Minnesanteckningar från det Gröna Kulturarvets nätverksträff på
Hörjelgården den 27/9-16
Mötet, som lockade cirka 15 deltagare, började med att vi gick igenom tidigare och kommande
aktiviteter inom och utom nätverket.
Två intressanta aktiviteter inom ämnesområdet grönt kulturarv togs upp först: Ett landskapsforum
som ägt rum i Stockholm med en spännande paneldebatt om synen på landskapet
(http://www.ksla.se/wp-content/uploads/2015/12/KSLAT-3-2016-Landskapsforum-2016.pdf) och en
kommande konferens på Fredriksdals museer och trädgårdar om historiska trädgårdar 26-27
oktober. Gruppen fick även tips om en konferens angående klimatförändringar och anpassning som
arrangeras av SMHI och RAÄ den 15-16 november.
Temat för dagens nätverksträff var att diskutera samverkan och samarbete vilket kan ses som en
allmän trend i samhället just nu; att samverka samtidigt som saker och ting läggs samman och
effektiviseras. Vi gick laget runt för att dela med oss av våra tankar och erfarenheter från olika
samarbetsprojekt. Följande är axplock av olika exempel som togs upp:
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Slotts-slingan som ingår under Romelås- och Sjölandskapskommitténs område, där många
kommuner samverkar, med bevakning av friluftslivets intressen (se romeleasen.se)
I Lunds östra koloniområde visas en bevarad och återställd koloniträdgård från 1915 upp,
vilket har visat sig vara ett utmärkt sätt att öka intresset för att vårda det gröna arvet.
Inom Hållbar Utveckling Skåne pågår samverkan med ideella föreningar enligt devisen ”alla
ska vara med”. Mycket arbete läggs på att söka upp representanter från alla delar av
samhället, vilket inte är så lätt. Representanter från näringslivet är svårflörtade t.ex.
Lunds Stift berättade om ett samarbetsprojekt kring hållbarhet inom kyrkan där tankar och
idéer om att församlingarna skulle kunna odla egna blommor till utsmyckning av sina
kyrkor ledde fram till boken ”Ett solidariskt altarbord”.
Från Länsstyrelsen lyftes svårigheten för allmänheten att hitta och få information om vilka
aktuella projekt som är på gång. En åsikt är att det numer är lättast att nå ut till digitalt.
Länsstyrelsen arbetar bland annat med att göra Kulturens Östarp till ett kulturreservat.
Tips gavs på hemsidan kulturhistorien.se där olika samarbetspartners fokuserar på
kulturmiljöer i området Ystad och Österlen.
Högalunds Kulturvandringar sår ett frö till intresse för natur- och kulturmiljöfrågor hos sina
besökare genom guidade vandringarna i landskapet kring den egna gården. Kunskapen om
byn och landskapet har bland annat hämtats genom att lyssna på de äldre i bygden. Företaget
samarbetar med andra lokala aktörer i området såsom exempelvis bageriet i Önneköp.
Hörjelgården berättade om sina nya möjligheter till projekt med medel från Arvsfonden.
Projektet heter ”Kulturmöten i naturlandskap” och det fokuserar på lägerverksamhet för
ensamkommande till Sverige. Det är ett samarbete mellan Hörjelgården och
Ensamkommandes förbund som har gett ett mycket gott resultat. Malmö stad,
Naturskyddsföreningen och studiefrämjandet är också engagerade.
Ett stort samarbetsprojekt är Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd, som involverar
kommuner, företag, diknings-företag och markägare i sju kommuner. 4-års intervaller med
olika projekt gäller för att följa den politiska mandatperioden. För att få med sig politikerna
och visa vart pengarna går bjuder man in dem och visar upp vad som gjorts.

Avslutningsvis några av mötets ”hetaste” diskussionsfrågor och kommentarer:
Hur når vi ut till allmänheten med våra gröna projekt? Och hur knyter vi ihop natur- och
kulturfrågor på bästa sätt? Hur kan vi inom nätverket hjälpa till att vägleda och sortera information?
Det är angeläget att höja kunskapen och intresset för dessa frågor. När tid läggs på att lyfta fram
olika verkliga exempel skapar det ett ökat intresse. Att samarbeta och knyta ihop olika besöksmål är
ett koncept som verkar locka fler besökare. Att vara ute och göra saker aktivt är det bästa sättet att
lära. När en plats ska marknadsföras är det en mycket bra ide att bjuda in pedagoger (och andra) så
att de får en god kännedom om lokalen och själva kan berätta vidare för sina grupper om denna
plats.
Allra sist kom två bra förslag för att utveckla nätverkets verksamhet:
1. Att nätverket startar en grupp i sociala medier för enkel kommunikation och
informationsspridning. Frågan tas om hand av samordnaren för Hållbar Utveckling Skåne,
som är paraplyorganisation för vårt nätverk.
2. Att sammanställa en kontaktlista med alla medlemmar i nätverket med namn och
kontaktuppgifter samt vad de arbetar med inom ämnesområdet. En sådan lista har påbörjats
tidigare och arbetet med denna behöver tas upp igen. Sammankallande kollar upp detta.

Nästa möte hålls den 17/11

Vid pennan: Emma Christensen, Hörjelgården och Åsa Jakobsson, Regionmuseet.

STORT TACK till Emma Christensen, Ulf Lundwall och Bengt Nihlgård som bjöd oss på en
intressant rundvandring på Hörjelgården. Vi fick en fin promenad med förevisning av olika typer av
hägnader, stubbskottsäng, översilningsäng och utmarksbete plus att vi hann se gården och dess
byggnader och höra om de många spännande projekt som genomförts genom åren och som pågår nu.

