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Introduktion 
 
Den 18 november 2010 inbjöd Västarvet och Kultursystem Bottna Gerlesborg till ett seminarium med utgångspunkt i landskapets natur och 
kulturvärden. I tid sammanföll detta med att Sverige just ratificerat den europeiska landskapskonventionen. 
 
Seminariet byggde på de samtal som förts under vintern – våren 2010 och där det lokalt finns en stark önskan att se hur man på ett långsiktigt hållbart 
sätt kan använda det landskap som ryms inom begreppet ”Bottnafjorden”. Det finns ingen exakt geografisk avgränsning utan vi arbetar med fjorden 
som mittpunkt och rör oss i ett landskap mellan Bovallstrand, Hamburgsund och Kville. 
 
Samspelet mellan kulturarv och landskap rör det historiska fysiska landskap som vuxit fram under årtusenden, men innefattar inte bara de lämningar 
som finns idag, utan även den berättartradition och den kunskap som ryms hos alla brukare av landskapet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
2010-12-20 Rolf Danielsson och Catharina Göransson 

Tanken var att starta seminariet med utgångspunkt från den delaktighet 
och långsiktigt hållbara utvecklingen som anges i 
landskapskonventionen och att vi sedan skulle låta lokala och regionala 
aktörer göra inspel från sin erfarenhet och pågående verksamhet i några 
valda teman. 
Rolf Danielsson, processledare inom Västarvet och Catharina 
Göransson från Kultursystem Bottna Gerlesborg var ansvariga för 
seminariets upplägg och inledde dagen med att informera om tankarna 
bakom seminariet. 

Målsättningen med seminariet var att belysa några av de aspekter som 
kan utgöra grund för ett lokalt utvecklingsarbete där vi kan använda oss 
av kulturarv och landskap för att stimulera entreprenörskap och 
kunskapsuppbyggnad. 
Förhoppningsvis leder detta till vidare samtal och fördjupningar där den 
regionala och lokala kompetensen kan mötas i samtal och processer 
under det paraply som utgörs av det regionalt finansierade 
kultursystemet Bottna Gerlesborg. 

 
Foto: Rolf Danielsson
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Foto: Anders Nilsson

Den europeiska landskapskonventionen, Anders Nilsson Västarvet/Göteborgs 
Naturhistoriska Museum 
 

 
Vad innebär då konventionen för Sverige?  
Riksantikvarieämbetet, som har ansvar för konventionen, skriver: 
 
Genom att ratificera landskapskonventionen åtar vi oss att skydda, 
förvalta och planera vårt landskap i enlighet med konventionens 
intentioner. Detta innebär bland annat att Sverige ska:

 

Europeiska landskapskonventionen lyfter fram landskapets sociala betydelse, dels därför att den understryker vikten av att människor kan delta aktivt i 
värdering och förvaltning av landskapet. Den demokratiska aspekten märks också tydligt i den definition av landskap som finns i konventionen:  
landskap är ”ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller 
mänskliga faktorer”

 erkänna landskapets betydelse i den egna lagstiftningen 
 öka medvetenheten om landskapets värde och betydelse i det civila 

samhället, i privata organisationer och hos offentliga myndigheter 
 främja delaktighet i beslut som rör landskapet lokalt och regionalt 
 utveckla en helhetssyn på landskapets värden och hållbar 

förvaltning av dessa  
 utbyta kunskap och delta i europeiska samarbeten om frågor som 

rör landskapet 

Sveriges regering beslutade den 11 november 2011 att ratificera den europeiska landskapskonventionen. Syftet med konventionen är att förbättra skydd, 
förvaltning och planering av hela landskapet. Konventionen stärker det demokratiska inflytandet vid all planering av landskapet vilket innebär att en 
dialog med medborgaren är nödvändig. Ansvaret för konventionen delas av alla och den ska ses mot bakgrund av de 16 miljömålen. 
Här framgår också tydligt att natur och kultur ska förenas och behandlas som en helhet vilket är helt i sin ordning, då natur och kultur så starkt påverkat 
varandra att det inte finns någon egentlig skiljelinje dem emellan. 
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Tora Windahl, Pre Positioner, Konst på led 2003

Soteleden, Kristina Cardevik, Kultur & Fritid, Sotenäs kommun 
 
Soteledens över sju mil slingrande vandringsled stäcker sig över hela Sotenäs kommun, från storskogen med sina myrmarker till de nakna klipporna 
längst i väster. Man kan välja att göra långa vandringar med övernattning i stugor och vindskydd eller kortare turer med fikakorg. 
Leden går genom fyra naturreservat och naturvårdsområden med unika miljöer. Av riksintresse är Åby säteri och Nordens Ark med sina miljöer och 
avelscentra för utrotningshotade djur från hela norra hemisfären.  
 
Under vandringen passerar man spår från tidig stenålder med stenkammargravar till bronsålderns ståtliga rösen i topplägen med utsikt över hav och 
farleder. En viktig detalj är att man vid ett toppröse kan se ut över ett stort antal andra, något som är särskilt tydligt på Bohus-Malmön. Genom 
Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar är Sotenäset dessutom det bäst inventerade området i världen när det gäller hällristningar 
 
Stenbrotten längs leden är många och i vissa miljöer kan man se stenhuggarnas arbetsplatser med kranar och sprängkistor. På torparrundan utanför 
Bovallstand kan man botanisera i spår efter gammal torpbebyggelse i form av stengrunder och växter, gärdsgårdar och fägator, kvarnlägen med mera. 
 
Bokskogen utanför Bovallstrand är norra Europas nordligaste, som växt till spontant. Här finns en intressant mossflora och ett hav av blåsippor på 
våren. Ett nytt spännande inslag i miljön var Konst på led 2003, då vandraren möttes av konst – ett mycket uppskattat och välbesökt inslag. 
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Kulturarv och landsbygdsutveckling - det småskaliga företagandet,  
Sara Roland Hushållningssällskapet 
 
Kulturarvet är en styrka och en resurs i företagande på landsbygden och i landsbygdsutveckling. Det är därför viktigt att lyfta fram den betydelse 
kulturarvet har för utveckling på landsbygden både när det gäller hur attraktiva orter och platser är men också för ökad livskvalitet och stolthet för de 
som bor i olika bygder. Kulturarvet har betydelse i projekt på landsbygden – även om man kanske inte alltid tror det.  
Kulturarv kan även vara mycket personligt. Vissa anser att raggarkulturen, som har sitt ursprung i 1950-talet, är ett kulturarv som är viktigt att värna 
om medan andra vurmar för stenmurarna i odlingslandskapet eller vår rika visskatt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åsa Herrgård, Växande fred i Götene kommun

Exempel på hur en gård, ett företag eller en kommun 
använder kulturarvet är Röe gård utanför Lysekil, gården 
Mysten utanför Ulricehamn, Sjuhäradsföretaget 
Edursdotter samt Essunga kommun med sitt projekt 
”Nostalgi i Nossebro”. Alla ser de, utifrån sina 
förutsättningar, kulturarvet som en resurs att stärka sitt 
företag med eller bygga sitt företagande på.   
 

Ibland finns det en syn bland beslutsfattare och privatpersoner att 
kulturarv och kulturhistoria är en belastning i planeringssammanhang och 
för den enskilde fastighetsägaren. Frågor kring bevarande anses ofta 
medföra ökade kostnader och restriktioner. Västarvet och 
Hushållningssällskapet arbetar för att kulturarv i högre grad kopplas till 
utveckling, att man ser vilket mervärde historien medför en produkt och 
hur identitetsskapande det är för en bygd att värna sitt kulturarv. Att 
arbeta med kulturarv i utveckling på landsbygden bidrar också till en 
helhetssyn, resurshushållning och hållbar utveckling.  
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Byggnadskultur, Cecilia Wingård  
 
Cecilia Wingård är etnolog, byggnadsvårdare och arbetar som bebyggelseantikvarie, i nuläget mestadels med uppdrag från Tanums kommun 
 
Vad är då byggnadskultur? Kultur betyder odling. I en vidare bemärkelse betyder det resultatet av all mänsklig verksamhet. I en snävare bemärkelse 
handlar det om konstarter, litteratur, musik mm. Byggnader passar in i båda definitionerna; De är dels ett konkret resultat av mänsklig verksamhet som 
avspeglar samhällshistorien, dels en konstform såsom arkitektur. Om man ska tänka poetiskt så besitter husen stora kunskaper om människor som inte 
lever längre, om händelser, om material och tekniker som kanske är bortglömda. Det är bl. a de här faktorerna som väcker vårdinstinkten hos Cecilia 
och får henne att ägna sig åt byggnadsvård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viktigt att ha med sig är att vi bara lever en liten, liten stund på 
denna jord. Hela mänskligheten är en liten parentes. Vi kan bara 
se vår livslängd, byggnaderna har längre livslängd. Landskapet har 
en ofantlig livslängd. Det är därför viktigt med respekt och 
ödmjukhet! 

Man tänker inte ofta på det i allmänhet, men husen byggs ju inte 
enbart för oss utan även för kommande generationer. Det är inte 
så vanligt att man river huset när någon går bort. Därför är det 
viktigt att ha med sig det stora perspektivet när man beslutar om 
byggnation och rivning. Det vi gör påverkar andra, dels runt om 
oss, dels kommande generationer.  
Har man bara tillräckligt med pengar går allt att genomföra vilket 
sätter de naturliga begränsningarna för byggandet ur spel. Spränga 
berg, bygga på sankmark mm 

Foto: Cecilia Wingård
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Byggnadskultur forts, Tomas Brandt, Västarvet, Bohusläns museum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"En plats har en själ. Bohuslän är en plats, och Bottna-
Svenneby är en plats som är en del av den större platsen 
Bohuslän. 
 
 
En del av den kontext, sammanhang, identitet eller själ 
som Bohuslän besitter är dess kulturhistoria. Jag bjöds in 
för att prata om bohuslänsk byggnadstradition, eftersom 
jag arbetat en stor del av mitt yrkesliv med detta. Och 
denna lokala byggnadstradition är bara en av många delar 
av denna större kulturhistoria. 
 
 
Det finns många sätt att beskriva ett landskaps historia. Jag 
väljer idag att karaktärisera landskapet Bohuslän som  
 
ett Havets landskap,  
ett Stenens landskap  
ett Landskap mellan Fjäll och Hav, och  
ett själens och Viljans landskap. 
 
 

Det stora finns också i det lilla. Det som finns som en del av hela bohusläns kulturhistoria speglas också i det mindre området Bottna-Svenneby. 
Som kulturföretagare kan man bruka kulturarvet på olika sätt, som inspiration såväl som direkt "materia" för sitt arbete." 
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Turism och boende – om ett Leaderprojekt i Brodalen, Per Nadén, arkitekt 
  
Genom hela historien går samspelet mellan människans göranden och strävanden och det landskap som omger henne. Människan har format 
landskapets materia till minsta hydda och med enorma pyramider har hon sträckt materien upp mot gud och anden. Vid Inkarikets bergsstäder har 
hon terrasserat hela bergssluttningar för odling, och i Bohusläns kustorter har hon av nöd bosatt sig nära föda och inkomst.  
 
Dessa unika platser figurerar med sin alldeles speciella natur, kultur och historia allt oftare i resekataloger och tidningar. Genom temaläggning, 
förmedling och paketering blir de till attraktiva destinationer. En del resmål har starka attraktioner medan andra måste bygga sin dragningskraft på ett 
samspel mellan flera mindre attraktioner. Här är det än viktigare att lyfta fram destinationens helhet. Och här spelar boendet en alldeles speciell roll. 
 
 
 

Denna typ av turism helt beroende av att det omgivande kulturlandskapet är levande och välmående. Detta är grunden för en hållbar utveckling, där 
turismen ger tillbaka till platsen. 
 

Turistens upplevelse av kulturlandskapet förmedlas också genom 
boendet, som kan förmå människor att vilja stanna längre för att 
uppleva mera. Det kan vara boenden som går bortom standard och 
är byggda för människors intressen såsom mobila herdevagnar för 
Bohusläns klättrare, fiskelodger eller boende på lantgård med mat 
som odlats på ägorna. Det kan också handla om att få bo en natt 
bland trädtopparna, som i det nyligen invigda Tree Hotel i 
nordligaste Sverige.  
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Foto: Anna-Lena Carlsson

In Site – om ett Land Art-projekt utmed E6, Anita Larsson-Modin, Västarvet 
 
 
Kulturarvsplatser i Danmark, Sverige och Norge 
Ansökan till Interreg – KASK inom programområdet vardagsintegration 
 
”Vid varje liten brygga 
börjar vattenvägen 
till jordens alla hörn 
 
Och på vattenvägen 
har det främmande kommit hit” 
 
 
 
 
Landskapet är platsen för människors rörelse, vandringar och möten. I det landskap där land möter hav är de historiska platserna många och spåren av 
människors möten särskilt levande. Det är också ett område där nutidens människor finner det attraktivt att vara och bo eller söka rekreation och 
upplevelser. In Site vill knyta samman det Västskandinaviska sammanhanget historiskt, i nutid och framåt genom att låta 14 kulturarvsplatser från 
Bornholm i söder och utmed E6 upp till Östfold, Norge i norr bilda noder i en gemensam berättelse. Berättelsen skapar vi genom en fördjupad dialog 
och utbyte mellan projektets samtliga aktörer och kompetenser. Genom att addera samtidskonsten till kulturarvsplatserna öppnar projektet för nya 
intryck och oväntade upplevelser. Fler kulturturistiska tjänster och produkter skapas genom att utveckla och använda mobil teknologi. Projektet 
stärker områdets attraktionskraft och förutsättningar skapas för en gemensam identitet och ökade besöksströmmar. I arbetet med att utveckla 
platserna krävs ett team av kompetenser och i samspelet mellan projektets olika professioner uppstår ett lärande och en kompetensvidgning. 
 
Projektets målsättning är tredelad: 

 Genom att landart adderas till kulturarvet ökar platsens attraktionskraft, gamla frågor får kanske nya svar. 
 Det krävs en bred kompetens och samarbetskunskap för att utveckla en plats. Projektet vill bidra till ett lärande om hur vi kan bygga team 

som långsiktigt klarar av den uppgiften.  
 Projektet vill förbättra infrastrukturen för besökare till de 14 platserna 
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Land Art i Bottna, Catharina Göransson, kultursystem Bottna Gerlesborg 
 
Inför landskapsseminariet gjordes en avgränsning av konsten i landskapet till land art som konstform. Till platsens oskrivna konst- och kulturhistoria i 
det fria hör annars drakflygning, flaggspel, body weather, isskulpturer, eldinstallationer, Lars Vilks bygge Starbrak, stengården på Konstnärernas 
kollektivverkstad, får som vallas av butohdansare, Larssons Teater på styltor, Gunnar Eriksson och Göteborgs kammarkör, senare års tai chi med 
Gudrun Gylling, lerhalmshusarkitektur och mycket, mycket mera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsten i landskapet 
Konsten i landskapet tillskrivs en rad syften, från att främja besöksnäring till att lösa konkreta gestaltningsproblem eller att åstadkomma social 
mobilisering, skapa sysselsättningsprojekt och lokal utveckling. Det rent konstnärliga projektet, där konst i landskapet görs för konstens egen skull, är 
ovanligare, noterar Lars Jonsson i sin rapport och kunskapsöversikt Konsten i landskapet. När det gäller land art är utbildning och forskning ännu 
outvecklat. (Lars Jonsson, Riksantikvarieämbetet, 2006). Han skriver: ”Mest sällsynt är att konsten ges möjlighet att utvecklas och verka på sina egna 
villkor; som fritt skapande med utgångspunkt från mänskliga erfarenheter och tankar.” Lars Jonsson konstaterar att han funnit få exempel på hur land 
art reflekterar över vårt förhållande till naturen och pågående förändringar i landskapet. Han avslutar: 
 

Detta betyder inte att konsten och konstnären inte skulle kunna få en viktig roll i ett framtida utvecklingsarbete kring de frågor som 
aktualiseras i Europarådets landskapskonvention och av de pågående förändringarna av jordbrukslandskapet. Men det förutsätter att 
konstnärerna ges större möjligheter att arbeta utifrån sina förutsättningar och att verka i nya sammanhang.   
Lars Jonsson, Konsten i landskapet, Riksantikvarieämbetet, 2006 

Mats Nordlund, Ögonkammare, Konst på led 2003 Tomas Niklasson, Trappa, Bottna Land Art 2008
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Bottna Land Art 
Bottna Land Art är ett initiativ som med Konstnärscentrum Väst som bas är knutet till det specifika landskapet vid Bottnafjorden. Gruppen består av 
konstnärer, som helt eller delvis är boende i trakten. Den utgör också en av aktörerna i kultursystem Bottna Gerlesborg.  
Bottna Land Art ägnar sig åt konstnärsdrivna projekt och vill skapa förutsättningar för flera konstnärer att arbeta med landart i miljön. Till det hör att i 
samverkan med markägare och kommuner tillhandahålla marker som experimentytor samt att arrangera utställningar, workshops och seminarier. Det 
är praktiskt när det finns befintliga leder att utgå från, som då redan är kända av allmänheten och som regel väl markerade. När däremot verk görs i 
obanad terräng handlar det om att öppna nya stigar för besökare och märka upp dem för den tid utställningen varar.  
För landartkonstnären i verksamhet blir naturen en arbetsplats, som kan liknas vid en friluftsateljé, där ibland också materialet tas direkt från naturen. 
De verk som sålunda skapas tillkommer i exklusivt samspel mellan konstnären och platsen. Genom arbetet ute i markerna kommer konstnären att 
fördjupa förståelsen av den plats som både ”hittats” och sedan ”skapats av verket”. Det skapade verket går sedan under den period det existerar i 
dialog med besökaren/betraktaren. 
 
Land art förutsätter finansiering genom arbetsstipendier och utställningsvederlag till konstnärerna, projektbidrag, aktivitetsstöd och liknande från 
bidragsgivare och sponsorer.  
Bottna Land Art svarar mot det som Riksantikvarieämbetet ovan påpekar fattas: utövandet av fri konst i landskapet. Konsten och konstnärerna kan 
framöver få en viktig roll kring de frågor som aktualiseras av den europeiska landskapskonventionen. I gruppen för Bottna Land Art finns konkreta 
erfarenheter av decenniers arbete med konst i landskapet.  
 
 

Britt Ignell, 2007 Installation i Rambergs kyrka - detalj Catharina Göransson, 1999 Ur Pappersvandring i bokskog, Foto: Göran Gustafsson 
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Samtal och summering  
 
Anita Larsson-Modin: -Jag har en önskan till kultursystemet: När man driver utvecklingsfrågor och löser problem – hur får man stafettpinnen att gå 
vidare? Vi måste hitta former för att få stafetten över systemgränserna. Min önskan är en verkstad om överlämnande. 
 
Ingrid Lindberg: -Vi tar för givet att Soteleden bara finns där. Vi kanske ska bilda en förening, Soteledens vänner, eller en stiftelse? 
 
Thomas Wingate: -Vi kan utgå från landskapskonventionen och komma med förslag till implementering lokalt och integrera en flödesmodell för hur 
skattefinansierad konst är med och skapar tillväxt. 
 
Ingrid Lindberg: -Hållbar turism. Vi kan definiera hur vi vill att den ska se ut just här. Visionen hållbara kommunikationer i norra Bohuslän kan 
åstadkomma ett globalt besöksmål. 
 
Rolf Danielsson: -Vi har ett regionalt exempel på just det här i Kinnekulle, som idag har stöd av Västtrafik och Västsvenska turistrådet för att 
utvecklas som ekologisk zon. 
 
Lisa Sigfridsson: -Hur får vi till ett samarbete för att lösa cykelfrågan??? Hur kan man utveckla ”nästanpassagerna” mellan Bärfendal och Bottna kyrka? 
 
Per Nadén: -Infrastrukturfrågan är jättestor! Caféet behöver en stig, som behöver konsten, som behöver... och Västtrafik vill ta folk dit där stigen 
börjar! 
 
Benjamin Grahn-Danielsson: -Det finns ett färdigt förslag i Tanum på cykelbanor. Och är det så att man vill att det ska åkas buss, så får man börja åka 
buss. Det går.  
 
Conny Jerer: -Vattenvägarna till utposterna Hållö och Väderöarna med sjöbaserade vandrarhem kan bli våra stora tillgång. Vi har en gammal hamn i 
Gerlesborg. Här kan startpunkten ligga för en vattenled, där man kan färdas sakta över vattnet. 
 
Eva Pettersson: -Hela veckan har jag varit på näringslivssamtal. Det finns inte hur mycket skattepengar som helst. Man skulle sitta med andra! Med 
företag från andra sektorer! Det behövs nya friska inlägg i den här typen av samtal!  
 
Thomas Wingate: -Det verkar fattas annat än pengar. En finansiell modell behövs. Vad har vi för affärsmodell som blir hållbar? 
 
Rolf Danielsson: -Affärssystemen ska in i kultursystemen. 
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Thomas Wingate: -Inflyttningen är en annan sak, att flera unga människor får veta att de kan flytta hit, här kan man göra något, här finns en anda som 
många längtar efter. 
 
Conny Jerer: -För tio år sedan hade vi ett projekt där tanken var att ungdomar skulle bygga sin egen bostad. I en kombination av mycket låg hyra och 
sparande och kommunala insatser skulle man skapa bostäder där ungdomarnas egen kreativitet från början var med. Andreastorpet är ett annat 
exempel. Där drev vi tesen ”Behåll marken och låt det gamla vackra huset stå kvar! Låt unga människor med kunskaper ta hand om det.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Magnus Gramén, Naturen i byxor, Bottna Land Art 2010 
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Mats Nordlund, Replik, Bottna Land Art 2008

 
Kommentar från en av seminariedeltagarna: 
 
Landskapet är grunden för allt liv, den fysiska arenan för 
ekosystemen och alla tjänster som de producerar. Vi 
tenderar att betrakta landskapet som ett 
rekreationslandskap med risk för att det blir en kuliss 
för vardagslivet och inte minst vårt fritidsliv – en 
scenografi med förvisso estetiska och upplevelsemässiga 
kvaliteter och värden. Traditionellt sett har dock 
landskapet primärt varit ett produktionslandskap, med 
dess påverkan i form av odling, betning mm som skapat 
det vi kallar kulturlandskapet. Globalt närmar vi oss 
nu ”peak oil” (toppen för utvinning av olja) och ”peak 
fosfor”. Detta kommer, tillsammans med 
klimatförändringarnas krav på radikalt minskade utsläpp, 
att avgörande förändra förutsättningarna för 
energiförsörjning och inte minst 
livsmedelsförsörjningen. Många forskare pekar på att en 
mer lokalt baserad livsmedelsproduktion kommer att bli 
nödvändig. Konkurrensen om marken kommer att öka 
– för energiproduktion, livsmedelsproduktion, 
produktion av råvaror, fibrer av olika slag samt för 
upprätthållande av biologisk mångfald. 
Produktionslandskapet är därmed ett viktigt perspektiv 
när landskapskonventionen diskuteras och 
implementeras.  
 
Lena Falkheden, Chalmers arkitektur & 
Kultursystem Bottna Gerlesborg 
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Fortsättning följer… 
 
Landskapsseminariet 18 november 2010 på Gerlesborgsskolan var ett första möte mellan kultursystemet och Västarvet. Nu går vi vidare. Hur kan vi 
fortsätta samverka? Vi har lyssnat på seminariets deltagare och föreläsare och kommit fram till att närmast slå in på två vägar. Vi kallar den första för 
leder och landart och den andra för hållbart byggande och boende. Båda knyter direkt an till landskapskonventionen och genomgående är 
samverkansekonomiska perspektiv. 
 
Leder och landart 
Kultursystem Bottna Gerlesborg ligger på gränsen mellan kommunerna Tanum och Sotenäs och Munkedal. Geografiskt nära finns Soteleden med 
Anneröds bokskog, där projekt sedan början på nittiotalet har genomförts av konstnärer i samverkan med Sotenäs kommun och markägare.  
Leder och landart har som syfte att hitta former för samverkan och hållbart resursutnyttjande, inte minst över kommungränserna. Den integrerande 
aktören ser vi som Bottna Land Art. 
Vi tänker oss en process i tre steg: 

 Inledande och avslutande seminarier med Kultursystemet och Västarvet som inbjudare: för erfarenhetsutbyte, kunskapsöverföring, 
idéutveckling och utvärdering. Leader Ranrike Norra Bohuslän, kommunerna Tanum, Sotenäs och Munkedal, Västkustsstiftelsen, Svenska 
Naturskyddsföreningen i Tanum och hembygdsföreningarna är exempel på viktiga deltagare i sådana samtal. 

 Ett konkret genomfört konstprojekt med land art över kommungränserna, med användande av befintliga leder samt öppnande av gamla leder 
som kyrkoleder, skolvägar, pilgrimsleder etc, med en för besökare strategiskt placerad spårcentral på KKV-området, med ökad tillgänglighet 
som syfte. 

 Berättelser om hur människor förr gick i landskapet tillvaratas: minnen av skolvägen, vägen till kyrkan om söndagarna, till vardagens arbete i 
stenbrottet  

 
Land art åstadkommer i processen nyckelpunkter som strategiskt binds samman av vandringsleder, cykelleder och vattenleder. Denna uppföljning av 
landskapsseminariet bidrar till en fortsatt utveckling av land art som konstform och attraktion, ökad tillgänglighet i landskapet, kunskapsutveckling 
samt tillvaratagande av kulturarvet i form av gamla leder och människors minnen. Kulturekonomiska modeller prövas och insatserna från ingående 
parter utvärderas och analyseras.  
 
Byggande och boende 
Landskapskonventionen understryker hur landskapet utgör en gemensam tillgång med ett gemensamt ansvar. I landskapet möts och krockar olika 
värden och tillgångar - kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Det krävs därför ett nära samarbete och dialog mellan myndigheter, 
organisationer, företag och enskilda för att landskapets mångfald av värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt. Inför regionens implementering av 
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landskapskonventionen kommer Västarvet att försöka arbeta med några konkreta landskapavsnitt bland annat inom Bottna Gerlesborg. Området 
ingår i den samordnade kustzoneplanering som sker i norra Bohuslän och där både kommunerna och Länsstyrelsen är aktiva. 
Hållbar samhällsbyggnad tillhör det nuvarande och framtida landskapet. Kultursystem Bottna Gerlesborg och Västarvet vill framöver, med 
konventionen som bas, gemensamt bjuda in till en process där samtal kan föras omkring ett hållbart och intressant, befintligt och framtida, byggande 
och boende i Bottna Gerlesborg.  
  
Området kan på sikt utgöra en av flera potentiella inflyttningsportaler till åretruntboende i Tanums kommun, med målgruppen unga människor som 
vill etablera sig i en kreativ miljö "där man kan göra något". Goda exempel finns att framhålla. Hyresrätter i Bottna Gerlesborg skulle möjliggöra en 
inflyttning utan krav på ägande i en trakt där marknaden närmast är överhettad. Kultursystemprojektet blir i samverkan med Västarvet den lokalt 
samordnande aktören. Tidigare projektresultat kan därmed tillvaratas i form av planer, ritningar och försök. 
 
Rolf Danielsson, Västarvet 
Thomas Wingate och Catharina Göransson, kultursystem Bottna Gerlesborg  
 

Peder Istad, Isrosen – kung Olavs födelsedag, Slottsplassen Oslo 
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Seminarium Gerlesborg 18 november 2010
Danielsson Rolf Västarvet rolf.danielsson@vgregion.se
Göransson Catharina Kultursyst. Bottna cath.g@telia.com
Wingate Thomas Kultursyst Bottna twingate666@gmail.com
Nilsson Anders Västarvet anders.m.nilsson@vgregion.se
Karlander Staffan Sotenäs Kommun anders.karlander@sotenas.se
Roland Sara Hush.Sällskapet V. sara.roland@hush.se
Wingård Cecilia Rio Kulturkoop. c.wingard@tele2.se
Brandt Tomas Västarvet/BM tomas.brandt@vgregion.se
Nadén Per Ark per@pernaden.se
Larsson-Modin Anita Västarvet anita.larsson-modin@vgregion.se
Ignell-Karlbrand Britt brittignell@gmail.com
Lindberg Ingrid iml@c2i.net
Cardevik Kristina Sotenäs k:n kristina.cardevik@sotenas.se
Hellström Elsie Tillväxt n. B elsie.hellstrom@stromstad.se
Sigfridsson Lisa lisa.sigfridsson@live.se
Randén Ulla ulla_randen@hotmail.com
Kvarnbäck Gunnar gunnar@kvarnback.se
Leutschen Hans info@minnessten.se
Olsson Krister Leader Ranr. krister.olsson@vgregion.se
Magnusson Rolf rolf.ma@telia.com
Magnusson Catharina
Sterner Marianne 0523@teliamarianne.sterner@telia.com
Wingate Agneta agneta.ekman.wingate@gmail..com
Leander Bo bo.r.leander@telia.com
Nordlund Mats Konstnc.Väst mats.nordlund@swipnet.se
Niklasson Tomas Konstnc.Väst mail@tomasniklasson.se
Grahn-Danielsson Benjamin Rio Kulturkoop benjamin.grahn@riokultur.se
Lagerlund Birgitta birgitta.lagerlund@gmail.com
Ärlestig Christina christinaarlestig@gmail.com
Pettersson Eva Tanums kommun eva.pettersson@tanum.se
Falkheden Lena Chalmers >ark lena@chalmers.se
Jerer Conny Bohusl.Byggn jerer@tele2.se
Hajdu-Rafis Ann-Charlott Länsstyrelsen, lands Ann-charlott.Hajdu-Rafis@lansstyrelsen.se
Herrgård Åsa asamariaherrgard@gmail.com
Paulsson Catarina paulsen_carina@hotmail.se
Sannum Ann-Marie ann-mari.sannum@ekocentrum.se
Hjort Christina CPL christina.hjort@comhem.se
Kleberg Brita Nord.text Art britta.kleberg@bredband.net
Roos Simon KIV simon.roos@vgregion.se
Svensson Pål Skulptör pal.svensson@spray.se
Gärde Cecilia landsk ark cecilia.garde@gmail.com  

 
Birgitta Eriksson-Fast, Drömfångaren, Konst på led 2003 
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mera information 
 
Projekt kultursystem Bottna Gerlesborg 
Bottna Gerlesborg är ett av fem kultursystem i Västra Götaland som 2010-2012 drivs med regionalt stöd med uppdraget att näringslivsutveckla 
kultursektorn.  
Projektkoordinator: Thomas Wingate twingate666@gmail.com 
Projektägare: Stiftelsen Gerlesborgsskolan  
Ledningsgrupp: Åsa Herrgård, Lena Falkheden, Yngve Brothén, Anders Boqvist, Cecilia Gärde, Eva Dahl 
Kultursystem Bottna Gerlesborg 
+46 761 335780 Gerlesborg S-457 48 Hamburgsund Sverige, www.kultursystem.se 
 
 
Bottna Land Art  
Bottna Land Art är en av 40-talet aktörer i kultursystem Bottna Gerlesborg. 
Gruppen består av följande konstnärer: 
Mats Nordlund, kontaktperson, ordförande i Konstnärscentrum Väst 
mats.nordlund@swipnet.se 
Birgitta Eriksson-Fast 
Catharina Göransson 
Åsa Herrgård 
Britt Ignell 
Ingrid Lindberg 
Tomas Niklasson 
Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän är involverad. 
Initiativet har säte på Konstnärscentrum Väst. 

 
 

 
 
 

Konstnärscentrum Väst 
Erik Dahlbergsgatan 6  
411 26 Göteborg  
www.kc-vast.se  
e-post: kc-vast@konstnarscentrum.org 
telefon: 031-711 54 47 

 
Västarvet 
Västarvet är regionens förvaltning för natur och kulturarv. Inom 
denna finns ett processteam som arbetar regionalt med att 
stödja och främja lokalt utvecklingsarbete. 
www.vastarvet.se   För mer information kontakta: 
 
Rolf Danielsson    rolf.danielsson@vgregion 
Anita Larsson-Modin  anita.larsson-modin@vgregion.se 
Anders Nilsson   anders.m.nilsson@vgregion.se 

Den europeiska landskapskonventionen/ELC 
ELC ratificerades av Sverige 11 november 2010. Konventionen 
beräknas träda i kraft i mars 2011och vidare kontakt kan tas med 
Riksantikvarieämbetet. I Västra Götaland kan man kontakta Birgitta 
Adler på kultursekretariatet eller processledare Anders Nilsson på 
Västarvet.  
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 Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang, Seeing invisible threads, Bottna Land Art 2010 Carina Paulsson, Här är du – du är här, Konst på led 2003

Ingrid Lindberg, A refugee for tourmented souls, Bottna Land Art 2008. Foto: Mats Nordlund


