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Nya allianser
möjliga?
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Misstro mellan fritidsfolk och fastboende i våra skärgårder och kustområden har en lång
tradition. Likaså har relationerna ofta varit spända mellan de som vill bruka och utveckla
i förhållande till de som vill skydda och bevara t.ex. genom att etablera reservat av olika

slag. Vanligt (men inte alltid) har dessa spänningslinjer överlappat varandra så att de bofasta i
första hand vill bruka och fritidsfolket vill bevara. Det här är förstås inte så konstigt om vi ser till
historien. Ett tidsvittne, Carl Fries, skriver 1935 om hur den första vågen fritidsfolk då avlöstes av
en allt bredare flod från städernas snabbt växande befolkningar:

"För den som minns den idylliska förkrigstiden på landet [före första världskriget] stå
sommargästerna fram som uppenbarelser från en annan värld. ... [De dök upp] mitt
i den enkla lantligheten med stort bagage, märkvärdiga fasoner och nya fina kläder.
De promenerade omkring i hagarna, badade i sjön, satte sig att meta i solgasset vid
en strand, där det aldrig nappade. ... Nu är allt förändrat. Från alla städer och
samhällen söka sig nu - lördag, söndag, vecka efter vecka, året igenom - hundranden
och tusenden ut i markerna, till skogar, hagar och stränder."

Idag behöver vi bara nämna frågor som skenande fastighetsskatter, "ålkråkors" (skarvars)
invasion av allt fler skär, eller det fria handredskapsfiskets överkörning av vattenägarna. Ändå går
den här krönikan ut på att det kanske finns tecken på nya allianser. Jag tänker i korthet på följande:
- Vårt senindustriella samhälles generella uppluckring av gränserna mellan arbete och fritid och
mellan arbetsplats och boplats, t.ex. att bo i kustbygder och skärgårdar för dess livsmiljö, inte för
sin försörjning.
- Naturvårdsdebatten som alltmer verkar vilja kombinera lokal utveckling och aktivt bruk av
landskapet med biologisk mångfald och nya typer av "reservat" typ världsarv och biosfärområden som
snarare är turismmarkörer och landskapsstrategier för hållbar utveckling.

Till detta kan t.ex. läggas turismens ökande betydelse, de elektroniska kommunikationernas
snabba utveckling och hur de traditionella uppdelningarna mellan natur- och kulturvärden i
landskapet luckras upp. Sammantaget tycker jag vi ser nya möjligheter till allianser mellan lokal-
boende och fritidsfolk liksom mellan naturvårdare och landskapsbrukare. En god start kan vara att
tillmötesgå lokala krav kring viktiga symbolfrågor om sälar eller reservat. Det kan fortsätta med att
få mer av de fritidsboendes skattekraft att hamna i fritidskommunen och att uppdatera existerande
redskap för hänsynsfullt mångbruk av landskapet som allemansrätt och strandskydd. På sikt kan
vi fundera över visioner där lokal och extern rekreation, naturvård, boendemiljöer och livskraftigt
fiske och skärgårdsbruk alla ses som lika självklara beståndsdelar i en lokalt baserad hållbar
utveckling. För en del läsare låter säkert det här både hemtamt och självklart, för andra tveksamt
och verklig-hetsfrämmande–för att inte säga naivt och störande "gulligt". Men enligt mitt finger i
trendvindarna så är de gamla spänningarna mellan fritidsfolk och bofasta liksom mellan bevarande
och bruk kanske blåsväder som nu bör ha "blåst nacken av sig" och ofta finns för att de funnits så
länge. Framtidens iskalla snålblåst tror jag mer kommer från miljöförstöringen (övergödning,
giftspridning, oljeutsläpp etc.) och från storskaliga strukturer som industrifiske och detaljistkedjor
som har svårt för både det ekologiska och det närproducerade. Och i de blåsvädren kan det behövas
nya allianser!

Lästips om det svenska friluftslivets framväxt: "Friluftshistoria",
Sandell & Sörlin red., 2000; ...och om delvis nya tongångar kring
naturvård och friluftsliv: Regeringens skrivelse 2001/02:173 "En
samlad naturvårdspolitik".


