Riktlinjer för

Poolen för Naturbruk
Definition av poolens verksamhet
Poolens uppgift är att med utgångspunkt från samtiden undersöka och dokumentera
bruket av den svenska naturen med hänsyn till två aspekter:
* materiell produktion i/av jord, skog, vatten och berg
* livsform, med såväl materiellt som immateriellt nyttjande
Med materiell produktion åsyftar vi traditionella landsbygdsverksamheter såsom
jord- och skogsbruk, produktion av landskap, jakt och fiske men även områden som
grustäkt, gruvbrytning (ej förädlingsindustri) och dylika icke förnyelsebara processer.
Med livsform och materiellt/immateriellt nyttjande menar vi såväl
stads- som landsbygdsbefolkningens utnyttjande av och tänkande om naturen.
Exempelvis kan nämnas stadsbors resor till landet, deras användning av landskapet
till rekreation, bär- och svampplockning, samt olika befolkningskategoriers
inställning till rovdjur och jakt.
Perspektiv och samtidsfrågor
I undersökningarna utgår vi från vissa perspektiv och samtidsfrågor: arbete och yrke,
socialgrupp, genus, generation, etnicitet, konsumtion, livsstil, kropp och identitet.
Andra perspektiv och frågor är mentalitet, värderingar, tid och rum samt den
informella sektorn. Med den informella sektorn menar vi tjänster och gentjänster
som aldrig redovisas i offentligt material.
Ytterligare frågor är böndernas relation till regleringar från svenska staten och EU,
samt att undersöka motsatsbegrepp som ”stad och land” och ”individ och samhälle”.
Viktigt att betona är poolens uppgift att ”med utgångspunkt från samtiden”
undersöka och dokumentera bruket av naturen. Det innebär att också ett historiskt
perspektiv är nödvändigt. Omfånget av detta får bedömas för varje undersökning.
Metod och utvecklingsarbete
Poolen skall på sina möten och genom återkommande seminarier om metod-,
teori- och etikfrågor utveckla sitt arbetssätt. Medlemmarna bör även på poolmöten
diskutera sina planerade undersökningar angående perspektiv, samtidsfrågor och
föremålsinsamling. En medvetenhet om dessa aspekter bör genomsyra varje
undersökning.
Poolen skall uppmuntra och initiera samarbete såväl med andra pooler som med
forskare från andra institutioner. Poolen bör verka för att integrera all
kunskapsuppbyggande verksamhet på museerna i Samdok-arbetet.
Särskilt gäller detta kulturmiljövårdens verksamhet, som intimt hör ihop med nya
EU-regler för jordbruket och landskapets utformning.

Poolen skall driva frågan om insamlingsansvar gällande skrymmande
maskiner/föremål samt uppmuntra till föremålsforskning ur historiskt eller nutida
perspektiv.
Poolen skall verka för att gjorda undersökningar kommer till kännedom för allmänhet
och institutioner. Färdiga studier bör publiceras – i artikel eller bokform – och/eller
vara underlag till utställningar och föreläsningsserier.

----En kontinuerlig uppföljning och revidering av riktlinjerna skall ske vart femte år.
Dessutom bör en handlingsplan för det närmaste året upprättas vid varje höstmöte.
Dessa riktlinjer har efter diskussioner i poolen utarbetats av en arbetsgrupp
bestående av Ankie Wahss, Ann Sofi Forsmark och Johan Åkerlund
och antagits vid möte i poolen för Naturbruk den 17 november 2004.

