyn och kan fungera 
som en brygga mellan natur och kultur.



8

Det biologiska 
kulturarvets nytta 
Begreppet biologiskt kulturarv bidrar till att synlig-
göra den del av människans historia som kan utlä-
sas i växter och djur. Det bidrar också till att syn-
liggöra hur människan skapat förutsättningar för 
landskapets biologiska mångfald – och hur fortsatt 
brukande behövs för att bevara mångfalden.

När man börjar använda begreppet biologiskt 
kulturarv kan nya lösningar och nya frågor bli syn-
liga. Det biologiska kulturarvet är också en kun-
skapskälla som kompletterar annan humanistisk 
eller naturvetenskaplig information, i både forsk-
ning och tillämpat arbete.

Biologiskt kulturarv är resultatet av människans 
möte med det levande i naturen. Genom att för-
stå detta möte kan vi förklara det vi ser i landskapet 
och visa vad som behövs för att samförvalta olika 
värden i landskapet. 
Exempel: När det levande och det icke-levande 
kultur arvet (till exempel byggnader och fornläm-
ningar) kombineras tecknas en rik bild av platsens 
historia, och det blir lättare att visa vad som behövs 
för att samförvalta olika värden i landskapet.

Biologiskt kulturarv är ett av flera redskap för att 
analysera och förmedla olika historiska skeenden 
och samhällets framväxt. Det kan få stor betydelse 
för information till exempel i skyddade områden. 
Det kan också underlätta dialogen mellan myndig-
heter och lokalsamhällen. 
Exempel: Fäbodvallen fylls steg för steg med berät-
telser när vi vidgar perspektiven från byggnader 
och åkerytor till markflora, betesformade träd och 
det omgivande skogslandskapet.

Foto: Tommy Lennartsson.
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Biologiskt kulturarv berättar om landskap och 
brukningsformer som är fattiga på andra spår och 
källmaterial, som fjäll, myrmarker, bete och slåtter. 
Exempel: Vi vet mycket lite om sambanden mellan 
människans nyttjande och naturtyperna i fjällen. 
Om kunskaper om historia och ekologi kombineras 
med renskötarnas berättelser kan det biologiska 
kulturarvet synliggöras och landskapet fyllas med 
nya innebörder.

Biologiskt kulturarv är ett källmaterial som kan 
berätta historier som saknas i historiska källor och 
det icke-levande kulturarvet. Det biologiska kultur-
arvet kan ibland vara den pusselbit som saknas för 
att kunna förstå och tolka ett historiskt skeende. 
Exempel: Vägar, stängsel och bebyggelse är håll-
punkter i tolkningen av kulturlandskapet. Men 
för att fylla de omgivande markerna med innehåll 
behöver vi det biologiska kulturarvet.

Kulturmiljövården behöver kunskapen om biolo-
giskt kulturarv i skyddade områden för att hitta de 
skötselformer som bäst bevarar och utvecklar ett 
områdes innehåll av historia. Det biologiska är ofta 
en lika viktig del av områdets historia som byggna-
der eller forn- och kulturlämningar. 
Exempel: Hässjestörar och rösen visar huvuddragen 
i hur markerna nyttjats. Men flora och annat biolo-
giskt kulturarv på platsen är avgörande för att kun-
na förstå detaljerna i nyttjandet och för att kunna 
utforma framtida skötselåtgärder.

Foto: Tommy Lennartsson.
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Naturvården behöver de historier som det bio-
logiska kulturarvet bär på. För att kunna bevara 
och sköta arter och naturtyper behöver vi veta hur 
landskapets biologiska mångfald formats av både 
människan och de naturliga processerna. Artbe-
varande kräver ofta mycket mer detaljerad kun-
skap om det historiska brukandet än vad man hit-
tills varit medveten om. Schabloniserad naturvård 
av traditionellt snitt kan i värsta fall bidra till att säll-
synta arter minskar eller försvinner. 
Exempel: Mnemosynefjärilen är en hotad art som 
räddades i Uppland tack vare att man koppla-
de ihop kunskap om arten med platsens histo-
ria. Dessutom gynnades många andra arter av den 
skötsel som skräddarsytts för fjärilen. 

Beslutsfattare och handläggare behöver kun-
skapen om biologiskt kulturarv för att kunna 
ut forma och tillämpa styrmedel för att  bevara 
 landskapets historiska och biologiska innehåll, 
exempelvis landsbygdsprogrammets regelverk. 
Exempel: Biologiskt kulturarv kan synliggöra viktiga 
detaljer i hävdregimer och kan till exempel ge kun-
skap om traditionella betestider, sent betespåsläpp 
eller hävdfria år. Eftersom många arter är beroende 
av att den traditionella hävdregimen upprätthålls 
behöver sådana hävdregimer speciellt uppmärk-
sammas i regelverken. Kattfot finns i torra betes-
marker och kan dröja sig kvar länge efter det att 
hävden upphört.

Foto: Tommy Lennartsson.
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Hållbart nyttjande av 
naturresurser
Såväl samhället som den enskilde måste bidra till 
att göra nyttjande av naturresurser mer uthålligt än 
vad som är fallet idag. Att åstadkomma uthållighet 
kräver kombinationer av bland annat nya förhåll-
ningssätt och tekniska lösningar, bådadera hjälp-
ta av kunskap om hur man tidigare använt sig av 
naturen (traditionell kunskap). Vårt samlade gene-
tiska kapital av odlad mångfald kan få stor framtida 
betydelse, inte minst i ett förändrat klimat. 

Vård av parker och 
trädgårdar
Parker, alléer, trädgårdar och kyrkogårdar är ett 
arkitektoniskt medvetet anlagt biologiskt kultur-
arv. Såväl offentliga som privata sådana miljöer 
nedrustades ofta under 1960- och 1970-talet och 
kunskapen om hur de bör vårdas har ibland gått 
förlorad. Under senare år har intresset emellertid 
ökat och det finns i dag en stor efterfrågan på kun-
skap om hur dessa anläggningar ska hanteras. Det 
biologiska kulturarvet är här en avgörande del av 
det nödvändiga källmaterialet. 

Överst: Slåtterhö gavs förr till hästar och oxar för att få dragkraft 
på åkrar och till transporter. Rössjöholm, Skåne 1908. 
Foto: Svenska T uristföreningen. Nordiska museets arkiv (pd).

Mitten: Idag kan samma slags hö ge fordons bränsle via en bio -
gas anläggning. Biogasanläggningen i Örebro samt Tysslingens 
strandängar. Foto: Tommy Lennartsson.

Nederst: Så länge de gamla träden sköts i parker och på kyrko -
gårdar är de en rik historisk kunskapskälla. De har därtill stora 
biologiska värden eftersom de är livsmiljö för en mångfald av 
andra arter. Foto: Leif Green.
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Lagrum
Biologiskt kulturarv är ett relativt nytt begrepp 
som ännu inte hittat in i lagtexterna, vilket inte 
utesluter att det omfattas av lagstiftningens vidare 
begrepp som miljö, kulturmiljö och landskap.

Biologiskt kulturarv är per definition något 
 levande och omfattas därför endast delvis av 
kultur miljölagen. Lagen berör biologiskt kulturarv 
om  växter ingår i de anläggningar – parker, kyrko-
tomter, kyrko gårdar och fornlämningar – som ges 
skydd genom kulturmiljölagen. Natur, parker och 
trädgårdar som också omfattar biologiskt kulturarv 
ges ett visst skydd genom planbestämmelser i 
plan- och bygglagen. De flesta alléer är automatiskt 
skyddade genom det generella biotopskyddet i 
miljöbalken. Miljöbalken reglerar skydd och föränd-

ringar av natur- och kulturmiljöer men nämner inte 
uttryckligen biologiskt kulturarv. Mycket av det bio-
logiska kulturarvet i skogen, exempelvis hamlade 
träd, gamla vårdträd, trädristningar med mera 
– skyddas av skogsvårdslagens hänsynsparagrafer.

Politik
Det biologiska kulturarvet betonas såväl direkt som 
indirekt i flera regeringsskrivelser sedan mitten av 
1990-talet. Synliga spår i flora och fauna kan göra 
det lättare att tillägna sig olika typer av kulturmiljö-
er och därmed öka förståelsen för kulturarvet. 

Konventioner
Det finns en rad konventioner som påverkar hur vi 
i Sverige arbetar med landskap. Av den europeiska 
landskapskonventionen (ELC) framgår att det biolo-
giska kulturarvet bör ses som en gemensam fråga 
för natur- och kulturmiljövården och att olika sek-
torsintressen bör samverka. 

Sverige har i enlighet med konventionen om bio-
logisk mångfald (CBD) åtagit sig att bevara och 
nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart 
sätt. Även konventionen om immateriellt kultur-
arv som antogs 2003 är av intresse då den hanterar 
ortnamn och traditionell kunskap och därigenom 
kompletterar både Unescos Världsarvskonvention 
från 1972 och CBDs artiklar om traditionell kunskap.

Samhällets syn på biologiskt kulturarv

Om vi kan tolka fjällskogens biologiska kulturarv kan vi också 
förstå fäbodvallens funktion i försörjningssystemet och i land-
skapet. Foto: Tommy Lennartsson (ovan och motstående sida).
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Definitionen av biologiskt kulturarv är mycket 
omfattande. Detta medför att samverkan kring 
 frågor som berör biologiskt kulturarv lämpligen 
görs tematiskt. Exempel på teman kan vara:

Biologiskt kulturarv i produktionslandskapet 
Biologiskt kulturarv finns i många av de landskap där 
jordbruk, skogsbruk och renskötsel bedrivs. En viktig 
fråga är hur man kan anpassa dagens produktion för 
att skydda, utveckla och synliggöra det biologiska 
kulturarvets värden på ett för framtiden hållbart sätt.

Det medvetet anlagda biologiska kulturarvet 
Natur har ofta medvetet gestaltats genom plante-
ring, i synnerhet i anslutning till byggnader. Den 
arkitektoniska gestaltningen med träd, buskar 
och perenner syns idag i till exempel kyrkogårdar, 
parker, trädgårdar och alléer. Den arkitektoniska 
gestaltningen med hjälp av ett levande växtmate-
rial i kombination med att miljöernas ursprungli-
ga ändamål ofta har ändrats gör att vi måste anta 
utmaningen att hantera och förvalta förändring. 

Biologiskt kulturarv i skyddade områden Skydda-
de områden är ofta rika på biologiskt kulturarv. Kun-
skap om biologiskt kulturarv kan vara ett viktigt red-
skap för bevarandet av den biologiska mångfalden 
och för att levandegöra områdets berättelser. Därför 
är det viktigt att såväl beslut och skötselplaner som 
information omfattar biologiskt kulturarv.

Den odlade mångfalden Människan har i stor 
omfattning och över lång tid förändrat växter och 
djurs utseenden eller inre egenskaper för att de 
ska passa våra behov. De har blivit kulturväxter res-

pektive lantraser. Mycket av den odlade mångfal-
den hanteras idag inom ramen för Programmet för 
odlad mångfald (POM) vid SLU.

Traditionell kunskap Traditionell kunskap bygger 
på erfarenhet och utgör många gånger en förut-
sättning för att kunna utveckla ett hållbart nyttjan-
de av biologisk mångfald och ekosystemtjänster och 
samtidigt bevara biologiskt kulturarv. Traditionell 
kunskap behövs också för att hålla liv i traditionella 
metoder. Lokal traditionell kunskap har stor betydel-
se för att kunna tolka olika slag biologiskt kulturarv.

Platsnamn, växtnamn och berättelser Biologiskt
kulturarv kan förmedlas av namn och  berättelser.
Platsnamnen Ängsskär, Lövskär och Koskären 
berättar om tre olika slags nyttjande av skärgårds-
öar. Måndagsmyren och Middagsberget  beskriver 
ett återkommande cykliskt nyttjande av miljön. 
Växtnamn som ängsskallra och åkervädd berättar 
om växternas tidigare livsmiljö och folkliga växt-
namn som skvallergräs (brudborste, stagg) bär på 
berättelser knutna till slåtter.

Biologiskt kulturarv i samhällsplaneringen Om 
biologiskt kulturarv synliggörs i olika beslutsunder-
lag blir det lättare att bedöma vad som bör skyd-
das, bevaras eller dokumenteras i samband med oli-
ka typer av exploateringar (vindkraftsetableringar, 
byggnationer, infrastruktursatsningar och så vidare).

Perspektiv för samverkan

Här möts flera slags biologiskt kulturarv, den betesformade 
skogen med sin mångfald av betydelsebärare, lantrasen och 
lokal traditionell kunskap om djur och marker.  
Foto: Tommy Lennartsson.
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För mer information om biologiskt kulturarv, se www.raa.se 

Riksantikvarieämbetet
Box 1114
SE - 621 22 Visby
Tel 08-5191 80 00
www.raa.se
registrator@raa.se
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