
S V E R I G E  Ö M SA R  L A N DS K A P 

 Svensken är allt oftare en stadsbo. Under våren 2012 presenterades ny statis-
tik som visar att Sverige just nu är det land som urbaniseras snabbast i Europa. 
Sverige tillhör faktiskt ett av de länder i Europa som totalt växer snabbast och en 
stor del av befolkningstillväxten sker i storstäderna.

Samtidigt bevittnar vi, både i media och ofta personligen, hur den svenska lands-
bygden successivt avlövas. Landsbygdsskolor avvecklas, service försvinner och 
mackar stängs igen och faktum är att urbaniseringen som startade under slutet 
av 1800-talet inte på något sätt tycks avta. 

Detta ställer följaktligen frågor kring den framtida relationen mellan de tätbefol-
kade och de nästintill folktomma delarna av landet. Vilka yttre förutsättningar 
vilar den urbana expansionen på - och vilken roll tilldelas det icke urbana - det vi 
ofta benämner som landsbygden, i det hela?

Begreppet kulturlandskap kan beskrivas som hela vår omgivning, vår ständiga 
livsmiljö. Det är summan av människans påverkan genom industriell verksam-
het, odling och skogsbruk, men också av naturens egen omvandling. Landska-
pet förändras i takt med att samhället utvecklas. Odlingsmark överges, gränser 
flyttas, platser byter namn, orter växer, vägar byggs, hus rivs och nya tillkommer. 
Idag har landskapet kommit att bli något mer än en outtömlig källa av resurser. 
Det har blivit ett förvaltningsobjekt, det största vi har gemensamt ansvar för. 
Människans teknik är nu en klart snabbare förändringsfaktor än den biologiska 
evolutionen. Vi kommer snart komma till en punkt då vi måste ta ställning till hur 
vi vill att det icke-urbana, det vill säga kulturlandskapet runt tätorterna, kommer 
att hanteras. 

 Efter att ha tagit del av ny forskning och statistik samt gjort två egna studie-
resor till avfolkade delar av landet, har jag formulerat fyra scenarios för den 
framtida landsbygden. I de fyra scenarierna görs antaganden om förändrade 
samhälls-förutsättningar med ambitionen att skildra fyra möjliga situationer som 
beskriver hur människor, om ca 50 år, lever i och av de icke-urbana delarna av 
landet. Syftet med att måla upp fyra ytterligheter är att visa att alla scenarios är 
fullt möjliga att inträffa beroende på vissa omständigheter och förutsättningar. 

Utifrån dessa fyra scenarios har jag formulerat fyra skilda uppdrag som vart och 
ett representerar en, för varje scenario, relevant frågeställning. Uppdragen har 
sedan legat till grund för att kunna precisera fyra konkreta arkitektoniska situ-
ationer - att försöka skildra mänskliga miljöer och de arkitektoniska effekterna av 
scenariot.

Projektet består på så vis av de tre etapperna - Scenario - Uppdrag - Utfall, där de 
olika delarna främt är tänkta att ses i relation till varandra och i relation till den 
övergripande frågeställningen, snarare än som färdiga slutprodukter.

Projektets titel “Sverige ömsar landskap” refererar till ett uttryck som användes 
i den uppmärksammade och omdebatterade Artikelserien ‘Skogen vi ärvde’ som 
publicerades i DN i våras och som kritiserar och ifrågasätter det politiska spelet 
som ligger bakom skogslandskapets drastiska förvandlig i vissa delar av Sverige.    
Mitt projekt skulle kunna ses som en politisk visualisering av fyra framtida kultur-
landskap. 

Bilderna i presentationen är tagna i några av Sveriges just nu snabbast avfolkade 
områden i södra och mellersta Norrland, under en studieresa i början av oktober 
2012.
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METOD HISTORISK KONTEXTINLEDNING

 Det finns åtskilliga historiska exempel på landsbygdsundersökningar i form av 
utopier eller dystopier. 

FRANK LOYD WRIGHT - Broadacre City
1932 presenterade Frank Lloyd Wright samhällsutvecklingskonceptet och landska-
ps-projektet Broadacre City som var en slags antites till staden som ett koncept. 
Projektet var både ett planerings statement och en socio-politisk ordning, där ut-
gångpunkten låg i att varje amerikanska familj skulle tilldelas en tomt på 4.000 m² 
(ett tunnland) av de federala marktillgångarna och hur detta skulle ligga till grund 
för uppbyggnaden av ett nytt ruralt samhälle. 

SUPERSTUDIO - An Architectural Model For Total Urbanisation
1969 presenterade the Italienska arkitektkollektivet Superstudio det nydanande 
och radikala arbetet The Continuous Monument, An Architectural Model For To-
tal Urbanisation, och som sedan följdes av arbetet Twelve Ideal Cities.
Projekten både ifrågasätter och låter sig fascineras av modernistiska megastruk-
turer i teori och bild. I collag används bl a bilder av kända naturlandskap och 
landsbygd för att ifrågasätta de rumsliga, sociala och miljömässiga aspekterna av 
mänskligt liv och uppfattningen om den vilda orörda naturen.

OMA 
Det holländsla kontoret OMA med Rem Koolhaas i spetsen har under senare år i 
allt större utsträckning kommit att fokusera på landsbygdsfrågor istället för urban-
ism, mot bakgrund av att landsbygden som han uttrycker sig “nu förändras mer 
radikalt än våra städer”.
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 En framtid där människor bor på landsbygden men arbetar i tätorterna. 
Scenariet tar start i en tid där människor drar sig tillbaka till ett lugnare liv på 
landsbygden.

Inkomstskillnaderna mellan stad och land har minskat i takt med att arbet-
slösheten i storstadsregionerna har ökat lavinartat. Akut bostadsbrist och i stor-
stadsområdena har gjort att man på politisk nivå arbetar med decentraliserings-
program i form av statligt och kommunalt stöd för den som väljer att bosätta sig 
utanför storstadsområdena. 

På landet kan man ägna sig åt mångsyssleri och att driva företag i liten person-
lig skala. Hos den nya landsbygdsbefolkningen är strävan efter ”ett rikare liv” 
starkare än strävan efter materiella tillgångar.

Infrastrukturen i de rurala delarna byggs ut i högt tempo, mestadels i form av 
höghastighetståg. Stora delar av den nya landsortbefolkningen pendlar till stor-
stadsområdena för arbete. Många väljer att arbeta deltid, för att kunna spendera 
mer tid i hemmet och ägna sig åt egna intressen t ex småskalig odling i samband 
med bostaden. 

I detta scenarie “avbelastas” storstadsområdena vars status som bostadsorter 
har sjunkit. Självförsörjningen inom matsektorn ökar. Däremot ökar även den 
totala energiförbrukningen eftersom antalet enfamiljsbostäder blir fler och pend-
lingsavstånden längre.

 Före detta jordbruksmarker styckas upp och hyrs ut av markägare och lantbru-
kare med hjälp av statliga subventioner. En detaljplan med fördelningsprinciper, 
uthyrningsregler och rekommendationer för tomtindelning av arrendetomter/lot-
ter (fd jordbruksmark) för bostadsändamål, upprättas. Tomternas storlek varierar 
men är i detta fall uppmätta utifrån en uppskattad storlek för vilken yta som krävs 
för självförsörjning av 4 personer, vilket är 5000 kvm. Detta betyder en tomtbredd 
på 30 m. Tomterna hyrs ut i 5-årsperioder, med chans till förlängning. Marken bör 
i så stor mån som möjligt bevaras i sitt ursprungskick, då den i teorin ska kunna 
återgå till jordbruksmark efter en uthyrningsperiod. Det är därmed inte tillåtet att 
ändra markhöjd, gjuta större markfundament eller göra andra ingrepp på marken 
som inte lätt går att återställa. 

Den nya bostaden är ett exempel på en hus-i-hus typoligi, med två klimatzoner. 
Det är en slags modulsystem eller byggsats som består av en stor tältkonstruktion 
(dubbelmembran) - En lätt aluminiumstomme klädd i i translucent EFTE-plast 
med ett isolerande inre mellanskikt, och enklare isolerade trästrukturer som ska 
kunna kombineras på olika sätt. Konstruktionen tillåter stora höga långsträckta 
uterum, exemplariska för odling eftersom temperaturen i den första kilmatzonen är 
mildare än utomhuskilmatet och mer något i stil med Medelhavstemperatur. Den 
nya bostaden är relativt lättmonterad, ger utrymme för flexibilitet och är flyttbar. 

Byggda strukturer får inte uppföras närmare än 40 m från den huvudväg som 
ansluter till tomten för att landskapet från vägen fortfarande ska uppfattas som 
öppet och överskådligt. Den totala inomhusarean får inte överstiga arean av 1/2 
av tomtlängden gånger 1/3 av tomtbredden. Vilket i det här fallet blir 825 kvadrat. 
I dessa kvadratmetrar ska även ev förrådslokaler, uterum och matkällare/förvar-
ing ingå. Det är tillåtet att ha mindre djur som höns, kaniner och getter, under 
förutsättning att ytan avsedd för djuren inte överstiger 1/3 av hela tomtens storlek.

Hela tomten får odlas, med undantag för en 2 decimeters zon längs med, och runt 
om tomtgränsen. Eventuella vattendrag får byggas över med förutsättning att man 
tar hänsyn till en skyddszon på 1 meter på båda sidor om vattendraget.

Tältkonstruktion (dubbelmembran) i ETFE plast, med 
isolerande mellanskikt .
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   U p p d r a g  Detaljplan med fördelningsprinciper, uthyrningsregler och rekommendationer för tomtin-
delning av arrendetomter/lotter (fd jordbruksmark) för bostadsändamål.

Före detta jordbruksmarker styckas upp och hyrs ut av markägare och lantbrukare med 
hjälp av statliga subvensioner. Tomternas storlek varierar men är i detta fall uppmätta 
utifrån en uppskattad storlek för vilken yta som krävs för självförsörjning av 4 personer, 
vilket är 5000 kvm. Här genererar det en tomtbredd på 30 m. 

Tomterna hyrs ut i 7-årsperioder, med chans till förlängning. Marken bör i så stor mån som 
möjligt bevaras i sitt ursprungskick, då den i teorin ska kunna återgå till jordbruksmark 
efter en uthyrningsperiod. Det är därmed inte tillåtet att ändra markhöjd, gjuta markfunda-
ment eller göra andra ingrepp på marken som inte lätt går att återställa.
Den bygda strukturen bör därför vara lättmonterad, ge utrymme för flexibilitet och gärna 
flyttbar.

Byggda strukturer får inte uppföras närmare än 40 m från den huvudväg som ansluter till 
tomten för att landskapet från vägen fortfarande ska uppfattas som öppet och överskådligt. 

Av samma skäl får max 1/3 av tomtens bredd och 1/3 av tomtens längd bebyggas i en 
sammanhängande byggd struktur. Den maximala bebyggningsbara ytan uppgår till 520 
kvm i dett fall. I dessa kvadratmetrar ska även ev förrådslokaler, uterum och 
matkällare/förvaring ingå.

Det är tillåtet att ha mindre djur som höns, kaniner och getter, under förutsättning att ytan 
avsedd för djuren inte överstiger 1/3 av hela tomtens storlek.

Det är inte tillåtet att uppföra staket/stängsel runt eller mellan tomterna, med undantag för 
djurinhängnad.

Det är bara tillåtet att uppföra enplansstrukturer.

Eventuella vattendrag får byggas över med förutsättning att man tar hänsyn till en 
skyddszon på 1 meter på båda sidor om vattendraget
 
Hela tomten får odlas, med undantag för en 2 decimeters zon längs med, och runt om 
tomtgränsen.

Avfall, 5 m in på tomten

Rekommenderad odlingsfördelning av gördor. Procent av odlingsyta

Vinterpotatis 31%
Tidig potatis 15%
Bär 6%
Grönsaker 21%
Färska bladgönsaker 21%
Övriga rotfrukter 6%
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1700-talet, före jordreformen Laga skifte
En bonde i byn ägde en ett antal utspridda tegar, 
men marken brukades ofta gemensamt. 

1900-talet, efter Laga skifte.
Varje bondes markandelar (tegar) samlades och till-
delades plats. Gårdarna flyttade ut till sin jordbruks-
mark och byn löstes upp.

Orthofoto 2012

Tomtfördelning 2060.
Före detta jordbruksmarker styckas upp och hyrs ut 
av markägare och lantbrukare med hjälp av statliga 
subventioner. Utflyttade stadsbor arrenderar tomten 
för bostadsändamål.

Historisk markfördelning i Kåsta by i Vingåkers socken, 1:5000

Bostad, TYPSEKTION 1:100

FÖRDELNINGSKARTA 1:1000

arbete i tätort - boende på landsbygden

bostadsexploatering av fd jordbruksmarker

mångsyssleri

utbygd och organiserad infrastruktur

ökad självförsörjningsgrad

småskalig odling i samband med bostäder
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Jordbruksanläggning i odlingslandskap (Energiskog-plantage), PLAN 1:800

bostad i expanderande megastäder - arbete på jordbruksanläggningar 

storskalighet

ägarkoncentration och internsiv rationalisering inom skogs-och jordbruk

högteknologiskt samhälle

nationell självförsörjning

miljöanpassad genterapi

 Sverige har fortsatt att urbaniseras i högt tempo. Människor väljer att flytta in 
till de kraftigt expanderande tätortsomårdena där både den kommersiella och of-
fentliga servicen är avsevärt bättre än på landsbygden. 

Det ekonomiska rationaliserandet och stordriftästnkandet har fortsatt att styra 
våra livsmönster. Många trodde att det svenska jord- och skogsbruket hade nått 
en rationaliseringsgräns i början av 2000-talet, men i själva verket var det då 
som den riktigt storskaliga massproduktionen mobiliserades inom de areella 
näringarna. Många av de medelstora och mindre städer som en gång baserade 
sin utveckling på traditionell tillverkningsindustri har mer eller mindre raderats 
ut trots statliga satsningar på att finna ersättningsjobb. I takt med avfolkningen av 
landsbygden instiftades en ny kommunreform under mitten 2010-talet där landets 
tidigare kommuner slogs ihop och halverades i antal. 

Antalet mejerier, slakterier och förädlingsindustrier inom jordbruksområdet har 
fortsatt att minska snabbt. Samtidigt som gamla anläggningar har lagts ned har 
nya storskaliga jord- och skogsbruks-anläggningar/servicstationer etablerats - 
med logistik och en mer rationell lokalisering i fokus, där den internationalla så 
väl som den lokala marknaden täcks in. Denna rationalisering har varit möjlig 
tack vare en fortsatt ägarkoncentration inom skogsområdet. Sverige ligger långt 
fram inom utveckling av teknik och vetenskap. Produktionen har som en följd 
blivit höggradigt automatiserad och mycket konkurrenskraftig. Arbetskraften 
inom jord- och skogsbrukssektorn skiftjobbar i treveckorsperioder och pendlar ut 
till arbetsplatserna på servicestationerna från sitt boende i tätorterna. 

Omställningen och rationaliseringen av jord- och skogsbruket har förvånansvärt 
nog kunnat ske med ökade miljökrav. Höghastighetståg -och transportäntet är 
kraftigt utbygt och bilismen har minskat. Sverige är nu med råge helt självförsör-
jande inom mat-energi och virkessektorn.

Uppdraget består i en undersökning av en ny storskalig högautomatiserad jord-
och skogsbruksanlägging, hur denna plattform fungerar som arbetsplats, period-
bostad och fritidsområde samt hur den nya strukturen förhåller sig till landskapet. 

Anläggningen och det storskaliga skogsbruk som bedrivs av den privata skogskon-
cernen Bergvik tjänar en skogsbrukszon på ca 420 km² (motsvarande den nu-
varande storleken på Helsingborgs kommun) - ett sammanhängande område i före 
detta Malå kommun, som i det här fallet nästa uteslutande är uppodlad av gen-
modifierad energiskog. Området är socialt isolerat från omvärlden då det varken 
finns boende eller annan form av samhällsservice inom en 40-mils radie.

Anläggningen fungerar som en knutpunkt/ för jord-och skogsbruksteknik, trans-
port, vattenkraft samt period-boende, arbetsplatser och social service för de 
anställda. Plattformen utformas  för ca 70 - 85 anställda, främst inom yrkes-
grupperna jordbrukstekniker, ingenjörer inom maskinteknik, kranförare, kockar, 
sjukvårdspersonal och elektriker. De anställda skiftjobbar i tvåveckorsperioder 
och pendlar ut till arbetsplatserna på anläggningen från sitt boende i tätorterna. 
Ingen anställd är permanent boende.

I fokus för utformningen av anläggningen står logistiska krav och förutsättningar 
samt rationell lokalisering. Anläggningen bör alltså placeras där krav om goda 
transport och kommunikations-möjligheter kan uppfyllas. Alltså företrädelsevis 
utmed en sträcka där landskapet är så flackt som möjligt. 

De anställda skiftjobbar i tvåveckorsperioder och pendlar ut till arbetsplat-
serna på anläggningen från sitt boende i tätorterna. Ingen anställd är permanent 
boende. Transporten av anställda samt transporten av förpackade råvaror från 
jord-och skogsbruket, sker med s k ET3 - transport, vilket är ett höghastighets-
transportmedel bestående av maglev (magnetic levitation) linjer som löper genom 
vakumfyllda rör eller tunnlar. Själva transporten i tunnlarna sker i kapslar. Lin-
jerna för persontransport och varutransport är separerade.

Anläggningen ska göra minsta möjliga fotavtryck  för att maximera storleken och 
produktiviteten av jord-och skogsbruket. Den bör även skugga så små områden 
som möjligt. Anläggningen har dock ingen höjdbegränsning, då det ses som en 
fördel att delar av arbetslokalerna, framförallt kontorsplatser i kontrollrum förses 
med utsikt över de omgivande jord-och skogsbruksmarkerna.

Arbetsplatserna som är förlagda i det 27 våningar höga tornet består till största 
del av kontorsplatser i kontrollrum för drift av jordbruksteknik. Därifrån styrs och 
övervakas helautomatiserade självgående skogbruksmaskiner som utför bl a plan-
tering, underhåll och skörd. Bl a de 7 meter höga helautomatiserade rälsburna 
tröskorna som löper parallellt med varandra i det rationaliserad odlingslandska-
pet, för att ständigt förse den genmanupulerade snabbväxande energiskogsplantan 
Salix med vatten och näring tills det är dags för skörd och sedan återigen planter-
ing. Tröskorna skördar kontinuerligt och fraktar skörden till närmaste transport-
skåra, som fungerar som en fördjupning i landskapet där skörden töms för att 
transporteras in till anläggningen där den mals till flis förpackas och skickas iväg 
med vakumtransport till närmaste värmekraftverksanläggning. 

I anläggningen ingår ett bostadsstråk - en esplanad kantad av lägenhets-kapslar 
på vardera 28 kvm i grupper om 16. I anläggningen igår även ett rekreationsstråk 
som löper på tvären mot bostadsstråket och som hyser bl a parkområde, en jog-
gingslinga på 1 km, kantin, restaurang, bar, gym, simbassäng och läsrum.

DEN NYA PL AT TFORMENSTORBOL AGENS ER A
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   S e n a r i o   

   U p p d r a g  Det nya bruksorten - Det kollektiva småsamhället 

Exempel på ett småskaligt specialiserat samhälle koncentrerat kring en näring. En utveck-
lingplanplan av ett såndant småsamhälles introduktionsfas.

En markyta på 234 hektar ägs och brukas av av 52 vuxna människor som ingår i företags-
kollektivet Rinnamossen Yarn Mill AB. Rinnamossen är ett småskaligt och specialiserat 
arbets/boende kollektiv koncentrerat kring en näring. Rinnamossen bedriver småskalig 
produktion av högkvalitativt och exklusivt “bomulls”-garn i ett stort våtmarksområde 
(myr) i norra Sverige. Mycket speciella vegetationsföhållanden i mossen utgör en 
förutsättning för att olika växtarter av släkten Eriophorum ska kunna odlas - skördas - 
torkas - och slutligen användas i framställning av det internationellt efterfrågade granet. I 
stort sett hela produktions-ledet sker “på plats” inom samhället. 

Småsamhället består av
25 singelhushåll
27 parhushåll 
i 17 av huhållen ingår barn (i genomsnitt 2)

8 odlingscirklar á 900 kvm, per arbetande person.
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RINNAMOSSEN YarnMill AB, PLAN 1:4000

BYA L AG E N S  ÅTE R KO M S T

 Ett scenario där människor väljer att bo och arbeta på landsbygden. Antingen 
till följd av att de areella näringarna blir intrenationellt sett mer konkurrenskraft-
iga och därmed lönsammare och mer socialt attraktiva, eller att man tar politiska 
beslut om att omfördela mer av de ökade skatteintäkterna till landsbygden. 

De stora fabrikerna/industrierna i Sverige avbemanns i hög takt p g a teknisk 
utveckling och automatisering  - de stora arbetsplatsernas tid är förbi. Speciali-
sering och efterfrågan på special-kompetens/kunskap och småskaliga alternativ 
har däremot ökat, inte minst från internationellt håll. Detta kan ses som en reak-
tion på ett tidigare likriktat och storskaligt konsumtionssamhälle

Under de senaste decennierna har det därför vuxit fram mängder med special-
nischer inom t ex det svenska jorbruks- och skogsbruksområdet. Kring dessa 
nyuppstartade företag har det bildats små nischade samhällen som skulle kunna 
liknas vid byalagsrörelser. Dessa har etablerats främst utifrån geografiska, 
produktionsmässiga eller logistiska förutsättningar. Här finns likheter med det 
gamla bondesamhället, dvs. att vardag och fritid växer samman. Den typ av 
företagande/verksamhet som sysselsätter byinvånarna påverkar även sättet att 
leva och utformningen av boendemiljöer, likt i 1800-talets gamla industrilägen. 

En tät samverkan mellan människor, privat och i arbetet, resulterar i både ef-
fektivitet, flexibilitet och stakt social gemanskap. Det är i förlängningen dessa 
byalagsrörelser som gradvis tar över alltmer av landsbygds-Sveriges behov av 
service, då denna grupp, som är relativt ekonomiskt stark, allteftersom efter-
frågar tjänster som den offentliga servicen inte kan erbjuda. Bil och flyg är de 
dominerande färdmedeln. 

DEN NYA BRUKSORTENBYA L AGENS ÅTERKOMST
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 Det nya bruksorten - det kollektiva småsamhället - är ett småskaligt special-
iserat samhälle koncentrerat kring en näring.  Ett myr på 234 hektar, i ett våt-
marksområde i norra Sverige, ägs och brukas av 52 vuxna personer som ingår i 
företags-kollektivet Rinnamossen Yarn Mill AB. Rinnamossen är ett specialiserat 
arbets-och boendekollektiv som bedriver småskalig produktion av högkvalitativt 
och exklusivt “bomulls”-garn.

Mycket speciella vegetationsföhållanden i mossen utgör en förutsättning för att 
olika växtarter av släkten Eriophorum, även kallat Ängsull, ska kunna odlas - 
skördas - torkas - och slutligen användas i framställning av det internationellt eft-
erfrågade granet. I stort sett hela produktions-ledet sker på plats inom samhället. 

De ovanliga markförutsättningarna ställer speciella krav på den byggda miljön. 
Området är planlagt enligt en strategi där marken inom området delas in i hög-
produktiva, potentiellt produktiva och mindre produktiva områden. Infrastrukturen 
består av gridsystem av träspångar av varierande skalor och bredd. Huvudstråket 
leds genom de minst produktiva områdena (vilket kan va områden med träd, högre 
vegetation eller torra områden) och längs med ligger lokaler för industriproduk-
tion, umgänge, kollektiv service och bilpol. Ett litet mindre produktiv våtmarksom-
råden i ett stort odlingsområde utgör grunden för bostadsstrukturer som vanligtvis 
är små kluster av 2-4 bostäder med gemensamma utrymmen och rum. 
Samhället Rinnamossen växer i takt med att företaget expanderar. Närliggande 
produktiva våtmarksområden köps upp och för var 8:e odlingscirkel som anläggs 
så kan kollektivet utökas med en arbetande person.

Ängsullen odlas till största del i cirklar enligt en teknisk jordbruksmetod där en 
axel roterar runt en svängtapp i centrum av det cirkulära fältet och därmen regler-
ar och balanserar ett produktivt vegetationsförhållande i myren genom att ständigt 
förser råvaran eller grödan med tillsatser som bibehåller en syrefattig miljö. 

Småsamhället växer i takt med att företaget expanderar. Närliggande produktiva 
våtmarksområden köps upp och för var 8:e odlingscirkel som anläggs så kan kolle-
ktivet utökas med en arbetande person.

SCENA RIO UPPDR AG

OMRÅDEN MED HÖG FREKVENS 
AV STORA SANKMARKER



 

 
 

D E T  E XOT I S K A  R E S E RVATE T

 Detta scenarie skildrar en utveckling där landsbygden töms på jobb och män-
niskor, våra preferenser förändras och vi sätter stort värde på den vilda naturen. 
Stora delar av Sverige landsbygd reserveras av IUCN som ett internationellt 
världsarv/nationalpark. De perifera landsdelarna fungerar då snarare som ett 
studieobjekt än ett kulturlandskap. Landsbygden har avfolkats i rask takt vilket är 
ett reslutat av att samhällsresurserna koncentrerats till de tätbefolkade delaran 
av landet. 

Den ekonomiska rationaliteten har varit vägledande för samhälleligt besluts-
fattande under en lång period. Det inom-europeiska ekonomiska samarbetet har 
vuxit sig starkt och den Europeiska Unionen kan i flera bemärkelser nästan be-
traktas som enad nation där de olika medlemsländerna tilldelas olika uppgifter, 
både inom tjänste -och produktionssektorn. Detta gäller även turismen. 

Det ekonomiskt högeffektiva samhällets behov av rekreation och insikten om att 
många ekonomiska drivkrafter är kortsiktiga skapar dock underlag för en diskus-
sion om ett behov av att rädda värden för framtida generationer. Stora resurser 
satsas därför på att vårda kultur- och naturvärden. Detta kräver både statlig 
kontroll och tillsyn. 

Eftersom Sverige är ett av de få länder i Europa där landsbyggden är förhålland
evis orörd har nationen ansökt om ett europeiskt IUCN omdöme som ”National 
Park of Europe”. Detta innebär att stora perifera delar av landsbygden värld-
sarvsklassas som historiskt kulturlandskap/vildmark och blir föremål för natur-
turism av “safari-karaktär” från främst Europa. Medborgare som tidigare jobbat 
inom areella näringar i generationer försörjer sig nu som underhållsarbetare och 
guider i det “frysta” kultrulandskapreservatet. 

De varor som den nedlagda skogs-och jordbruksindustrion tidigare försett na-
tionen med, importeras nu från andra länder i Europa, som t ex Baltikum. Flyg 
har blivit allt vanligare som transportmedel och lokala små flygplatser kompens-
erar för det dåligt utvecklade vägnätet. 

 Hur gestaltar sig den nya naturturismen i en globaliserad värld? Relationen 
mellan de urbana tätbefolkade delarna av Europa och de avfolkade världsarvsk-
lassade reservaten ställer frågor kring funktion och gestaltning av portalen mellan 
dessa två ytterligheter.

Uppdraget består i att beskriva ”en resa till vildmarken” för ett tyskt resesällskap 
som vars önskan är att uppleva vild orörd natur och historiskt kulturlandskap i det 
världsarvsklassade NaturZone Z, d v s fd Strömsund kommun i norra Jämtland. 

Resan börjar på Hanover flygplats där ett flyplan flyger dem direkt till Zon Z flyg-
plats, som i stort sett endast består av en asfalterad landningsbana i ett övervuxet 
nästintill obebott landskap. Vid anlänt plan väntar ett antal resefarkoster (likt en 
transferfarkost) på att docka med planet för att ta emot resesällskap på upp till 10 
personer.

Sällskap förflyttar sig nu med hjälp av denna upplevelse-farkost som erbjuder oli-
ka rutter och guidade turer genom det varierande bevarande landskapet. Farkos-
terna är upphängda i en monorail som drivs av magnetisk levitation och är i stort 
sett de enda nya byggda strukturerna i dessa skyddade zoner. Farkosten fungerar 
som en utsiktsmaskin som kan höjas och sänkas ner i landskapet, för “en närmare 
upplevelse” genom automatiserad styrning inifrån farkosten. Resan tar vanligtvis 
2-4 dagar. Under den tiden kan du hinna med att Färdas i Fjällandskap - Uppleva 
urskog - Studera förfall och Övernattning i gammal gårdsmiljö. Slutligen färdas 
sällskapet i farkosten tillbaka till flygplatsen för att kliva ombord på flyget hem. 

DEN NYA UPPLEVELSEINDUSTRINDET EXOTISK A RESERVATET
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