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kommuner i landet. Hur
i detta arbete? Hur an-

lagga ett underifrinperspektiv? | f6ljande artikel beriittar Peter Nolbrant, Agenda
21-samordnare, om arbetet i Svenljunga kommun.

Biologish mdngfald och
u n d e rifrd np e rs p e h tir: e t

En lokal agenda 21-process pig6r i praktiskt taget alla
gir det att integrera bevarande av biologisk mdngfald

I agenda 2l-arbetet talar man om att det kriivs

underifrinperspektiv, delaktighet och helhets-

syn fcir att ni en hillbar utveckling. I agenda-

dokumentet kan man uttryckligen ldsa att med-

borgare bor fA stcine inflytande i bide beslut

och planering pi lokal nivi. Fdr an fi lingsik-

tigt hillbara f6rlindringar iir deltagandet och

engagemanget frf,n miinniskor en fdrutsiittning.

Att dessa bitar iir viktiga rider enighet om, men

hur man konkret och medvetet arbetar med att

ge ordet underifrinperspektiv en innebdrd iir

svirare. Hur kan man fi underifrinperspek-tiv
- denna grundbult fdrAgenda 2l - i arbetet med

biologisk mingfald? Hur kan man oka engage-

manget for naturvirdsfrigor? Hur kan man fi

in naturvird som en del i en helhetsbild av den

hillbara framtiden?

Inifrinperspektiv

I Svenljunga vill vi byta ordet "underifrin-

perspektiv" mot "inifrinperspektiv". Fdr att

kunna tala om underifrinperspektiv eller griis-

rotsperspektiv miste vi ju var och en bli klar

over vad det egentligen iir for en framtid som

vi innerst inne vill ha. Det giiller ocksi att kiinna

tillit tili sin egen fdrmAga och att ta sina egna

kiinslor pi allvar. Vi behover finna de framtids-

bilder som verkligen bercir oss och som diirtor

ger inspiration och handlingskraft ti l l foriind-

ringar i riktning mot hillbarhet. Detta iir inget

snabbt och enkelt arbete men just diirfcir Zir det

viktigt att vi startar nu och ger oss sjiilva och

varandra tid och utrymme for arbetet. De grund-

liiggande fcirhiliningssatt som vi anvdnder i

agendaarbetet i Svenljunga kommun tror vi dven
iir viktiga fcir den framtida naturvd.rden.

Lokala m6ten

I Svenljunga har agendaarbetet startat genom

att idd- och visionsseminarier ordnats i 12byat
- ca I 200 deltagare har riiknats. Motena
arrangeras av byalag och fijreningar. Pi varje
ort ordnas en serie av tre mciten. Under fcirsta

mcitet visas en tio minuter ling film som gjorts

i byn och som visar ansikten, miljci- och natur-

bilder frin orten. Detta blir ett satt att se sin

hemmilid med nya 6gon. Efter filmen inbjuds

man att gtira ett "tankehopp" in i den framtid

du innerst inne vill ha! Hur ser den ut? Beskriv

den! Under en timmes intensivt arbete, fcir sig

sjiilv och i dialog med andra, skriver var och en

ner en bit av denna framtid pi ett papper som

samlas in for sammanstiillning. Dessa samman-

stiillningar berdr samhiillets alla omriden - dven

den biologiska mangfalden. Det iir sprinnande

att visionerna klart pekar mot en hillbar utveck-

ling och att man fir en helhetssyn. Under mcjte

tvi samlas man i mindre grupper dzir man tar

fasta pi de delar i visionerna som man har

gemensamt. Att  f inna dessa gemensamma

visioner d.r mycket viktigt fcir att finna den hand-

lingskraft och de fdriindringar som behcivs. Det

tredje mdtet innebiir att man i grupper tar fram

en "framtidshistor ia" som lhnkar samman

visionen med nutiden. Man ser pfr si siitt vilka

hiindelser som ligger ndrmast i tiden och som

man kan starta med redan idag. Just nu har tre

byar kommit igang med att ta fram utvecklinss-
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planer tbr orterna med utgingspunkt frin id6-
seminarierna och ytterligare fyra stir i begrepp
att borja. Utvecklingsplanerna kommer si smi-
ningom att ligga till grund fcir kommunens pla-

nering. I utvecklingsplanen finns egentligen

inga begrdnsningar vad giiller innehill eller det

geografiska omridets storlek. Fcir att fi med

id6er om t ex naturvird och hur maten ska pro-

duceras miste ju planerna kunna gi utanfrir

sjzilva tiitorterna. Det viisentliga iir att innehil-

let beror och dr angel:iget for invinarna.

"Kornknarren dr t i l lbaka"

Vad kommer dA fram i byamas visioner? Ett

sammanfattande ord skulle kunna vara - ndr-

het. Det handlar om nrirhet mellan miinniskor -

gemenskap, dialog, samarbete och naturliga

mcitesplatser ddr samtalen kan fortsiitta. Det

handlar ocksi om ett niirsamhiille diir service,

arbete, skola och produktion finns pi niira hill

och diir kretsloppen kan slutas. En mycket pi-

taglig vision som iterkommer hos alla byar iir

en levande landsbygd och ett 6ppet odlings-

landskap diir girdarna brukas och diir djur

betar. Citaten ur visionerna kan lita si hiir;
"Akermarken odlas, kulturlandskapen lever,

ingen jord f6.r v?ixa igen och boskap betar pi

markerna", "Vi dter lokalt odlad mat", "Land-

skapet iir 6ppet och naturskont med akrar, iingar,

hus och bondgirdar", "Det anvdnds inga be-

kiimpningsmedel eller nigon konstgddsel och

mycket lite antibiotika". Dessa visioner dr en

fdrutsiittning for de naturvdrden som finns i

odlingslandskapets dngar, hagar, stenmurar,

smivatten. solitiirfted m m. Visionerna handlar

mycket om livskvalitet. Man skriver inte om

biittre hushillsekonomi eller biittre materiell

standard. Tvdrtom beskrivs en ldngtan efter

frirre prylar, lligre konsumtion, kvalitet istiillet

fcir kvantitet, en ren miljo och en rik levande

natur. Nigra korta citat ur visionerna; "Det gir

betande djur pi blommande iingar och vi hor

mycket figelsing", "Vi har grcina skogar med

mossor och lavar, insekter och andra diur",

"Kornknarr, jungfrulin och kattfot lir ti l lbaka",
"De utrotningshotade arterna har nu fitt en
chans att civerleva". Mycket av det som man
beskriver ryms inom begreppet biologisk m&ng-
fald. NaturvArdsfrigorna finns med i visions-

arbetet och den biologiska mingfalden finns
som en del i en helhetsbild av ett framtida sam-
hdlle. Framtidsbilden har inte tagits fram av
nigra "experter" utan har skapats av invinare
genom ett inifrinperspektiv. Samtidigt har den
ncidv:indiga dialogen mellan mdnniskor och
mellan invinarna och den kommunala orsani-
sationen startat.

I byarnas utvecklingsplaner kommer troli-
gen naturvird att vara en viktig del. Vi ser dess-
utom genom dialogen mojlighet till samverkan
mellan fastighetsiigare, byalag, naturskydds-
foreningen, i dvrigt intresserade personer och
kommunen. Genom framtagande av visioner

och utvecklingsplaner kan det uppsti sam-
arbetsprojekt kring biotopfdrbattringar, natur-

anpassade brukningsmetoder,  mi l joover-

vakning m m diir frivilliga insatser kan bli en
viktig del. Genom cjkat ansvar och deltagande

hcijs iiven kunskapsnivin hos mdnniskor som
medverkar.

MAngfaldens princip

Det engagemang som finns fcir en rik natur,

blommande iingar med mycket insekter, figel-

sing, odlingslandskap, rent vatten och andra

naturvd.rden kan genom den pibdrjade dia-

logen mobiliseras. Ett lokalt engagemang och

intresse for "biologisk mingfald" miste tas till
vara och iir en forutsrittning for att vi pi ling

sikt ska kunna bedriva en effektiv naturvird.

Aven inom naturvArden miste vi funderapi vad

ett inifrinperspektiv innebiir och vilka mdjlig-

heter som det ger.  Pi  samma sAtt  som al l t

framtidsarbete stafi ar den framtida natu rvirde n

i var och ens tankar och visioner. Vi i Sven-

ljunga tror att visionsarbetet som prdvats i

kommunen iir en viktig utgingspunkt iiven fdr

naturvi.rden.
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Det rir en mycket spdnnande tanke att mingfald-

ens principer fcir en hrillbar utveckling giil ler

for livets alla omriden; arter, ekosystem, kul-

tur, ndringar, utbildning, id6er etc. I ett vision-

sarbete som utgir frAn var och ens egna visio-

ner, och som syftar till att i en dialog utveckla

dessa, ges goda fdrutsattningar att utveckla

mangfalden samt att upptacka betydelsen av och

vara cippen fcir denna.

Vill du veta mer?
Kontakta Peter Nolbrant

tel  0325-184 34. fax 0325- '185 01

Vargstammen
o , f omasre ra oaxa

Naturv6rdsverket har tidigare under hdsten sAnt

ut ett remissfcirslag till itgiirdsprogram fcir varg.

Det innehAlleren genomging av vargens utbred-

ning och status, dess ekologi och hotorsaker.

Atg:irdsprogrammet fijreslir ocksi mil ftjr den

framtida vargstammen i landet: som ett mil

anges att stammen ska kunna vzixa til l nivin l5

par eller kanske hundra individer. Bestindet ska

i princip finnas utanfor renskotselomridet. Hur

l6ng tid det kommer att ta att komma upp till

denna nivi gd.r inte att ange. Det kortsiktiga

milet iir att lata vargstammen vdxa. Skyddsjakt

zir en friga som miste prdvas frin fall till fall.

Programmet redovisar ziven behov av it-

giirder; exempelvis forskning, 6vervakning,

skadeforebyggande itgiirder, lagstiftning, infor-

mation och internationellt samarbete. Program-

nret har d.r'en uppskattat behovet av medel fcjr

att genomfdra de redovisade 6tg2irderna.

Mer information:
Anders Bjilrvall. Naturvirdsverket
e-post anders.bjarval l@environ.se

Kompens€ra mera
. Skyldighet for exploar6r att kompensera fcir
alla ingrepp i skyddade omriden
. Aven skyldighet att kompensera i andra om-
riden med srirskilda viirden frin miljcisynpunkt

om ingreppet innebdr "en betydande fcirlust av
miljcivzirden"
. Kompensationen bor i forsta hand ske ge-
nom att miljov:irden nyskapas; i andra hand
genom att exploatoren i stii l let ser til l (och

finansierar) att ett motsvarande omride skyd-
das och virdas.

Si kan Bertil Bengtssons utredning om
kompensationskrav som presenterades efter
sommaren sammanfattas. Bengtsson har haft

Miljcidepatementets uppdrag att belysa denna
friga niirmare. Bakgrunden till utredningen iir
ett fcirslag i Boverkets aktionsplan fcir bio-
logisk mAngfald.

En viktig punkt iir att fdrslagets genom-

fcirande inte fir medfiira att tillstind ges till en
viss exploatering om detta skulle ha vrigrats frin

andra synpunkter. Kompensationssystemet far

kort sagt inte innebiira sd.mre tillAtlighets- och

lokal iser ingsprovning. Utredningen ldmnar

iiven fdrslag till zindringar i firrslaget till miljri-

balk. Om det blir verklighet fir vi se nrir propo-

sitionen om miljtibalken presenteras.

t - - r  - - - - - a

I Departementsskrivelse: Kompensation fcjr I
t l

, forlust av miljoviirden. Ds 1997:52. I

" CiterAt"

"For den som menar allvar med utfhstelsema

om att den biologiska mingfalden ska skyddas
iir Statsridsberedningens ekonomiska priorite-

ringar helt obegripliga. Istiillet for att riidda det

som dnnu kan r i iddas l i ter man pengarna

stromma ut till okiinda och oprdvade projekt".

Ledare i Dagens Nyheter
11 august i  1997
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