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Forum för Kulturdimensionen
Vombsjösänkans biosfärområde har potentialen att bli en internationell
föregångare inom kulturdimensionen för hållbarhet. Det som gör att
Vombsjösänkan har ett ovanligt gott utgångsläge är att det redan före
kandidaturperioden knutits mycket arbete genom kulturdimensionen till
det fysiska området i olika former av samverkan mellan medborgare,
akademi, näringsliv och offentlig sektor.
För denna utveckling har det funnits flera viktiga aktörer. Sedan 2010
för föreningen ARNA (art and nature) drivit en lång rad projekt som
utforskat kulturens roll i en hållbar utveckling tillsammans med lokala
och internationella partners. Förstudien för biosfärutvecklingen i Vombsjösänkan tog in kulturdimensionen som ett möjligt fokusområde för
biosfärområdet. Slutligen har leaderprojektet Tillsammans för biosfärområde Vombsjösänkan med Coompanion som huvudman tagit fram ett
faktamaterial om kulturdimensionen för hållbarhet och utvecklat workshops relaterat till kulturdimensionen i biosfärens utbredningsområde.
Detta arbete har lett fram till förslaget att skapa en Biosfärfestival i
Vombsjösänkan som sedan utvecklats till ett samarbete mellan
Tillsammans-projektet och kandidaturprojektet för biosfärområdet.
Förutom denna linje av utvecklingsarbete genom kulturdimensionen i
Vombjsösänkan finns det även många andra erfarenheter att ta in.
Forum för Kulturdimensionen samlar elva av dessa perspektiv; från
kulturarv, besöksnäring, forskning inom naturvetenskap, hållbar
utveckling och samhälle/kultur samt kommunalt arbete inom skola,
friluftsliv och kultur. Tillsammans beskriver texterna ett gott
utgångsläge för kulturdimensionen att stärka biosfärutvecklingen som
kandidaturens fokusområde 4B.
Unesco beskriver kulturen som likvärdig ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet men detta är i stora kretsar ännu ett okänt begrepp. Därför
ges också en kort beskrivning av kulturdimensionen i relation till andra
biosfärområden.
Med utgångspunkt från texterna i Forum för Kulturdimensionen ges
förslag till hur kulturdimensionen kan förankras i det fortsatta biosfärarbetet med målet att bidra till innovation inom hållbarhetsarbete.
Ett stort och varmt tack till alla som bidragit till förstudien med tid,
engagemang och kunskap!
Kerstin Jakobsson

3

Kulturens roll i biosfärområden
Redan i Brundtlandkommissionens förberedande

biosfärområden idag att bidra till den ekonomiska

arbete i mitten av 1980-talet diskuterades om

hållbarheten genom marknadsföringen. Framförallt

kultur kunde bli en likvärdig pelare för hållbar

är det då kombinationen av natur- och kulturarv i

utveckling jämte ekologisk, ekonomisk och social

biosfären som lyfts fram (ex. Blekinge Arkipelag. I

hållbarhet. Men svårigheterna att beskriva kultur i

ovanliga fall lyfts en unik kulturidentitet fram som

termer

kultur-

ett fokusområde (ex. Vindelälven -Juhttátahkka). Gör

dimensionen har fått bida sin tid under decennier.

man bredare sökningar på internet kan man också

När Unesco 2015 utvärderade sitt arbete med

finna

inriktning

utveckling

aktiviteter som landar i de fysiska biosfärområdena

konstaterades det torrt ”att förena kultur och en

men som inte är knutna till biosfärarbetet (ex.

hållbar utveckling är fortfarande ett relativt nytt

Österängens konsthall i Jönköping och Floating land i

område när det gäller att omsätta teoretiska

Australien).

av

mätbarhet

på

kultur

har

och

gjort

att

hållbar

insikter till praktiska åtgärder ute i fält. Många
vänder sig till Unesco för rådgivning”. Sedan dess
är en förändring på gång. Unesco’s Man and the
Biosphere Programme, MAB, har satt som mål alla
biosfärområden i världen på sikt ska inkludera
kulturen i sitt arbete. Men ute i praktisk verksamhet i biosfärområdena finns det ännu en osäkerhet
runt vilken roll kulturen kan ha i ett utvecklingsarbete. Kultur ingår därför mycket sällan, om ens
någonsin, i ett strategiskt utvecklingsarbete av
biosfärområden. Istället blir dess roll att synliggöra
arbetet för ekologisk hållbarhet och besöksnäring.
Därmed är kulturens viktigaste uppgift i

aktörer

som

skapar

kulturprojekt

och

I det praktiska arbetet ute i biosfärområden har
kulturen också en viktig roll i att bidra till den sociala
hållbarheten genom att skapa meningsfulla mötesplatser för medborgare. Men kulturen kan få en
mycket mer nyskapande roll än så. Kulturdimensionen sätter människan som utvecklare i centrum.
Med stöd i ledorden kulturarv, kunskap, kreativitet
och mångfald kan kulturdimensionen arbeta som ett
verktyg i biosfärutvecklingen som bidrar till att
människor utforskar sambanden i vår värld, prövar
nya former av samverkan och arbetar innovativt till
stöd för en hållbar framtid.
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Kulturens Östarp
Kulturens

Östarp

invigdes

1924

som

ett

av

30.000-35.000 besökare årligen. Redan vid starten

Europas första friluftsmuseum där en bondgård

byggdes Kulturens Östarp upp som en utvecklad

visades upp i den miljö den legat sedan den

besöksplats

byggdes och där även den mark som är grunden

naturupplevelse,

till gårdens existens ingick som en viktig del av

området kompletteras med en utställningshall och

museiupplevelsen. På platsen skulle det äldre

konferensanläggning.

gårdslivet förmedlas med äldre interiörer och
bevarade byggnader men även genom att aktivt
bevara äldre husdjursraser som vid tiden nästan
helt var försvunna. Östarp skulle inte bevaras
genom att frysa ett tillstånd utan det skulle brukas
så som skett under stor del av 1800-talet och på
så vis bevara dess karaktär och kulturhistoriska
värde. Det är denna kärna i uppbyggnaden av
Kulturens Östarp som museum som lett fram till
att

platsen

idag

håller

unika

kulturhistoriska

värden och från hösten 2021 omfattas av det

och

dryck.

Senare

kom

Kulturens

Östarp

kan

i

biosfärsområdet utgöra en fysisk nod där landskap,
kulturhistoria, mat och lokaler finns att tillgå för
besökare och evenemang. Sedan 2018 pågår ett
utvecklingsarbete

för

att

förstärka

besökar-

upplevelsen vid Kulturens Östarp. Det bygger på att
platsens

Kulturhistoria

tydliggörs

genom

att

tydligare sammankoppla det äldre gårdslivet på
Gamlegård med de materiella värdena, markerna
och det biologiska kulturarvet. Gränsdragningen
platsens värden hos de båda kategorierna sedan

värdet vid Kulturens Östarp har de öppna och

av Kulturens Östarp som besöksmål och kultur-

sandiga markerna i kombination med lång betes-

reservat kommer i positiv interaktion med biosfär-

hävd och lågintensivt jordbruk kunnat förvalta ett

området uppnå värden för Östarp och lokalsam-

biologiskt kulturarv av hög nationell klass. Genom

hället som endast är möjliga genom samarbete och

aktiv skötsel bevaras åkermarkens örtrika trädor

samverkan.

musealt

materiella

vid

och

kultur-

århundranden är tätt sammanflätade. Utvecklingen

genom

höga

mat

för

kulturhistoriska

och

det

Infrastrukturen

möjlighet

mellan Kultur och natur vid Östarp är omöjlig då

nationella skyddet i form av kulturreservat.
Förutom

med

åkerbruk

skapas

goda

förutsättningar för både hotade växter och ett rikt

Per Larsson

insektsliv, bl.a en artmångfald av solitära bin.

Intendent

I det framtida biosfärsområdet bidrar Kulturens

samordnare för Kulturens Östarp

Östarp genom sin förankring som plats och ger ett
tidsdjup

och

en

historisk

grundförklaring

till

Kulturens Östarp

biosfärsområdets agrara historia. Kulturens Östarp
är redan idag ett väletablerat utflyktsmål med
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Grupp med vandrare gör ett stopp vid utsiktsplatsen Bligehöj i Harlösa varifrån man ser stora delar av Vombsjösänkan.

Tourism Matters – natur, kultur och gastronomi i ny utvecklingsstrategi för Skåne
Tourism in Skåne AB samordnar marknadsföring

Potentialen att använda turismen som ett verktyg i

och destinationsutveckling för en hållbar tillväxt i

framtidens samhällsbygge är underutnyttjad och

Skåne.

detta vill vi förändra!

Vi

ska

omvärldsbaserat

arbeta
för

framtidsinriktat

att

skapa

värde

och
för

Turismperspektivet måste ta plats i sammanhang

kommuner och besöksnäring. Vårt erbjudande

där vi inte har funnits med tidigare och få större

omfattar gemensamma insatser i syfte att bygga

inflytande i processer som rör samhällsbyggande. Vi

Skåne

ser därför att vi behöver finna nya sammanhang och

som

en

hållbar,

näringslivsdriven

och

attraktiv destination. Alla våra insatser genomförs

nya

partners

inom

till

exempel

civilsamhället,

i samverkan med partners, för att skapa nya

idéburen sektor och exempelvis kultur och kreativa

affärsmöjligheter, som ska leda till högre upplevd

näringar som tidigare har legat utanför vårt uppdrag
och scope. Vi samarbetar därför med bland annat

kvalitet för besökaren.

med Skånes hembygdsförbund i ett projekt där vi

Sedan ett år tillbaka så har Tourism in Skåne en ny
strategi; Tourism Matters, där vi inte nöjer oss med

tillsammans vill tydliggöra hembygdsrörelsen roll i
den skånska turismen.

att skapa nya affärsmöjligheter utan där vi säger

Vi ser att skärningspunkten mellan natur, kultur och

att vi även ska verka för att turismen ska bidra till

gastronomi är en av de starkaste drivkrafterna som

en hållbar utveckling av Skåne och göra Skåne till

besökare till Skåne har. Vi vill därför ta till vara på

en bättre plats att både bo och verka på och en

detta för att tillsammans med lokalsamhället skapa

attraktivare plats att besöka. Vår målbild är att i

ett bättre Skåne för nuvarande och kommande

Skåne bidrar turismen till ökad förståelse mellan

generationer.

människor

och

högre

livskvalitet

både

för

besökare och boende.

Fredrik Albihn
Ansvarig Konceptutveckling
Tourism in Skåne

Turismen kan bidra på många sätt till samhällets
utveckling – allt ifrån ökade skatteintäkter till ökad
förståelse mellan människor från olika kulturer.
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Kulturkvadranten i Dalby ideell förening
Kulturkvadranten bildades 2009 av en grupp

spännande fakta och roliga övningar för skolbarn på

personer som önskade värna och tillgängliggöra

teman som ”Örtagården. Medeltida sjukvård” och

Dalbys unika kulturmiljö. Föreningens ändamål,

”Det medeltida landskapet”. Se vår hemsida!

såsom det beskrivs i stadgarna, är att verka för att
Dalbys

unika

kulturmiljö

med

kyrka,

kloster,

kungsgård och omgivningar utvecklas och görs
tillgänglig för dalbybor och andra intresserade.
Redan 2010, året efter föreningens bildande,

Kulturkvadranten har alltså en tydlig inriktning på
kulturarvsfrågor; inte främst frågor om bevarande
utan om att göra kulturarvet levande och verksamt i
nuet – att utnyttja det som en resurs för andlig och
fysisk hälsa.

förvärvade vi en korsvirkeslänga från 1800-talet
som ligger mellan Lundavägen och kungsgården
och som en gång varit arbetarbostad under
kungsgården. Kommunen skulle sälja den och vi
ville förhindra att den kom i privat ägo. För att
finansiera

förvärvet

bildade

vi

Strädelängan

ekonomisk förening, som sedan dess självständigt
förvaltar längan och driver verksamhet i den,
såsom café och konstutställningar.

Vombsjösänkan är intressant för oss på flera sätt.
Dalby kloster hade en hel del ägor i området, bland
annat Hemmestorps by med mölla och kapell.
Dessutom var klostret besläktat med Öveds kloster
vid Vombsjön. De gamla skånska lantklostren utgör
mycket gamla kulturmiljöer som på sin tid starkt
präglade landskapet. Det finns mycket att lära både
om deras historiska betydelse och om deras syn på
naturen och naturens resurser.

Kulturkvadranten har sedan jobbat vidare på två
fronter: dialog med Statens fastighetsverk om hur

Stephan Borgehammar

Dalby kungsgård kan bli mer fysiskt tillgänglig för

Ordförande

allmänheten, samt föredrag, utfärder m.m. i syfte
att göra kulturmiljön i Dalby bättre känd och
mentalt tillgänglig. Åren 2012–2013 hade vi ett

kulturkvadrantenidalby.se

projekt med en anställd som bl.a. utarbetade en
lärarhandledning om Dalby kloster. Där finns
7

Hasslemölla strax utanför Veberöd

Friluftsliv i Vombsjösänkans biosfärområde
Stora delar av Vombsjösänkan är naturreservat,
Natura 2000, Ramsar-område samt riksintresse för
både naturvård och friluftsliv. Dessa områden
utgör själva fundamentet till naturupplevelser och
därmed friluftslivet.
I Vombsjsänkan finns goda förutsättningar till ett
hållbart friluftsliv. Skåneleden, själva DNA:t för
Skånes friluftsliv, korsar området på flertalet
ställen och bjuder in till omväxlande vandringar,
längs vacker natur. Längs med Skåneleden finns
möjligheter till övernattning i vindskydd och
trevliga rastplatser med möjligheter till att göra
upp eld. I samband med biosfärarbetet bör man
undersöka möjligheterna att skapa kortare
rundslingor i anslutning till den infrastruktur som
Skåneleden tillhandahåller. Något som kan
förbättras är fler möjligheter till bekvämare
övernattning i form av BnB och vandrarhem i
anslutning till befintliga vandringsleder.
Inom
området
finns
ett
antal
större
friluftsområden där Skryllegården i Lund samt
Snogeholm i Sjöbo kommun är de som har högst
service, samt kan ta emot ett stort antal besökare.
Utöver detta finns andra områden som är mycket
viktiga för friluftslivet såsom Revingefältet och
Vombs fure. Inom området finns många punkter
att besöka för en dagsutflykt: Kungsmarken, Torna
Hällestad, Silvåkra vid Krankesjön, Vombs ängar,
Fyledalen mm.
Något som ofta glöms bort är kulturlandskapets
betydelse för friluftslivet. Historiska byggnader och
det brukade landskapet bjuder på trevliga
upplevelser såsom Kulturens Östarp, Hemmestorps
Mölla och Övedskloster. Genom att anlägga så
kallade beträdor i kanten på åkermark och stöttor i
betesmarker
så
kan
man
vidare
göra
kulturlandskapet tillgängligt för besökare. Kanske
skulle man kunna göra en vandringsled från
Hasslemölla i Lund till Kulturens Östarp i Sjöbo?
Här skulle man kunna starta en guidad vandring
vid den nyinköpta gården Hasslemölla där

besökaren få lära sig om den gamla kvarnen, samt
gårdens historia.
Hasslemölla i sig är som en miniatyr av biosfärområdet; vattnet, naturen, kulturlandskapet och
historiska byggnader. Härifrån kan man få en fin
skogs- och naturupplevelse för att sedan avsluta i
Kulturens Östarp där man sedan länge har arbetat
med att visa upp kulturmiljö för allmänheten.
Friluftsliv i denna del av Sverige, där den
allemansrättsligt tillgängliga marken är mycket
begränsad bjuder på en hel del utmaningar. För
Lunds kommun är det oerhört viktigt med en god
dialog med områdets olika markägare, samt att
arbeta med samverkan mellan de olika aktörer som
verkar i området. Med de privata samt offentliga
markägarna har kommunen löpande kontakt.
Samverkan
sker
bland
annat
inom
olika
arbetsgrupper såsom Vombs fure samverksanråd
och Skryllerådet.
Vårt moderna samhälle leder till ett ständigt högt
flöde av information och behovet av att komma ut i
naturen tror vi som arbetar med dessa frågor inom
Lunds kommun kommer att öka. Detta har vi också
sett prov på under coronapandemin där vi sett en
kraftig ökning av besökare i våra naturområden.
Vombsjöänkan tillsammans med omkringliggande
områden är grön lunga för hela sydvästra Skåne.
Min förhoppning är att biosfärarbetet kommer att
bidra till en hållbar förvaltning av denna skatt, så att
Vombsjönkan kan förbli en grön lunga för
kommande generationer.
Magnus Eckeskog
Enhetschef natur och friluftsliv
Lunds kommun

Friluftsliv och motion – Lund kommun
Lunds 10 främsta naturupplevelser
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Kulturdimensionen inom kultur för barn och unga, Sjöbo kommun
Att arbeta med kulturdimensionen som en del av

Det handlar också om att blicka bakåt och genom

ett hållbarhetsarbete kan se ut på en mängd olika

besök på kulturminnesplatser få en känsla av sin

sätt. I Sjöbo kommun har vi i flera av våra

egen historia och sin plats historia, att föreställa sig

kulturprojekt, inom bland annat skapande skola,

hur en skulle ha levt förr i tiden och skapa texter och

berört ämnet. Det har handlat om att granska,

bilder kring detta. Barnen lär sig genom att jämföra

fotografera och lära sig om hur detaljer i vår

och se skillnader, att dra slutsatser om hur världen

närmiljö påverkar helheten. Det har handlat om

förändras

filmfestivaler med egengjorda filmer på temat ”En

framöver.

och

hur

den

kan

tänkas

förändas

bättre värld”, där det tydligt märks hur väl insatta
barn och unga är i hur viktigt det är med ett
miljötänk, återvinning och att vi tar hand om vår

När vi 2020 besökte klasser för att följa upp ett
projekt, och intervjuade elever på låg-, mellan-, och
högstadiet om hur de ser på naturen och vad de

miljö.

tycker är viktigt med den, så svarade alla att

Det har varit tonåringar som fått visionera och

naturen var viktig. Vad blir man för vuxen om man

bygga

i

är ute mycket i naturen, frågade vi? Vi fick både svar

Minecraft, samtidigt som de funderar på både vad

som att man håller sig frisk, att det är viktigt med

de

frisk luft och rörelse, men också att man blir snäll

framtidsversioner

längtar

och

av

drömmer

Sjöbo
efter

kommun

(tågstationer,

storstadskänsla eller en riktigt bra strand) samt

och lugn av att vara ute i naturen.

vad de verkligen tycker om med sin hemkommun
(naturvärdena, närheten, att känna sig som en del
i en gemenskap).

Kulturdimensionen som en del av ett hållbarhetstänk
för oss i vårt arbete med barn och unga handlar om
att:

Med stöd av SIDA gjordes en julkalender i fyra

- Inspirera till kreativitet och skaparglädje

avsnitt, där barn utifrån de globala målen fick

- Fantisera och filosofera om framtiden och vilken

konkretisera dessa och visualisera vad t.ex. målet

värld vi vill leva i

om god hälsa för alla betyder för dem, i deras liv

- Blicka bakåt, känna till och förstå sin egen historia

här och nu.

- Undersöka och vårda den plats som är vår
tillsammans

I

flera

projekt

allemansrätten

har

genom

vi

arbetat

landart,

eller

med
att

ex.
med

naturmaterial skapa konst utomhus. Eleverna får
dokumentera vad de lär sig och sedan redovisa för

Paula Brante
Ungdomskulturutvecklare
Sjöbo kommun

sina yngre skolkamrater, och stå som avsändare för
den kunskap de fått. Utställningar har turnerat på
skolorna och eleverna har fått träffa konstnärer

Kultur i skola och förskola
i Sjöbo kommun

med passion för hållbarhet från flera olika länder.
9

LUCSUS – Lunds universitets centrum för studier av hållbar samhällsutveckling
LUCSUS är en plattform för utbildning, forskning

I projektet kombineras två olika arbetssätt:

och samarbete i frågor som rör hållbar utveckling.

1) Kreativt inriktad utomhuspedagogik där barn tar

Här arbetar ca 30 forskare tvärvetenskapligt och

fram frågor om miljö och klimat som om anpassas

ofta genom tydlig samverkan mellan akademi och

och sedan ställs till studenter och lärarteam på

samhällsaktörer. En central del av verksamheten

LUCSUS.

är det tvärvetenskapliga Masterprogrammet i

2) Science shops (kunskapskiosker) där forskare ger

miljö- och hållbarhets-vetenskap, LUMES.

svar på frågor från allmänhet som rör deras omvärld.

Frågor kring kulturens roll i samhällsomställningen

I praktiken introduceras projektet Ung Science shop

har de senaste åren fått större plats på LUCSUS.

till studenter inom LUMES-programmet under deras

Bl.a

i

1a år genom att de får ta del av frågor som elever i

skärnings-punkten mellan konst, vetenskap och

de medverkande skolorna tagit fram. Dessa frågor

teknik,

ligger sedan till grund för projektarbeten eller

undersöks
och

innovativa

samarbete

med

medieformer
konstnärer

har

används tex för att visualisera framtidsscenarier

masteruppsatser

eller tonsätta klimat-relaterad forskning. Vi ger

ges genom projektet möjlighet att arbeta ihop med

även en kurs om hållbarhet och populärkultur.

andra aktörer med aktuella frågor i det blivande

Projektet Ung SciShop (ansökan för tillfället
under granskning hos Allmänna arvsfonden)
Projektet UngSchiShop syftar till att skapa en
samverkansarena för en hållbar utveckling där
barn och unga i grundskolan får möjlighet att
bidra med frågeställningar om miljö och klimat
som adresseras på universitetsnivå, och i sin tur
bidrar till ny kunskap och utvecklingen av biosfär-

biosfärsområdet,

inom

programmet.

liksom

generationsövergripande

att

Studenterna

utgå

perspektiv.

från
För

ett

LUCSUS

innebär projektet en möjlighet att utveckla en
tydligare samverkan med det omgivande samhället,
inte minst med lokalsamhället och med unga.
Projektet innebär också en möjlighet att testa nya
metoder för vår forskning och utbildning och inte
minst bidra till utvecklingen av biosfärsområdet
Vomsjösänkan.

området Vombsjösänkan. Målet med projektet är
att väcka ungas engagemang och förståelse för
hållbarhetsutmaningar och dess lösningar, liksom
visa på deras möjlighet att påverka och vara en

Sara Brogaard
Universitetslektor vid LUCSUS
Lunds universitet

del i det demokratiska samtalet.
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Kultur- och fritidsförvaltningen i Eslövs kommun förbereder utomhusbio tillsammans med föreningar ”Sommar i Eslöv”

Samtidskultur i Eslövs kommun och i biosfärområdet Vombsjösänkan
Eslövs

kommuns

fritidsförvaltning

viktiga sfärer för information. Media och vetenskap

driver verksamheter som bibliotek, ungdomsgård,

förhåller sig till neutralitet och objektivitet medan

bad

till

samtidskulturen uttrycks av individer och grupper

kulturarrangemang och konferenser. Vi skapar

utan sådana förhållningsregler. Kultur kan därmed

förutsättningar för ett rikt föreningsliv genom att

bidra till att bredda våra perspektiv genom att

till

tillföra andra slags röster, ofta utformade som ett

och

kultur-

och

Medborgarhuset,

exempel

som

tillhandahålla

hyrs

lokaler

ut

och

anläggningar samt dela ut bidrag. När det gäller

direkt

tilltal

samtidskultur har vi en ambition att, tillsammans

mottagaren.

från

en

individ

(konstnären)

till

med arrangerande föreningar, erbjuda ett brett
utbud av kulturupplevelser där många berättelser
kommer fram. Vi arbetar aktivt för att personer i
olika åldrar och med olika erfarenheter ska känna
sig välkomna att delta.

Om människor har tillgång till både information och
berikande upplevelser och ett socialt nätverk med
goda mötesplatser och om man främjar en öppen
prestigelös dialog, finns också en bra grogrund för
kloka

beslut.

Ett

projekt

som

biosfärområde

I ett hållbart samhälle behöver människor mötas

Vombsjösänkan behöver därför aktivt visa att alla är

och utbyta idéer. Och i dagens globala samhälle

välkomna att skapa och dela upplevelser, och delta i

behöver både individer och samhällen förhålla sig

samtal. En bra plattform att bygga på är alla de

till det som händer i omvärlden. I ett framtida

föreningar i området som redan idag ordnar en

biosfärområde i Vombsjösänkan skulle det vara

mångfald av aktiviteter och som håller demokratin i

värdefullt med mötesplatser för att boende och

området levande.

besökare ska kunna träffas för kunskapsutbyte och
konstnärliga upplevelser inom exempelvis musik,

Lotta Pettersson

film och bildkonst. De konstnärliga verken kan

Kulturutvecklare vuxen, Eslövs kommun

skapas inom biosfärområdet, men intryck från
andra håll i Sverige och världen är också viktiga. I

Uppleva och göra i Eslövs kommun

en demokrati är media, vetenskap och kultur tre.
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Skissa framtider – en målarworkshop om vägen till ett fossilfritt samhälle
Regeringen har beslutat att Sverige ska vara

konkretisera

och

gestalta

dessa

eventuella

fossilfritt till år 2045. För att möjliggöra denna

förluster tillsammans med andra och på så vis

omställning

skapa utrymme för att bearbeta vår oro och sorg

har

det utvecklats

en

rad

olika

färdplaner, som först och främst är riktade till

tillsammans.

Vi

ser

också

att

den

kulturella

industrin. En omställning till ett fossilfritt samhälle

dimensionen har förmågan att öppna upp för

kommer med största sannolikhet även innebära

diskussioner om acceptabel förlust och hur vi kan

en omställning i vardagen, av värderingar och av

göra saker annorlunda. Den kan med andra ord

våra föreställningar om vad som utgör ett gott liv.

spela en stor roll vår förmåga att se oss själva som

I vissa fall kan omställningen även leda till

en del av omställningen, istället för något som

förluster, tex. att det inte går att resa på samma

endast förväntas lösas av någon annan genom

sätt som vi gjort förut av eller matvaror som

tekniks utveckling.

transporterats långväga.
Under workshopen i Vombsjösänkan väcktes bland
Inom projektet Hopp & sorg i omställning på

annat frågor om resande, hur vi organiserar och

Malmö Universitet har vi arbetat med att ta fram

värderar

olika format för kreativa medborgardialoger på

traditioner. En sammanfattning av samtalet går att

skånsk landsbygd om både det som upplevs som

läsa här:

sorgligt

https://griefandhope.mau.se/2021/01/12/att-ta-sig-t

och

hoppfullt

med

den

kommande

omställningen. Som en första del i projektet har vi

tid

och

möjligheten

att

rucka

på

id-och-rucka-pa-traditioner-i-vombsjosankan/

anordnat vi en serie online målar-workshop där
inbjuda möts för att samtala och samtidigt måla
av saker, platser, arter eller annat som vi tror att
vi kommer sakna, vill bevara eller kanske släppa
taget om i övergången till ett fossifritt samhälle.
Ett

av

dessa

möten

samproducerades

Kristina Lindström
Universitetslektor
Fakulteten för kultur och samhälle
Institutionen för konst, kultur och kommunikation
Malmö universitet

med

projektet ”Tillsamman för biosfärområdet i Vombsjösänkan”. Syftet med målarworkshopen var att

Om projektet Grief &
Hope in Transition

skapa utrymme för att exemplifiera,
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Narrating Climate Futures vid Lunds universitet
Sedan 2017 finns samverkansinitiativet Narrating

berättelser om förändring. Utställningen bygger inte

Climate Futures vid Lunds universitet. Vårt mål

på

har varit att skapa ett rum för samtal om och

berättelser och i guidningen bjuds deltagarna in att

utveckling

framtids-

reflektera över sin egen roll i omställningen och vad

berättelser om en post-fossil värld, över fakultets-

det innebär att sträva mot en hållbar värld. De

gränser och i

ursprungliga objekten och berättelserna som fanns

av

konstnärer,

nya

sätt

att

samarbete

kulturskapare,

skapa

med

bland annat

museipersonal

och

bibliotikarier.
Vårt

största

en

enda

berättelse,

utan

en

mångfald

av

med i utställningen utgår ifrån forskning på Lunds
universitet och har tagits fram i en tvärdisciplinär

gemensamma

projekt

har

varit

Carbon Ruins – en utställning om den fossila eran
som under 2019 ställdes ut på fyra publika

grupp forskare och en konstnär. I guidningen av
utställningen har vi inspirerats av improvisationsteatern som form för att underlätta för spekulation.

platser i Lund och senare, i en komprimerad form,

Vår

också i Växjö och Helsingborg. I Carbon Ruins får

tvärsektionella

besökarna förflytta sig till 2053 och en värld där

framtidsskapande där flera sinnen får ta plats. Att

den globala uppvärmningen har begränsats till

förflytta sig till en värld då vi, åtminstone till viss del,

väl under två grader. Berättelser om hur ett antal

lever mer hållbart och att uppleva denna värld med

objekt

flera sinnen skapar större utrymme att faktiskt se att

och

praktiker

har

förändrats

låter

besökaren följa med i den förändring som skett

erfarenhet

av

Carbon

Ruins

samarbeten

visar

på

möjliggör

hur
ett

en sådan värld är möjlig.

mellan 2015 och 2053. Genom att på detta sätt
visa vardagliga ting som besökaren känner igen

Alexandra Nikoleris

men placera dem i ett nytt sammanhang var vår

Postdoc vid Miljö- och energisystem

ambition att framställa det som idag är familjärt

Lunds Tekniksa Högskola

som något märkligt, daterat och kanske lite
lustigt. Detta avstånd till samtiden möjliggör för
besökaren att med fantasins kraft närma sig det
okända

och

utmanar

invanda

tankemönster

Här finns mer information om utställningen
och en del av berättelserna:
https://www.climaginaries.org/carbon-ruins

genom att peka på det som idag är osynligt eller
taget för givet.
Carbon Ruins är en öppen värld, deltagarna
bidrar aktivt till att medskapa och omformulera
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Biosfärområdet Vombsjösänkan – möjlighet till systemförändring och innovation?
När

jag

tänker

på

möjligheterna

med

biosfärområdet Vombsjösänkan är det Per Gessles

Innovation Community) inom Kulturella och Kreativa
Sektorer och Näringar (KKSN).

låt ”Här kommer alla känslorna på en och samma
gång” som drar igång i huvudet. Men jag ändrar
texten till ”Här kommer alla tankarna på en och
samma gång”.

Det

är

just

det som

är så

utmanande och spännande med biosfärområdet
för mig. Att Vombsjösänkan nu är så nära att bli en
plats för utveckling, innovation och lärande för ett
hållbart samhälle är faktiskt svindlande. Inte nog
med att det är häftigt att gå på djupet i alla
möjliga kunskapslager i området; om geologi,
arkeologi, rödlistade fåglar, Veberöd FabCity med
mera, men det är för mig om möjligt ännu mer
fascinerande att försöka greppa alla de olika
ingångar, intressen och perspektiv som påverkar
ett specifikt område. För om man ska arbeta med
hållbar utveckling måste man vara ödmjuk för att
allt i systemet hänger ihop. På något sätt. Och att
det är komplext bortom varje enskild persons
fattningsförmåga. Därför utmanas jag på ett
spännande sätt av tankarna kring hur man kan

Utlysningen från EU förväntas komma under våren
men många universitet runt om i Europa är redan
igång med att bygga samarbeten och utveckla idéer
om hur just de kan bygga bättre innovationssystem
som svarar mot de utmaningar vi har om ett hållbart
samhälle. I vårt arbete i Lund och Malmö sätter vi
Existentiell

Hållbarhet

i

centrum

som

ett

sammanhållande begrepp när vi undersöker Kultur
& Hälsa, Art & Science, Demokrati & Journalistik,
Arkeologi

&

Teknik,

Kultur

&

Natur,

Kreativ

Infrastruktur, Gestaltad livsmiljö & Design/Arkitektur
och mer. För en hållbar utveckling behöver vi inte
bara

teknisk

innovation,

utan

även

social,

organisatorisk och systemisk innovation. Detta vill vi
jobba med att utveckla. Vi bedömer att kulturdimensionens roll i utvecklandet av biosfärområdet är en
unik

pusselbit

i

arbetet

med

att

bygga

nya,

dynamiska innovationsekosystem för både KKN och
angränsande sektorer.

hitta nya ingångar och sätt att arbeta som
omfattar denna komplexitet. Om vi kan utveckla
ett arbets- och förhållningssätt som är rymligt,
bejakande, kreativt och utforskande för både
varandra och de olika kunskapsfälten, har vi en
unik möjlighet till rikt lärande och utveckling.

Birgitta Persson
Consultant & Trainer
Future by Lund (Lunds Kommun)
Olivearte Cultural Agency
ARNA

För närvarande jobbar jag i Future by Lund med att
stödja Lund Universitets arbete med att etablera
en nordisk nod inom en framtida KIC (Knowledge
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Science Village – port och partner i arbetet med kulturdimensionen?
Science Village Scandinavia AB (SVS AB) ansvarar

planeras ett större science center och en konsert-sal

för

som både kan hitta naturliga

att

utveckla

området

Science

Village

i

samarbetspunkter

nordöstra Lund. Både MAX IV och ESS ligger i

med kulturaktörer i närområdet och gärna över

direkt anslutning till området och målet är att

kommungränserna, men även arbetet med attraktiv

skapa ett nytt distrikt med över 350 000kvm

livs- och kulturmiljö stärker Science Village som

kontors-, utbildnings- och forskningslokaler. Lunds

helhet.

universitet planerar en större etablering i området
och

samtal

pågår

med

ett

antal

större

innovationsdrivna företag om att placera sig här.
Målet med Science Village är att skapa ett
betydande kunskapsekosystem där mötet mellan
akademi, näringsliv och allmänhet genererar del-

Vi ser att en av det stora uppgifterna för Science
Village Scandinavia AB är att presentera och driva
fram Science Village och Skåne som en attraktiv
region att bo och arbeta i – vi befinner oss i
internationell konkurrens om de skarpaste hjärnorna
i

lösningar på vår tids stora utmaningar.

världen

inom

materialforskning,

life

science,

accelerator-teknik med mera. Att kunna visa upp en

Science Village omfattar 18 hektar mark med

livsmiljö där man kan få både vara urbanist i

betydande

här

Köpenhamn-Malmö-Lund och ha naturnära upplevel-

Vindarnas park och närliggande Kunskapsparken.

ser och boenden är ett starkt case för att flytta till

Vindarnas

Skåne och arbeta i vår talangtörstiga kunskaps-

grönområden,
park

har

särskilt

anlagts

av

märks
experter

på

tätortsnära-skog vid SLU Alnarp och stoltserar med

sektor.

ett antal intressanta arter och designade miljöer.
Här

finns

något

för

både

trädnörden

och

familjepicknicken. Vi ser att Science Village kan

Ludvig Duregård
Presskontakt, kommunikation

fungera både port och partner i arbetet med
kulturdimensionen i det framtida biosfärområdet,
det finns flera anledningar: i Science Village
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Dela kunskap,
lära av historien
och tänka nytt

Vombsänkans kulturlandskap som kretslopp i tolkning av konstnär Nunzio Paci
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Kulturdimensionen - med stabil grund i biosfärutvecklingen
Teorin för en hållbar utveckling är brutalt enkel. Om
vi förbrukar jordens resurser gör vi skit för framtida
generationer. Att detta stämmer även i praktiken
har klimatförändringarna gjort uppen-bart för oss
som lever nu. Oavsett som vi som individer väljer
att förhålla oss till hotande framtidsutsikter genom
förnekelse,
ångest
eller
en
personlig
förändringsvilja, är det vårt gemen-samma ansvar
som samhälle att utveckla vår fulla potential att
nyskapande kombinera kunskap, erfarenheter och
kreativitet för en hållbar utveck-ling. Därför är
biosfärområden viktiga genom att vara en arena
för tvärsektoriella samarbeten och att utveckla nya
tankar och metoder.
Vombsänkans kulturlandskap rikt på resurser
Biosfärområden arbetar med det fysiska landskapet som utgångspunkt för en hållbar utveckling.
Vombsjösänkan är ett av Skånes karaktärsområden
och ingår i Vombsänkan. Området har en mosaik
av landskaps- och naturtyper och är ett av landets
artrikaste områden med över sjuhundra rödlistade
arter. Här finns en rik kulturhistoria, höga rekreationsvärden, en besöksnäring under utveckling, en
varierad kultursektor och mycket företagande inom
de gröna näringarna. Speciellt för Vombsjösänkan
är också det stadsnära läget och närheten till
starka forskningsinstitutioner och innovationscenter. Den svaga punkten är att området inte har
någon egen identitet. Men ur ett utvecklingsperspektiv innebär denna brist en möjlighet.
Texterna som ingår i Forum för kulturdimensionen
beskriver dagsläget i ett utvecklingsarbete och kan
grupperas i följande delar.
Kulturarvet och besöksnäringen
Både det fysiska kulturarvet i landskapet och det
immateriella kulturarvets berättelser bidrar till en
hållbar utveckling genom att sätta vår nutid i en
tidslinje och som resonansbotten för framtidsvisioner. Vombsjösänkan med sitt mosaiklandskap
ger rika exempel på kulturhistoriskt intressanta
platser och byggnader som bildar grunden för
befintlig besöksnäring. Levandegjord historia är allt
betydelsefullare inom besöksnäringen vilket bl.a
visas genom att Tourism in Skåne vill lyfta fram
Hembygdsföreningarna.
Natur för friluftsliv och lärande
Vombsjösänkans läge nära växande städer innebär
ett ökat behov av ett hållbart friluftsliv. Här finns
idag goda förutsättningar med både större och
mindre friluftsområden samtidigt som de flesta är
relativt okända för besökare, både i närområdet
och för tillresande. För framtiden är besökares
oförståelse för innebörden i allemansrätten ett hot
vilket också kan innebära att markägare kan

komma att motsätta sig besöksnäringsaktiviteter
eller tillträde till tex. beträdor. Det är därför viktigt
på både kort och lång sikt att arbeta för att öka
kunskapen om allemansrätten, tex. genom biosfärambassadörer och i skolorna. Barn och unga
tillbringar idag generellt endast lite tid i naturen.
Detta innebär att barn inte på egen hand får
möjlighet att förundras över naturens små och
stora mirakel vilket. För framtiden utgör det ett
problem för en hållbar utveckling eftersom
nyfikenhet på naturvetenskapliga samband är
grunden för all naturvetenskaplig forskning. Inför
de utmaningar som kommande generationer
kommer tvingas lösa pga. klimatförändringarna i
världen är det oerhört viktigt att det i biosfären
alltid görs arbete tillsammans med barn och unga,
helt enkelt för att det finns ett behov för framtiden
av kunniga och kreativa innovatörer inom en
hållbar utveckling. Ett steg i den riktningen är
projektansökan Ung SciShop där barns frågor om
miljö och klimat möter LUCSUS (Lunds universitets
centrum för studier av hållbar samhällsutveckling)
med målet att bidra till ny kunskap och till
utvecklingen av biosfärområdet. Projektansökan är
ställd till Allmänna arvsfonden med målet att
skapa Europas första första science shop att vända
sig till barn och unga.
Meningsfulla mötesplatser skapar rum för
reflektion och diskussion
Samhället består av oss individer tillsammans.
Meningsfulla mötesplatser där medborgare kan
utbyta kunskap och erfarenheter, möta andra sätt
att tänka och diskutera framtiden är grundläggande för en öppen och demokratisk samhällsutveckling. Kulturarrangemang har ofta rollen att
skapa dessa rum i rummet. Det finns också en
växande trend att forskare och kulturarbetare
samarbetar för att sprida aktuell forskning till
medborgare eller som en del i arbetet att samla in
forskningsmaterial. Denna inriktning kan utvecklas
och
Vombsjösänkans biosfärområde bli en
testbädd för forskning som använder kulturella
arbets-metoder. En sådan tanke lyfts i utvecklingen
av en nordisk nod för en KIC (Knowledge
Innovation Community) vid Lunds universitet.
Forskning och utveckling som besöksnäring
Vombsjösänkan kan välja att bli det första
biosfärområdet i Sverige, kanske i världen, att
profilera sig som en innovationsarena genom
kulturdimensionen. Förutom att möta allmänheten
i det löpande arbetet, i projekt, aktiviteter och i
skolor, bör det också Biosfärområdet ha ett
besökscenter. I framtiden ligger det kanske vid
Vombsjöns
strand
nära
Övedskloster.
Mer
näraliggande är att det blir del i Science Centret
som nu planeras i Science Village på Brunnshög.
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Kulturdimensionen under kandidaturåren 2021 - 2023
Kandidaturprojektet med kommunerna Lund, Eslöv
och Sjöbo som huvudmän ska under 2021-2023
utveckla formen för biosfärområdets identitet,
organisation och fysiska utbredningsområde.
I en nationell kontext ser Biosfärprogrammet
Sverige arbetet genom kulturdimensionen i Vombsjösänkan som en styrka och uppmuntrar till dess
fortsatta utveckling. Grunden för detta har lagts
genom att kulturdimensionen står som kandidaturprojektets fokusområde 4B. Med utgångsläge i alla
de olika erfarenheterna som samlats genom
Forum för Kulturdimensionen kan de kommande
årens utvecklingsarbete beskrivas på följande sätt.
Basen för arbetet genom kulturdimensionen är
det fysiska biosfärområdet där interaktionen
mellan människa och naturresurser i kulturlandskapet ger oss förståelse för utvecklingen
fram till dagens samhälle som en grund för
framtida utveckling.
Syftet för arbetet genom kulturdimensionen är
att synliggöra biosfärområdet, dess historia och
pågående utvecklingsarbeten, sprida kunskap och
erfarenheter mellan människor samt väcka
engagemang för en hållbar utveckling för ett
öppet och demokratiskt samhälle.
Målet för arbetet genom kulturdimensionen är att
vara en arena som initierar och stödjer
projektsamverkan i biosfärområdet mellan civilsamhället, akademin, näringslivet och offentlig
sektor där kulturella arbetsmetoder bidrar till att
ny kunskap och nya metoder utvecklas och prövas
i praktisk verklighet nära medborgarna till stöd för
en hållbar utveckling.
Biosfärfestivalen
Under 2021 bidrar fokusområde 4B, kulturdimensionen, på ett kraftfullt sätt till utvecklingen av
biosfärområdets identitet genom att involvera ett
25-tal arrangörer under Biosfärfestivalen 11-18
september. Eventet kommer erbjuda ett 50-tal
aktiviteter (eller fler) och utvecklas som ett
samarbete mellan projektet Tillsammans för
biosfärområde Vombsjösänkan och kandidaturprojektet. Målgruppen för aktiviteterna är boende i
kommunerna Eslöv, Lund och Sjöbo. Arrangörerna
representerar föreningsliv, företagare, universiteten i Lund och Malmö samt kommunala verksamheter. I praktiken agerar arrangörerna som
biosfärambassadörer genom att synliggöra ut mot
allmänheten att en biosfärutveckling pågår. Om
Biosfärfestivalen blir ett återkommande event kan
den utvecklas för att attrahera allt större besöksgrupper med målet att stärka en hållbar besöksnäring i biosfärområdet.

Utveckling med stöd från Region Skåne?
För 2022 har föreningen ARNA ansökt om verksamhetsstöd från Region Skånes kulturförvaltning
för att påbörja ett långsiktigt arbete att utveckla
kulturdimensionen i biosfärområdet i ett nära
samarbete med biosfärkandidaturen och i partnerskap med kommunerna Lund, Eslöv och Sjöbo.
Finansieringen innebär ca 2/3 regional finansiering
och 1/3 kommunal finansiering. Total budget i
ansökan för 2022 är 649.000 kr. För biosfärutvecklingen i de tre kommunerna kan alltså ett
samarbete med föreningen ARNA och Region Skåne
ge en kraftig finansiell hävstångseffekt. I ansökan
för 2022 löses medfinansieringen från kommunerna
Lund, Eslöv och Sjöbo genom att ARNA ansöker om
tillfälliga stöd i form av aktivitets- eller projektbidrag
i alla tre kommunerna samt stöd från kandidaturprojektet. Ett stöd från kandidaturen är särskilt
viktig i ansökan för att visa att inriktningen för
ansökan är förankrat i biosfärutvecklingen. Men för
att Region Skåne ska fortsätta att ge årliga
verksamhetsstöd kräver de en långsiktighet. Detta
innebär att en medfinansieringslösning behöver
landas i varje enskild kommun senast maj 2022 att
läggas in i verksamhetsplanen för 2023. Sedan görs
en ny ansökan om regionalt verksamhetsstöd varje
vår.
I ansökan om verksamhetsstöd för 2022 ingår att
ARNA ansöker till Unesco om att bli en ”official
partner” med inriktning på kulturdimensionen vilket
skulle bli unikt. Ett godkänt partnerskap innebär
inga löpande kostnader men ger tillgång till
Unesco’s internationella nätverk.
Om ARNAs ansökan om ett verksamhetsstöd i
partnerskap med de tre biosfärkommunerna får
avslag från Region Skånes kulturnämnd i december
2021 innebär det att arbetet genom kulturdimensionen faller ifrån under 2022 vilket skulle
innebära ett stort avbräck i arbetet att utveckla
biosfärområdets identitet under de viktiga kandidaturåren. Å andra sidan finns det möjlighet att
från kommunal sida uttrycka sitt stöd för ansökan
under hela 2021.
Ett strategiskt och långsiktigt utvecklingsarbete av
kulturdimensionen är en del av arbetet för en
hållbar tillväxt i biosfärområdet. Det bör utvecklas
på en tvärprofessionell basis och inte som ideellt
arbete. Samarbetet med föreningen ARNA är därför
att se som en startpunkt, inte ett mål i sig.
Förstudiens motto för biosfärområdet var: Dela
kunskap, lära av historien och tänka nytt. Det kan
också lägga grunden för biosfärområdets identitet
som en innovationsarena där kulturarvet, forskning
och kreativitet möts och tillsammans skapar en
biosfär med lyskraft och attraktion.
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Sammanfattning
Innovation är förmågan att lösa problem genom att
kombinera

kunskap

med

kreativitet

på

nya

sätt.

Biosfärområde Vombsjösänkan kan ta målet att vara
en innovationsarena för en hållbar utveckling där
kulturdimensionen för hållbarhet bidrar till människors
innovationsförmåga genom att skapa broar mellan
tidigare generationers erfarenheter, dagens vetenskapliga forskning och människors visioner för framtiden. En
sådan inriktning sätter både fokus på människans
förmåga

att

skapa

kulturdimensionen

lösningar

bidrar

och

likvärdigt

innebär
i

ett

att

hållbar-

hetsarbete tillsammans med ekologisk, ekonomisk och
social hållbarhet vilket Unesco talat för under många år.
Med stöd i de erfarenheter som redan finns i Vombsjösänkan är det blivande biosfärområdet redan på väg att
bli

en

internationell

dimensionen

för

föregångare

hållbarhet.

I

inom

samarbete

kulturmed

forskningsinstitutionerna i biosfärområdets närområde
kan det bli världsledande.

”Sugarbeets”, konstverk av Loek van Vliet, 2019
I ARNA-projektet Art, Ecology & Science beskrev den en holländske konstnären
Loek van Vliet utvecklingen i Vombsänkans kulturlandskap. I fotomontaget
”Sugarbeets” ingår nederst bearbetade foton av pollenmaterial från Vombsjöns
bottensediment som tillgängliggjorts av Vombsjösänkans miljöhistoriska arkiv.
Mellanlagret i bilden visar dagens öppna jordbrukslandskap representerat av ett
sockerbetsfält vid Övedskloster och högst upp i bild ser man Örtofta sockerbruk.

Forum för Kulturdimensionen är framtagen 2021 på uppdrag
av kandidaturprojektet för biosfärområde Vombsjösänkan .
Foton, om inget annat anges; Kerstin Jakobsson.

