PM för bushresor 2019
Detta är en hjälp för er som anordnar en bushresa. Nedanstående råd bygger
på erfarenheter från de bushresor som genomfördes under 2015, 2016, 2017
och 2018 och utvärderingarna av dessa resor.
Flera arrangörer ger flera fördelar
Oavsett vem eller vilka som tagit initiativ till bushresan är det mycket värdefullt om det är flera
som står bakom och deltar i planering och genomförande. Flera arrangörer ger inte bara delat
ansvar för själva resan och mer idéer om hur den ska lägga upp. Det ger också kan vara ett
bredare engagemang även efter resan genom att erfarenheterna sprids i de olika arrangörernas
respektive nätverk. Att ordna bushresa tillsammans och få en gemensam målbild och förståelse
för orsaker och konsekvenser leder också gärna till fortsatt samarbete även efter bushresan.
Huvud- och medarrangörer på tidigare bushresor har varit Naturskyddsföreningen, LRF,
hushållningssällskap, länsstyrelser, kommuner, hembygdsförening, turistförening, Hela Sverige
ska leva, Studiefrämjandet, Svenska kyrkan, Fäbodbrukarna, Landsbygdsnätverket och enskilda
företag.
Fokus på målet med bushresan
Det är viktigt att gemensamt formulera vad man vill att bushresan ska leda till på kort och lång
sikt.
Landsbygdsnätverkets övergripande mål med bushresorna är att ge en ökad medvetenhet om
betydelsen av att det finns företag med betande djur i bygderna. Detta för att bevara ett artrikt
och vackert landskap, som ger goda förutsättningar för säkra livsmedel, arbetstillfällen, bra
boendemiljö, turism, rekreation och en rik biologisk mångfald.
Målet är även att peka på de politiska beslut som ligger bakom hur våra landskap ser ut idag och
visa på vilka åtgärder som politiker och tjänstemän kan göra för att vända trenden till en positiv
utveckling för bygden, invånarna och hela kommunen.
Vill man att politiker, tjänstemän, m fl ska få ökad kunskap och ändrat beteende som leder till
beslut som stoppar igenväxningen och främjar hållbara företag med betesdjur så ska det vara i
fokus när man planerar resan.
I stället för att visa hur bra det blir när man restaurerar och betar markerna som man ska, är det
viktiga med bushresorna att våga visa hur illa det blir när djuren har försvunnit.
Vi har i 40-50 år visat goda exempel när det gäller landskapsskötsel med betesdjur utan att det
vänt den negativa utvecklingen. Med bushresan vill vi tydliggöra detta problem genom att visa
igenväxning och diskutera vilka konsekvenser den ger.
Att visa hur bra det blir när man gör restaureringsprojekt med hjälp av projektmedel ger inte
signalen vad som behöver gälla i vardagspolitiken och vid inköp av livsmedel för att säkra fortsatt
skötsel av markerna utan särskilda projektstöd.
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Låt dem som är berörda berätta
Försök få företagare som bor och verkar i landskapet att ge sin syn på igenväxningens orsaker
och konsekvenser. Det kan ge ett starkare intryck och större effekt än om bara tjänstemän talar
om hur det är.

Underlätta nätverkande, samla förslag och sammanfatta
Genom att ha ett upprop i bussen och låta alla deltagarna få namnlappar (t ex etiketter) med
namn och tillhörighet underlättar man konstruktiva diskussioner och framtida samverkan. Av
samma anledning kan man föreslå platsbyte i bussen efter lunchen så man får prata med någon ny
som man inte känner.
Finns det praktiska möjligheter är gruppdiskussioner, exempelvis i samband med lunchen, ett
utmärkt sätt att både få konstruktiva förslag och låta olika aktörer få träffa varandra.
Avsluta bushresan med att sammanfatta vad som händer när djuren försvinner och vad olika
aktörer kan göra för att bryta den negativa utvecklingen.

Ge möjlighet till förberedelser
Maila gärna ut information i förväg om de platser som ska besökas så ges deltagarna möjlighet att
förbereda frågor och inspel.

Bra planering möjliggör flexibilitet
Arrangörerna måste ha ett körschema med tider för varje stopp eller aktivitet. Deltagarna
behöver dock inte veta den exakta tidsplaneringen. Stressa inte deltagarna med att prata om hur
ni ligger till med tiderna utan ändra programmet vid behov om det gagnar diskussionerna och
målet utan att göra någon stor sak av det.

Välj buss med omsorg
Det ska vara en buss med bra möjligheter att prata under resan. Passerar man gårdar, byar eller
bygder som har haft en negativ – eller positiv – utveckling som kan relateras till bushresans mål –
berätta. Men ge också utrymme för deltagarna att prata med varandra.
Undvik bussar med tonade glasrutor som solskydd. Det ger en förvrängd bild av grönska och
spännande arter om någon vill visa på det under resan.

Samverkan med Landsbygdsnätverket
På Landsbygdsnätverkets webbsida, www.landsbygdsnatverket.se/bushresan finns mer
information att hämta om tidigare bushresor, liksom artiklar och möten som rör betesmarkerna.
Landsbygdsnätverket kommer inte sponsra några bushresor i år, bara supporta genom att skicka
ut broschyrer och flyers, bidra med goda råd och kontakter och hålla webbsidan levande. Ni som
arrangerar bushresor får väldigt gärna meddela Inger (se nedan) när resan ska bli av så att det blir
uppmärksammat av andra. Likaså får ni gärna skicka en kort rapport med bilder som vi kan lägga
ut på webbsidan efter genomförd bushresa.
Mer information och frågor
Inger Pehrson, Landsbygdsnätverket, inger.pehrson@jordbruksverket.se,
0729-775901
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