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Inledning 

Mitt intresse för bevarandet av svenska lantraser och kulturväxter väcktes när jag arbetade för 
Jordbruksverket och reste runt till gårdar i södra Sverige. Att faktiskt få se bönders arbete gav mig 
en djupare insikt och jag började fundera över skillnaderna mellan de stora massproducerande 
gårdarna och de små självförsörjande. Jag började ställa mig frågor som varför det i de stora 
gårdarnas besättningar bara var samma raser och varför sättet besättningarna hanterades på gav en 
känsla av fabriksproduktion, medan de mindre gårdarna kändes mer naturliga och ursprungliga. Jag 
fick även hälsa på i djurparker och friluftsmuseer där de hade lantraser för att visa upp för besökare 
och slogs av att dessa lantraser inte i större utsträckning syntes till på stora gårdar. Jag upptäckte att 
bönderna stod som i två läger, den ena sidan kändes sig tvungen att inneha enorma besättningar med
högpresterande djur av ekonomiska skäl och den andra sidan bojkottade massindustrin och försökte 
hålla djuren så naturligt som möjligt i självförsörjande syfte. Vid denna tidpunkt visste jag inte att 
våra lantraser är utrotningshotade och vilken stor skillnad det är genetiskt mellan dem och de 
moderna högpresterande raserna. 

Nu vid närmare undersökning inser jag vilket viktigt kulturarv dessa djur och kulturväxter är för 
framtida livsmedelsproduktion, inte enbart för historieskrivningens, ekosystemets och djurens skull 
utan även för näringsinnehållets skull. Jag insåg redan då när jag besökte gårdar att det inte kan vara
bra varken för djuren eller för oss att de pumpas fulla med tillväxthormoner, konstgjorda foder, 
växer upp i trånga utrymmen och ger en enorm mjölkproduktion. Ännu en upprörande insikt var hur
de ekologiska gårdarna ser ut. Jag vill dock poängtera att detta gäller för nötkreatur, ekologiska 
fjäderfä och grisar har det betydligt bättre. Men nötkreatur som föds ekologiskt har egentligen ingen
större skillnad i sina levnadsbetingelser gentemot de oekologiska förutom fodret som är ekologiskt 
odlat och att de inte får några mediciner om de blir sjuka. Det innebär är att om något djur blir sjukt 
eller skadat får det antingen avlivas eller lida. De äldre lantraserna har dock högre resistanser och är
tåligare mot yttre påverkan, vilket gör dem mer anpassade för ekologisk djurhållning. 

Som exempel lade jag märke till att nötkreatur som föds upp i köttproduktion växer så snabbt och 
hålls ofta i så små boxar att deras skelett inte hinner utvecklas i samma takt som musklerna vilket 
ofta resulterar i benfrakturer på grund av den enorma vikten. Mjölkproducerande kor ger likt andra 
kor mjölk endast när de har fött en kalv, för att få så mycket mjölk som möjligt tas kalven från kon 
efter två dagar. Jag såg med egna ögon hur dessa kor råmade i dagar efter att kalven tagits ifrån 
dem. Kalven får sedan växa upp på mjölkersättning, ofta i små boxar där de bara kan ligga och stå. 
Korna som används i mjölkproduktion får ofta så enorma juver att de nästan släpar i marken och det
finns till och med ”BH-ar” för att avlasta tyngden. Jag vill poängtera att det inte såg ut exakt så på 
alla gårdar men på de större livsmedelsproducerande gårdarna var det en trend. Jag vill inte med 
denna inledande beskrivning hänga ut bönderna och det är ju en allmänt accepterad djurhållning. 
Men när jag såg kontrasterna mellan de stora och de mindre gårdarna var det tydligt att 
massproduktionen inte är helt naturlig. Vi kan exempelvis fortfarande få mjölk från kon även om 
kalven är kvar, det blir bara inte riktigt lika mycket. Istället för trettio liter kanske vi får tjugo. Den 
hårda verkligheten är dock att våra mjölkbönder tjänar väldigt lite på mjölken och känner sig 
tvungna att arbeta på detta sätt. Våra kulturväxter gör vi ungefär likadant med. Med besprutningar 
och konstgödsel gör vi allt för att få så mycket skörd som möjligt medan näringsämnena bara blir 
färre per producerad enhet. Därför vill jag undersöka närmare vad som behöver ske och värdet av 
att bevara våra gamla kulturarter och vilken betydande roll museer kan ha i det arbetet.

Bevarandet av biologisk mångfald har fått en stor plats inom naturvetenskapliga områden medan 
aktörer som handhar kulturarv inte tagit lika stor del av detta arbete. Naturhistoriska museer har 
främst fokuserat på den vilda mångfalden och detta i form av uppstoppade djur och herbarier. Det 
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innebär att mångfalden blir betraktad ur ett artperspektiv och inte från ett inomartsperspektiv som är
det relevanta för att beskriva de domesticerade arterna. Ett inomartsperspektiv innebär alltså sorter 
och raser och då talar man om genetisk variation. Det finns starka kulturhistoriska samband då de 
existerande kulturarterna är ett resultat av människans 10000-åriga samexistens med sina husdjur 
och växter. Domesticeringen har lett till avel och till den förädling som skett på grund av 
anpassning till rådande klimat och traditioner. Detta arbete kommer aldrig att avslutas då naturen, 
miljön och resistanser förändras och bryts ner. Det finns alltså legitima anledningar till varför vi 
aktivt bör bevara levande kulturarter, dels ur ett kulturarvsperspektiv då uppvisande av dessa arter 
ger en inblick i människans historia och dels ur ett framtidsperspektiv. Vi får ny kunskap om 
genetik, nutritionslära, medicin och miljö som gör att vi kan ha användning av kulturarterna för 
framtida förädling. Det finns idag en rad utrotningshotade svenska husdjursraser på grund av att de i
nuläget inte är lönsamma för bönderna. De djur som används mest i vår livsmedelsproduktion har 
en snäv genetisk bas vilket innebär att de är känsliga för yttre påverkan och de grödor som 
moderniserats har forskning visat inte innehålla lika mycket näringsämnen som de äldre 
kultursorterna.1

Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad museer och andra aktörer gör i frågan om att bevara 
biologisk mångfald bland våra kulturraser och kulturväxter och varför.

Vad finns det idag för samarbeten mellan museer och andra aktörer kring bevarandet av levande 
biologisk mångfald i form av kulturarter och hur kan detta arbete utökas? Vad finns det för motiv 
för detta bevarande samt vad är det som behöver bevaras? Stämmer dessa motiv med 
kulturarvsteori?

Metod och teori  

Min metod för detta uppsatsarbete har främst varit studier av litteratur, artiklar, policydokument, 
handlingsplaner och hemsidor. Jag har jämfört de utvalda skrifterna med den upplevda verkligheten 
i form av främst hemsidor. Hemsidorna jag har undersökt är de som kom upp när jag sökte på ord 
som ”lantraser, kulturarter, kulturväxter och friluftsmuseer”. Främst på grund av att jag inte kunde 
finna någon annan information om exakt vilka aktörer som arbetar med bevarande av lantraser, men
även för att internet är det vanligaste söksättet för den vanliga besökaren. Bland dessa är bland 
annat Jordbruksverkets hemsida, lantrasforum, olika friluftsmuseer och djurparker. Jag har även för 
att understödja min undersökning skickat e-mail till de gällande friluftsmuseerna, djurparkerna och 
Jordbruksverket med frågor om deras verksamhet.2

1 Else-Marie  Karlsson Strese, ”Ingår den biologiska mångfalden i museernas kollektiva minne?” ur Nordisk 
museologi (2010), http://www.nordiskmuseologi.org/Indholdsfortegn/Indhold101.html 2014-03-24 ; 
Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 
perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10.

2 Jordbruksverket, 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/ettriktodlingslandskap/husdjur.4.5bc6627d140113bd5472
5d4.html 2014-04-19; Lantrasforum, http://www.lantrasforum.se/index.html 2014-04-19; Vallby friluftsmuseums 
hemsida, http://www.vallbyfriluftsmuseum.se/om-vallby-friluftsmuseum/om-vallby-friluftsmuseum.shtml 2014-03-
05; Skansens hemsida, http://www.skansen.se/sv 2014-03-05; Fredriksdal museer och trädgårdars hemsida, 
http://www.fredriksdal.se/ 2014-03-05; Nordens arks hemsida, http://www.nordensark.se/ 2014-03-05; Skånes 
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Som grund för detta uppsatsarbete är det av värde att förklara själva studiet museologi och 
museologin som tvärvetenskap samt hur detta kan förankras i min undersökning av bevarandet av 
kulturarter. Museologi, historia och arkeologi är i stora drag studiet av det som inte finns längre, det 
som studeras är spåren av det som en gång funnits. Spåren består antingen av skriftliga källor eller 
materiella källor, alltså lämningar. Det finns dock vissa skillnader mellan historievetenskap och 
museologi. Historievetenskapen som en vetenskap byggde tidigare på skriftliga källor och inte de 
materiella lämningarna. Materiella lämningar, liksom fotografier ansågs inte som pålitliga källor. 
Då historievetenskap alltså bygger på text så bygger museologin sin vetenskap på tingen, eller 
människans förhållande till tinget. Varför historieskrivare ansett tingen som opålitliga källor beror 
på att tingen endast kan vara föremål för tolkning och är då ett alltför osäkert fält. Det är därför som
de två behöver föras samman, alltså tinget och texten. När tinget kan beskrivas och formuleras i ord 
blir det förflutna mer förståeligt även i det materiella och gör historien mer synlig. Samma sak är 
det med texten, det skrivna är svårbegripligt utan de materiella lämningarna. Ingen historia skulle 
kunna existera utan de materiella lämningarna. Sedan länge har historievetenskapen erkänt att ingen
textkälla egentligen är en objektiv tankelämning utan har tillkommit av en intention. Textlämningen
i sin tur utsätts för tolkning av olika forskare. Museologin undersöker därför både tinget och texten, 
alltså både det materiella och det immateriella. Museologins huvuduppgift är att knyta samman 
berättelser och kvarlevor.3

Begreppen ”materiell kultur” och ”materiellt kulturarv” är i sig allomfattande. Det innefattar allt 
från små saker som är flyttbara till stora kulturlandskap och bilder. Allt som är skapat av människan,
däribland även våra domesticerade arter. Det är lätt att tänka att det materiella arvet bara innefattar 
döda ting, men liksom ett levande kulturlandskap, med åkrar, trädgårdar och planteringar innefattas 
även de enskilda lantrasdjuren och kulturväxterna. Även om de är högst närvarande i vår tid och 
kan brukas i modernt jordbruk är de ting skapade av människan för så lång tid sedan att de inte 
räknas som moderna. Dessa levande kulturarv kan jämföras med de materiella ting som finns kvar 
och varit mer bestående än den verksamhet och de intentioner de en gång var skapta för. Visserligen
föds och dör även djur och växter precis som människor men arvet finns i de specifika egenskaper 
och attribut som de bär med sig från generation till generation. De ting som omger oss är 
oumbärliga för att skapa och upprätthålla vår identitet som människor och detta speciella band vi 
har till tinget är på grund av att vi själva är ting. Vi har en materiell kropp precis som alla ting, 
något greppbart och fysiskt. Därför väljer vi föremålet som ett verktyg för att skapa bilden av det 
förflutna, tiden och dess gång. De döda tingen liksom de levande organismerna visar på tiden som 
går genom sitt förfall och därmed blir tiden, som annars är abstrakt, synlig. Föremål som 
musealiseras tas från sin ursprungliga levande kulturella eller sociala kontext och kan placeras i 
magasin eller vitrinskåp. Detta medför kunskapsteoretiska, sociala och pedagogiska problem. På 
grund av denna överföring förlorar föremålet sin tidigare kontext. Samma problem skulle inträffa 
med de levande lantraserna och kulturväxterna om de hålls i moderna anläggningar och sköts med 
moderna metoder samt ges modernt foder. Inte nog med att kulturarterna skulle förlora sin 
ursprungliga berättelse och förhållande till människan men de skulle även förlora de egenskaper 
som gör dem unika. Kulturarterna är framställda av människan för att passa de då rådande 
omständigheterna och för att bibehålla sina egenskaper bör de även skötas på samma vis som de 
sköttes när de avlades fram.4

Skillnaden mellan föremål och levande organismer, är att föremålet ofrånkomligt ”dör” när det 
musealiseras. Även om syftet är att förlänga dess liv genom bevarandet blir det oåtkomligt för oss 

djurparks hemsida, http://www.skanesdjurpark.se/Home.aspx 2014-03-06; Torekällbergets hemsida, 
http://www.sodertalje.se/Se--gora/Dolda-sidor/Torekallberget/ 2014-03-06; Jamtlis hemsida, 
http://www.jamtli.com/3904.start.html 2014-03-06.

3 Kerstin Smeds, ”Vad är museologi” ur RIG-Kulturhistorisk tidskrift vol.90, nr.2 (2007) 65-66.
4 Ibid 66.
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att använda. De levande lantraserna och kulturväxterna är brukningsbara kulturarv som dessutom 
mår bra av att brukas och det gynnar oss att bruka dem. Men även för de levande samlingarna är 
texten, eller berättelsen viktig för förståelsen av sammanhanget. Om inte museernas dokumentation 
och klassifikation hade förändrats från 1700-talet, då den klassiska vetenskapen styrde museernas 
arbetssätt vars fokus var på proveniens, kronologi och typologi, kanske inte ens de levande 
kulturarterna  idag setts som kulturarv. Samtidigt har vi taxonomin, typologin och kronologin att 
tacka för beskrivningen av olika arter och raser som nutida forskning har nytta av men utan 
berättelsen hade det inte varit intressant med levande samlingar. Hur djuren och växterna har 
använts, brukats, skötts och av vem, hela deras levnadshistoria i deras ursprungliga miljö ger ett 
vidare historiskt perspektiv för betraktaren. Textens införande på museerna var nödvändigt i början 
av 1900-talet då de öppnades för allmänheten i syfte att bilda folket vid sidan av skolorna. 
Föremålstexten har sedan dess utvecklats men idag lägger museer allt större vikt på annan typ av 
immateriell kunskap, exempelvis minnen och yrkeserfarenheter från arbetsliv, musikliv och 
berättarkulturer. Idag riktas alltså samhällets bevarande alltmer mot etnologins, kulturhistoriens och 
antropologens uppgifter kring immateriell kultur. Mycket på grund av att låta samhällets 
undervärderade grupper komma till tals då deras materiella arv aldrig tidigare ansetts värdefullt att 
bevara.5

Museologi är ett ämne som innefattar alltså både tinget och texten, men är även en 
kulturarvsvetenskap. Där innefattas även de gamla vetenskaperna konstvetenskap, kulturhistoria, 
historia, etnologi och arkeologi. Det är alltså skillnad mellan begreppen museologi, museiforskning 
och museivetenskap. Museiforskning är forskning och dokumentation i museernas samlingar. 
Museivetenskap är i traditionell bemärkelse läran om museet. Museologin har idag etablerat sig som
en vetenskap och är till och med tvärvetenskaplig. Men museologins vetenskap är svår och 
komplex. Från början studerade museologin museiinstitutionens olika praktiker och tillämpningar 
men sedan tillkom även mer forskning om museipedagogik. Övergången gick alltså från att lära ut 
museimetoder till att problematisera även museet som institution. Flera museologiska utbildningar 
håller fortfarande undervisning och forskning om just museets funktioner, men många andra så som 
museologin i Umeå inkorporerar även ett mer teoretiskt, analytiskt och idéhistoriskt perspektiv.6

Begreppet museologi har definierats på olika sätt på olika platser och olika länder. Frankrike är det 
land som har använt sig av begreppet längst och skiljer på begreppen museikunskap och museologi. 
Det är främst i Frankrike och Östeuropa som begreppet museologi kom att betyda även kulturarvet i
stort till skillnad från USA, Storbritannien och Västeuropa. I dessa övriga länder definieras 
fortfarande museologi som ett vetenskapligt område som inriktar sig på just museet som fenomen 
och institution. Skillnaderna i definitionen av museologi handlar om huruvida ämnet täcker annat än
själva museet och om museologi är en tillämpad eller en teoretisk vetenskap. Dessa frågor kan 
härledas från museologins marxistiska rötter då det var i de socialistiska länderna som den 
teoretiska utvecklingen var framgångsrik på 1960-talet. I de socialistiska länderna sågs museerna 
tidigt som sociokulturella poler med pedagogiska, publika och demokratiska budskap, alltså inte 
enbart som platser för samlingar och forskning. Museernas ideologiska och politiska relation till 
samhället började då problematiseras. Mycket kritik har riktats mot ämnet museologi som delvis 
bottnar i vänsterideologin även av museimän. Det var först på 2000-talet som museologin började 
försvaras av bland annat den moderna museologins fader Zbynek Stránský. Men innan honom fanns
flera museologiska teoretiker som Peter Van Mensch, Eileen Hooper-Greenhill och Susan Pearce 
som försökte göra upp definitionerna och som fortfarande är inflytelserika i museologisk forskning. 
Anna Gregorová var en av teoretikerna som formulerade sig tydligt med definitionen av museet och
museologin. Museet är en institution som specificerar relationen mellan människan och 

5 Kerstin Smeds, ”Vad är museologi” ur RIG-Kulturhistorisk tidskrift vol.90, nr.2 (2007) 67-68.
6 Ibid 69-70.
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verkligheten, naturligt applicerad och realiserad. Museologin är en vetenskap som studerar den 
specifika relationen mellan människan och verkligheten, som meningsfullt och systematiskt samlar 
och bevarar materiella ting. Dokumenterar utvecklingen av naturen och samhället och använder 
informationen på ett vetenskapligt och pedagogiskt vis. En annan inflytelserik person är Per-Uno 
Ågren, det museologiska ämnets grundare vid Umeå universitet. Ågren menar att museologin 
studerar hur det museala objektet konstitueras. Vilka värderingar som styr den museala processen 
från urval till insamling till förmedling samt vilken historiebild, kulturuppfattning och natursyn som
projiceras. Ågren menar alltså att museologin studerar människans förhållande till sin fysiska 
omvärld samt sin historia. Museologin på Umeå universitet förankras i den breda och kritiska 
franska traditionen.7

Idag omfattar alltså museologisk forskning hela kulturarvs- och kulturminnesvårdsfältet samt 
historiebruk och bevarandestrategier. Men till museologin hör även musealiseringen som fenomen i 
moderniteten som existentiellt, kulturellt, politiskt och socialt problem. Även de processer , 
strategier och normativa val som leder till varför museer existerar. Museet med sin 
insamlingspolitik och representation utgör dock även ett ideologiskt och politiskt verktyg för 
uteslutning. Museologin undersöker även immateriellt arv när det handlar om strategier för 
bevarande av exempelvis traditioner, seder och bruk eller berättelser. Dessa immateriella arv 
sammanför museologin med de materiella arv som skall bevaras för att få kontext och sammanhang.
Sverige har länge följt den anglosaxiska traditionen där museerna ses som ett komplement till 
skolorna i bildningssyfte. Sverige har på forskningsfronten varit ointresserad av att problematisera 
museernas samhällsroll, funktioner eller bevarandeideologier. Den nyare forskningen har intresserat
sig mer för kulturminnesvård, historiebruk och kulturarvsorientering hos allmänheten. Jag vill med 
denna uppsats just väcka frågeställningar om politiska och sociala bakgrunder till vår djur- och 
växtproduktion. Att lantraser och kulturväxter visas på friluftsmuseer och djurparker skall inte 
enbart förmedla en historisk tillbakablick, utan även problematisera dagens livsmedelsproduktion. 
På Umeå universitet rör sig museologin över hela fältet, alltså från museet som institution till 
musealitetens filosofi vilket har givit mig förutsättningar för min undersökning.8

Jag fortsätter genom att använda teori för kulturarv och hur den kan appliceras på levande växter 
och djur. För att finna teorier angående bevarande och definierande av kulturarv har jag analyserat 
ett flertal verk kopplade till ämnet kulturarv. Det har varit något problematiskt att finna direkt 
litteratur om kulturarv kopplat till levande kulturarter. Frågan är vad detta beror på. Beror det på att 
konceptet är så pass nytt att det helt enkelt inte fanns i författarnas tankar när verken skrevs eller 
beror det på att konceptet är kontroversiellt och att levande domesticerade djur och växter inte anses
vara ett kulturarv? Det senare borde inte vara fallet då det vid närmare undersökning finns mängder 
av institutioner som hävdar att dessa växter och djur är kulturarv. Min initiala tanke är att de helt 
enkelt blivit bortglömda och först nu börjar tas på allvar. För att få en tydligare överblick så skall 
jag börja med att förklara hur kulturarv väljs ut.

Jag börjar med en modell över tre aspekter på förflutenhet.

1. Det förflutna kan representera i stort sett allt som har inträffat. Vi kan bara ha indirekt 
kunskap om det förflutna via alla sorters historiska kvarlevor och egna eller andras minnen. 
Alltså är det förflutna oföränderligt och statiskt, det som har hänt kan inte revideras till 
något annat. Denna nivå har inget samband med eller påverkas av samtiden.

2. Det historiska, eller historisk kunskap bygger på bestämda urval från det förflutna. Det 

7 Kerstin Smeds, ”Vad är museologi” ur RIG-Kulturhistorisk tidskrift vol.90, nr.2 (2007) 72-73.
8 Ibid 75-76.
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kombinerat med källmaterialets empiriska status, teorier för tolkning, lokal 
forskningstradition, skolbildning, individuella preferenser, akademiska stridigheter med 
mera. Den historiska kunskapen kan vara individuellt personlig med minnen och sociala 
erfarenheter. Men det kan även vara disciplinärt underbyggt och då falla under historisk 
vetenskap. Historisk vetenskap kan i denna bemärkelse falsifieras och en objektiv historisk 
sanning kan aldrig fastställas. Historisk kunskap relaterar till källmaterialet och dess 
prövbarhet och det ger graden av sannolikhet. Historisk kunskap kan alltså beslutas vara 
rimlig eller omtolkas. Källorna kan tillföras nya teorier och tolkningar och därmed 
omvärderas det som tidigare uppfattats som sant. All konkret kunskap om det förflutna som 
uppvisas inom minnesvård är likställt med historiskt vetande och är alltså förhandlingsbar.

3. Kulturarvet är sammanlänkat med både det förflutna och det historiska men är inte identiskt 
med någon av tolkningarna. Det förflutna ändras inte men tolkningarna kan ändras om det 
förflutna, alltså kulturarvet kan gradvis förändras och därmed kan inte kulturarvet falla 
under definitionen det förflutna. Kulturarvet formas och upprätthålls inte enligt premisser 
för historiskt vetande på grund av att det inte utsätts för samma källkritiska krav. Kulturarvet
relaterar till både det förflutna och historisk kunskap men faller inte under samma 
kunskapsteoretiska grundregler för vad som är ”sant eller falskt”. Kulturarv fyller en annan 
social funktion än historisk kunskap. Ett reproducerat minne i form av kulturarv fyller 
funktionen av att markera och särskilja ett kulturellt sammanhang som anses vara unikt. 
Kulturarvet behöver alltså inte vara historiskt korrekt utan det som kulturarvet symboliserar 
och fyller för funktion idag och förr är det relevanta. Det enskilda kulturarvet falsifieras inte 
av historisk forskning utan traderingen och traditionen fortsätter att vara en del av det 
kollektiva minnet. Värdet som kulturarvet representerar fortsätter att vara verkligt. Den 
historiska kopplingen är inte helt ovidkommande, den historiska anspelningen måste vara 
relativt trovärdig. Men grundförutsättningen för kulturarv är den känslomässiga aspekten. 
Som sagt relaterar kulturarvet till både förflutenhet och historia utan att vara exakt lik den 
ena eller den andra. Men det är samtliga värderingar som den professionella minnesvården 
använder för att utse objekt, miljöer eller traditioner till officiella kulturarv.9

Med hjälp av denna analysmodell kan jag förklara varför levande kulturraser och växter kan klassas
som kulturarv och behandlas därefter. Om husdjuren och våra växter samt grödor inte skapade 
känslomässiga band skulle jag kunna argumentera för att de endast bevaras i syfte av framtida bruk.
De skulle inte vara nödvändigt att hålla dessa i autentiska kulturmiljöer som exempelvis 
friluftsmuseer utan de skulle lika väl kunna skötas av andra privata intressenter. Precis som 
kulturvården klassar miljöer, byggnader och objekt som representativa för en epok med en 
spännande bakgrundshistoria finns detsamma för växter och djur. Varför vi har börjat relativt sent 
med bevarandet av kulturarter är just den historiska vetenskapen som uppdagas. Biologer och andra 
naturvetenskapliga forskare menar att de genetiska skillnaderna mellan de moderna raserna och 
sorterna och de äldre är viktiga att bevara för framtida eventuella katastrofer.10 Men det finns även 
de emotionella aspekterna, de kollektiva minnen som förts vidare från generation till generation 
med traditioner och myter. Det finns troligen mängder av berättelser som har koppling till husdjuren
och grödorna som har skapat lokal kulturell identitet. 

Det finns några traditioner som fortfarande hänger kvar utan något krav på någon vetenskaplig 
sanning. Exempelvis marknadsförs fjällfil med att den görs på mjölk från fjällkor som går på fjället,

9  Richard Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder, (Umeå 2003) 163-166.
10 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 

perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10.
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det är inte troligt att smaken påverkas nämnvärt av att korna betar på fjäll eller att filen blir 
annorlunda, men samtidigt kan det vara sant. I sammanhanget spelar det ingen roll om fjällkorna, 
rödkullan, linderödsvinet eller någon annan ras eller gammal gröda smakar bättre eller är nyttigare 
än de moderna sorterna. Det är känslan som är viktig, om vi bortser från alla positiva egenskaper 
som dessa äldre sorter faktiskt besitter finns det fortfarande en djupt liggande instinkt hos oss 
människor att gravitera mot traditioner, beprövade och fungerande metoder. Vi gör nya upptäckter 
och forskar hela tiden och följer nya trender som kommer, men när de nya trenderna inte är 
spännande längre ser vi gärna tillbaka på det förflutna. En trolig anledning till varför levande växter
och djur så sent klassats som kulturarv är just att de är levande och har inte liksom objekt eller 
byggnader slutat tillverkas. Kanske en tanke om att levande organismer sköter sig själva har 
förorsakat detta förbiseende, men med en ny insikt om att växter och djur faktiskt är beroende av 
människans hand har fått oss att inse att något måste göras. 

Jag vill vidare förklara hur människor kan tänkas värdera och välja ut kulturarv. Definitionen av 
kulturarv är när grupper av människor delar ett värdesystem, då skapar de kultur. Dessa 
värdesystem uppvisar olika uttryck, både materiella som andliga och vissa av dessa uttryck anses 
speciella och utses till kulturarv. Alltså vad som helst kan bli kulturarv, men vad som helst är inte 
kulturarv. Det kan urskiljas tre huvudbetydelser av kulturarv som benämns som det ”föredömliga, 
det allomfattande och det analytiska”.11 

Den första betydelsen är när vi utser ett kulturarv grundat på vårt eller andras positiva arv, alltså 
sådant vi gillar. Den andra betydelsen menar att kulturarv är allt vi ärvt, oavsett värdegrund. Den 
tredje menar att kulturarv är de mest symbolbärande lämningarna, positiva eller negativa, som har 
format människor i något avseende. Om någon av dessa betydelser av kulturarv skall appliceras på 
den levande biologiska mångfalden väljer jag den sista. Inte för att de första två inte passar in, utan 
för att den sista är den mest kritiska och analyserande. För att göra hela min analys så trovärdig som
möjligt är det av vikt att framlägga alla möjliga motiv för detta bevarandet.12 

En hypotes är att definitionen av kulturarv står i samband med den tid som passerat efter en större 
händelse. En tendens är att nära inpå en förändring finns en vilja att förstöra kulturyttryck som 
exempelvis föremål, därför att de representerar en svår tid. Men en viss tid efter en förändring finns 
istället en vilja att bevara lämningarna som en påminnelse om det negativa som har hänt och för 
bildande. En längre tid efter en förändring finns tendenser att omkoda lämningarna och ge dem nya 
symbolvärden, exempelvis blir en målning från Stalins tid betraktad som konst istället för ideologi. 
Om vi ser på djur och växthållningen som något vardagligt och ett hårt arbete för överlevnad i 
historien så kom industrialismens djur- och växtförädling som något revolutionärt som skulle 
underlätta livsmedelsproduktion. De äldre sorterna och raserna sågs då som förlegade och onödiga 
bland livsmedelsproducenterna. Varför skulle de då bevaras? Nu när det har gått en längre tid efter 
industrialismens intåg ser vi nya värden i de gamla lantraserna och sorterna. Dels ser vi hur de kan 
lära oss om mänskliga förhållanden i historien och dels kan vi nyttja dem för framtiden.13

Jag kan helt enkelt inte finna några teoretiska belägg för varför levande kulturarter inte skall 
betraktas som bevarandevärda kulturarv. Det finns vetenskapliga skäl, samtida och framtida skäl 
samt ur ett historiebeskrivande perspektiv anledningar till varför museer borde ta del av bevarandet.
Om jag skall argumentera för varför det inte räcker med genbanker, uppstoppade djur, herbarier 
eller bilder, samt att odlandet och avlandet överlåts enbart till bönderna är det helt enkelt på grund 
av den pedagogiska möjligheten som de levande djuren och växterna ger. I ett historiebeskrivande 

11 Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?” ur Museer och kulturarv (Stockholm 2003) 12-13.
12 Stefan Bohman, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?” ur Museer och kulturarv (Stockholm 2003) 12-13.
13 Ibid 14-15.
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vill vi gärna återskapa miljöer och föremål så mycket som möjligt, vi vill se hur de såg ut, hur de 
användes och i vilka sammanhang. Som ett exempel, i ett naturhistorisk museum återskapas ett 
dinosaurieskelett så komplett som möjligt, hopsatt och gärna med tillhörande miljö och bild på hur 
den såg ut levande. I annat fall kunde man ju visat upp benen i en hög och enbart beskriva den i ord.
Men vi vill komma så nära ursprunget som möjligt och hade vi kunnat visa upp levande dinosaurier 
skulle vi göra det. Nu kan vi inte det, men vi kan det med våra domesticerade kulturarter. Jag kan 
inte tänka mig ett mer autentiskt kulturarv än så, att faktiskt kunna se och uppleva hur dessa djur 
och växter användes ursprungligen. Om det dessutom handlar om ekonomiska bekymmer borde 
museerna ta vara på djuren och odlingarna som en extra inkomstkälla. Förmånerna är många, 
museerna bistår den biologiska mångfalden med expertis och kontrollerad avel och odling som 
gynnar odlingslandskapet samt genom försäljning av djur och råvaror kunna bekosta djurhållningen 
och även dra till mer besökare som även dom ökar inkomsten till museet. 

Presentation av temat:
Bevarandet av biologisk mångfald bland våra kulturraser och kulturväxter.
 
Bevarandet av biologisk mångfald har fått en stor plats inom naturvetenskapliga områden men 
kulturarvsaktörer har inte tagit lika stor del av detta arbete. Naturhistoriska museer har främst 
fokuserat på den vilda mångfalden och detta i form av uppstoppade djur och herbarier. Det innebär 
att mångfalden blir betraktad ur ett artperspektiv och inte utifrån ett inomartsperspektiv som är det 
relevanta för att beskriva de domesticerade arterna. Insikten om att vi behöver skydda och bevara 
våra gamla husdjursraser och växter började uppmärksammas på 1970-talet. Innan dess var fokuset 
mest på den vilda faunan. Men det dröjde fram till 1992 då Riokonventionen gick ut med en 
internationell plan om bevarandet av biologisk mångfald som Sverige började fundera över hur 
viktigt det är och först 2010 kom handlingsplanen från jordbruksverket som beskriver hur detta 
arbete skall gå till på husdjursfronten.

Naturhistoriska museer i Sverige utgör endast tre procent av det samlade museiväsendet, något ökad
andel om man räknar in botaniska trädgårdar och vissa djurparker. Numera har de naturhistoriska 
museerna fått en allt större roll i bevarandet av den biologiska mångfalden, vilket innefattar även de
levande kulturväxterna och lantrasdjuren. Naturhistoriska museer har en vetenskaplig kompetens 
som utgör basen för den systematiska forskningen och beskrivningen av arter och dessutom har de 
en viktig folkbildande roll. Museerna kan genom utställningar och program nå ut till en bredare 
publik och aktualisera frågeställningar. 

Botaniska trädgårdar, djurparker och friluftsmuseer håller levande växter och djur, både från den 
vilda faunan och den domesticerade. Trädgårdarna och museerna  fungerar som genbanker och 
deltar aktivt i bevarandet av hotade arter och fungerar som viktiga bildningsinstitutioner för 
allmänhet och skolor. Det anmärkningsvärda är att trots att de naturhistoriska museernas andel av 
landets samlade museiväsende är relativt låg är besöksfrekvensen väldigt hög. Ca fyra miljoner 
besökare kommer till dessa anläggningar per år vilket motsvarar över en fjärdedel av alla 
museibesökare per år i landet. Det finns alltså ett stort outnyttjat intresse för naturhistoriska museer 
som vi borde ta till vara på för att främja den biologiska mångfalden och för spridandet av kunskap 
till den breda massan. De naturhistoriska museernas forskning och utveckling är alltså direkt 
kopplade till bevarandet av den biologiska mångfalden. Den kunskap om historien och 
vetenskapliga kompetens som museerna besitter är en stor resurs och förutsättning för arbetet med 
bevarandet av naturmiljöer, växter och djur.14 Det levande kulturarvet är unikt i sitt värde och 
omfång men lika väl som en artefakt skapad av människan vittnar kulturarterna kanske mer än 

14 Staffan Thorman, ”Naturhistoriska museer- Historisk utveckling och nutida roll” ur Museer och kulturarv 
(Stockholm 2003) 122-123.
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något annat om människans kapacitet och mentala förmåga. Kulturarterna är en del av kulturarvet 
som sträcker sig flera hundra generationer tillbaka och dessutom omfattar hela mänskligheten. 
Kulturväxter och husdjur förutsätter hela vår civilisation men har inte alltid setts som en självklar 
del av kulturen.15

Avgränsningar och källor  

Centrala verk för denna uppsats är: Jordbruksverkets handlingsplan, ”Policyn för levande samlingar
på friluftsmuseerna”, tidskriften Biodiverse, ”Ingår den biologiska mångfalden i museernas 
kollektiva minne” av Else Marie Karlsson Strese.16 Biologisk mångfald bland kulturarterna är  
utforskat  inom naturvetenskaperna och institutioner som arbetar med djur och natur som 
jordbruksverket, CBM, Nordgen med flera. Däremot verkar inte kulturvården inneha samma 
kunskapsnivå inom just bevarandet av våra kulturarter. Bland de böcker jag har analyserat som 
handlar allmänt om museer och kulturarv, Museer och kulturarv och Den svenska 
kulturmiljövårdens värdegrunder, står mycket lite om biologisk mångfald och ännu mindre om våra 
kulturarter.17 

I Museer och kulturarv fick jag bra vinklar av vad som är kulturarv och hur museer skall arbeta med
kulturarv. Om de domesticerade arterna stod inget specifikt utan de hamnade  inom samma område 
som allmänt bevarande av djur och natur. En bättre källa har handlingsplanen varit och i den 
beskrivs forskningsläget, syftet, historien och vad som skall göras. Dock är delarna om museernas 
roll vag. Det står tydligt angivet att museerna har en viktig roll men inte hur den faktiskt skall vara 
med och uppfylla planen, det ges enbart tre exempel på museer som handhar lantraser och två av 
dem är egentligen renodlade djurparker. ”Ingår den biologiska mångfalden i museernas kollektiva 
minne” har varit till stor nytta, för att få insikt kring historiska händelser samt kring museernas 
motsättningar i bevarandet av kulturarter i dagsläget. Tidskriften Biodiverse innehåller artiklar om 
ämnet biologisk mångfald och har givit mycket inspiration till föreliggande arbete. ”Policyn för 
levande samlingar på friluftsmuseerna” har givit bra information om hur museerna bör förhålla sig 
till levande kulturarter. Jag har även sökt fakta från jordbruksverkets hemsida och fler internetkällor
som har att göra med bevarandet av biologisk mångfald. För att sammanföra motiven för detta 
bevarande med en kulturarvsteori har jag studerat Museer och kulturarv av Lennart Palmqvist och 
Stefan Bohman samt Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder av Richard Pettersson. ”Vad är 
museologi” av Kerstin Smeds har även bidragit till den museologiteoretiska infallsvinkeln.18

Jag har avgränsat mig till att undersöka domesticerade nordiska växter och djur, i min ansats har jag
inte gjort någon närmare utläggning om enstaka raser eller sorter då uppsatsen i så fall skulle 
behöva bli betydligt längre. Som avgränsning har jag även valt att de teoretiska ingångarna håller 
sig till beskrivning av vad som utgör kulturarv då jag inte finner det nödvändigt för syftet att 
applicera på exempelvis genus-, klass- eller ett etniskt perspektiv. Jag har begränsat undersökningen

15  Else-Marie  Karlsson Strese, ”Ingår den biologiska mångfalden i museernas kollektiva minne?” ur Nordisk 
museologi 1 (2010) 112,  http://www.nordiskmuseologi.org/Indholdsfortegn/Indhold101.html 2014-03-24.
16 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 

perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10; Friluftsmuseernas samarbetsorganisation, ”Policy 
för levande samlingar på friluftsmuseerna” http://www.friluftsmuseerna.org/ 2014-03-06; Biodiverse, 
http://www.biodiverse.se/ 2014-04-18; Else-Marie  Karlsson Strese, ”Ingår den biologiska mångfalden i museernas 
kollektiva minne?” ur Nordisk museologi 1 (2010),  
http://www.nordiskmuseologi.org/Indholdsfortegn/Indhold101.html 2014-03-24.

17 Lennart Palmqvist & Stefan Bohman, Museer och kulturarv (Stockholm 2003); Richard Pettersson, Den svenska 
kulturmiljövårdens värdegrunder, (Umeå 2003).

18 Kerstin Smeds, ”Vad är museologi” ur RIG-Kulturhistorisk tidskrift vol.90, nr.2 (2007).
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till utvalda hemsidor av friluftsmuseer och djurparker för en överblick av deras pågående arbete 
med bevarandet av lantraser och kulturväxter. Avgränsningen av valda hemsidor föll sig slumpartat 
då jag använde mig av sökord för att finna friluftsmuseer och djurparker som arbetar med 
kulturarter. Detta på grund av att jag inte kunde finna någon sammanställning om exakt vilka 
aktörer som bevarar kulturarter och att internet är det vanligaste söksättet för den vanliga besökaren.
Detta söksätt resulterade i de presenterade friluftsmuseerna och djurparkerna. De undersökta 
friluftsmuseerna och djurparkerna är alla belägna i södra delen av Sverige och är alltså inte ett 
medvetet val från min sida utan var de enda som gick att finna via internet. De är Vallby 
friluftsmuseum, Skansen, Fredriksdals museer och trädgårdar, Nordens Ark, Skånes djurpark, 
Torekällbergets friluftsmuseum och Jamtli.19

Uppsatsens disposition 

I huvudkapitlet börjar jag med en historisk bakgrund och politiska beslut som har lett fram till 
naturvården som den är idag. Sedan går jag ytterligare in på internationella och nationella beslut och
program som har befästs. Jag har efter det kort beskrivit vad biologisk mångfald faktiskt är, värdet 
av naturhistoriska samlingar och har korta begreppsförklaringar om avel, inavel, inavelsdepression 
och ”in situ/ex situ”. En stor del av uppsatsen är en sammanfattning av och diskussion om 
Jordbruksverkets handlingsplan samt om dess uppföljning från 2011. Efter det tar jag upp vad det 
finns för utmaningar och lösningar i bevarandet för museer . I Kulturmiljövården och biologiskt 
kulturarv går jag vidare in på relationen mellan kultur och biologiskt kulturarv. För att få vidare 
insikt i friluftsmuseernas arbete har jag en sammanfattning och diskussion om ”Policy för levande 
samlingar på friluftsmuseerna” och därefter har jag gjort en undersökning av friluftsmuseer och 
djurparker. Jag avslutar uppsatsen med en reflekterande diskussion om nuläget och vad som kan 
tänkas ändras på i framtiden för arbetet med vårt levande kulturarv.

19 Vallby friluftsmuseums hemsida, http://www.vallbyfriluftsmuseum.se/om-vallby-friluftsmuseum/om-vallby-
friluftsmuseum.shtml 2014-03-05; Skansens hemsida, http://www.skansen.se/sv 2014-03-05; Fredriksdal museer 
och trädgårdars hemsida, http://www.fredriksdal.se/ 2014-03-05; Nordens arks hemsida, http://www.nordensark.se/ 
2014-03-05; Skånes djurparks hemsida, http://www.skanesdjurpark.se/Home.aspx 2014-03-06; Torekällbergets 
hemsida, http://www.sodertalje.se/Se--gora/Dolda-sidor/Torekallberget/ 2014-03-06; Jamtlis hemsida, 
http://www.jamtli.com/3904.start.html 2014-03-06.
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Historiska milstolpar och bakgrund

Landstingens bildande

Idén med bevarande har existerat i flera hundra år men vad som kan kallas för en ny sverigebild 
uppstod under 1800-talets andra hälft. Landskapen fick nya dimensioner baserade på nya 
vetenskapliga inventeringar. Biologiska och geologiska utvecklingsläror lade grunden för ett 
naturvetenskapligt synsätt på Sverige. Landskapet fick nu en historia och naturen var präglat av 
tiden och evolutionen. Tidigare hade nämligen naturen setts som något statiskt och oföränderligt 
men den nya vetenskapen skapade en föreställning om att klimatet hade växlat och att de olika 
arterna och växterna naturligt avlöste varandra. Naturen sågs som i ständig förändring och i detta 
landskap kunde även lämningarna av tidigare människor tolkas. Denna nya framställning av Sverige
innebar även en ny syn på naturens kulturella betydelse. Naturen illustrerar kulturens utveckling och
intresset vidgades därmed från den orörda naturen till hembygdens natur och kultur.20 

Något som inte framgår är om denna natur enbart innefattar den vilda faunan eller om den 
domesticerade också finns med. Något jag kommer att återkomma till längre fram är just arternas 
och rasernas utveckling på grund av människans behov och klimatförändringar. Olika husdjursraser 
och växter anpassades efter lokala förhållanden av bönder som ville vara självförsörjande. Det är 
kopplat till kommunreformen och bildandet av landstingen på 1860-talet som skapade ett forum för 
lokalbefolkningen och de lokalt anpassade raserna och sorterna. Varje enskild bygd skulle vara 
självförsörjande och isoleringen gav egenart åt socknar. Landstingen vid sekelskiftet mellan 1800- 
och 1900 talet hade stor betydelse då de präglades av den självägande bondeklassen och på så vis 
kunde företrädare samlas från de isolerade bygderna. Detta nya samarbete hjälpte bygderna att 
förmedla ett livskraftigt arv i form av övertagna traditioner och synsätt. Hembygdsreformen på 
1860-talet skapade en ny syn på hembygden och dess värde. Då fick hembygden träda fram som 
den lilla delen i det stora fäderneslandet. Folkundervisningen var bland de största insatser som de 
tidiga landstingen gjorde och dit hörde skapandet av folkhögskolor. Folkhögskolans syfte var att 
utbilda unga människor ur bondeklassen för att göra dem till goda lantbrukare och därmed bevara 
bygden som självstyrande. Detta skapade ett stort intresse för de regionala kulturella särarterna och 
därmed en stolthet över de lokala arterna.21 Detta synsätt är ännu inte helt inaktuellt. Jag skall 
återkomma till är just hur de små lantbruken kan marknadsföra och ta tillvara på de lokala arterna 
och djuren och på så vis överleva utan att behöva övergå till de moderna kommersiella 
lantbruksmetoderna. 

Museernas roll och den naturhistoriska forskningen samt kulturarv

Kulturarv är således inte helt givet, historia har alltid något att göra med politiska, sociala eller 
ideologiska intressen och kulturarv formas alltid efter olika samhälleliga behov. Likaså styrs vilka 
teman som tas upp av aktuella kunskaper och intressen. Självklart finns det kulturarv som känns 
mer naturliga än andra men även naturlighet och självklarhet är sociala produkter. Historia och 
kulturarv finns därför att de används och vad som är viktigt att komma ihåg är att det finns flera 
versioner av historien. Hur har dessa versioner brukats och fungerat? Kulturarvet finns därför att 
generationer före oss har valt ut vad som de ansåg som värt att bevara. Därför har vi en skyldighet 

20 Bosse Sundin, ”Hembygden som idé- Konstruktionen av lokal och regional identitet” ur Museer och kulturarv 
(Stockholm 2003) 54-55.

21 Bosse Sundin, ”Hembygden som idé- Konstruktionen av lokal och regional identitet” ur Museer och kulturarv 
(Stockholm 2003) 59-61.
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mot oss själva och framtida generationer att förmedla och bevara den kunskap vi har idag om våra 
kulturarter. Museers uppgift är att samla, vårda, visa men också att tydliggöra samband mellan 
helheter från förr och nu. Dessutom finns det en outnyttjad forskarkapacitet på våra museer som 
borde användas i syften som dessa. Museer ger ett kulturhistoriskt perspektiv på nutiden och 
utgångspunkten är alltid i frågor och problem som påverkar människor här och nu. Museernas 
samhällsroll är att problematisera, relativisera, ge bakgrund till, ge djupare förståelse för och kritiskt
granska men även att ge nya perspektiv, bryta vaneseendet, vanetänkandet och vanemakten. Museer
för fram perspektiv genom att föra fram ett historiskt medvetande och att påvisa alternativ i 
samtiden och i det förflutna. Alltså att kunna visa de möjligheter som vi har idag. Bevarandet av 
kulturarter kan motiveras genom att visa hur företeelser, idéer och värderingar är skapade, har 
orsaker och alltid ingår i kulturella sammanhang. Alltså visa på varför vi idag bygger hela vår 
livsmedelsindustri på enstaka raser och växtsorter och inte använder oss av de äldre sorterna. Detta 
kan ge perspektiv på att det inte behöver vara så, utan att vi kan livnära oss på andra sätt.22

En viktig infallsvinkel är att understryka vikten av de naturhistoriska museernas utveckling och 
nutida roll. Naturvetenskapen fick ett stort genombrott redan 1739 då Kungliga 
Vetenskapsakademin grundades i Stockholm. Det var Carl von Linné som grundade det 
vetenskapliga namngivningssystemet för alla djur och växter, ingenjören Mårten Triewald och 
fabriksägaren Jonas Alströmer som introducerade potatisen i landet, politikern Johan von Höpken 
och amatörbotanisten Sten Carl Bielke som bildade akademin med visionen och insikten om att 
stimulera utvecklingen och snabbt sprida kunskap i Sverige. Akademins bildande inspirerade till att 
skapa bland annat naturaliesamlingar. Naturhistoriska samlingar saknades dock inte innan 
Vetenskapsakademin bildades. Det fanns långt tidigare samlingar med kuriosa och underliga saker 
från naturen och till och med levande växter i botaniska trädgårdar samt levande djur i menagerier 
och djurgårdar. Det som lockade publik då var det udda, ovanliga och skrämmande. Dessa tidigare 
samlingar fanns dock även med mer seriösa syften ordnade på ett systematiskt och vetenskapligt 
sätt. Många av dessa samlingar skänktes till Vetenskapliga Akademin men efter Carl von Linnés 
död såldes stora delar av Linnés samlingar till London där de fortfarande finns. Bara en liten del av 
Linnés samlingar finns kvar i Sverige men en stor del av det vetenskapliga material som fortfarande
har betydelse inom den botaniska och zoologiska forskningen finns i utlandet och därmed 
svårtillgängligt för svenska forskare. 

Den naturhistoriska forskningen som grundlades under 1700-talet blomstrade under 1800-talet 
genom de resmöjligheter som öppnades för vetenskapliga expeditioner. Sverige sände ut 
expeditioner för insamling av djur och växter för vetenskapliga studier. Dessa expeditioner och 
insamlingar med vetenskapliga förtecken blev en naturlig fortsättning i Linnés anda då han redan på
1700-talet sände ut sina lärjungar på äventyrliga resor för att skicka hem mängder av material. Den 
rådande forskningen inom naturhistoria under 1800-talet var inom systematiken, taxonomin och 
anatomin. Det för att man ville lära sig vilka arter som fanns och hur de såg ut. Detta speglades i 
museernas utställningar där djuren var arrangerade i systematisk ordning efter Linnés 
klassifikationssystem. Något som revolutionerade det hela naturvetenskapliga tankesättet var 
publikationen av Charles Darwins bok On the Origin of Species by Means of Natural Selection 
1859. Boken gav upphov till helt nya tankar om livets utveckling och om hur arter bildas och 
förändras. Darwins teori är hållbar än idag och är allmänt accepterad som förklaring till vilka 
processer som driver livets utveckling på vår jord. I Sverige anammades Darwins teori inom 
vetenskapen och systematiken och taxonomin frodades. Museerna byggdes upp i systematisk anda 
med utgångspunkt från Darwins teorier om det naturliga urvalet. Utställningarna var uppbyggda 
utifrån arter, artbildning, fylogeni, variation och raser. Forskningen som vid denna tid växte fram 

22 Stefan Bohman & Karin Lindvall, ”Museerna i samhället och samhället i museerna- En positionsangivelse” ur 
Museer och kulturarv (Stockholm 2003) 88-94.
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hade dock ingen koppling till det ekologiska sammanhanget som organismerna levt och utvecklats i 
utan inriktades mot kartläggning av släktskap och artbildning utifrån morfologiska och anatomiska 
studier.23 

I slutet av 1800-talet uppstod dock en ny utställningsinriktning i kontrast mot den vetenskapliga 
systematiska klassifikationen som museal tradition. Inriktningen kom att kallas för ”Biologiska 
museer” och i dessa placerades objekten i sina ekologiska sammanhang. Naturmiljöer byggdes upp i
dioramor med bakgrundsmålningar med syfte att återge en naturlig miljö så naturtroget som möjligt.
Den främste förespråkaren för dessa typer av museer var den framstående konservatorn, jägaren och
naturvännen Gustaf Kolthoff. Han menade att det var var viktigt att försöka visa och illustrera 
företeelser med djurens liv som är omöjliga att beskriva med ord, miljön de lever i och hur djurens 
karaktär är anpassade för den specifika miljön.24 

Den naturhistoriska forskningens inriktning mot systematik och taxonomi fortsatte in på 1960-talet 
och de nya kunskaperna om ekologi, molekylärbiologi och cellbiologi fick först sitt genombrott i 
slutet av 1960-talet. Det var forskare i England och Amerika som under mellankrigstiden tog till sig 
cellbiologin och genetiken och som där den typen av forskning tog fart efter upptäckten av DNA-
strukturen 1954. Forskningen efter kriget tog alltmer avstånd från det systematiska angreppet då 
Darwins teorier om arter, raser och naturligt urval hade politiserats och vantolkats av nazisterna 
med fruktansvärda följder. Det nya ekologiska synsätt som utvecklades gjorde att arter var 
ointressanta, det viktiga var vilken roll organismerna hade i ekosystem och näringskedjor. Tanken 
var att alla organismer är lika viktiga och att alla behöver varandra i det eviga samspelet och 
kretsloppet. Detta slog hårt mot de naturhistoriska museerna som ju byggt hela sin verksamhet på 
systematiken och taxonomin som nu byttes ut mot kemiska och fysikaliska element vilket slog ut de
enskilda djuren och växterna. 

Universiteten som forskade inom cellbiologi, genetik och molekylärbiologi visade starka åsikter om
att naturhistoriska museer skulle upphöra men dessa tankar verkar under början av 1990-talet att ha 
förändrats. Nu söker universiteten nya former för hur naturhistoriska museer skall drivas vidare. 
Detta är på grund av att det uppstått en insikt om att taxonomisk och systematisk forskning och 
kunskap är en förutsättning för bevarandet av jordens biologiska mångfald. I början av 1990-talet 
slogs det larm om bristen på taxonomer och systematiker vilket hotade forskningen om artutrotning,
inom medicin och farmakologi. Ekologerna upptäckte att de var i behov av kunskapen om de olika 
arterna och släktskapet dem emellan. I Rio de Janeiro 1992 fastslogs att all samhällsutveckling 
måste byggas på uthållig användning av jordens resurser och att långsiktigt värna om den biologiska
mångfalden, detta var den så kallade Riokonventionen.25

Domesticeringen av arter

I minst  12000 år har människan medvetet avlat på och förändrat de vilda arterna i syfte att 
domesticera dem. Bönder har arbetat med att ta fram husdjur och kulturväxter utifrån de arter som 
fanns i det närliggande området. Senare har människan även transporterat kulturarter runt hela 
jorden och anpassat dem till nya klimat och traditioner och i princip är alla grödor och husdjur som 
vi håller i Sverige ursprungligen från andra länder. Människan kommer alltid att fortsätta med ett 

23 Staffan Thorman, ”Naturhistoriska museer -- Historisk utveckling och nutida roll” ur , Museer och kulturarv 
(Stockholm 2003) 111-115.

24 Ibid 116.
25 Staffan Thorman, ”Naturhistoriska museer-- Historisk utveckling och nutida roll” ur , Museer och kulturarv 

(Stockholm 2003) 118-119.
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förädlingsarbete av växter och djur, men anledningarna och metoderna varierar. Metoderna och 
anledningarna påverkas av ny kunskap inom genetik, nutritionslära, medicin, miljö, politik och 
trender. Människans styrning av vilka individer som får föröka sig och inte innebär ett väldigt starkt
selektionstryck på kulturarterna. Selektionen påverkar den evolutionära utvecklingen drastiskt och 
innebär att mycket av den ursprungliga genetiska variationen går förlorad.

Det har i historien funnits två processer som drastiskt har minskat den genetiska mångfalden hos 
kulturarterna. Den första var domesticeringen som påbörjades för 12000 år sedan och den andra var 
den moderna växtförädlingen och aveln som började i slutet av 1800-talet. Dessa processer kan 
liknas vid två genetiska flaskhalsar. Den första flaskhalsen eliminerade gener som skiljer det vilda 
från det tama och den andra skedde när de lokalt anpassade raserna och sorterna förädlades till de 
moderna. Det som vi kallar lantraser och kulturarter är de raser och sorter som bönderna själva tagit 
fram för att passa ortens rådande klimat och traditioner till skillnad från de moderna raser och sorter
som tagits fram för att passa kommersiell produktion.26

En gröda som har haft en stor inverkan på människan och hennes omgivning genom historien är 
sockret. Sockrets förflutna är ett talande exempel på hur människan har påverkat växter och hela 
samhällen när det gäller handel, ekonomi, politik och etik. Rörsockret blev en stor och ekonomiskt 
viktig produkt för Europa efter upptäckten av Amerika. Rörsockret odlades i de europeiska 
kolonierna i Centralamerika och det arbetet utfördes primärt av slavar. Från mitten av 1700-talet 
blev det förbjudet för kolonierna själva att raffinera sockret varpå råvaran skickades som en grötig 
melass och själva förädlingen av melassen skedde i Europa med stora vinster där som följd. Under 
1800-talets början pågick det många krig i Europa och en reaktion efter Napoleons förlust mot 
England 1805 var kontinentalblockaden. Det var en handelspolitisk åtgärd för att försvaga England 
genom att förbjuda införsel av engelska varor till hamnarna på Europas fastland. Detta ledde till en 
stor förlust av den så eftertraktade melassen. Kontinentalblockaden utlöste en rad processer i de 
drabbade länderna som var kopplade till den egna produktionen av socker. Då synliggjordes vilken 
sårbarhet det innebar att vara beroende av andra länders importerade varor. Som följd startades 
kostsamma odlings- och förädlingsarbeten för många växtslag i syfte att göra det egna landet 
självförsörjande. Redan 1774 hade det upptäckts att foderbetan innehöll relativt hög sockerhalt av 
samma sort som sockerröret. Kontinentalblockaden blev ett ytterligare incitament till att förädla den
för att höja sockerhalten. Så föddes kulturväxten sockerbetan.27 

En annan gröda som har påverkat en hel nation är potatisen. Irlands befolkning steg från tre till åtta 
miljoner mellan 1600- och 1800-talet på grund av introduceringen av potatisen som låg till grund 
för en bättre livsmedelsförsörjning. Det som visade sig senare bli ett problem var att hela Irlands 
potatisodling grundade sig på ett fåtal kloner, alltså genetiskt identiska individer. Odling med 
genetiskt identiska växter på ett större område har visat sig vara ett mycket känsligt system. 
Katastrofen i Irland kom mellan 1845 – 1847 då hela landets potatisodlingar drabbades av 
bladmögelsjuka som ledde till missväxt. Eftersom alla potatisplantorna var genetiskt enhetliga var 
alla lika känsliga för svampen och detta ledde till hungersnöd. Ungefär två miljoner irländare dog 
av svält och lika många utvandrade till Amerika. Irlands befolkning minskade till hälften på grund 
av att en enda gröda slogs ut på bara ett fåtal år. Denna katastrof är historiens första kända katastrof 
grundad på en för snäv genetisk bas.28

Museernas främsta uppgift har varit att bevara den materiella och immateriella kulturen till 

26  Else-Marie  Karlsson Strese, ”Ingår den biologiska mångfalden i museernas kollektiva minne?” ur Nordisk 
museologi 1 (2010) 109-111,  http://www.nordiskmuseologi.org/Indholdsfortegn/Indhold101.html 2014-03-24.
27 Ibid 111.
28 Ibid 111-112.

16

http://www.nordiskmuseologi.org/Indholdsfortegn/Indhold101.html


eftervärlden. De naturhistoriska museerna har traditionellt inriktat sig på den vilda faunan och detta 
genom ett artperspektiv och inte ett inomartsperspektiv. Det som beskrevs var alltså som exempel 
vargen och äppelträdet, inte olika hundraser och äppelsorter. I slutet av 1800-talet grundades 
Nordiska museet med syfte att bevara den gamla bondekulturen som man ansåg höll på att 
försvinna. Det som uppmärksammades av Arthur Hazelius var att det inte enbart var redskapen som 
höll på att försvinna utan även oxen och hästen som drog plogen och rågen som skars med lien. Alla
delar i jordbruket industrialiserades även djuren och växterna som skulle anpassas till de modernare 
metoderna eller också försvann de då deras funktion ersattes av maskiner. Vid denna tid tog den 
professionella djuraveln och växtförädlingen sin början och ur de gamla lokalt anpassade sorterna 
och djuren selekterades moderna växter och raser fram.29

De var under de nya rådande förhållandena både högre presterande och genetiskt enhetligare samt 
att de svarade bättre på den ökade tillgången på näring och de moderna brukningsmetoderna. Den 
genetiska variation som funnits i de tidigare grödorna och djuren hade fungerat som en buffert mot 
yttre påverkan som väder och sjukdom var nu inte längre önskvärd. En stor del av 
prestationshöjningen i den agrara revolutionen var genetiskt betingad men även ett svar på större 
mängd av växtnäring. Detta ledde till att de gamla lantraserna och grödorna nästan helt ersattes 
under loppet av några decennier på grund av att de nya var så överlägsna. Nästan hela det 
småskaliga jordbruket fick ge vika för det storskaliga industrialiserade jordbruket vilket även ledde 
till att den biologiska mångfalden minskade i både den vilda och den tama floran och faunan. Den 
vilda naturen påverkades genom att djuren inte längre gick på skogsbete utan på speciella 
betesvallar och åkrarna ersatte ängarna. Djuren hjälpte tidigare till att röja upp och stödja 
skogsmarkernas miljöer och ängarna innehöll mängder av smådjur och växter.30 

Artur Hazelius som grundade Nordiska museet och Skansen uppmärksammade denna förändring 
och hans tanke bakom friluftsmuseet var att skapa ett Sverige i miniformat och 1891 var 
målsättningen att djur, natur och kultur skulle upplevas som en enhet. Kulturhistoriska museer 
besitter kunskaper om forna tiders odlingar och innehar mängder av föremål direkt kopplade till det 
levande kulturarvet. Dessa föremål har i sig inget egenvärde utan utvecklades enbart för att 
användas tillsammans med våra hållna djur och odlade växter. För att bevara det levande kulturarvet
behövs alltså inte bara biologisk kunskap utan även kulturhistorisk. Skansens zoologiska avdelning 
öppnades 1892 med syfte att visa vilda och tama nordiska djur, men tyngdpunkten försköts alltmer 
mot det mer upplevt spännande och exotiska, nämligen de vilda djuren. Den stora skillnaden i 
museets verksamhet från den tiden och idag är att artmångfalden var prioriterad och variationen 
inom arten försummades.31

Ett problem med att arbeta tvärvetenskapligt med kultur och natur är bland annat att kulturarv som 
begrepp inte är helt klart definierat. Kritiker har förut menat att för lite tid har ägnats åt människan 
vilket har lett till att det biologiska kulturarvet har försummats till förmån för landskapets former. I 
länsmuseireformen 1974 betonades dock att vårt kulturarv är ett samspel mellan biologi och historia
vilket i sin tur ledde till att museerna utvidgade sitt arbetsfält till att även omfatta det levande 
kulturarvet. Men på den tiden tolkades detta främst som frågor kring kulturlandskapet. Några 
länsmuseer började anställa biologer, något som visade sig bli problematiskt då det var svårt att 
finna kreativa arbetsformer mellan två så vitt skilda discipliner som humaniora och naturvetenskap. 
Den oklarheten som fanns i vad biologerna skulle användas till ledde till att biologerna i princip gav
sig själva uppgiften att arbeta med det levande kulturarvet. Detta innefattade kulturlandskapet med 

29  Else-Marie  Karlsson Strese, ”Ingår den biologiska mångfalden i museernas kollektiva minne?” ur Nordisk 
museologi 1 (2010) 112-113,  http://www.nordiskmuseologi.org/Indholdsfortegn/Indhold101.html 2014-03-24.
30  Else-Marie  Karlsson Strese, ”Ingår den biologiska mångfalden i museernas kollektiva minne?” ur Nordisk 
museologi 1 (2010) 112-113,  http://www.nordiskmuseologi.org/Indholdsfortegn/Indhold101.html 2014-03-24.
31 Ibid 113.
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dess innehåll av både semidomesticerade och domesticerade arter. Under åren som gått har det 
byggts upp flera samarbeten och resurser för arbetet med det levande kulturarvet och idag är många 
aktörer organiserade i Naturhistoriska museernas samarbetsorganisation samt Friluftsmuseernas 
riksorganisation.32

Nationella och internationella beslut och program

Den internationella diskussionen om bevarandet av husdjursgenetiska resurser kom långt senare än 
den om bevarandet av växtgenetiska resurser. Men i Sverige började ett arbete redan på 1950-talet 
med att bevara seminprov från svenska tjurar som användes till avel. Under 1960-talet började 
resten av Europa att uppmärksamma den stora förlusten av husdjursgenetiska resurser och vid 
denna tid hade många lokala raser bytts ut mot ett fåtal högpresterande raser. Det svenska arbetet 
med bevarandet av inhemska raser inleddes 1972 efter en internationell naturvårdskonferens i 
Stockholm där det beslutades att varje land skulle ansvara för sina inhemska husdjursraser och 
uppmärksamma de raser som har låga antal. Skälet var för att i framtiden säkerställa eventuella 
värdefulla egenskaper hos olika raser. 1973 hölls en nordisk konferens för diskussion om konkreta 
förslag om hur genbevarandet skulle ske i Norden. Det föreslogs att det direkta ansvaret skulle ligga
på respektive lands jordbruksdepartement och att det nordiska samarbetet skulle utföras via en 
sakkunniggrupp under Nordiska ministerrådet. 1979 bildades en nordisk arbetsgrupp för husdjurens
genbank, vilket var grunden till verksamheten idag som heter Nordisk Genbank Husdjur (NGH). 
Men NGH:s egentliga arbete påbörjades inte förrän 1984. Utredningen som påbörjades 1978 var 
startskottet för det långsiktiga arbetet med bevarandet av Sveriges husdjursgenetiska resurser och 
ledde till ett betänkande som behandlade de olika husdjursrasernas ursprung samt olika metoder för 
att bevara och nyttja genresurserna, vilket till en början enbart innefattade de hotade inhemska 
raserna. Arbetet utvecklades efter hand till att även inkludera flera av de inhemska kommersiella 
raserna.33 

1992 hölls FN:s internationella konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro. 
Slutöverenskommelsen kallas för Riokonventionen och Sverige var ett av många länder som 
undertecknade konventionen om biologisk mångfald. Anledningen till denna överenskommelsen är 
ett gemensamt försök från världssamfundet att motverka den enorma och accelererande förlusten av
gener, arter, biotoper och ekosystem. Bland konventionens huvudmål var bevarandet av biologisk 
mångfald, hållbart nyttjande av dess beståndsdelar och rättvis fördelning av den nytta som kan 
uppstå.34

Enligt Riokonventionen skulle varje land ta fram handlingsplaner för mångfaldens bevarande samt 
hållbart nyttjande och 1993 beslutade den svenska riksdagen om en strategi. Arbetet började 1994 
med en landstudie för en objektiv bild av nuläget för den biologiska mångfalden och 1995 
utformades ”Aktionsplan för bevarandet och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden inom 
husdjursområdet”. I den föreslogs konkreta mål och åtgärder som syftar till bevarandet av 
husdjuren.35 

32 Ibid 113-114.
33 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 

perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 74.

34 Ibid 74.
35 Ibid 75.
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Angående den odlade mångfalden beslutade Sveriges regering år 2000 att etablera nationella 
program för odlad mångfald (POM). Men innan POM bildades hade ett antal utredningar redan 
gjorts utifrån olika infallsvinklar av bland annat BIODOM- Biologisk domesticerad mångfald där 
det betonades att den mer än tiotusenåriga samexistensen mellan människan och hennes djur och 
växter har skapat ett symbiotiskt förhållande. All information som denna inventering ger kommer 
att i framtiden finnas tillgänglig i den databas utvecklad tillsammans med NordGen. Den nationella 
genbanken kommer att bestå av tre delar, en nationell samling, lokala klonarkiv och skyddad odling.
Den nationella samlingen kommer att vara belägen i Alnarp, Skåne, med samtliga växtmaterial till 
genbanken. Tanken är att allt växtmaterial skall finnas på minst två ställen för att garantera 
bevarandet och många av de lokala klonarkiven är friluftsmuseer.36

En annan bakgrund till Sveriges arbete med husdjursgenetiska resurser står att finna bland de 16 
miljökvalitetsmål som riksdagen antog 1999, dock, det 16:e målet om den biologiska mångfalden 
antogs först 2005. Som exempel är det 13:e miljömålet, ”Ett rikt odlingslandskap”. Det innebär att 
odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
ska skyddas. Samtidigt skall den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och 
stärkas. Det 16:e miljömålet, ”Ett rikt växt- och djurliv”, innebär att den biologiska mångfalden 
bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt. Människor ska ha tillgång till en bra natur- och kulturmiljö 
men en rik biologisk mångfald, detta för en god hälsa, livskvalitet och välfärd. Detta mål kan tyckas
rikta sig främst mot det vilda växt- och djurlivet men en god kulturmiljö innebär att det biologiska 
kulturarvet förvaltas på ett sätt så att viktiga natur- och kulturvärden består. Alltså även de 
domesticerade djuren och växterna är viktiga att bevara.37 

Våra lantraser är och har varit mer än enbart produktionsenheter även om deras huvudsyfte har varit
att producera nyttigheter för människan. Mot en ekonomisk bakgrund har djuren historiskt sett 
anpassats till lokala förhållanden, då specifikt efter fodertillgång, djurhållning och det omgivande 
landskapet. Dessa raser har motsvarat lantbrukarens förväntningar vad gäller produktionstakt och 
hanterbarhet, de djur som inte levde upp till förväntningarna slaktades ut. Det ledde till en 
population av väl anpassade och producerande djur.38 

Dessa lokalt anpassade djur hade även stora kulturella värden, bland annat genom att vara nära 
förknippade med olika regioners kulturella identitet. Som exempel sammankopplar vi Fjällkor med 
fjället, Gotlandsrussen och Gutefåren med Gotland. Dessa är omistliga kulturella element i sina 
miljöer och en viktig del av den lokala identiteten. Kulturhistorien på platsen är nära knuten till det 
levande kulturarvet i form av både de lokala lantraserna som de lokala odlingsväxterna. Det lokala 
och kulturella värdet har även på senare tid skapat ett ekonomiskt mervärde genom att specifika 
livsmedel tillverkas av specifika lantraser. Exempelvis ost eller glass tillverkat av mjölk från fjällkor
har kommit att utgöra ett försäljningsargument. Men lika viktigt argument är att lyfta fram betets 
ursprung, alltså att köttet producerats lokalt och på naturbetesmarker. Även om det utvecklas åt rätt 
håll angående intresse och försäljning av lokalt producerade varor har inte djurets rastillhörighet 
och dess betydelse för produktens egenskaper nämnvärt marknadsförts. Om vi jämför med frukt- 
och grönsaksdiskar i affärer ser man att det noggrant utmärkts vilka sorter det är men på mejeri och 
charkavdelningen står det inte från vilka raser mjölken eller köttet härstammar. Jag tror att dagens 
medvetna samhälle skulle tjäna på, rent kulturellt och ekonomiskt om det skulle framhävas. Det 

36 Else-Marie  Karlsson Strese, ”Ingår den biologiska mångfalden i museernas kollektiva minne?” ur Nordisk 
museologi (2010) 116-117,  http://www.nordiskmuseologi.org/Indholdsfortegn/Indhold101.html 2014-03-24.

37 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 
perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 76.

38 Ibid 76.
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skulle även skapa ett mervärde som ett extra incitament för att ”in situ” och i produktion bevara 
lantraser.39 

Bevarandearbetet med husdjursgenetiska resurser har även stor betydelse för bevarandet av den 
vilda biologiska mångfalden. Många av de vilda arterna är knutna till ett öppet jordbrukslandskap 
och 46 procent av alla rödlistade arter finns i odlingslandskapet. För att hålla landskapet öppet 
genom att beta är främst raser av får, häst och nötkreatur de viktigaste. De artrikaste habitaten i 
norra Europa är naturbetesmarker som karaktäriseras av näringsfattiga och kalkrika jordar och i 
Sverige har områden med naturbetesmarker minskat drastiskt de senaste 150 åren. Detta på grund 
av igenväxt, plantering av skog och konstgödsel. En stor bidragande faktor till igenväxten är att 
antalet betesdjur minskat i Sverige. En intensifiering av jordbruket sker med en utveckling som 
leder till större gårdar med högre antal djur per gård. Det som sker är att små naturbetesmarker 
belägna längre ifrån stora brukningscentrum löper större risk att överges, exempelvis i Norrland, 
medan naturbetesmarker i produktiva jordbruksområden som i Västra Götaland får ett bättre 
bevarande. Varför betesdjuren ökar artdiversiteten är att de äter konkurrensstarka arter och därmed 
tillåter flera små och mindre konkurrensstarka arter att samexistera, de betar bort mängden förna 
vilket ökar möjligheten för små frön att gro.40 

Lantbrukare och förvaltare av naturbetesmarker får i Sverige idag en miljöersättning för att säkra 
den biologiska mångfalden. Målet är att arealen av fäbodbeten, alvarbeten och skogsbeten skall 
utökas men det finns idag liten kunskap om fäbodbrukets betydelse för biologisk mångfald. 
Fäbodbruket har dock bidragit till öppnandet av fjällbjörkskogen vilket gynnade många arter. 
Utnyttjandet av lantraser så som rödkulla och fjällko kan fylla en viktig funktion för den biologiska 
mångfalden eftersom det moderna lantbruket, trots miljöersättningar troligen inte kommer att klara 
av att bevara avlägsna marker som exempelvis fäbobeten i Norrland.41 Lantbrukare får även idag en 
miljöersättning för hållandet av vissa husdjursraser som är med på EU:s lista över utrotningshotade 
svenska husdjursraser. Det gäller för renrasiga sorter av:

•”Nötkreatur: Fjällko, Rödkulla, Allmogeko - väneko, ringamålako, bohuskulla
•Gris: Linderödsvin
•Får: Ryafår, Finullsfår, Gutefår; Allmogefår - dala pälsfår, roslagsfår, skogsfår
•Getter: Lantrasget, Allmogeget - göingeget, jämtget, lappget” 42

För att erhålla denna miljöersättning finns en rad villkor som måste följas angående djurhållningen 
och aveln vilket är ett bra sätt att kontrollera att lantraserna inte blandas med andra raser. Men något
jag saknar i detta arbete är kontrollen av antalet djur. Något jag finner bristfälligt är att 
jordbruksverket i stort sett förlitar sig på privatpersoners intresse och kan därmed inte kontrollera 
vilken ras de väljer att hålla och vilken mängd. Detta kan leda till att någon ras glöms bort eller 
väljs bort då den inte innefattas av någon ersättning (exempelvis hästraser och fjäderfä). Här skulle 
ett kontrollerat arbete kunna utföras på exempelvis friluftsmuseer och kulturreservat.43 

39 Ibid 77.
40 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 

perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 77.

41 Ibid 78.
42   Jordbruksverkets hemsida 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/hotadehusdjursraser/villkor.4.3
89b567011d9aa1eeab8000655.html 2014-02-24.

43 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 
perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
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Vad är biologisk mångfald?

I konventionen om biologisk mångfald beskrivs biologisk mångfald som ”variationsrikedom bland 
levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra 
akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar 
mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem”.44 Med detta menas samtliga levande 
organismer och deras genetiska variation. Definitionen kan brytas ner till landskapsnivå, en 
biotopnivå, en artnivå och en gennivå. Eftersom att de domesticerade djuren innefattas i denna 
mångfald, alltså inte bara vilda djur, omfattas de på samma sätt av konventionen om biologisk 
mångfald. Motiven och skälen för bevarandet av domesticerade arter kan diskuteras om de är etiska,
ekonomiska eller nyttomässiga. Men i CBD:s (Centre of Biological Diversity) artikel framhålls att 
målen för konventionen är bevarandet av biologisk mångfald och att hållbart nyttja mångfaldens 
beståndsdelar samt att rättvist fördela den nytta som uppstår. Genom att poängtera nyttan med 
biodiversiteten för människans överlevnad motiveras bevarandet av arter. Därför är det viktigt att få 
allmänhetens förståelse av värdet med biologisk mångfald.45

Värdet av naturvetenskapliga samlingar

Naturvetenskapliga samlingar är ordnade samlingar bestående av levande eller döda, biologiska och
geologiska objekt som förvaras och uppvisas tillsammans med relevant information och med en 
tillhörande expertis. Dessa samlingar kan förvaras i museer eller i andra institutioner vilka har 
ansvar för att samlingarna vårdas och utvecklas till nytta för samhället, även att de är tillgängliga 
och kommer till användning. Naturhistoriska samlingar ligger till grund för många nationella och 
internationella lagar och de är ett uttryck för vårt behov av att förstå världen och är ett berikande av 
människans tillvaro. Dessutom bidrar samlingarna till att finna lösningar på många av våra behov. 
Samlingarna kan exempelvis användas till forskning inom medicin och bioteknik. Samlingar av 
mikroorganismer har använts för att framställa läkemedel. Samlingarna har även bidragit till att 
hjälpa miljövården, i samhällsplanering, konsekvensutredningar och miljögifters historiska 
belastning och förekomst i organismer. De hjälper oss i bevarandet av arter och studier av djur- och 
växtliv och även för förståelsen om växthuseffekten. Samlingarna ger insyn i tidigare klimat och 
tidigare utbredning av djur och växter. Genom att jämföra olika mikrofossiler ger det en bild av 
tidigare temperaturer i haven. Vi kan med hjälp av äldre sorters frön kan vi odla nya hybrider av 
grödor med bättre hållbarhet. Dessutom har samlingarna ett kulturellt, bildande och avkopplande 
värde genom att utställningar i museer inverkar starkt på samhälleliga debatter om utveckling och 
bevarandet av arter och miljöer.46 

%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 81.
44 Jordbruksverket, Andrahandscitat från ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska 

husdjursgenetiska resurser under perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 8.

45 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 
perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 9.

46 Staffan Thorman, ”Naturhistoriska museer-- Historisk utveckling och nutida roll” ur , Museer och kulturarv 
(Stockholm 2003) 121-122.
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Förklaring av begrepp: Ärftlighet, avel och inavelsdepression.

När egenskaper förs vidare från föräldrar till avkomma innebär det ärftlighet, alltså ett biologiskt 
arv. I allt avelsarbete utnyttjar man just det fenomen att egenskaper kan nedärvas från en generation 
till nästa och avel är i egentlig mening planerad parning av utvalda individer för att få avkommor 
med önskade egenskaper. Syftet med avel är att hela tiden förbättra vissa egenskaper genom att 
välja lämpliga avelsdjur, men förutsättningen är att det finns en arvbarhet och en ärftlig variation i 
de egenskaper man är intresserad av. Vad som följer är att ju mindre variation det finns i en 
egenskap, desto mindre chans finns det att förbättra och förändra den egenskapen. Skillnaden 
mellan evolutionen och avel är att evolutionärt sker ett naturligt urval av individer som fortplantar 
sig. I avel är det människan som styr utvecklingen av rasen åt önskat håll men ett problem är dock 
att alla önskvärda egenskaper inte är ärftliga eller har olika grad av arvbarhet.47 

Om vi då parar djur som är besläktade med varandra är sannolikheten stor att de överför identiska 
arvsanlag till sin avkomma. Ju närmare släktskapet är desto närmare är den genetiska och 
fenotypiska48 likheten mellan individerna. Vad som anger släktskapsgraden är andelen identiska 
gener genom arv hos två individer. Vad som sker vid inavel är att andelen homozygota49 anlag hos 
avkomman ökar. Vissa anlag dubbleras och lika många andra anlag försvinner ur arvsmassan och 
följden av detta är att den totala mängden olika anlag i individens arvsmassa reduceras. Tyvärr är 
många anlag med skadlig verkan recessiva och dessa ger först effekt vid dubblering, alltså när 
avkomman har ärvt samma anlag från bägge föräldrarna. Vid inavel ökar antalet dubbleringar av 
både de önskade och de oönskade anlagen, en dubblering av de önskade anlagen gör inte djuret 
bättre men en dubblering av de oönskade gör djuret sämre. På grund av detta ökar inavel risken för 
att recessiva defektanlag kommer till uttryck. Inavelsdepression är en följd av dubbel uppsättning av
dåliga gener som kan påverka negativt på egenskaper som livskraft, fruktsamhet och immunförsvar.
För att undvika inavelsdepression måste därför inavelsgraden bevakas i alla avelsprogram vilket kan
leda till att man måste avstå från att använda de bästa djuren till avel. Att endast använda sig av de 
bästa djuren skulle leda till en för hög ökning av inavelsgraden. Men i små populationer är det dock 
svårt att undvika inavel men det finns vissa regler att följa i sådana fall. Inavel leder till minskad 
genetisk variation vilket i sin tur leder till minskade möjligheter i framtiden av förändring genom 
avelsurval och en sämre anpassningsförmåga till miljöförändringar.50

Förklaring av begrepp: In situ och ex situ

Att bevara husdjursgenetiska resurser kan delas upp i två områden, ”In situ” bevarande och ”Ex 
situ” bevarande. Att bevara in situ innebär att djuret bevaras i dess naturliga livsmiljö eller dess 
ursprungsmiljö. Att bevara ex situ betyder istället att bevara utanför ursprungsmiljön, ex situ kan 
dessutom delas upp i ”in vivo” och ”in vitro”. In vivo innebär bevarande av levande djur och in 

47 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 
perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 15.

48 Wikipedia—En organisms fenotyp är antingen hela dess fysiska skepnad eller en specifik egenskap, till exempel 
dess storlek eller ögonfärg, som varierar mellan individer. http://sv.wikipedia.org/wiki/Fenotyp, 2014-03-19.

49 Wikipedia-- Homozygoter är ett begrepp inom genetiken och betecknar individer som har två likadana varianter, 
alleler, av en gen. Motsatsen är heterozygoter. Endast hos en homozygot individ leder recessiva anlag till synliga 
egenskaper, eftersom det inte finns något dominant anlag som döljer det. Så det är t ex bara homozygoter som kan få
blå ögon, då det är ett recessivt anlag. http://sv.wikipedia.org/wiki/Homozygot 2014-03-19.

50 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 
perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10,  18.
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vitro är genom djupfrysning. Alltså kryobevarande av exempelvis sperma, embryon eller vävnad i 
flytande kväve. Enligt FAO:s (Food and Agriculture Organisation, FN:s organ för 
livsmedelssäkerhet, jordbruk, landsbygdsutveckling, fiske och skogsbruk) riktlinjer är in situ 
bevarande att föredra av varierande skäl. Av ekonomiska skäl kommer ett väl uppbyggt 
bevarandeprogram in situ att finansiera sig själv som i sin tur leder till uthållighet och låga 
kostnader på sikt. Åtminstone gäller detta för kommersiella raser med produktionskrav exempelvis 
nordiskt bi, tamren och odlad röding. 

Gällande lantraser är ett in situ bevarande inte lika ekonomiskt hållbart. För dessa raser innebär det 
ett bevarande i den omgivning och miljö som en gång formade dom och samtidigt får inte aveln 
vara riktad mot ensidiga produktionsmål. Det är dessutom inte enbart det geografiska området som 
betyder in situhållning utan även skötseln och användningen. Men att hålla lantraserna i sin 
ursprungliga omgivning medför att deras genetiska särdrag kan bibehållas för framtiden vilket är ett
starkt argument. Hållande av kommersiella raser ex situ, är vanligt idag och många lantraser hålls 
även utanför den miljö som skapade dem på grund av att efterfrågan på de raserna är begränsade i 
deras ursprungsområde. In situhållande är alltså att föredra men en blandning är högst troligt då det 
sprider riskerna vid eventuella katastrofer och för att kunna öka antalet individer på ett bra sätt. Som
exempel hålls de inhemska raserna av hästar, hundar och katter idag varierat in situ och ex situ. 
Hundarna används till jakt, hästarna är arbetshästar och många katter är utekatter. Men många av 
individerna används som sällskapsdjur, alltså ex situ. Då tas inte rasens ursprungliga funktion till 
vara, därför måste det tas hänsyn i avelshänseende till avelsbasen som är in situ, att den är 
tillräckligt stor och att tillräckligt många individer används i sitt ursprungssyfte. Med det sagt är ex 
situhållande också viktigt då detta kan sprida intresse för rasen som hjälper till att hålla rasen 
levande.51 

Om jag skall tala för ett in situ bevarande av våra lantraser krävs en djupare inblick i varför det är 
det bästa alternativet. Lantraserna har utvecklats under speciella sammanhang och har anpassats 
utifrån en särskild livsmiljö. Det har skapat ett alldeles särskilt selektionstryck som tillsammans 
med lantbrukarnas avel har format rasernas utseenden, beteenden och deras speciella särdrag. 
Djuren har formats efter en särskild djurhållning, avel, inavel och fodertillgång. Valet av avelsdjur 
berodde dels på produktionsavvägningar men även på subjektiva beslut. De flesta lantraser har till 
skillnad från exempelvis hund- och kattraser sannolikt inte tillkommit genom särskilt medvetet 
planerad inavel. Den planerade aveln kom först under sista halvan av 1900-talet med 
bevarandearbetet. Att bevara lantraser under standardiserade förhållanden ändrar därmed på 
selektionstrycket vilket i sin tur borde leda till att djuren förändras. Teoretiskt kan vissa av rasens 
karaktäristika bevaras men helheten går sannolikt inte att bevara utanför ursprungsmiljön. Rimligen 
kan ett ex situ bevarande inte på samma sätt skapa förutsättningar för att bibehålla rasen. Ur ett 
pedagogiskt perspektiv är ett ex situbevarande fortfarande värdefullt på djurparker eller 
friluftsmuseer men i längden kan inte ett traditionellt selektionstryck uppehållas. Dock måste även 
de klimatförändringar som sker räknas in i beräkningen vid ett in situbevarande vilket leder till 
förändringar i landskapet och i floran och faunan. De lämpliga miljöerna för in situbevarande kan 
alltså försvinna från de ursprungliga geografiska områdena och kan istället finnas på andra platser. 
Därför bör ett in situbevarande avvägas noga och planläggas.

Förutom de genetiska egenskaperna hos lantraserna skall heller inte de traditionella, 
erfarenhetsbundna kunskaperna hos djuren och människorna och deras relation underskattas. Som 

51 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 
perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 34.
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exempel kan äldre kor lära yngre var och vad de ska beta samtidigt har en erfaren lantbrukare 
kunskap om djurens beteende och förutsättningar. Djurets utseende och beteende kan avslöja både 
hälsa och humör vilket är en kunskap som förts vidare från generation till generation. Denna 
kunskapsöverföring har även skapat en viktig roll i danandet av dagens djurskötare vid sidan av den
mer teoretiska utbildningen. Ett in situhållande av lantrasdjur är även en stor förutsättning för att 
skapa en kulturell autenticitet i många kulturmiljöer som exempelvis fäbodar eller museijordbruk. 
Ett in situbevarande kan även bidra till att restaurera och bevara vissa kulturlandskap samt en 
kulturell aspekt är bevarandet av lokala specialiteter inom livsmedel. I Sverige börjar intresset för 
lokalt producerade varor av lantraser att upptäckas och marknadsförs utifrån sitt ursprung därför bör
inte kopplingen mellan kultur och lantraser underskattas.52 

Handlingsplan för husdjursgenetiska resurser

Jordbruksverket har av regeringen fått uppdraget att ta fram förslag till ett nationellt program för 
bevarande, utveckling och framtida nyttjande av de husdjursgenetiska resurserna. CBM (Centrum 
för biologisk mångfald) och Jordbruksverket ansvarar gemensamt för handlingsplanen och den är 
framtagen tillsammans med rasföreningar, avelsorganisationer, universitet, djurparker och museer. 
Syftet med handlingsplanen som skall gälla mellan 2010-2020 är att hindra vidare förlust av 
husdjursgenetiska resurser och därigenom trygga framtida livsmedelsproduktion och bevara det 
kulturarv som de svenska husdjursraserna utgör. För att tydliggöra ett av motiven för bevarandet 
exemplifieras med ett resonemang som går ut på att endast ett fåtal av de svenska husdjursraserna 
idag lämpar sig för den höga avkastning som krävs för lönsamhet, vilket innebär att endast ett fåtal 
raser utgör de stora populationer av djur som utgör grunden för hela livsmedelsproduktionen. 
Följden av detta är att de svenska lantraserna minskar i antal och i dagsläget är det nödvändigt att ta 
till särskilda åtgärder för att bevara de äldre raser som inte längre används i den kommersiella 
livsmedelsproduktionen.

I handlingsplanen nämns att kunskapen om vissa raser idag är bristfällig och behöver förbättras och 
att bevarandet till stor del bygger på frivilliga insatser från privata djurhållare, rasföreningar och 
avelsorganisationer. Det är de privata djurhållarna som har hand om merparten av det praktiska 
arbetet i form av de djur som finns på gårdarna runt om i landet. Men viktigt är även att 
friluftsmuseers och djurparkers pedagogiska förmåga utnyttjas för att sprida kunskap om raserna 
och hållande av dem.53 

Handlingsplanen är uppbyggd på ett pedagogiskt och lättförstått sätt och poängterar redan i 
introduktionen att denna vision måste brytas ner i mål och delmål som skall vara ändamålsenliga, 
mätbara och realistiska. Det finns dock några punkter som är av värde att kritiskt belysa. Det står att
handlingsplanen skall utgöra en del av och vara i samklang med miljökvalitetsmålet ”Ett rikt 
odlingslandskap”. Mycket mer om odlingslandskapet tas inte direkt upp. Syftet med 
handlingsplanen är att garantera en långsiktig livsmedelsproduktion genom ett uthålligt nyttjande 
och bevarandet av den genetiska variationen. Syftet är alltså inte att bevara ett antal olika raser men 
det blir en positiv sidoeffekt.54 

52 Ibid 42-43.
53 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 

perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 4.

54 Ibid 6.
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Det som oroar mig med denna handlingsplan är frågan om vad som händer om någon forskare 
kommer fram till att mänskligheten inte behöver biologisk mångfald för att överleva. Vad jag menar
är att detta egoistiska synsätt som enbart skall gynna människans livsmedelsproduktion kan vändas 
till det motsatta. Nu är lyckligtvis inte läget som sådant och aktörer inom området verkar ense om 
att bevarandet är viktigt, men jag tror inte att det är gynnsamt med sådana uttalanden som kanske 
sker i rädsla för att verka naiv. Forskare gör nya upptäckter och finner nya rön hela tiden som för 
tillfället tas på allvar men som senare kan visa sig vara fel. Min mening är att hellre vara på den 
säkra sidan och bevara så mycket biologisk mångfald som möjligt än att riskera att det försvinner 
för gott. Själva arbetet med bevarandet är positivt i min mening men en ändring i tankesättet från att
det skall gynna vår egna livsmedelsproduktion till mer globalt där vi tänker på bevarandet av 
jorden. Samtidigt förstår jag att en handlingsplan måste vara tydlig i sitt mål och inte verka 
kontroversiell, då kanske bevarandet av djur och natur fortfarande kan verka diffust och ologiskt.

Det står även i handlingsplanen att en uppföljning skall ske varje år samt en revidering efter fem år, 
dock har jag bara funnit en uppföljning från 2011 som jag kommer att återkomma till längre fram.
Handlingsplanen är uppbyggd i olika områden som utförligt beskriver läget och målet i varje 
område. Det första behandlar dokumentation och karaktärisering, alltså att identifiera vilka 
husdjursresurser som finns i landet och kartlägga dessa. Detta kan återkopplas till den tidiga 
taxonomiska och systematiska forskningen som lade grunden för de naturhistoriska museerna och 
landstingens uppkomst med kartläggning av lokala kulturella särarter.

Det andra området är bevarande och hållbart nyttjande, där diskuteras att väl utformade 
avelsprogram skall utföras och fördelar samt nackdelar med ”in situ”- och ”ex situ”-bevarande. Jag 
skall längre fram återkomma till vad det innebär med ex situ och in situ. 

Det tredje området är information och utbildning, där framläggs vikten av att öka kunskapen om 
bevarandearbetet. Särskilt aktörer inom bevarandet skall lära sig hur de svenska raserna kan bidra 
till olika nyttigheter samt hur de fungerar som kulturbärare. För allmänheten innebär det att öka 
förståelsen av värdet av dessa raser och hur de kan bidra till bland annat livsmedel och naturvård. 

Nästa område är programmet för forskning och utveckling. Det innebär helt enkelt att mer forskning
skall utföras rörande genetik, hälsa, skötselmetoder, kulturhistoria, landsbygdsutveckling och 
klimat. Sedan står det om det internationella arbetet, vilket är en sammanfattning av det globala 
samarbetet med husdjursgenetiska resurser.55 

Mellan 2006 och 2007 har Jordbruksverket tillsammans med intresserade aktörer utfört en 
komplettering och utvidgning av det djurmaterial som finns i Sveriges husdjursgenetiska resurser. I 
denna utvärdering finns fyra kriterier för beslut om vilka domesticerade djurslag och raser som skall
omfattas av Sveriges bevarandeansvar.

• ”Ansvaret omfattar endast raser som åtminstone i viss grad domesticerats.
• Arten och dess olika raser används eller har använts som någon form av nyttodjur av 

människan.
• Arten och/eller rasens enskilda djur ska hållas i sådan närhet av människan att det känns 

naturligt att kalla den husdjur.

55 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 
perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 7-8.
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• En betydande del av populationen ska finnas i Sverige.”56

För att få en överblick över hur många svenska husdjursraser som finns i landet vill jag här ta med 
en tabell som Jordbruksverket utformat utifrån vilka raser som Sverige har bevarandeansvar för. I 
handlingsplanen framgår det att tabellen är en nulägesrapport som kan förändras efterhand då vissa 
djurslag som exempelvis hönsraser inte har utvärderats och att vissa raser kan behövas läggas till 
eller tas bort. Tabellen utgör alltså inte någon rekommendation om huruvida raserna behöver 
bevaras eller ej utan är mer en karta över hur de olika raserna förvaltas idag av olika föreningar. Det
i tabellen märkt som kommersiell betyder att rasen används i kommersiell produktion. Standard 
betyder att rasen har en rasstandard som uppfödare försöker uppnå och det märkt som lantras 
innebär att aveln syftar till att bevara lantraskaraktären och att ensidiga avelsmål ska undvikas. Jag 
anser att tabellen inte är helt användbar i syftet att se vilka raser som är mest hotade men i syftet att 
se vilket rikt och omfattande levande kulturarv vi har är den målande.57 

56 Ibid 9-10.
57 Ibid 11.

26



27



 Jordbruksverkets tabell över bevarandevärda raser.58

58 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 
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På Lantrasforums hemsida finner jag en ”rödlista” över svenska oförädlade lantraser. Denna listan 
visar tydligt vilka raser som är starkt hotade eller mindre hotade. Det som slår mig med denna lista 
är att många raser inte alls räknas upp, exempelvis hästraser, hundraser, kattraser eller svenska bin. 
Eftersom dessa på jordbruksverkets lista betraktas som svenska lantraser vore det intressant att se 
hur pass hotade de är. Men på Lantrasforum menar de att deras lista endast utgör 
härstamningsmässigt säkra och i genbank eller sluten stambok registrerade djur. Övre gränsen för 
akut utrotningshotad har satts till 100-200 individer. 
 

 Lantrasforums rödlista över svenska oförädlade lantraser.59

perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 11-14.

59   Lantrasforums hemsida, http://www.lantrasforum.se/styled-3/index.html 2014-02-27.
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Om jag ytterligare jämför dessa listor med Jordbruksverkets lista över raser som berättigar 
miljöersättning som jag har visat tidigare, är den listan ännu kortare.

• ”Nötkreatur: Fjällko, Rödkulla, Allmogeko - väneko, ringamålako, bohuskulla
• Gris: Linderödsvin
• Får: Ryafår, Finullsfår, Gutefår; Allmogefår - dala pälsfår, roslagsfår, skogsfår
• Getter: Lantrasget, Allmogeget - göingeget, jämtget, lappget”60

Varför inte alla hotade raser innefattas i denna ersättning framgår inte. Det jag kan utröna av 
Lantrasforums rödlista är att nötkreaturen, linderödsvin och getterna är antingen hotade eller akut 
hotade vilket skulle leda till slutsatsen att bara hotade raser ingår i miljöersättningen. Men då 
framkommer det att flera av fårraserna inte räknas som hotade. Exempelvis räknas inte Gutefår som
hotat och Ryafår, Finullsfår och skogsfår finns inte ens med på rödlistan. De enda som räknas som 
hotade är Dala pälsfår och Roslagsfår. Därtill hör att flera djurslag räknas som hotade eller akut 
hotade som inte täcks av miljöersättningen, exempelvis kaninraser och fjäderfä. Varför dessa inte 
berättigar till ersättning kan bero på nyttjandeaspekten, då kaniner exempelvis inte används i större 
omfattning som livsmedel men det kolliderar då med fjäderfäna som absolut skulle kunna användas 
i livsmedelsproduktion. 

Jag kontaktade Jordbruksverket först via telefon sedan med mail och frågade varför ersättningen ser
ut som den gör och varför bara vissa raser är med och inte andra som dessutom är mycket hotade. 
Svaret jag fick var samma som står på hemsidan och blev hänvisad till landsbygdsprogrammet, 
"Ersättning lämnas till djurhållare som varje år under ersättningsperioden håller djur av raser som 
finns upptagna på EU:s lista över utrotningshotade svenska husdjursraser. Det är raser som inom 
EU endast förekommer i Sverige och för vilka Sverige ansvarar för registrering och 
stamboksföring."61 Jag fick alltså inte svar på frågan då den listan jag hänvisades till var samma 
som jag uppvisar här i uppsatsen.

Min slutledning är att om vi seriöst vill bevara alla lantraser borde ersättning erhållas för hållandet 
av alla hotade husdjur. Trots att undersökningar, dokumentation och klassificeringar gjorts verkar 
det finnas oklarheter om vilka raser som bör inräknas som hotade och antalet individer. Detta kan 
vara förståeligt svårt då mycket hänger på privatpersoners intresse och att de faktiskt registrerar sina
djur och detta kanske inte alla gör. En lösning skulle vara att faktiskt gå ut med mer information till 
djurhållare eller potentiella djurhållare om bevarandevärdet av våra lantraser och att striktare se 
över de miljöersättningar som finns. Om bara vissa raser får ersättning kan det leda till att intresset 
enbart ökar för dessa och inte för resterande raser. Det framgår inte hur stor ersättningen är men det 
kan förmodligen vara varierat beroende på djurslag, ras och antal individer. 

I handlingsplanen finns insatser som bör genomföras för bevarandet och ett hållbart nyttjande av 
lantraserna. Ekonomin är en viktig faktor som bör vara en av drivkrafterna för åtminstone de 
livsmedelsproducerande djuren i avelsmålet. Att bevara en ras kostar mycket pengar om det inte 
finns någon lönsamhet i djurhållningen och med nuvarande upplägg för bevarandet finns en stor 
risk att vissa raser kommer att försvinna på grund av dålig ekonomi. Något som bör poängteras är 
att god ekonomi inte behöver vara synonymt med hög produktion, friskhet, fertilitet och 
foderomvandlingsförmåga är minst lika betydelsefullt för djurhållarens ekonomi. Hur avelsmålet 

60 Jordbruksverkets hemsida 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/jordbrukarstod/miljoersattningar/hotadehusdjursraser/villkor.4.3
89b567011d9aa1eeab8000655.html 2014-02-27.

61 Ibid.
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skall se ut beror på vilken riktning avelsarbetet har och är inriktningen bevarande som att ”spara” 
måste det vara tydligt vad som skall bevaras. Det finns troligtvis många egenskaper som bör 
bevaras på den befintliga nivån men om avelsmålen inte preciseras kan slumpen ändra på rasen i 
oönskad riktning. Bevarandeprogrammet ger ramarna för arbetet med bevarandet medan 
avelsplanen skall vara mer detaljerad. Detta kan utformas för enstaka raser eller grupper som har 
samma mål.

Utformningen av bevarandeprogrammet skall följa tre strategier som i bästa fall kombineras för 
bästa resultat. ”In situ”, som innebär hållande av rasen i samma miljö som har format den, ”ex situ” 
är när rasen bevaras utanför miljön som har skapat den samt ”kryo, in vitro”. In vitro innebär att 
samla DNA och frysa ner för framtida bruk. 

För att säkra den genetiska mångfalden på lång sikt skall bevarande ske både in situ och ex situ 
eftersom att en viss selektion behövs och det skulle minska selektionstrycket. Dessutom bör det 
långsiktiga målet innefatta att ta hänsyn till framtida utveckling och klimatförändringar.62

Enligt FAO:s riktlinjer anses ett in situbevarande som mer ekonomiskt fördelaktigt då det bidrar till 
biodiversiteten. Det är nödvändigt för att bibehålla en bra anpassning och för ett uthålligt 
bevarande. Syftet med in situ är att rasen kommer att fortsatt utsättas för det selektionstryck som 
format den och då kommer att fortsätta utvecklas med sin omgivning. Djuren kommer dessutom att 
kunna beskådas av allmänheten i deras ursprungliga miljö vilket är viktigt för förståelsen av 
bevarandet av kulturraser. Men det som är den mest långsiktiga planen är ju att kunna hålla så 
många raser som möjligt i någon sorts produktion vilket gör att dessa raser inte blir beroende av 
någon extern finansiering. Dock ser det ut att vara nödvändigt med kompletterande bevaring ex situ 
med djupfryst material då det alltid finns en risk för katastrofer eller sjukdomsutbrott. Då är det 
viktigt att alla individer av samma ras inte befinner sig på samma geografiska plats.63 

Dock framgår det i handlingsplanen att det i nuläget inte finns någon samlad strategi för ett in 
situbevarande. Även om jag håller med om att det självklart är viktigt med bevarande in situ anser 
jag att det inte skulle vara gynnsamt i längden. Inte endast ur ett eventuellt katastrofperspektiv men 
även ur ett tillgänglighetsperspektiv. Om kulturarterna, djur och växter bara skulle finnas i sina 
ursprungsområden kan inte alla människor ta del av dem och få ett intresse för dem. Det beror 
självklart även på hur väl anpassade raserna och växtsorterna är till andra klimat då de kanske inte 
skulle överleva eller trivas på andra platser, exempelvis renar klarar inte av ett alltför varmt klimat 
på grund av både värmen och bristen på foderväxter. 

Handlingsplanen tar dock även upp fördelarna med bevarande ex situ av levande djur. Det negativa 
med ex situ är att allt som har format rasen i dess ursprungliga miljö tas bort och rasen får ändrade 
krav från omgivningen. Det innebär i längden att rasens anpassningsförmåga bromsas upp eller 
förändras. Men ett bevarande ex situ är samtidigt viktigt för att kunna öka antalet djurindivider och 
antalet djurhållare. Ur informations- pedagogiskt- och forskningsperspektiv är ett hållande av 
kulturarterna väldigt betydelsefullt, vilket görs bäst på friluftsmuseer, djurparker och liknande 
institutioner. Med ett sådant bevarande skulle den bredare allmänheten få tillgång till kulturarterna 
samt att de kan användas i forskningssyfte. Dessa aktiviteter och genomföranden menar man i 
handlingsplanen ska utövas av rasföreningar, djurparker och friluftsmuseer. Men det som även 

62 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 
perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 35.

63 Ibid 36-37.
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framgår är att strategier saknas i nuläget.64

Det finns således ett flertal mål i handlingsplanen som saknar strategier. Det ger ett dåligt intryck. 
Helhetsintrycket av texten blir att jordbruksverket vet att något behöver göras men inte hur. 
Personligen anser jag att en av de viktigaste punkterna att faktiskt ta reda på och genomföra är just 
vem och hur man skall hålla lantraserna. Det slår mig inte som en omöjlig uppgift att kontakta 
riksantikvarieämbetet eller aktuella friluftsmuseer och ta reda på vad de kan göra för att hjälpa i 
uppgiften att bevara kulturarterna. I handlingsplanen framgår inte vad friluftsmuseer gör i nuläget 
och vad de har att tillföra i frågan utan intrycket är att friluftsmuseernas roll ännu är obestämd. Nu 
har jag undersökt flertalet djurparkers och friluftsmuseers hemsidor och vet att vissa aktivt arbetar 
med bevarande av biologisk mångfald men samarbetet dem och jordbruksverket emellan är diffust. 
Jag får intrycket av att jordbruksverket vill förlita sig på att andra får upp intresset för frågan hellre 
än att själva gå ut och hitta lämpliga djurhållare. Om nu inte informationen når ett museum hur skall
de då få upp ögonen för frågan och ta initiativ? Även om de får informationen kan de känna sig 
övermäktiga uppgiften och tro att de inte innehar kompetensen. Därför behövs mer support från 
jordbruksverket och deras befintliga samarbetspartners för att kunna övertyga fler om att det går att 
genomföra, dessutom poängtera alla positiva reaktioner som  följer.

Handlingsplanen innefattar även insatser för information och utbildning. Det anser jag är en minst 
lika viktig del att behandla i arbetet med bevarandet av biologisk mångfald som själva bevarandet. 
Information och utbildning är betydelsefulla verktyg och grundläggande för ett framgångsrikt och 
långsiktigt arbete. Överlag behöver kunskapen spridas och breddas hos både djurägare och 
allmänhet. Allmänheten måste få förståelsen för bevarandet av nationella raser och växtsorter. 
Spridningen av den kunskapen till allmänheten skall i första ledet ansvaras av friluftsmuseer, 
djurparker och naturbruksgymnasier. För djurägarnas del innebär kunskapen en kontinuerlig 
uppdaterad information om metoder och studier som har med bevarandet att göra för att kunna 
fortsätta med sin verksamhet på bästa sätt. I princip är det två målgrupper i huvudsak, de som redan 
har stor kunskap men behöver vidareutbildas och de som inte har någon kunskap om raserna och 
sorterna samt deras syfte alls. Idag finns det en bristande kunskap hos den breda allmänheten om 
arbetet med att förvalta de inhemska raserna och det är många som inte vet att Sverige har unika 
lantraser. För att lyckas sprida kunskap och för att öka förståelsen om varför lantraser behöver 
bevaras behövs det information som är utformad på ett lättförståeligt sätt. Informationen måste 
utformas så att den är intressant för alla sorters människor även om de inte direkt är intresserade av 
djur och natur. Dessutom måste den informationen vara lätt att finna för den intresserade.65 

I nuläget fungerar friluftsmuseer och djurparker som ett fönster utåt för våra lantraser och de sprider
kunskap om lantraserna.  Det pedagogiska i sammanhanget har stor betydelse och det är sedan länge
ett problem att få en bra dialog mellan forskare och samhället. Genom museernas kompetens kan 
man främja och utveckla dialogen och därmed öka samhällets kunskap. Ansvaret för framtagande 
av information ligger på samtliga aktörer inom programmet men spridningen av informationen har 
friluftsmuseer, djurparker, naturbruksgymnasier och 4-h gårdar störst ansvar för.66 

64 Ibid 38.
65 Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 

perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 59.

66 Ibid 60.
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Uppföljning av handlingsplan 2011

I handlingsplanen står det att en uppföljning skall ske varje år fram till 2020. Jag fann dock bara en 
från 2011, om det har gjorts fler uppföljningar sedan dess så framgår de inte av jordbruksverkets 
hemsida. De insatser som har gjorts mellan 2010 och 2011 är få, men det är kanske förståeligt med 
tanke på den korta perioden. De insatser som har gjorts är bland annat upprättande av avelsplaner 
för vissa raser samt spermainsamling från vissa nötkreatur. Det nämns inget om 
informationsspridning till museer och hur museernas arbete skall utvecklas. Det står även i 
uppföljningen om vilka insatser som planerats till 2012 och där ingår det bland annat identifiering 
och karaktärisering av raser samt dokumentering. Det skall fortsatt uppmuntras till utbildning och 
forskning hos veterinärstudenter. Det står återigen inget om museernas och djurparkernas 
samarbeten med varandra eller med Jordbruksverket. Jag kan förstå att arbetet måste börja i någon 
ände och att faktiskt kartlägga hur husdjursresurserna är i den meningen essentiell. Men det vore 
intressant att veta när kunskapen och informationen om det levande kulturarvet kan tänkas nå 
samhället.67 

Utmaningar och lösningar för museer

Skillnaden mellan att bevara traditionella museiföremål och levande samlingar kan vid första 
anblicken se stor ut, men det finns många likheter. Precis som varje föremålsgrupp kräver sin 
specialutbildade konservator behövs det liknande personal för de olika djur- och växtgrupper som 
skall bevaras. De skall vara kunniga i allt från biologi, odling och djurhållning till genetik. Den 
stora skillnaden är att man har med levande material att göra och allt levande är förgängligt och 
föränderligt. Eftersom förökning krävs för fortlevnad av rasen eller arten så kombineras över tid 
gener till helt nya och unika individer vilka sedan till slut dör. De så kallade genetiska naturlagarna 
verkar både på individen och på hela populationen. Om man betraktar begrepp utifrån det levande 
som äkthet, identitet, ursprunglighet, oföränderlighet, förgänglighet och representativitet får orden 
en helt annan betydelse. Den stora utmaningen ligger i att beskriva och bevara något som ständigt 
befinner sig i förändring. Skillnaden mellan det levande och det materiella är även 
nyttjandeaspekten. Materiella ting bevaras inte bäst genom att användas då detta innebär förslitning.
Men djuren och växterna kräver skötsel, omvårdnad och övervakning samt nyttjande, det genom att 
utsätta dem för ett ursprungligt selektionstryck. Om vi vill behålla allmogekon skall hon 
handmjölkas och den kon som bäst klarar klimatet, den knappa vinterutfodringen och är friskast 
skall då vara den som betäcks av en lämplig tjur. Detta innebär att upprätthålla samma sorts 
selektionstryck som en gång utformade den specifika rasen. 

Vad som sker vid avel med en för snäv avelsbas, alltså ett för nära släktskap mellan individer, är att 
populationen lättare blir sårbar. Detta är ett fenomen som kallas för ”inavelsdepression”. Mindre 
populationer kan dessutom råka ut för något som liknar en slumpmässig förskjutning av 
arvsanlagen, det vill säga genetisk drift. Det innebär att rent genetiska förändringar sker i 
arvsmassan som mutationer. Vad som kan utrönas av denna kunskap är att det oftast är omöjligt att 
bevara växter och djur exakt som de var för flera hundra år sedan eller ens den dagen då de uppgick 
i en samling. Den genetiska arvsmassan är föränderlig på grund av många faktorer som vi ser men 
förutom inavel och genetisk drift kan raser och sorter långsamt förändras beroende på omgivningen,
som klimat, näringsmängd och fodertillgång. Även om man skulle hålla en fjällko exempelvis i 

67 Jordbruksverkets uppföljning av handlingsplan 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.54ee169213610a1e0a680001285/1332322627100/Uppf
%C3%B6ljning+av+handlingsplan+2011+husdjursraser.pdf 2014-03-10, 2-4.
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fjällområden där den härstammar ifrån är det inte med all säkerhet samma förutsättningar i klimat 
och växtföda som det var vid den tiden då rasen uppstod. Detta skapar på ett sätt en genetisk 
variation efter varje generation.68 2008 gjordes en undersökning vid Stockholms Universitet av 
museernas arbete med det biologiska kulturarvet. Slutsatsen då var att museerna ännu inte tycks 
inneha den beredskap som krävs för att svara på det intresse och de frågor som finns om biologisk 
mångfald och kulturarv och som de nationella och internationella regelverken ger uttryck för. 
Många länsmuseer framhåller att det av människan formade landskapet är en viktig del i uppdraget 
som museerna har att vårda och sprida kunskap om.69 

Några svårigheter som tycks vara generella men i min mening inte olösliga är ekonomiska 
prioriteringsfrågor mellan byggnaders renoveringsbehov och skötsel av det levande kulturarvet. 
Även brist på kompetens inom biologi, genetik samt agrar- och trädgårdskunskap. Tyvärr tycks den 
kompetens som trots allt finns på friluftsmuseerna vara knuten till en eller få personer vilket i sig 
skapar sårbarhet. Några lösningar på växtsidan skulle exempelvis NordGen- växter och POM kunna
hjälpa till med i ett samarbete. De kan tillhandahålla kunskap och kompetens rörande växtslagen. 
Den ekonomiska problematiken är heller inte olöslig, genom de avtal som finns mellan POM och 
klonarkivsvärdar höjs statusen på det levande kulturarvet ute på museerna. Att vara klonarkivsvärd 
innebär även rätt till en liten ersättning som redan har räddat många växtsamlingar. På 
husdjurssidan finns det liknande alternativ. Till hållare av vissa hotade husdjurraser, oavsett om det 
är en lantbrukare eller ett museum, kan det utgå en miljöersättning. Detta följer med vissa villkor 
gällande skötsel och avel men det borde inte vara problematiskt med rätt kompetens. Jag ser det 
som ett utmärkt medel för kontroll av antal djur att hålla avel i friluftsmuseer och extra inkomst kan 
även fås genom försäljning av nya avkommor.70 

Värdet av levande samlingar på museer är stort då även den mest avancerade utställningen med 
lukter, ljud och bilder inte kan appellera på samma sätt som en levande samling. Den levande 
samlingen av djur och växter kan påverka alla sinnen och dessutom ge en mer autentisk inblick i 
hur människan har levt och vad hon har odlat. Har besökaren väl fått upp intresset för det biologiska
kulturarvet följer kunskapen med på köpet. Den kunskapen ger även en inblick i de problem och 
glädjeämnen som människan har ställts inför i historien. Nyttjandet av olika kulturväxter och 
husdjur ger också kunskap om vilka egenskaper växterna och djuren bär. Det i sin tur ger 
information om vad som förr prioriterades, exempelvis har olika äppelsorter olika mognadstidpunkt 
vilket berättar om en tid då färsk frukt och grönsaker var en bristvara större delen av året. Idag 
reflekterar vi knappt över att det finns tillgång på frukt och grönt året runt i affärerna och kunskapen
om hur människan levde förr kan ge nyttiga insikter. Vi står idag inför det faktum att att 
miljöproblemen hopar sig och klimatförändringar visar tydligt att vi i framtiden kommer att behöva 
utrusta våra grödor med nya egenskaper. Dessa egenskaper finner vi förhoppningsvis i våra 
genbanker. De levande samlingarna berättar alltså inte bara sin egen historia utan är också av värde 
för dagens samhälle vilket kan leda till omformuleringar av våra värderingar. Museernas uppgift är 
inte bara att vara samhällets kollektiva minne utan de skall även leda till en reflektion över samtiden
och framtiden. Genbankernas uppgift om att bevara något för framtida bruk sammanfaller med 
museernas uppdrag och därför skulle bägge parter tjäna på att samarbeta.71 

68  Else-Marie  Karlsson Strese, ”Ingår den biologiska mångfalden i museernas kollektiva minne?” ur Nordisk 
museologi 1 (2010) 117-118,  http://www.nordiskmuseologi.org/Indholdsfortegn/Indhold101.html 2014-03-24.
69  Else-Marie  Karlsson Strese, ”Ingår den biologiska mångfalden i museernas kollektiva minne?” ur Nordisk 
museologi 1 (2010) 118-119,  http://www.nordiskmuseologi.org/Indholdsfortegn/Indhold101.html 2014-03-24.
70 Ibid 119-120.
71 Ibid 120-122.
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Kulturmiljövården och biologiskt kulturarv

Begreppet biologiskt kulturarv är i sig problematiskt då biologibegreppet inkluderar allt organiskt 
liv och dess förutsättningar. Kulturarvsbegreppet har å sin sida en vid bemärkelse och en närmast 
oändlig omfattning. Det hanterar allt som har anlagts, uppförts, utförts, använts, anammats, 
utvecklats, antagits och uttryckts, dessutom vad som tänks och tyckts av människan. Avgränsningen
där emellan är svår och kanske onödig. Som med allt annat kulturarv råder det delade meningar om 
vad som bör räknas till det biologiska kulturarvet. Begreppet biologiskt kulturarv behövs eftersom 
genom att samla och sortera insatser och verksamheter under rubriken biologiskt kulturarv sätts 
fokus på ett hittills eftersatt kunskapsfält. Detta fält riskerar annars att hamna mellan sektorsstolarna
även i fortsättningen då ansvaret för de olika delarna är skilda. Kulturmiljöernas innehåll behandlas 
inte med samma omsorg som rena kulturvärden vilket leder till att det biologiska kulturarvet blir 
lidande med en traditionell sektorsuppdelning. Det biologiska kulturarvets betydelse för 
naturvården handlar i stort sett om markanvändningens historia och dess betydelse för dagens 
bevarande av biologisk mångfald. Då talas det om insatser för arter och ekosystem. 
Kulturmiljövården kan tyckas ha samma målsättning men där är fokuset på historiskt relevanta 
metoder i markanvändningen och kommunikationen omkring den kulturhistoriska utvecklingen.

Kulturmiljövården måste beakta att om arbetets syfte är att skydda och förvalta kulturlandskap för 
att få en heltäckande bild av en kulturhistoriska utveckling så måste även samtliga uttryck för denna
utveckling ingå. De biologiska uttrycken i historien har därför samma betydelse som andra uttryck 
för att skapa en förståelse för hur vårt moderna samhälle har vuxit fram. I förvaltningen av en agrar 
kulturmiljö strävas det efter en lokalhistorisk relevans på detaljnivå vid restaurering och underhåll 
av exempelvis byggnader. Dock har ambitionen att bevara, förstärka eller förvalta det biologiska 
innehållet i samma miljö inte varit lika hög vad gäller krav på kompetens och noggrannhet. För att 
möjliggöra ett helhetsperspektiv på människans villkor genom historien behövs även en djupare och
bredare insikt om det biologiska kulturarvet. Arbetet med biologiskt kulturarv i kulturreservat är 
bara påbörjat och det finns fortfarande mycket som kan göras. Främst då det gäller samarbetet 
mellan kulturmiljö- och naturvård.72 

Under historiens lopp har samhällen utvecklat metoder för att utnyttja sina givna förutsättningar i 
sin omgivning. Utvecklingen av olika nyttjandeformer av djur och natur har utgjort en sorts 
evolution som baseras på kunskap, till skillnad mot gener som är organismers evolution. Denna 
kunskap som människan anammat är värdefull för vår framtid om vi skall kunna nyttja jordens 
resurser på ett hållbart sätt. Källorna till sådan kunskap är många men en sådan är den levande 
kunskapen. Den finns i antingen traditionella brukningsformer som ännu används eller genom att 
kunskapen finns i människors minne, alltså traditionell kunskap. En annan källa till kunskap är via 
historiska och etnologiska uppgifter som finns nedtecknade. Men en tredje väg till kunskap är 
genom det biologiska kulturarvet, det delger information om historiskt brukande i levande 
organismer och i de naturtyper och landskap det bygger upp. Det biologiska kulturarvet kan ge 
information på flera olika vis och nivåer som dessutom är svår att få tag på annat sätt. 
Informationen kan berätta om hur människan har påverkat naturen, nyttjandeformer och 
människoskapade naturtyper som är ofullständigt behandlade i historiska källor. 

Biologiskt kulturarv handlar om att placera in kulturhistoria i ett ekologiskt perspektiv samt att se 
biologisk mångfald i ett nyttjandehistoriskt perspektiv. Kunskap om biologiskt kulturarv behöver 
dock byggas upp i ett samarbete mellan biologer och kulturhistoriker, det ger dessutom en 

72 Ulf Lindberg,  ”Biologiskt kulturarv i kulturmiljövården” ur Biodiverse nr 4 2009, 20-21, 
http://www.biodiverse.se/number/nr-4-2009-arg-14 2014-03-24.
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gemensam kunskaps- och diskussionsbas för naturvård och kulturmiljövård. Det måste först ske en 
insikt om att kulturmiljövård och naturvård är olika sidor av samma sak, att arbeta med människans 
spår i landskapet.73

Policy för levande samlingar på friluftsmuseerna

På uppdrag av Friluftsmuseernas samarbetsorganisation (FRI) har det utarbetats ett policydokument
angående levande samlingar på friluftsmuseer. Syftet med policyn är att lyfta fram och definiera 
levande djur och växter som museiföremål. Den skall visa på nyttan och möjligheterna med dessa 
samt visa hur förvaltningen bör ske. Det ursprungliga policydokumentet skrevs 2007 men har 
reviderats 2012. Jag kommer att sammanfatta innehållet i policyn och jämför sedan målen i den 
med undersökta friluftsmuseer och djurparker huruvida dessa följer policyn. Eftersom policyn är 
utarbetad för friluftsmuseer förväntar jag mig inte att djurparkerna nödvändigtvis följer den, men 
den kan fungera som en riktlinje för ett publikt arbete med lantraser och kulturväxter.74

Museernas erkända uppdrag är att vårda och samla föremål samt att bygga upp kunskap och sprida 
den till allmänheten. Det som kännetecknar friluftsmuseer är deras kulturhistoriska miljöer, 
byggnader, kulturföremål och levande samlingar av djur och växter som i ämnesövergripande 
former ger ett helhetsperspektiv på dåtid, nutid och framtid. Fördelen med friluftsmuseer är att de 
kan variera upplevelsen för besökaren och tilltala dennes alla sinnen. Friluftsmuseer kan skilja sig åt
i inriktningen beroende på förutsättningar eller uppdrag, vissa kan ha mycket kulturhistoriska 
miljöer medan andra har en stor andel levande samlingar. Levande samlingar ger friluftsmuseerna 
möjligheten att arbeta med ett etnobiologiskt synsätt och förmedla nyttan av naturen och hur den 
kan förvaltas med uthålliga metoder för att bevara och utveckla dess mångfald. Friluftsmuseernas 
uppdrag kan skilja sig åt i omfattning, de kan ha ett nationellt, regionalt eller lokalt uppdrag. I 
grunden finns oftast en utgångspunkt i den närliggande kulturhistorien där samlingar och miljöer 
byggs upp utifrån ett lokalt, regionalt eller nationellt perspektiv. 

FRI:s definition av ett levande museiföremål är en växt, ett djur eller en annan organism som har 
bedömts inneha ett högt musealt värde och därför bör bevaras. De levande museiföremålen skall 
likställas med andra museiföremål och bevaras på ett optimalt sätt. Ett krav är även att det levande 
museiföremålet har någonting att berätta om en viss plats och tidsperiod eller på något sätt tillför 
kultur- eller naturhistorisk kunskap. Inräknat som levande museiföremål kan även vara ett helt 
område som har ett bevarandevärt markslag.75

Även om denna definitionsbeskrivning är kortfattad vittnar den om att bedömningen av vad som är 
ett bevarandevärt kulturarv i princip är densamma vare sig det gäller levande eller ”döda” föremål. 
Just ordvalet ”föremål” gällande levande organismer kan verka förvirrande men i sammanhanget  
kulturarv på museer anser jag det passande då inte diskussionen handlar om hanteringen av djuren i 
sig, utan om värdet av deras existens på friluftsmuseer och vad de kan förmedla och ge oss för nytta
i framtiden. Jag vill alltså poängtera att begreppet föremål inte förringar djuren och växterna på 
något sätt.

Med en levande samling menas att det är en grupp av levande museiföremål som är relaterade till 
varandra. Begreppet levande samling tillför ett kommunikativt värde, en samling kan bestå av flera 

73 Anna Dahlström & Tommy Lennartsson, ”Biologiskt kulturarv vårt framtida kapital” ur Biodiverse nr 4, 2009, 2 
http://www.biodiverse.se/number/nr-4-2009-arg-14 2014-03-24.
74 Friluftsmuseernas samarbetsorganisation, ”Policy för levande samlingar på friluftsmuseerna” 

http://www.friluftsmuseerna.org/ 2014-03-06.
75 Ibid.
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individer av samma sort, ras eller art men kan även samlas under en och samma grupp, exempelvis 
lantraser eller köksväxter. Samlingen utgör en enhet som placerar de enskilda objekten i ett 
övergripande sammanhang för besökaren. Friluftsmuseer innehar ett kulturhistoriskt sammanhang 
genom att visa upp miljöer med byggnader, odlingar, trädgårdar, föremål och levande museiföremål.
I de sammanhangen formar de levande föremålen aktivt kulturmiljön och är inte bara en del av 
den.76 

Målsättningen för friluftsmuseerna är att bibehålla och kontinuerligt utveckla sina levande 
samlingar av växter och djur. I arbetet skall de enskilda objekten även noggrant dokumenteras i sin 
relation till människans liv och arbete. Denna information bör även finnas tillgänglig så att 
samlingarna kan visas för en bredare publik. De gemensamma målen för alla friluftsmuseer är att 
vara en resurs i bevarandet av hotade växter och djur samt bidra till ett nationellt bevarande. 
Friluftsmuseerna finns geografiskt spridda över hela landet vilket innebär goda förutsättningar för 
hållande av sorter och raser i sina ursprungliga miljöer. Ett tillvägagångssätt för ett nationellt arbete 
skulle kunna vara att utnyttja befintliga nätverk som organiserar nationella samlingar. För ett 
samarbete mellan olika friluftsmuseer bör dessa ta fram gemensamma riktlinjer om hur det 
övergripande arbetet skall se ut och var de levande samlingarna skall hållas.77 

Varje enskilt friluftsmuseum har ett eget ansvar och väljer själva hur involverat i arbetet med 
levande samlingar det vill vara. Det är inte obligatoriskt att inneha levande samlingar men det skulle
vara önskvärt om fler skulle delta i det gemensamma arbetet och på så vis ge levande samlingar en 
högre status och stabilitet. Det gäller inte bara större museum utan även små friluftsmuseer kan 
delta i bevarandearbetet med enstaka växter och djur. En enda lantras kan lika väl ingå i bevarandet 
som många, allt bevarandearbete är värdefullt. Dessutom har friluftsmuseerna potential att vara en 
arena och informationsplats för organisationer, myndigheter och andra institutioner som arbetar med
biologisk mångfald och ett hållbart samhälle. Det övergripande ansvaret för frågor kring biologisk 
mångfald ligger hos Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Det finns en rad organisationer och 
nätverk som museerna kan samarbeta med och som arbetar med levande samlingar och biologisk 
mångfald. 

• POM- Programmet för odlad mångfald.
• NordGen- Nordiskt genresurscenter.
• CBM- Centrum för biologisk mångfald.
• NAPTEK- Nationellt program för bevarandet av lokal och traditionell kunskap.
• ArtDatabanken.
• Lantrasföreningar.
• Riksantikvarieämbetet.
• Sveriges hembygdsförbund.
• SKUD- Svensk kulturväxtdatabas.
• Sveriges Pomologiska Sällskap.
• Sesam- Förening för bevarande av genetiska mångfalden hos trädgårds- och åkerväxter.
• Svenska Rosensällskapet.78 

Friluftsmuseerna är en viktig plats för lärande och de har en bred publik samt ett utbud som 
stimulerar till möte mellan kultur och generationer. Friluftsmuseerna stimulerar alla sinnen med 

76 Friluftsmuseernas samarbetsorganisation, ”Policy för levande samlingar på friluftsmuseerna” 
http://www.friluftsmuseerna.org/ 2014-03-06, 2-3.

77 Friluftsmuseernas samarbetsorganisation, ”Policy för levande samlingar på friluftsmuseerna” 
http://www.friluftsmuseerna.org/ 2014-03-06, 4.

78 Ibid 6-8.
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upplevelser som ger sammanhang och helhet. I arbetet med att tillgängliggöra levande samlingar 
behöver friluftsmuseerna komma fram till hur de levande museiföremålen lättast kan nås rent 
fysiskt och hur informationen om dem kan fås. En aspekt av detta är att göra museiföremålen 
sökbara via friluftsmuseernas hemsida där det ska finnas relevanta fakta om dem.79

Undersökning av friluftsmuseer och djurparker

Jag har undersökt friluftsmuseers och djurparker hemsidor som håller lantraser och kulturväxter 
rörande hur mycket information en besökare får angående bevarandet av biologisk mångfald. Jag 
väljer att se på hemsidor eftersom internet förmodligen idag är det vanligaste informationssöksätt 
människor använder och om en allmänhet vill finna specifika friluftsmuseer eller djurparker 
innehållande kulturarter är det den mest troliga vägen de väljer. Syftet är helt enkelt att se om målet 
i handlingsplanen har kommit någon vart gällande information ut mot allmänheten och hur 
omfattande de utvalda friluftsmuseernas och djurparkernas arbete är. Jag vill också veta huruvida 
friluftsmuseer och djurparker följer in situ- eller ex situ-bevarande samt om de följer den utarbetade
policyn för levande samlingar. Då jag inte funnit någon lista eller information om exakt vilka 
aktörer som arbetar med bevarandet av kulturarter har jag använt mig av olika sökord, bland annat 
”lantraser”, ”kulturarter”, ”kultursorter”, ”kulturväxter” och ”friluftsmuseer” för att observera vilka 
platser som dyker upp. Resultatet blev att jag endast fann friluftsmuseer och djurparker belägna i 
södra halvan av Sverige. Jag har även mailat frågor till alla berörda friluftsmuseer och djurparker 
för att få svar på sådant som inte framkom på deras hemsidor.

Vallby Friluftsmuseum är beläget i Västerås, om jag klickar vidare från ”start” till ”om Vallby 
friluftsmuseum” möts jag direkt av texten: ”Vallby Friluftsmuseum grundades 1921 och drivs idag 
av Västerås stad. Museets uppdrag är att skildra västmanländsk kulturhistoria. Vi verkar för att låta 
hus, djur och odlingar bilda en trovärdig helhet. Museet återskapar och visar de miljöer som 
människor i Västmanland levde och verkade i en gång. Här arbetar människor med olika 
kompetenser tillsammans för att skapa en bra helhet. Vi tänker hållbart och förmedlar det vidare till 
museets gäster. Sedan några år pågår ett viktigt arbete med levande samlingar. Vallby visar och 
deltar aktivt i bevarandet av våra äldre kulturväxter och lantrasdjur.”80 

Jag blir positivt inställd av att de redan där pekar på arbetet med helheten och hållbart nyttjande av 
levande samlingar. Det är lätt att navigera på hemsidan som är tydligt uppbyggd. Det är lätt att hitta 
fakta om djuren. Den beskriver vad lantrasdjur är för något, att de fungerar som en genbank och 
samarbetet mellan museet och jordbruksverket. Det går även att läsa vidare om varje enskilt 
djurslag där det står kortfattat om enskilda raser. Samma information finns under trädgård och 
odling, där det står kortfattat om kultursorter i stort och mer ingående om enskilda sorter. På varje 
del finns det även relevanta länkar till exempelvis rasföreningar och POM. Det som inte framgår är 
om det finns försäljning av djur/råvaror eller växter/grödor men de har försäljning av annat, 
exempelvis hantverk. Det framgår att museet tar vara på ull och kött från får och grisar men det 
finns ingen information om hur många individer de har eller hur avelsarbetet planeras. Det som är 
relevant information för en besökare är fullt tillräcklig på hemsidan och en djupare ingång kan 
tänkas fås på plats. Jag anser Vallby Friluftsmuseum vara en bra förebild för hur ett bevarande av 

79 Ibid 8.
80  Vallby friluftsmuseums hemsida, http://www.vallbyfriluftsmuseum.se/om-vallby-friluftsmuseum/om-vallby-

friluftsmuseum.shtml 2014-03-05.
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kulturarter skall gå till, dock har museet enbart en eller ett par raser inom varje djurslag men med ett
ökat arbete från fler museer borde fördelningen jämnas ut. Det positiva för besökare är även att det 
är fri entré.81

För att understödja undersökningen ytterligare har jag skickat frågor till Vallby friluftsmuseum. 
Frågorna var:

• Finns det några planer på att utöka avelsarbetet med lantrasdjuren?
• Har Vallby något direkt samarbete med andra museer?
• Arbetar ni med ett in situ bevarande?

Svaret jag fick var följande:

I dagsläget har vi inga planer på att utöka avelsarbetet ytterligare. Individantalet växlar dock en hel del under året

eftersom vi avlar på alla djurslag/raser. Vi har en hel del samarbete och utbyte både med lantrasföreningar och 

andra djurparker och friluftsmuseer. Ofta vill föreningarna hålla sina årsmöten hos oss och vi tar ibland emot 

andra friluftsmuseer på studiebesök. Nästa vecka kommer ett friluftsmuseum från Finland hit för att se hur vi 

jobbar och i maj kommer både Föreningen Gotlandskaninen och Föreningen Landtsvinet hit för att hålla sina 

årsmöten.

Sedan ett antal år tillbaka har friluftsmuseerna en gemensam policy för levande samlingar av djur och växter.

När man ska skaffa lantrasdjur i genbank väljer man ofta den ras som passar bäst i den del av landet man 

befinner sig. Vissa raser är väldigt väl anpassade för just den plats de härstammar ifrån och för att behålla alla de 

egenskaper de utvecklat under lång tid på samma plats är det viktigt att de så långt det är möjligt hålls på samma 

sätt och i samma miljö. Vi har valt de djurslag och raser som är bäst anpassade till vår del av landet. I vissa fall 

vet man att de funnits här i mälardalen i andra fall finns inte så många raser att välja på, som grisat t ex. Där 

finns bara Linderödssvinen kvar som ursprunglig ras och då håller vi sådana.82

I svaret framgår att Vallby friluftsmuseum inte har planer på att utöka aveln på lantraser mer, men 
att de har goda samarbeten med andra friluftsmuseer och djurparker. Vallby ordnar ofta årsmöten 
med andra friluftsmuseer för att visa sin verksamhet vilket tyder på att Vallby arbetar med 
bevarandet av lantraser på ett bra och inspirerande sätt. Vallby följer även policyn för levande 
samlingar och att de aktivt eftersträvar att hålla raser som ursprungligen härstammar från 
Mälardalen. Vallby friluftsmuseum verkar vara väl insatt i hur det fungerar med in situbevarande 
och varför det är viktigt för att bevara rasens egenskaper. 

Skansen är beläget i Stockholm och på skansens hemsida måste jag klicka in på ”Djurpark” för att 
se lantraser. Det finns inte särskilt många olika raser vilket förvånar mig lite då Skansen är stort 
men samtidigt hålls det även vilda nordiska djur, vilda exotiska djur och andra tamdjur vilket i sig 
är en stor mångfald. Det står mycket och intressant fakta för varje ras, både om biologin och rasens 
samhörighet med människan i historien. Att finna information om Skansens bevarandearbete med 
kulturarter var något svårare. I länken ”om Skansen” finns information om Skansens vision och 
uppdrag där det bland annat framgår en vilja att bedriva folkbildning. Ambitionen är att ge 
besökaren insikt om Sveriges natur- och kulturhistoria och visa på biologisk mångfald med 
betoning på nordiska växter och djur. För att finna information om Skansen fungerar som genbank 
fick jag söka mig vidare på ”djurpark” och sedan ”frågor och svar om djurhållning” där det står om 
bevarandearbetet av de hållna djuren och där framgår att Skansen fungerar som genbank för flera 

81  Vallby friluftsmuseums hemsida, http://www.vallbyfriluftsmuseum.se/index.shtml 2014-03-05.

82 Elin Rynger, Museibonde/Djuransvarig, Vallby Friluftsmuseum Västerås stad, 2014-04-17.
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lantraser. Överlag finner jag hemsidan svårnavigerad. Om Skansens växter och trädgårdar fanns det 
ungefär samma sorts information som på djursidan med både vilda och domesticerade växtslag och 
naturområden. Även om det framgår att Skansen fungerar som genbank för lantraser och att det 
odlas nordiska växter känns fokuset större på andra delar av verksamheten. De vilda djuren är 
kanske en större dragningskraft för besökare men det kan justeras med en annan sorts 
marknadsföring för de tama raserna och växtslagen. Här kostar det inträde för besökare.83

Jag skickade frågor även till Skansen:
• Har Skansen i nuläget några planer på att utöka avelsarbetet med fler lantraser eller 

individer?
• Har ni något direkt samarbete med rasföreningar, Jordbruksverket, andra museer eller 

djurparker gällande lantraser?
• Som jag vet skall ju Skansen representera hela Sverige i miniatyr men hur ställer ni er till ett

rasbevarande in situ? Är det något ni planerar eller strävar efter?
Svaret jag fick var följande:

Vi har inte några planer på att utöka nuvarande bestånd med fler lantraser. Individer föds, säljs, dör, inkommer 

kontinuerligt. Vi samarbetar med samtliga rasföreningar för respektive ras och är genbanksanslutna när det finns 

genbank att ansluta sig till. Jordbruksverket samarbetar vi med på olika sätt och när det gäller lantraser främst 

genom Svenska djurparksföreningen som är representerat i genbanksrådet. Vi har kontakt med andra 

frilufsmuseer som håller lantraser. Vi samarbetar med alla djurparker i sverige som är med i Svenska 

djurparksföreningen och även 4H-gårdar och parklekar som håller lantraser. Vi håller de raser i respektive 

kulturhistorisk miljö som stämmer bäst. Som t.ex på fäbon håller vi Åsenfår, Fjällnära kor, Hedemorahöns och 

Jämtgetter.84

Skansen planerar alltså inte att införskaffa fler lantraser men djur föds, dör, säljs och inkommer 
kontinuerligt. De framgår att Skansen samarbetar med alla rasföreningar som går att ansluta till och 
har samarbeten med Jordbruksverket, friluftsmuseer, djurparker och 4-H gårdar. Skansen verkar ha 
ett kontrollerat och bra bevarandearbete gällande lantraser. När det kommer till ett in situbevarande 
är det mer komplicerat, Skansen representerar ju många delar av landet och eftersträvar att varje 
kulturmiljö skall vara så lik den representerade platsen som möjligt. Därför har Skansen även 
lantraser som inte ursprungligen härstammar från Stockholms län. Jag anser inte detta vara något 
negativt då de håller raserna i kulturmiljöer som passar dem bäst och fyller en viktig funktion i 
bevarandet av lantraser genom avel. Om lantraser finns både in situ och ex situ bevaras både de 
speciella egenskaperna för varje ras samt att det finns en buffert av individer vid sjukdomsutbrott 
eller annat som kan slå ut besättningar.

Fredriksdal museer och trädgårdar är beläget i Helsingborg. Jag klickar in på ”Natur, djur och 
kultur” och finner där skrivet att det är ett Skåne i miniatyr, ”Gamla hus och växtlighet berättar om 
människor i Sydsverige och vad de en gång har trott på. Här kommer du närmare Skånes djur, natur 
och kultur.”85 

När jag går in på de enskilda rasernas sidor finns bra information om rasen, hur den ser ut och 
användningsområde samt lite historik. Fredriksdal har även med exakt hur många individer de 
innehar och deras namn samt hur många individer det finns i Sverige och hotbilden. Det 
framkommer dock inte om museet fungerar som genbank eller om de har något samarbete med 

83  Skansens hemsida, http://www.skansen.se/sv 2014-03-05.
84 Linda Askelund, Zoologiska avdelningen Skansen, 2014-04-14.
85  Fredriksdal museer och trädgårdars hemsida, http://www.fredriksdal.se/natur-kultur/ 2014-03-05.
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Jordbruksverket. På sidan ”trädgårdar och parker” finner jag däremot att museet fungerar som 
genbank för en-träd och en björnbärssamling. Fredriksdal innehar ett brett sortiment av både 
nyttoväxter, köksträdgård, systematisk trädgård samt ängar och skogar som skall skildra den 
skånska floran. Fredriksdal verkar lägga mycket fokus på just växtsidan då hemsidan ingående 
beskriver syftet med att bevara kulturlandskap med åkerängar och åkerogräs. Intrycket är att 
verksamheten verkligen strävar efter att ge en helhetsbild av Skånes kulturarv med djur, växter och 
byggnader samt traditionella skötselmetoder. Hemsidan är lättnavigerad och för den intresserade ger
den verkligen en spännande och lockande inblick, dessutom är det fri entré.86 

Nordens Ark ligger beläget norr om Göteborg nära Smögen. Nordens Ark är en privat ideell 
stiftelse för utrotningshotade djur i Sverige som bedriver avel, uppfödning, forskning och utbildning
samt arbetar med att sprida kunskap om biologisk mångfald. En stor del av verksamheten är förlagd
i fält, i Sverige och utomlands. Parken arbetar med populationsförstärkande åtgärder genom att sätta
ut vilda djur i naturen och genom att förbättra miljöerna där arterna lever. Alltså fungerar Nordens 
Ark mer som en djurpark än ett friluftsmuseum även om Åby säteri som Nordens Ark ligger på är 
en av Bohusläns äldsta gårdar med dateringar från 1300-talet med byggnader som är 
kulturminnesmärkta. Nordens Ark erbjuder visningar av den gamla gården men det verkar inte som 
att lantrasdjuren hålls i de gamla delarna. När jag klickar in på ”lantraser” framkommer det att 
parken föder upp och säljer hotade gamla lantraser och fungerar som genbank för alla raser. När jag 
går in på varje enskild ras är det tydligt uppspaltad information om fysiska fakta, ekologi, historiskt 
ursprung och hotbild. Nordens Arks arbete verkar vara mycket noggrant och fokuserat på alla 
hotade nordiska djur men det framkommer inte om det har något samarbete med jordbruksverket.

Nordens Ark arbetar inte direkt med kulturväxter men verkar aktivt arbeta med hela ekologiska 
miljöer som skall gynna hotade växter och djur. Hela hemsidan är överlag lättnavigerad och trevlig, 
dock finns det inte många bilder från platsen vilket skulle vara en fördel för att locka fler 
besökare.87 

Jag skickade frågor till Nordens Ark som var:
• Har ni i dagsläget några planer på hur bevarandearbetet av lantraser kan utökas eller 

förbättras?
• Har ni något direkt samarbete med jordbruksverket, andra djurparker eller friluftsmuseer?
• Arbetar ni med ett bevarande av raser in situ i dagsläget eller något som ni strävar efter?

Vårt arbete med lantraser kommer att utökas genom att vi ställer om våra marker från ett ”modernt skogsbruk” 

(med gran och tall planteringar) till ett landskap som liknar mer det som fanns här under 1700 talet (ett öppet 

landskap med löv som det dominerande trädslaget). Tanken är att efter omställningen så ska markerna hållas 

öppna, fram för allt med de lantraser vi håller här på Nordens Ark. Detta innebär att vi kommer utöka vår 

djurbesättning.

Vi samarbetar med de lantrasföreningar som finns till de raser vi håller. Givetvis samarbetar vi med andra parker 

och hållare av samma raser som vi har, så väl statliga, privata som olika organisationer.88

Nordens Ark planerar att utöka besättningarna av lantraser för att återskapa områdets landskap som 

86  Fredriksdal museer och trädgårdars hemsida, http://www.fredriksdal.se/ 2014-03-05.
87  Nordens arks hemsida, http://www.nordensark.se/ 2014-03-05.
88 Patrik Swede, Utbildning - Nordens Ark, Åby säteri 2014-04-29.
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det var under 1700-talet med främst lövskog. Jag fick tyvärr inte veta hur Nordens Ark håller raser 
in situ. Jag fick svaret att det beror på om det handlar om rasens ursprungsmiljö eller 
produktionsmiljö. Jag drar slutsatsen att Nordens Ark precis som de flesta friluftsmuseerna och 
djurparkerna jag har undersökt har lantraser från olika delar av landet och försöker hålla dem i en 
autentisk produktionsmiljö. Alltså även om rasen geografiskt sätt inte härstammar från området kan 
den hållas på ett sätt som är så nära som möjligt den ursprungliga miljön, exempelvis får skogsfår 
beta i skog. 

Skånes djurpark ligger mitt i Skåne precis utanför Höör. Som namnet visar är det en djurpark, 
men den har fokus på nordiska djur. Skånes djurpark är en stiftelse och när jag klickar in på den 
länken står det vilka stadgar och mål som djurparken har:

”Stiftelsens uppgifter enligt stadgarnas 1:a paragraf är kortfattat:
•att väcka intresse för nordiska djur och nordisk natur.
•att medverka till att skydda och bevara utrotningshotade djur.
•att främja vetenskap och forskning inom naturvetenskapen.
•att medverka i skolornas undervisning i naturvetenskapliga ämnen.”89 

Här konstateras att stiftelsen arbetar aktivt med bevarande av utrotningshotade djur och dessutom 
med kunskapsskapande och kunskapsspridning som är i min bedömning enligt jordbruksverkets 
handlingsplan. Av sidan ”artbevarande” framgår det att djurparken aktivt föder upp och bevarar 
gamla lantraser men här framgår inte exakt vilka raser eller om de utgör någon genbank. På 
hemsidan är djuren uppdelade i däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur och här måste jag klicka in på 
de olika sidorna för att finna vilka raser djurparken innehar eftersom de inte har delat upp raserna 
enligt vilda och tama. Överlag finner jag att djurparken inte har en särskilt stor mångfald av 
lantraser, exempelvis finns endast två sorters lantrashöns på fågelsidan. För varje ras finns det 
kortfattad information om utseende och en kort historik. Det framgår inte av hemsidan om 
djurparken fungerar som genbank, men att den följer artprogram och dessutom är stiftelsen medlem 
i NAMSA, Naturhistoriska museers samarbetsorganisation och i Skånes hembygdsförbund vilket 
jag tolkar som ett samarbete med museisektorn. Det verkar inte som att den alls arbetar med nordisk
växtlighet utan allt fokus är på djuren och att de lever i så naturliga miljöer som möjligt. Överlag 
finner jag hemsidan något innehållsfattig jämfört med de tidigare undersökta och arbetet med 
biologisk mångfald av kulturarter är inte helt tydligt även om det framgår att något görs. Fokuset 
verkar vara större på de vilda djuren i denna djurpark vilket kan handla om dragningskraften för 
besökare.90 

Torekällberget är ett friluftsmuseum beläget i Södertälje. Torekällbergets museum har gratis 
inträde för besökare och av hemsidan framgår det tydligt och bra om museets arbete med 
bevarandet av lantraser och förklarar dessutom värdet av bevarandet. Museet berättar att det 
fungerar som genbank för alla raser som det innehar och uppmanar dessutom på hemsidan att man 
själv som privatperson kan hjälpa till med bevarandet genom att hålla egna lantraser. Museet håller 
inte många olika raser men arbetet verkar vara noggrant och ambitiöst och klickar jag in på varje ras
finns där intressant relevant information. Det framgår att museets verksamhet bygger på att visa upp
en helhet med djur, växter, byggnader och traditioner samt att de även ordnar tidsresor. Det har 
trädgårdar som visar upp den lokala Sörmländska odlingstraditionen med äldre växtsorter.91 

89  Skånes djurparks hemsida, http://www.skanesdjurpark.se/Content.aspx?sideType=ChildLinks&id=37 2014-03-06.
90  Skånes djurparks hemsida, http://www.skanesdjurpark.se/Home.aspx 2014-03-06.
91  Torekällbergets hemsida, http://www.sodertalje.se/Se--gora/Dolda-sidor/Torekallberget/ 2014-03-06.
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Jag skickade frågor till Torekällberget och fick väldigt utförliga svar. Frågorna var:
• Har ni några planer på att utöka aveln med fler raser eller individer?
• Har ni några planer på att utöka eller förbättra bevarandearbetet på något vis?
• Har ni något direkt samarbete med Jordbruksverket, andra museer eller djurparker?
• Arbetar ni aktivt med ett in situ bevarande?

Torekällberget svarar att de är i nuläget nöjda med antalet individer inom varje ras och att de håller 
alla raser i vardera genbanker men har ingen avel på häst, gris eller gås för tillfället. Torekällberget 
strävar efter att hålla så många lantraser som möjligt in situ och har en kollektionsplan för hur 
museet skall förhålla sig till införskaffning av fler raser.

Vi har en kollektionsplan för museet som antogs av nämnden (kultur och fritid) för ca 8 år sedan, och det ligger i 
vår arbetsplan för året att revidera denna. Under de senaste åren har vi, när det varit läge att utöka med en ny ras,
undersökt vilka raser som skulle passa hos oss och hur de fungerar ihop med museets övergripande uppdrag - att 
visa Södertälje med omnejd under 1860-talet (vi har dock miljöer som sträcker sig fram till början på 1900-talet i
museets stad). Då det inte finns ”Södertälje-raser” kvar, så har vi använt oss av lite olika linjer vid val av vilka 
arter/raser vi visar ;
1, Att välja raser som finns i liknande landskap/bygder som våra trakter (tex ölandshönsen)
2, Välja raser som är närliggande fysiskt, som tex roslagsfåren
3, Att visa spridningen inom arten, som jämförelsen mellan de olika raserna, som mellan gutefår-roslagsfår, 
mellerud-gotlandskanin, ringamåla-bohuskulla. Korna är lätta att hålla många raser tack vare möjligheten med 
insemination.
4, Titta på hur välrepresenterade rasen är på visningsanläggningar runtomkring
5, Hur hotad rasen är – behövs fler bevarare? När vi valde våra ölandshöns var det både med tanke på att rasen 
passade och för att det söktes nya genbanker för uppkläckta kycklingar från en linje som nästan försvunnit från 
genbanken.
6, raserna ska passa ihop med våra miljöer och skulle det tillkomma en senare miljö ska vi självklart visa ”nyare”
raser92

Val av avelsdjur sker i samarbete och rådgivning med respektive genbanksansvarig, försäljning eller
förmedling av avelsdjur används rasföreningarna och genbanksansvariga som kanaler. 
Torekällberget försöker att stärka viktiga och underrepresenterade gener. Torekällberget har varit 
med i informationsgruppen för hotade husdjurraser som leddes av Jordbruksverket, museet är även 
med i FRI och har gott samarbete med andra friluftsmuseer som håller djur samt köper och säljer 
djur av privatpersoner. Torekällberget följer friluftsmuseernas policy för levande samlingar. Museet 
strävar som sagt efter ett in situ bevarande men har några raser som inte härstammar från området 
vilket de är medvetna om, det beror mycket på att museet från början var en 4-H gård med många 
raser som museet valt att behålla. Torekällberget vill så småningom utöka och förbättra 
bevarandearbetet men mycket hänger på framtida utveckling då mycket ansvar ligger hos 
genbanksansvariga och lantrasföreningar som sköts på frivilligbasis.93 

Jag och några kollegor med mig önskar att det vore möjligt att lyfta bevarandet av våra lantraser till en annan 
instans – till något universitet eller myndighet på annat vis, då det idag är lantrasföreningarnas 
genbanksansvariga som har en mycket tung och viktig position som sköts mer eller mindre på frivillig bas (om 
än efter SJVs godkännande). De genbanksansvariga är otroligt viktiga för våra djur och djurägarna behöver bra 
råd och ordentlig stöttning. Gratisarbete av eldsjälar tillsammans med de stridigheter som finns i många av 
lantrasföreningarna gör att framtiden och den genetiska spridningen hos våra lantraser kan kännas hotad. Det är 
dock en otroligt känslig fråga, som du säkert förstår.

En stor del av vår roll som museum är att visa på att lantraserna över huvudtaget finns, hur och varför vi bevarar 
och djuren som en del av det levande kulturarvet, och det gör vi genom skyltmaterial, hemsida och muntliga 
visningar, både för allmänheten samt för skolor. Vi har också klapphage, ponnyridning och ibland lite 

92 Hanna-Märtha Bergström, Gruppchef – djurskötare, Torekällbergets friluftsmuseum, 2014-04-29.
93 Ibid.
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specialprogram som djurdagar, kaninklappning, barnkalas hos djuren mm aktivit[et]er.94

Det finns mycket vilja och engagemang hos Torekällberget i bevarandet av lantraser. Personligen 
tror jag infallsvinkeln museet visar är bra, att visa att lantraserna överhuvudtaget finns och varför de
skall bevaras. För den enskilda besökaren som kanske inte har så stor kunskap om lantraser är det 
en bra början som senare kan leda till ökat intresse. Att bara beskriva raserna och deras ursprung 
kan vara svårgreppat, därför kan det vara bra att även förklara varför de finns kvar och värdet i att 
bevara dem.

När jag sökte på internet efter lantraser dök inte Torekällbergets hemsida upp utan först när jag 
sökte efter friluftsmuseer fann jag till slut Torekällberget och kunde då konstatera att det höll 
kulturarter. Problemet med att söka efter friluftsmuseer med syfte att finna lantraser eller 
kulturväxter är att många inte arbetar aktivt med ett biologiskt bevarande. Som exempel finns det i 
min närhet här i Umeå Västerbottens museum och dess friluftsmuseum Gammlia. Där finner 
besökare gamla gårdsbyggnader och visten med autentiska omgivningar. Gammlia håller vissa 
husdjur under sommarhalvåret men de är inlånade från djurhållare och raserna och sorterna varierar.

Som konstaterat har jag såhär långt endast undersökt parker och friluftsmuseer belägna i södra 
Sverige och det beror på att de var de jag fann i mitt sökande på internet. Det kan finnas fler 
friluftsmuseer eller liknande parker som håller kulturarter i norra Sverige men som ”vanlig” 
besökare som söker via internet är de i så fall  svåra att finna.

Jamtli är bland de nordligaste friluftsmuseerna jag finner men det är beläget i Östersund som ligger
i mellansverige. På hemsidan ser jag inte direkt något skrivet om just den biologiska mångfalden 
utan är tvungen att klicka in på sidan ”se och göra” där jag finner ”djuren och jordbruket”. Det 
framgår där att det håller lantrasdjur som är utrotningshotade och att det finns genbank för dessa 
raser samt kort information om vad lantras innebär. Det framgår dock inte om Jamtli själv har 
genbank. Museet berättar att det främst har två mål med Jamtli ladugård, dels att visa och gestalta 
det jordbruk som bedrivs på Jamtli med anor från 1800-talet, dels att bidra till den biologiska 
mångfalden och bevara de hotade lantraserna. Det verkar som att Jamtli vill fungera som ett 
skyltfönster för rasorganisationerna och en kunskapsförmedlare till besökarna och att Jamtli själv 
inte bedriver någon större avel även om de avlar på får, getter, kor och kaniner. Jamtli bedriver även
odlingar av äldre sorters spannmål och grödor som de sköter på ett traditionellt vis med häst och 
människokraft. Jamtli verkar överlag medvetet och kunnigt om vikten av biologisk mångfald och 
bevarandet av gamla lantraser och växter, vilket är positivt. Jamtlis ambition är att visa upp en 
helhetsbild av gården, djuren, växterna och  lokala traditioner. Något jag inte stötte på hos de 
föregående friluftsmuseerna är att Jamtli följer den nationella policyn för levande samlingar vilken 
också fanns som nerladdningsbar PDF-fil på hemsidan. Något som även skiljer Jamtli från övriga 
friluftsmuseer jag har undersökt är att den har entréavgift till historielandet där djuren befinner sig.95

Jag skickade följande frågor till Jamtli:

• Fungerar era djur som genbanker för raserna?
• Har ni något direkt samarbete med jordbruksverket, andra museer eller djurparker?
• Finns det några planer på att utöka eller förbättra ert nuvarande bevarandearbete med 

lantraserna?
Svaret var följande: 

94 Hanna-Märtha Bergström, Gruppchef – djurskötare,Torekällbergets friluftsmuseum, 2014-04-29.

95  Jamtlis hemsida, http://www.jamtli.com/3904.start.html 2014-03-06.
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Vi har en policy på friluf[t]smuseerna som heter "levande samlingar" (den finns att ta del av på hemsidan) när 
det gäller Jamtlis djur är Jämtgetterna, Bjurholmshönsen, [M]ellerudskaniner, Klövsjöfåren och den Fjällnära 
kon med i genbanken för respektive djur. Nordsvenska brukshästen och fjällkorna har ingen sådan genbank ännu.
Vi har samarbete när det gäller djuren med lantrasföreningarna då det är dom som står för genbankerna. När det 
gäller jordbruksverket så är det en massa förordningar och bestämmelser som vi måste följa, det gäller allt rån 
djurskyddslagen offentlig förevisning samt hur människor får förhålla sig till djuren (handlar tex om att tvätta 
händer före o efter man träffat djuren.) Vi har samarbete med andra museer bla ett nätverk där vi kan dryfta olika
frågor köpa djur av varandra samt att vi tillsammans dragit upp riktlinjer för policyn levande samlingar. När det 
gäller samarbete med djurparker så kan det vara att köpa djur av varandra. Utöka eller förbättra vi kommer att 
byta ut en del avelsdjur samt förhoppningsvis utöka med fler fjällnära fjällkor.96

Jamtli svar visar att de följer policyn för levande samlingar samt att det var med i att utforma 
policyn tillsammans med andra friluftsmuseer. Det framgår att friluftsmuseet fungerar som 
genbanker för alla lantraser som går att ansluta till någon genbank och för att förbättra avelsarbetet 
skall Jamtli byta ut några avelsdjur och införskaffa fler fjällnära kor. Jamtli samarbetar även med 
andra friluftsmuseer och djurparker när det gäller frågeställningar gällande bevarandearbetet eller 
att köpa djur av varandra. Friluftsmuseet verkar ha ett kontrollerat och väl utformat bevarandearbete
gällande lantraser och strävar efter att förbättra kontinuerligt.

Jag skickade frågor till samtliga friluftsmuseer och djurparker och fick svar från alla utom 
Fredriksdals museer och trädgårdar samt Skånes djurpark. Jag beslutade att inte försöka nå dessa 
igen på annat sätt då svaren jag fick från övriga gav en översiktlig bild över hur arbetet med 
lantraser ser ut på de flesta institutionerna. Hade svaren skiftat mer och varit väldigt olika hade jag 
känt ett större behov av att få svar från alla. Det som framkom av de givna svaren var att det ligger 
bakom mycket mer arbete och tanke med bevarandet av lantraserna än vad som syns på hemsidorna.
Det som överraskade var det samarbete som faktiskt förekommer friluftsmuseerna emellan och att 
nästan alla har sina djur- som genbanker. 

Sammanfattningsvis kan jag säga att av de undersökta friluftsmuseerna och djurparkerna som 
närmast följer handlingsplanen och policyn för levande samlingar är friluftsmuseerna. Det jag 
finner märkligt i handlingsplanen är att det i den finns exempel på institutioner som arbetar med 
bevarandet av lantraser och de är Nordens ark, Skansen och Skånes djurpark. De benämns i 
handlingsplanen som friluftsmuseer och djurparker. De uppräknade är visserligen stora och har 
möjlighet till ett större arbete men i min undersökning fick jag intrycket av att Jamtli, Vallby 
friluftsmuseum, Fredriksdals museer och trädgårdar samt Torekällberget är de som följer målen 
närmast åtminstone gällande information utåt och med bevarande in situ. Alla innehar visserligen 
husdjur som härstammar även från andra landskap men de håller och hanterar dem på traditionellt 
vis och de strävar efter att hålla raser in situ. Torekällberget verkar vara väldigt engagerad i 
bevarandearbetet och har en utarbetad plan på hur urval av djur skall gå till och poängterar hur 
viktigt det är med informationen utåt till samhället om lantraserna.

Nu återkommer frågeställningen om vad som är viktigast, att hålla och bevara lantraser och 
kulturväxter överhuvudtaget eller att de endast finns på sina ursprungliga områden. Som 
undersökningen visar är majoriteten av bevarandearbetet beläget i södra delen av landet, vilket är 
problematiskt då många av våra kulturväxter och husdjursraser härstammar från norra Sverige. Det 
kan bero på att det helt enkelt är bättre kommunikationer mellan olika institutioner i södra Sverige 
då det geografiska avståndet faktiskt är mindre. Det finns kanske inte samma möjligheter i norr och 
därför tar det längre tid att upprätta ett bevarandearbete. Dessutom finns de flesta 
forskningscentrumen och genbanksresurserna belägna i Skåne vilket är på ett långt avstånd från 
norra Sverige. Slutsatsen är att fler friluftsmuseer borde ta efter de undersökta friluftsmuseernas 
exempel och framförallt fler i norra delar av landet. En annan fråga som kan poängteras är  

96 Carin Andersson, Jordbrukssektionen Jamtli, Östersund, 2014-04-16.
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entrépriset till de olika platserna. Det är en fördel om det är gratis för att tillgängliggöra för alla men
jag har förståelse för den ekonomiska biten, anläggningarna kan behöva entréavgift för att få 
verksamheten att gå runt. Om målet är att sprida så mycket information och kunskap som möjligt 
till allmänheten borde alla tjäna på att åtminstone sänka priserna. Inkomst kan komma från andra 
håll, exempelvis försäljning av djur/kött och växter/grödor. 

Utvecklandet av arbeten som exempelvis ”Min farm” kan göra försäljning och kunskapsförmedling 
ännu lättare och smidigare. Redan nu finns ett pilotprojekt i Jämtland som heter MinFarm. Det är ett
projekt som ger möjligheten för jämtar och västerbottningar att samarbeta konsumenter och lokala 
bönder emellan. Som konsument kan du från och med våren 2014 gå in på hemsidan och beställa 
råvaror från utvalda lokala bönder. De levererar varorna när de är färdiga för säsongen till bestämda
upphämtningsplatser. Detta projekt är fortfarande nytt och det framkommer inte vilka raser 
bönderna håller, men det är en god start på något som inom en snar framtid kan innefatta lantraserna
och kulturväxterna.97 

MinFarm ger konsumenter och lokala bönder chansen att skapa ett hållbart livsmedelsnätverk tillsammans. På 
våren beställer du dina grödor och djur från lokala bönder online på MinFarm.se. Under sommaren kan du ta del 
av arbetet på gårdarna genom uppdateringar på nätet och gårdsbesök. När råvarorna är redo hämtar du dem 
direkt från bönderna på centrala upphämtningsplatser. På det här viset får du tillgång till äkta råvaror som du vet 
precis varifrån de kommer och du kan försäkra dig om att du stöttar lokala bönder, hållbar odling, god 
djurhållning och ett levande svenskt jordbruk.98

Jag vågar förutspå att detta och liknande projekt kommer att bli populära för många konsumenter. 
Sveriges befolkning börjar bli allt mer medvetna om klimatpåverkningar, hållbart nyttjande av 
naturresurser och inte minst det näringsmässiga innehållet i vår mat och potentiellt farliga 
kemikalier. Jag personligen blev mycket intresserad av projektet ”Minfarm” men det som jag saknar
är som sagt tydligare information om vilka sorters grödor och djurraser som bönderna håller. Med 
den kunskapen jag har anammat under detta uppsatsarbete skulle jag åtminstone välja produkter 
från en lantras hellre än en kommersiell ras. I ärlighetens namn inte enbart för bevarandets skull, 
men även för känslan av att det är något ursprungligt med en egen kulturell identitet, med en 
historia. Det låter mer spännande med kött från ett linderödssvin än en ”vanlig” gris, ägg från en 
Hedemora höna eller mjölk från en Fjällko. Kulturraserna och kulturväxterna har en egen kulturell 
identitet som visserligen tillhör den lokala identiteten men som även ger en känsla av nationell 
identitet och som jag anser vara en positiv sådan och som alla kan ta del av. Kulturarvsskälen går 
således hand i hand med skälen för biologisk mångfald när det gäller att hålla och sälja dessa 
jordbruksprodukter. 

97  Min farms hemsida, http://www.minfarm.se/ 2014-02-27.
98  Min farms hemsida, http://www.minfarm.se/ 2014-03-07.
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Avslutande diskussion 

För min avslutande diskussion skall jag återgå till mina frågeställningar och förtydliga mina 
resultat.

• Vad finns det idag för samarbeten mellan museer och andra aktörer i bevarandet av levande 
biologisk mångfald av kulturarter, hur kan detta arbete utökas? 

• Vad finns det för motiv för detta bevarande samt vad är det som är bevarandevärt? 
• Stämmer dessa motiv med kulturarvsteori?

I min undersökning av Jordbruksverkets handlingsplan framgår i denna att ett samarbete med 
museer är ett av målen. Det framgår inte hur omfattande detta samarbete är i nuläget men i min 
undersökning av friluftsmuseers och djurparkers hemsidor och svaren på mina frågor till dessa är 
intrycket att det finns goda samarbeten mellan dessa och andra aktörer inom bevarandet av 
biologisk mångfald av kulturarter, exempelvis med avelsorganisationer, POM, NordGen och 
jordbruksverket med flera. Jag fann det problematiskt att få en sammanställning av exakt hur många
museer som arbetar aktivt med detta bevarandet då jag inte fann sådana uppgifter, men de 
friluftsmuseer och djurparker jag har angivit är de som med säkerhet jobbar med lantraser. Som det 
framgår i policyn för levande samlingar på friluftsmuseerna skulle arbetet kunna utökas med ett 
samarbete mellan de olika museerna på ett nationellt plan och dessutom engagera fler museer till ett
bevarandearbete. Enligt min undersökning främst engagera museer i norra delar av landet då dessa 
verkar vara underrepresenterade. 

Motiven för bevarandet av biologisk mångfald bland våra kulturraser och växter är många. Det 
finns framtidsaspekter med biologisk mångfald och genetisk variation samt kulturella och sociala 
aspekter. Bevarandet av biologisk mångfald innebär alla levande organismer inom arter, mellan 
arter och ekosystem. Motiven för ett aktivt bevarandearbete med våra kulturarter är att många av 
dessa är utrotningshotade och skulle dessa raser och sorter försvinna är de kvarvarande moderna 
kommersiella djuren och växterna mer utsatta för yttre påverkan. Om sjukdomstillstånd eller 
klimatförändringar slår ut de kommersiellt producerande arterna finns ingen buffert av de äldre 
sorterna, som har en mer diversifierad genuppsättning och är mer resistenta mot förändringar.99 
Dessutom bidrar samlingar av kulturarter till att finna lösningar på många av våra behov som 
forskning och framställning av läkemedel och kunskap om hur miljögifter belastar naturen. Dessa 
ger även förståelse om växthuseffekten.100 

Det finns omkring 250000 olika arter av blomväxter, av dem odlar människan ungefär 20000. 
Endast 500 arter odlas regelmässigt men fälten domineras egentligen av tre arter, vete, ris och majs. 
Andra produktionsmässigt stora grödor är potatis, soja och bomull. Insnävningen av odlade grödor i
världen har pågått sedan början av 1900-talet och verkar fortsätta än idag. Med denna insnävning av
arter försvinner även den genetiska variationen inom arter vilket definieras med begreppet 
generosion. Många växtarter har tidigare använts på en mängd olika sätt som bland annat 
framställning av läkemedel. Fram till mitten av 1800-talet härstammade i princip alla läkemedel 
från olika växtdelar eller andra organismer och idag är 40% av alla läkemedel ursprungligen från 

99  Jordbruksverket, ”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 
perioden 2010-2020” (2010) 
http://www.jordbruksverket.se/download/18.62af51191240430af4d80004403/1255356262708/Handlingsplan+f
%C3%B6r+svenska+husdjursgenetiska+resurser.pdf 2014-03-10, 18.

100 Staffan Thorman, ”Naturhistoriska museer-- Historisk utveckling och nutida roll” ur Museer och kulturarv 
(Stockholm 2003) 121-122.
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biologiskt material. Exempelvis härstammar penicillin från mögelsvamp, cancerterapi från 
Läkeidegran, hjärtmedicin från Fingerborgsblomma och Morfin från Opievallmo. Det finns 
mängder med användningsområden från naturen som vi inte ens tänker på och med det 
resonemanget vill jag mena att vi idag inte kan med säkerhet veta vilka arter som kan gynna oss. 
Om vi värnar om den biologiska mångfalden säkras framtiden och forskning kan finna nyttigheter i 
arter som ännu inte är upptäckta.101

Motiven för bevarande stämmer överens med kulturarvsteorier. I modellen över tre aspekter på 
förflutenhet observeras att i den tredje aspekten, kulturarvet, är grundförutsättningen känslomässiga 
aspekter. Bevarandet av kulturarter kan även motiveras av historisk kunskap då källmaterialet i detta
fallet är det biologiska materialet som med tiden kan omtolkats. Nya forskningsmetoder och teorier 
har skapat nya sanningar om den biologiska mångfalden. Men för att värdera levande djur och 
växter som kulturarv krävs den sociala funktionen, kulturarvet markerar och särskiljer ett kulturellt 
sammanhang som är unikt. De olika raserna och sorterna skapar en lokal kulturell identitet som kan 
ses som unik för platsen och lokalbefolkningen. Det finns traditioner och berättelser som sträcker 
sig flera generationer tillbaka i tiden i samband med kulturarterna som har ett minst lika stort 
kulturvärde som föremål och byggnader.102 Biologiskt kulturarv är en källa till traditionell kunskap. 
Traditionell kunskap innefattar allt från hantverk, traditionell matlagning och metoder för 
landskapsskötsel och allas gemensamma nämnare är den biologiska mångfalden. Förutom själva 
användningsområdena ger den biologiska mångfalden kunskaper om vilken tid på året man skall 
skörda, vilken miljö de bästa exemplaren finns och hur bestånd bäst bevaras.103 Denna traditionella 
kunskap kan vara av stort värde inför framtiden och det kan vara värt att se till lokala sedvänjor 
istället för att utveckla nya skötselmetoder direkt utifrån vetenskaplig kunskap. 

Naturligtvis vore det ytterst problematiskt om vi skulle försöka leva helt och hållet så som 
människor levde förr. På många sätt var det inte så att säga ”bättre förr”, men det finns goda 
förutsättningar för att kunna lösa många av mänsklighetens problem genom reflektion över 
skillnaderna mellan den livsstil vi har  idag och den som vi hade för femtio- eller hundra år sedan. 
De senaste femtio åren har människan gjort många teknologiska framsteg i tron att de skall lösa alla
framtida problem. Mycket av dagens problem bottnar i förändrade konsumtionsmönster. Vi 
förbrukar de biologiska resurserna snabbare än de nybildas, vilket säger sig självt inte är hållbart i 
längden. Traditionell kunskap kan beskrivas som generationers praktiska, erfarenhetsbaserade 
kunskap om hur man överlever på en viss plats och långsiktigt förvaltar den platsens naturresurser. 
Det som kan framhållas är kunskapens holism, alltså många olika delar som fungerar i en helhet.

Traditionell kunskap skall dock inte förväxlas med historisk kunskap, det vill säga kunskap som 
erhålls från historiska källor. Det som den sortens kunskap kan ge är information om vad, var och 
när men inte hur och varför vissa metoder användes. Historiska uppgifter kan vara ett komplement 
när den traditionella kunskapen är fragmenterad eller i behov av att verifieras. Det finns i princip 
fyra huvudskäl till varför det är viktigt att bevara och sprida traditionell kunskap angående bruket 
av naturens resurser. 

Det första är bevarandet av biologisk mångfald, ett ohållbart nyttjande minskar lokalsamhällets 
möjligheter till långsiktig brukande. Den kunskap som människor hade förr om den lokala 
traditionella markanvändningen kan vara lösningen till ett fortsatt bevarande av de lokala arterna. 
Det andra är den lokala kulturella identiteten. Den regionala variationen av traditioner, 

101 Else-Marie Karlsson Strese & Åke Strese, ”Jag är mig själv närmast- om nyttan med biologisk mångfald” ur 
Biodiverse nr 4 (2008) 8-9, http://www.biodiverse.se/number/nr-4-2008-arg-13 2014-03-24. 

102 Richard Pettersson, Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder, (Umeå 2003) 163-166.
103 Oloph Demker, ”Gulliga traditioner” ur Biodiverse nr 3 (2010) 2, http://www.biodiverse.se/number/nr-3-2010-arg-

15 2014-03-24.
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naturområden och arter spelar en viktig roll för den lokala folkliga kulturen. En stor del av vår 
självsyn och kulturella identitet är direkt eller indirekt kopplad till olika naturprodukter och tidigare 
generationers kunskap om dem. Den lokala kulturella identiteten bygger bland annat på maträtter 
från det regionala landskapet och återfinns i berättelser kopplade till det. Sådana traditioner skapar 
förståelse för bevarandet av kulturarv i form av äldre tiders kunskap som biodiversitet och andra 
former av traditionellt nyttjande av biologisk mångfald som slöjd och hantverk. Allt detta bidrar till 
skapandet av vår lokala kulturella identitet. Det tredje huvudskälet till traditionell kunskap är för att 
främja en uthållig landsbygdsutveckling. Lokal och traditionell kunskap om olika lokalproducerade 
varor kan spela en stor ekonomisk roll för lokalsamhället. Lokala livsmedel som kommer ut på 
marknaden är ett exempel på lokala råvaror som förädlas och därmed skapas ett mervärde. I många 
andra länder finns det begrepp som slow-food, en filosofi som menar att det är allas vår skyldighet 
att bevara den tradition och det kulturarv som mat utgör. I produktionen av livsmedel i dessa 
rörelser strävas det efter att lyfta fram lokalkulturens värde och i många länder förekommer en 
omfattande kulturturism som riktar sig mot lokala matvaror och traditioner.104

Det finns begynnande liknande projekt här i Sverige. Minfarm.se är ett pilotprojekt där lokala 
bönder skall ha direkt kontakt med konsumenter för att främja de lokala lantbruken. Minfarm.se har
inte i nuläget inte fokus på äldre traditioner eller lantraser eller kulturväxter men det är i framtiden 
en inte alls omöjlig utveckling. Men i arbetet för mer hållbart livsmedelsproducerande och för en 
ökad förståelse bland konsumenter om vikten av ett hållbart samhälle, samt fördelarna med lokalt 
producerade varor är detta projekt ett stort steg i rätt riktning. Jag tror på att människor behöver få 
vetskap om att det finns alternativ mot den livsmedelskonsumtion som vi är vana vid.105

Det fjärde skälet till traditionell kunskap är att vi kan kombinera äldre kunskap med ny kunskap. I 
Riokonventionen från 1992 påtalas vikten av att vi måste ändra på det västerländska levnadssättet. 
Detta kan göras genom att lära sig av historien för att finna sätt till ett mer resurssnålt samhälle. Vi 
behöver som sagt inte återgå helt till det traditionella jordbruket men vi kan använda oss av dagens 
teknologi och vetenskap för att kombinera med den traditionella kunskapen för en så optimal 
naturresursförvaltning som möjligt. Det som behöver göras är dock att avgöra vilken traditionell 
kunskap som är relevant eller föråldrad men såväl kunskap som värderingar skulle kunna vara av 
värde. I arbetet för bevarandet av biologisk mångfald måste även samarbete mellan naturvården och
kulturvården skapas. Samma sak mellan akademisk och folklig kunskap. Det är en förutsättning att 
samarbeten skapas mellan olika institutioner för en mjukare övergång från dagens samhälle till 
framtidens mer hållbara.106

Sammanfattningsvis finns det en del arbete kvar att göra för att bevara våra kulturarter på ett 
hållbart sätt. I handlingsplanen från Jordbruksverket finns en hel del bra idéer och argument men 
mycket lite konkreta planer på hur saker och ting skall ske. Jag får intrycket av att mycket ansvar 
delegeras till andra aktörer. Ingen blir direkt manad att göra något utan allt ska ske på 
privatpersoners, museers och djurparkers egna initiativ och intresse. Det framgår i handlingsplanen 
att information måste föras ut till institutioner och samhälle för att skapa intresse men detta arbete 
verkar inte heller kontrollerat. Vem skall sköta det? Det krävs att som privatperson vara väldigt 
intresserad och engagerad för att ha någon insyn i hur viktigt bevarandet av biologisk mångfald och 
våra kulturarter är. Jag som faktiskt är intresserad av djur och natur visste inte hur illa det var ställt 
med våra lantraser och för den delen vad som försiggår med produktionen av grödor. Något behöver
ske på ett nationellt plan och få människor att förstå vikten av det lokalproducerade och de lokalt 

104Håkan Tunon, ”Behövs traditionell kunskap i framtiden?” ur Biodiverse nr 3 (2010) 3-5, 
http://www.biodiverse.se/number/nr-3-2010-arg-15 2014-03-24.

105Min farms hemsida, http://www.minfarm.se/ 2014-03-07.
106Håkan Tunon, ”Behövs traditionell kunskap i framtiden?” ur Biodiverse nr 3 (2010) 5, 

http://www.biodiverse.se/number/nr-3-2010-arg-15 2014-03-24.
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utvecklade djuren och växterna. 

Även om Jordbruksverket till stor del förlitar sig på lantbrukares egna initiativ behöver fler läns-, 
naturhistoriska- och friluftsmuseer visa vägen. De kan föra det levande kulturarvets talan på alla 
plan, de kan berätta kulturarternas historia, utveckling, biologiska betydelse och nutida värde. Jag 
inser även relativt lite arbete har gjorts angående bevarande av arter in situ. Detta var en stor del i 
handlingsplanen med många argument för ett sådant bevarande, men vid närmare undersökning 
visade det sig inte vara helt anammat. Flera museer vill visa en helhet över hur landskapet och 
bygden såg ut i den lokala regionen men när det kom till djuren finns det raser både från den lokala 
miljön och från andra delar av landet. Det är inte fel att hålla olika raser och de flesta museerna 
verkar de facto bry sig om in situ-bevarande och strävar efter det. Även om djuren ursprungligen 
härstammar från en annan plats verkar de flesta friluftsmuseerna försöka hålla dessa så nära sin 
miljö som möjligt. Ur ett annat perspektiv sett till historisk kunskap, kan frågan vara hur troligt det 
var att bönder för hundra år sedan hade djur som härstammade från andra änden av landet. Hur 
påverkar detta då autenticiteten av kulturmiljön? 

Fler museer behöver engageras för att föra ut informationen till samhället som i sin tur kan agera 
utifrån sina egna villkor. Vissa människor blir mer medvetna om sin konsumtion och börjar handla 
mer lokalproducerat och andra kanske har möjlighet att själva odla kulturväxter och föda upp 
lantraser. Som jag tidigare nämnt vet vi inte hur framtiden kommer att se ut då klimatförändringar 
kan tvinga oss till att endast producera lokalt, eller sjukdomsutbrott som slår ut växter och husdjur. 
Vi behöver ett mer medvetet och kunskapsfyllt samhälle som har kvar den traditionella kunskapen, 
samt en biologisk mångfald som är härdigare mot vad som kan komma till oss i framtiden. 

Samtidigt som museer behöver mer kunskap och engagemang i frågan av bevarandet av lantraser 
och kulturväxter behöver naturvårdare och biologer ändra sin syn på den biologiska mångfalden. 
Om naturvårdare får mer kunskap om kulturarterna ur ett kulturarvsperspektiv kan det i sin tur 
gynna den biologiska mångfalden. Ett argument för detta är exempelvis för att hålla landskapet 
öppet. En stor bidragande faktor till igenväxten är att antalet betesdjur har minskat i landet. På 
grund av intensifieringen av jordbruket har många naturbetesmarker övergivits vilket i sin tur leder 
till minskad artdiversitet. Betesdjuren äter nämligen konkurrensstarka arter och tillåter flera små 
och svagare arter att samexistera. Vad jag vill trycka på är att biologer kanske inte tar hänsyn till 
vilken ras av betesdjur som skall hålla landskapet öppet. Problemet med igenväxten är erkänt men 
det kan även spela en stor roll vilka betesdjur som skall hålla marken öppen. Med tanke på 
argumenten för bevarande in situ borde rimligtvis rasen av betesdjur spela roll i att hålla specifika 
landskap öppna. Rödkullor kanske betar på ett annorlunda sätt än Fjällkor och borde därför placeras
i naturbetesmarker som är närmast deras ursprungliga miljö. 

Sammanfattningsvis behöver kulturvårdare mer kunskap om biologisk mångfald och naturvårdare 
behöver mer kunskap om kulturarv för att på ett så framgångsrikt sätt som möjligt bevara våra 
natur- och kulturvärden och förvalta dem på ett långsiktigt, hållbart vis.

50



Sammanfattning 

Jag har undersökt ämnet bevarande av biologisk mångfald bland våra kulturarter eftersom jag sedan
tidigare är intresserad av hur människan producerar livsmedel och den tillhörande djur- och 
växthållningen. Tidigare egna erfarenheter samt undersökt material har skapat frågeställningar. Jag 
ville undersöka relationen mellan museer och andra aktörer i frågan om bevarandet av våra 
kulturarter, hur detta arbete kan utökas, vad det finns för motiv för detta bevarandet och vad som 
skall bevaras samt om motiven stämmer med kulturarvsteorier. Som metod har jag främst studerat 
litteratur, artiklar och hämtat material från internetkällor. För att applicera en kulturavsteori har jag 
använt en modell över tre aspekter på förflutenhet som jag fört samman med det levande 
kulturarvet. Med hjälp av denna analysmodell kan jag förklara varför levande kulturraser och växter
kan klassas som kulturarv. Definitionen av kulturarv är när grupper av människor delar ett 
värdesystem och då skapar de kultur. Människor värderar och väljer ut kulturarv  i samband med 
förfluten tid efter en större händelse vilket gör att vad som helst kan bli kulturarv men vad som helst
är inte kulturarv. Bevarandet av biologisk mångfald har fått en stor plats inom naturvetenskapliga 
områden men kulturarvsaktörer har inte tagit lika stor del av detta arbete. Naturhistoriska museer 
har främst fokuserat på den vilda mångfalden och detta i form av uppstoppade djur och herbarier. 
Det innebär att mångfalden blir betraktad ur ett artperspektiv och inte utifrån ett inomartsperspektiv 
som är det relevanta för att beskriva de domesticerade arterna. Insikten om att vi behöver skydda 
och bevara våra gamla husdjursraser och växter började uppmärksammas på 1970-talet. Innan dess 
var fokuset mest på den vilda faunan. Men det dröjde fram till 1992 då Riokonventionen gick ut 
med en internationell plan om bevarandet av biologisk mångfald som Sverige började fundera över 
hur viktigt det är och först 2010 kom handlingsplanen från jordbruksverket som beskriver hur detta 
arbete skall gå tillväga på husdjursfronten. Jag har avgränsat mig till att undersöka domesticerade 
nordiska växter och djur, som centrala verk har jag främst använt mig av Jordbruksverkets  
”Handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska husdjursgenetiska resurser under 
perioden 2010-2020”, tidskriften Biodiverse samt Museer och kulturarv. 

En viktig del i bevarandearbetet av våra lantraser började 1860 då landstingen bildades i Sverige, 
detta skapade ett forum för landsbygden och de lokalt anpassade raserna och arterna. En annan 
viktig infallsvinkel är de naturhistoriska museernas utveckling då Carl Von Linné hade stor inverkan
på hur den naturvetenskapliga forskningen gick till väga under 1700-talet. I slutet av 1800-talet 
påverkades hela den naturvetenskapliga traditionen av Charles Darwins bok som fortfarande är 
aktuell idag. Människan har sedan 12000 år tillbaka domesticerat djur och växter för att passa de 
miljöer och levnadsvillkor som har erbjudits. Det finns två processer som har förminskat den 
genetiska mångfalden, dels domesticeringen och dels övergången till de högproducerande moderna 
sorterna som skedde under industrialiseringen. Det svenska arbetet med bevarandet av inhemska 
raser inleddes 1972 efter en internationell naturvårdskonferens i Stockholm där det beslutades att 
varje land skulle ansvara för sina inhemska husdjursraser och uppmärksamma de raser som har låga
antal. Skälet var för att i framtiden säkerställa eventuella värdefulla egenskaper hos olika raser.1992
hölls FN:s internationella konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro. 
Slutöverenskommelsen kallas för Rio-konventionen och Sverige var ett av många länder som 
undertecknade konventionen om biologisk mångfald. Anledningen till denna överenskommelsen är 
ett gemensamt försök från världssamfundet att motverka den enorma och accelererande förlusten av
gener, arter, biotoper och ekosystem. Bland konventionens huvudmål var bevarandet av biologisk 
mångfald, hållbart nyttjande av dess beståndsdelar och rättvis fördelning av den nytta som kan 
uppstå. Efter en mängd utredningar angående Sveriges biologiska mångfald bland kulturarterna 
kom Jordbruksverkets handlingsplan för långsiktigt uthållig förvaltning av svenska 
husdjursgenetiska resurser under perioden 2010-2020. I handlingsplanen ges en bakgrund till 
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arbetet med husdjursgenetiska resurser och vad för mål det finns att följa, vad för kulturarv samt 
värde våra lantraser utgör. Levande samlingar av kulturarter utgör ett stort värde, bland annat att 
dessa kan  användas i forskning och framställning av läkemedel men även användas i 
livsmedelsproduktion och i utbildningssyfte på friluftsmuseer. Det finns en del utmaningar men 
även lösningar för museer i arbetet med bevarande av kulturarter, bland annat ekonomiska problem 
och brist på naturvetenskaplig kompetens. Dessa utmaningar kan lösas med bland annat samarbete 
museer emellan och med biologer och naturvårdare. En viktig punkt är ställningen mellan 
kulturmiljövården och biologiskt kulturarv, för ett framgångsrikt bevarande är det viktigt att 
sammanföra dessa två system. Kunskapen om biologiskt kulturarv behöver byggas upp i samarbete 
mellan biologer och kulturhistoriker. Då kulturmiljövård och naturvård är olika sidor av samma sak.
På uppdrag från Friluftsmuseernas samarbetsorganisation (FRI) har det utarbetats ett 
policydokument angående levande samlingar på friluftsmuseer. Syftet med policyn är att lyfta fram 
och definiera levande djur och växter som museiföremål. Den skall visa på nyttan och 
möjligheterna med dessa samt visa hur förvaltningen bör ske. Denna ger en inblick i vad för 
målsättningar friluftsmuseerna har i arbetet med det levande kulturarvet i form av lantraser och 
kulturväxter. Policyn har gett mig handledning i vad jag sökt i undersökningen av olika 
friluftsmuseer och djurparker. Undersökningen är gjord utifrån friluftsmuseernas och djurparkernas 
hemsidor. Jag undersökt informationen de ger till besökare angående arbetet med bevarande av 
biologisk mångfald. Undersökningen behandlar sju olika friluftsmuseer och djurparker där jag 
analyserar vilka som följer de utsatta målen i handlingsplanen och policyn bäst. 

Slutledningen är att det finns en del arbete kvar som behöver konkretiseras av Jordbruksverket som 
har huvudansvaret för arbetet med biologisk mångfald. Min sammanställning är att kulturarterna är 
bevarandevärda ur ett framtidsperspektiv då vi kan ha stor nytta av den genetiska variationen som 
inte utgörs av de moderna sorterna. Bevarandet av kulturarterna bidrar till biologisk mångfald även 
i den vilda faunan samt ger en buffert mot eventuella sjukdomsutbrott eller klimatförändringar. 
Dessutom är de bevarandevärda ur ett kulturhistoriskt perspektiv, kulturarterna utgör en stor del av 
den kulturella identiteten och skapar ett sammanhang och en helhet på museerna som ger viktig 
kunskap åt samhället. En stor del av bevarandet av våra kulturarter är beroende av 
kunskapsspridning och detta kan ske till stora delar av friluftsmuseer och djurparker. Arbetet kan 
underlättas om kulturvårdare får mer kunskap om biologisk mångfald och naturvårdare får mer 
kunskap om kulturarv, för att på ett så framgångsrikt sätt som möjligt bevara våra natur- och 
kulturvärden och förvalta dem på ett långsiktigt, hållbart vis.
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