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Ny skrift: Landskap – ett vidsträckt
begrepp (KSLAT nr 5-2019)
Landskap – ett vidsträckt begrepp
En antologi om landskap
Förvaltningen av mark och landskap präglas av snävt sektorstänkande som
hotar landskapets olika värden. KSLA:s Landskapskommitté lyfter fram
betydelsen av en helhetssyn för alla som arbetar med landskap i skötsel och
förvaltning, och behovet av en nationell landskapsstrategi.
En sådan strategi skulle ge bättre förståelse och hantering av viktiga

processer, som rör biologisk mångfald och klimatpåverkan. Den skulle också
vara till hjälp vid val av produktionsmetoder såväl som integrerade
systemeffekter och vid urval av områden med höga natur- och kulturvärden
och estetiska värden.
Med denna antologi avslutar Landskapskommittén sitt arbete. Artiklarnas
olika ämnesområden speglar författarnas olika utgångspunkter och
komplexiteten i synen på landskapet. Ändå kommer behovet av en mer
helhetsmässig syn på landskap tydligt fram.
Landskapskommittén hoppas att antologin ska bli en intressant ögonöppnare
för nya tankesätt för landskapets skydd och förvaltning.
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Beställ skriften eller hämta den som pdf här:
https://www.ksla.se/publikationer/kslat/kslat-nr-5-2019/
Skriften kommer att presenteras vid Landskapsforum 2015 hos KSLA den 15
november.
Välkommen dit!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och
praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt
därmed knuten verksamhet.
Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt
arbete den 28 januari 1813.
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