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Finansiering sökes för filmproduktion!
Ngorongoros välkända lejon är hotade. Korongoro People’s Lion Initiative, KopeLion,
vill producera en utbildningsfilm som diskussionsunderlag för förbättrad samexistens
mellan massajer och lejon. Filmen görs i nära samarbete med massajbefolkningen i
Ngorongoro, Tanzania. Den tar upp lokala utmaningar för samexistens och bygger på
vår pågående forskning och bevarandearbetet som drivs med lokal medverkan.
Vår projektgrupp samlar lejonforskare, massajföreträdare, filmteam och rådgivare
med relevant lokal och internationell erfarenhet.

Vill du vara en del av projektet?
Du kan göra en insats för att rädda lejonen i Ngorongoro och för att massajer ska få bättre
skydd mot lejonattacker. Om du bidrar till projektet får du tillgång till de senaste forskningsresultaten i KopeLion. Du kan också få möjlighet att på nära håll möta lejon vi känner väl i
Ngorongoro-området, namnge lejon och träffa massajer långt utanför de vanliga turiststråken.
Ditt namn, organisation eller företag kommer uppmärksammas i olika sammanhang.

Introduktionsfilm 10 minuter
Den bifogade filmen visar bakgrunden och behovet av en utbildningsfilm riktad till
massajerna i Ngorongoro. Den är filmad under en rekognoseringsresa och vi möter
Ingela Jansson, lejonforskare och Director för KopeLion, Paul Funston, PhD,
Senior Director, Panthera´s Lion Program och Saningo Ole Dorop, student
och son till byledaren i Misigiyo Village.

Projektgrupp
Initiativtagare
Ingela Jansson, Director Kope Lion
Filmteam
Bobo Lindblad, filmfotograf
Mette Lindblad, manus, ljud, redigering
Advisory board
Paul Funston
Philipp Henschel
Camilla Sandström
William Ole Seki
Kontakt
film@kopelion.org

kope lion
Korongoro People´s Lion Initiative,
KopeLion, är ett samverkansprojekt
mellan lejonforskare och massajer.
Målet är att främja samexistens mellan
massajer och lejon i Ngorongoro,
Tanzania. Korongoro är det ursprungliga
namnet för Ngorongoro.
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Den nya situationen – det har aldrig varit så många människor
och så få lejon – kräver nya sätt att arbeta, där den traditionella
kunskapen kombineras med modern teknik och vetenskap. Att
använda film som ett diskussionunderlag är ett sådant sätt.

Lejon och massajer – nya vägar till samexistens
KopeLion arbetar för att främja samexistens mellan massajer och lejon i
Ngorongoro. Ökad kunskap är en förutsättning för att lyckas och film är
ett effektivt redskap för kunskapsspridning. Därför vill vi producera en
informationsfilm som riktar sig direkt till massajerna. Den ska fungerar
som ett underlag för diskussioner och kunskapsutbyte.
I Tanzania finns cirka en tredjedel av världens återstående lejonpopulation. En
stor del av dessa lejon lever i Serengeti och Ngorongoro-kratern och ett område
däremellan som delas med massajer. Massajerna är ett herdefolk och mycket utsatta
för rovdjursangrepp. För att skydda sin värdefulla boskap dödar de lejon, både som
hämndaktion men också som ett rituellt inslag. I takt med att befolkningen breder ut
sig ökar trycket på lejonet. I Ngorongoro-området är situationen nu akut.

kunskap är nyckeln
Jag heter Ingela Jansson och är lejonforskare. Jag försöker hitta vägar till bättre
samexistens mellan massajer och lejon. Efter sex års långsiktigt arbete ute i byarna har
jag fått en unik position och har massajernas förtroende. Tillsammans har vi bildat
KopeLion för att öka kunskapsutbytet mellan massajer och forskare.
En stor utmaningen är att nå ut med information på gräsrotsnivå. Vi behöver ett
effektivt verktyg – en film – som på ett enkelt sätt beskriver lejonens utsatthet i
området och hur vi gemensamt och hållbart kan förbättra situationen för både lejon
och massajer.
Den planerade filmen ska rikta sig till massajbefolkningen i Ngorongoro och
informera om lejonets ekologi och hotade existens, om hur KopeLion arbetar, hur
man får anställning i organisationen och hur massajerna kan skydda sin boskap mot
lejonangrepp. Filmen ska både vara ett informationsverktyg och ett diskussionsunderlag
där massajerna kan bidra med sina erfarenheter för att nå projektets mål.
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”Roimen och jag samlar
avföringsprover för analys.
Genom dem får vi viktig
information om lejonens
föda och genetik.”

mitt arbete och behovet av en film
Under de år jag jobbat med lejon i Ngorongoro-området har jag sett en oroande
utveckling. Befolkningen växer och konkurrensen om resurserna ökar. Trots denna
utveckling ser jag ljust på framtiden. Det beror på att de massajer jag dagligen möter
har en vördnadsfull inställning till viltet och särskilt lejonet.
Massajbefolkningen saknar kunskap om lejonets hotade status. Som jag ser det är
enda vägen till lyckad samexistens att sprida kunskap om lejonets situation och hur man
kan undvika lejonattacker. Det är här jag ser att en film skulle kunna göra stor skillnad.
Sedan 2006 har jag jobbat i Serengeti Lion Project. Det är ett forskningsprojekt som
sedan 1966 studerar lejonens populationsekologi i Serengeti, norra Tanzania. Projektet
har följt lejonens livshistoria i flera generationer.
2011 utökades mitt arbete till att inkludera Ngorongoro-området. Nu leder jag
Kope Lion som är ett projekt på egna ben med egen finansiering – fortfarande med
studier av lejonets ekologi och genetik men med ökat fokus på bevarande i samarbete
med massajerna. Huvudsyftet med projektet är att studera hur massajerna och deras
boskap påverkas respektive påverkar rovdjuren, speciellt lejonen, och hur samexistens
kan främjas. Denna forskning är också ett led i mitt doktorsarbete.
Kope Lion har tills nu anställt ett 20-tal massajer som fältassistenter. Arbetet ger status,
en värdefull inkomst och ökad delaktighet i lejonets bevarande. Arbetsuppgifterna
är bland annat att rapportera in tecken på lejon och varna massajherdar, rapportera
rovdjursattacker, återbörda bortsprungen boskap, hjälpa till att stärka inhägnader efter
rovdjursattack, ge sårvårdsrådgivning på skadad boskap och samla lejonavföring för vår
genetiska studie. Många av dessa fältassistenter är massajkrigare eller före detta krigare
som själva dödat lejon. De är de absolut bästa ambassadörerna för lejonets bevarande.

”Vi följer lejonen med hjälp av GPS-halsband, kamerafällor, spaning och
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spårning och vi kan identifiera dem med deras unika morrhårsmönster.”
EMW

EMW

”Jag reser runt i Ngorongoro-området och
berättar om mitt arbete. Massajerna kallar
mig Mama Simba – ”Mamma Lejon”.

film som informationsverktyg
Hur når man ut till gräsrötterna? På grund av bristfällig skolgång är det inte många här
som kan läsa eller skriva och jag ser sällan media som radio eller tidningar. Därför är
film ett effektivt kommunikationsverktyg för att nå ut till männsikor på landsbygden.
Om filmen dessutom är lokalt förankrad är igenkänningen stor. Jag har haft många
filmvisningar i byarna och det resulterar alltid i stor uppslutning, nyfikenhet och livliga
diskussioner. Vår film ska användas som diskussionsunderlag för att gemensamt hitta
vägar till bättre samexistens.

Filmens innehåll
Filmen ska dramatiseras utifrån några huvudaktörer som vi följer och skildrar
massajernas egna erfarenheter och kunskaper. Den är på massajernas eget språk maa
och berättare är massajer som arbetar som fältassistenter i KopeLion. Många är eller
har varit massajkrigare och därmed starka förebilder. Nedanstående punkter ska vävas
in i handlingen:
•

Lejonets hotade situation i världen, Tanzania och Ngorongoro-området.

•

Lejon i Ngorongoro-området. Om lejonindividerna vi känner i Ngorongoroområdet, utanför kratern. Hur vi följer dem genom GPS-kragar, kamerafällor,
spårning, observationer och genom DNA-prov från avföring. Hur vi identifierar
lejon och hur vi genom kamerafällor kan räkna ut rovdjursförekomst. Visa foton
på lejon som fångats på bild i kamerafällor i området.

•

Kraterlejonen (Ngorongoro-kratern), deras historia och stora utsatthet, att de
endast har släkten tillgänglig att skaffa ungar med! Inavelns konsekvenser, till
exempel ökad känslighet för sjukdomar och sämre reproduktionsförmåga.

•

Lejonekologi. Skillnader i livsstil mellan hanar och honor. Hur de rör sig över stora
områden. Honans utsatthet när hon har ungar. Den höga dödligheten hos ungar.
Unga nomadhanars utsatthet. Hot och utmaningar. Vanliga bytesdjur.
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Unga nomadhanar går en osäker framtid till mötes.
Många dödas av andra hanar i revirstrider.

•

Rovdjursangrepp. Presentera insamlad data, till exempel att de vanligaste
rovdjursattackerna på boskap utgörs av andra rovdjur än lejon.

•

Vallningstekniker och skydd. Nuvarande rutiner hos massajherdar och hur de kan
förbättras. Till exempel att valla boskapen med äldre herdepojkar och färre boskap
per herde. Att vara extra observant vid skymningen och inte komma hem med
boskapen i mörkret som är lejonens ”primetime”. Hur förstärka inhägnader.

•

Lejon som resurs. Att se lejonet som resurs, kulturell symbol och inkomstkälla i
turistnäringen, med ett ekologiskt värde och rättmätig plats hos oss.

•

Juridiska och ekonomiska konsekvenser när vilt dödas.

•

Veterinärmedicinska råd, sårvård. Hur behandla rovdjursriven boskap.

•

Anställning. Hur massajerna kan få anställning som fältassistenter i KopeLion och
vad som ingår i arbetet.

•

Pastoralister på andra sidan jorden. Om plats och medel tillåter, korta sekvenser
från andra herdefolk som lever med rovdjur. Från svenska Sapmi och indiska
Girskogen. Sekvens ur Jan Lindblads “Lejonskogen”, om hur herdefolket Maldhari
lever sida vid sida med det indiska lejonet i Girskogen. Bobo Lindblad har
filmrättigheterna.

erfaret filmteam
Mette och Bobo har de kvalifikationer som krävs för att skapa en film som berör. Mette
är biolog och har tidigare erfarenhet av arbete med ursprungsbefolkningar. Bobo är
fotograf och filmare med erfarenhet av filmning i tropikerna och har naturintresset i
blodet – hans pappa var naturfilmaren Jan Lindblad. Tillsammans har Mette och Bobo
ett fint ”track record” med bland annat två SVT-dokumentärer med miljonpublik. Tack
vare deras film ”Maten som skövlar” blev palmoljeproblematiken känd för den stora
allmänheten i Sverige vilket bidrog till skärpta märkningsregler och att stora aktörer
inom matindustrin gick över till certifierad palmolja.
Jag imponerades av Mettes och Bobos arbetssätt under deras rekognoseringsbesök.
De uppvisade stor ödmjukhet och ärligt intresse, smälte lätt in bland massajerna och i
alla situationer. Stort plus att de är mycket flexibla med sitt lilla tvåmannateam.
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”I mitt arbete är det viktigt att kunna
kommunicera på ett sätt som enkelt kan
förstås av gräsrötterna ute i byarna.”

filmvisning i massajbyar
Filmen ska visas i stora och små massajbyar i Ngorongoro-området. Visningslokaler
kan vara kyrkor och skolor. I trakter där folk bor säsongsvis och större lokaler saknas
kommer visningarna att ske på bioduk utomhus med stjärnhimlen som fond. Vi planerar
också visningar för barn och ungdomar i trakten. Här finns två gymnasieskolor och ett
flertal grundskolor.
För att utnyttja filmmediets förmåga att få igång diskussion och maximera lärandet
planerar vi en diskussionsstund direkt efter filmen.

Filmvisning i andra sammanhang
Filmen kan också användas i vidare sammanhang för att sprida kunskap om situationen
i Ngorongoro:
• Forskningssammanhang
• Myndigheter
• Sponsorer – till exempel som inspirerande del i en föreläsningar om KopeLion
• YouTube, Facebook och Kope Lions hemsida (delar av filmen)
• I diskussionsforum om människa-rovdjurs-konflikter
I förlängningen är utbildningsfilmen en start till en TV-dokumentär om Ingela och
hennes jobb med KopeLion.
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Serengeti nationalpark och angränsande
Ngorongoro naturskyddsområde är UNESCO
Världsarvsområden. Här finns en av världens
viktigaste lejonstammar.

Lejonets fortlevnad hotad
Under det senaste seklet har antalet lejon i världen decimerats. Man beräknar att det
idag finns cirka 20.000 lejon i världen och antalet sjunker oroväckande snabbt. Förutom
en isolerad stam på cirka 200 lejon i Indien, lever de flesta i Afrika, söder om Sahara.
Det finns även ett par starkt hotade populationer med ett fåtal lejon i Västafrika.
Tanzania är ett av de viktigaste länderna, kanske det viktigaste, för lejonets långsiktiga
bevarande. Här finns fyra av världens sex återstående stora livskraftiga stammar. En av
dessa stammar är den i Serengeti-ekosystemet (Serengeti nationalpark, angränsande
viltreservat och Ngorongoro naturskyddsområde). Denna stam kan delas in i två lejonpopulationer: den stora Serengetipopulationen och den mindre och genetiskt utarmade
Ngorongorokrater-populationen med ett 60-tal individer. I området däremellan, som delas
med massajer, finns ett fåtal mindre lejongrupper och kringströvande lejonindivider.
Den ökande massajbefolkningen som behöver ta mer mark i anspråk för att överleva
skapar en barriär som blir alltmer svårforcerad för de lejon som vill förflytta sig mellan
Serengeti och Ngorongorokratern. Kratern har därmed blivit alltmer isolerad, med
inavel som följd. Detta har lett till minskade kullstorlekar och ökad känslighet för
sjukdomar. På sikt är lejonets fortlevnad i kratern hotad.
Se karta på sidan 10

När boskap vallas nere i Ngorongokratern är
den inte så intressant för lejonen – här finns

EMW

EMW

gott om naturliga bytesdjur.
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För ett par hundra år sedan vandrade
massajfolket in norrifrån och slog sig ned
i Serengeti- och Ngorongoro-området. De
stora gräsmarkerna lämpade sig väl för de
boskapshållande massajerna.
När nationalparken Serengeti upprättades
1951 fördrevs de härifrån. 1959 styckades den
östra delen av Serengeti av till en separat
park, Ngorongoro naturskyddsområde, där
massajfolket tilläts leva. Massajbefolkningen
har sedan dess ökat tiofalt och konflikter
med rovdjur har blivit ett stort problem.

Massajernas livsstil, befolkningsökning
och rovdjurskonflikter
Ngorongoro naturskyddsområde (Ngorongoro Conservation Area, NCA) är ett av
världens första så kallade “multi use areas” – en konstruktion som gör det möjligt för
människor att leva i områden med naturskyddsstatus. Detta betyder att massajerna,
som utgör cirka 98% av befolkningen i området, har tillstånd att leva här och hålla sin
boskap på traditionellt vis men jordbruk är inte tillåtet. Undantaget från multi useprincipen är Ngorongoro-kratern som är totalskyddad. Här får massajerna vattna sin
boskap men inte bosätta sig.
När NCA bildades 1959 levde cirka 7.000 massajer här. 2012, då man gjorde den
senaste folkräkningen, hade befolkningen mer än tiodubblats till 87.000 invånare,
en naturlig ökning eftersom immigration till området inte är tillåten.
Som pastoralister lever de med sin boskap och viss säsongsförlyttning sker
fortfarande. Massajbosättningarna ligger utspridda för att ge mer plats åt boskapen,
men utgör inget fullständigt hinder för det vilt som passerar – inklusive lejon som
nattetid kan röra sig helt nära.
Massajerna jagar inte och äter inte vilt enligt tradition och lever sida vid sida med
djuren på savannen. Det är till exempel inte ovanligt att se en grupp zebror beta nära
eller till och med mitt bland en grupp betande kor.
Lejon tar då och då tamboskap. I NCA jagar lejonen främst betande boskap och
endast mycket sällan boskap i inhägnader. Våra studier har visat att lejon är skyldiga
till 20% av de rapporterade rovdjursattackerna på boskap. Av de stora rovdjuren
– lejon, leopard, hyena, gepard och även schakal – är det lejonet som löper störst
risk att bli dödat av massajerna, trots att de andra rovdjuren står för merparten av
boskapsdödanet. Det beror på att de andra rovdjuren är skyggare och bättre på att
slinka undan efter en boskapsattack. Ett lejon däremot kan ligga kvar vid bytet för att
försvara det och är mer benäget att gå till försvar då det attackeras.
Massajkrigare dödar lejon både som hämndaktion vid boskapsattacker men också
som ett rituellt inslag. Att sticka det första eller andra spjutet i ett lejon, helst en stor
hane, är det största beviset på mod. Lejonet har stort symbolvärde för massajerna och
trots att det är svårt att leva med vill man inte förlora det helt.
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The Equator

TAN Z A N I A

Serengeti nationalpark är ett stort skyddat område där massajer inte
tillåts leva. Här finns världens kanske viktigaste lejonpopulation.
Det angränsande Ngorongoro naturskyddsområde (NCA) är en så
kallad ”multi use area” där massajer tillåts leva på traditionellt vis.
Ngorongoro-kratern i NCA:s östra del är totalskyddad. Här får massajer
inte bosätta sig. Här finns den sedan 1970-talet välstuderade och viktiga
Ngorongorokrater-populationen, idag med ett 60-tal individer.
Både Serengeti nationalpark och Ngorongoro naturskyddsområde är
UNESCO Världsarvsområden.
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Presentation av projektgruppen
Initiativtagare

Ingela Jansson
KopeLion
”Mama Simba”
c/o Ngorongoro Conservation
Area Authority
Box 1, Ngorongoro Crater
Arusha, Tanzania
Tanzania:
+255-756 65 21 27
+255-686 37 83 80
Sverige:
+46-725 67 42 31
ingela@kopelion.org

Ingela Jansson
Director för Koronogoro People’s Lion Initiative, KopeLion, ett samverkansprojekt
mellan lejonforskare och massajer för att främja samexistens mellan massajer och lejon
i Ngorongoro. Den enda lejonforskaren stationerad året runt i Ngorongoro.
Sedan 2006 har Ingela arbetat i Serengeti Lion Project, med ledning av Prof.
Craig Packer, Director of the Lion Research Center, University of Minnesota, www.
lionresearch.org. 2011 tog hon över forskningsansvaret för Ngorongoro-området och
utvecklade sedan KopeLion.
Biolog och doktorand sedan 2015 vid Institutionen för vilt, fisk och miljö vid
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Huvudfrågeställning är ”Samexistensen
mellan stora rovdjur och herdebefolkning; deras interaktioner och effekter, och hur
samexistensen kan främjas”.
Magisterexamen i biologi vid Umeå universitet, inriktning ekologi. Examensarbete i
Skandinaviska Björnprojektet om björnars habitatval i Dalarna.

Filmteam
Jan ”Bobo” Lindblad jr
Stillbildsfotograf och dokumentärfilmare
Filmproduktioner i urval
Tre SVT-dokumentärer med miljonpublik:
• 2003

”Maten som skövlar” 58 min. Dokumentärfilm från Indonesien, Brasilien och
Sverige om hur vår konsumtion av palmolja och soja leder till att mänskliga rättigheter
åsidosätts och värdefulla naturområden skövlas. Finansierad av WWF och Sida.

• 1999 ”Med känsla för hästar” 58 min. Dokumentärfilm från Sverige och USA om
gammal och ny hästkunskap.
• 1993 ”I Hylands hage” 29 min. Dokumentärfilm från Indien och Småland med Lennart
Hyland och Indiskas grundare Åke Thambert.

Övrigt, relevant för filmen
• ”En drömmares väg” SF. Filmfotograf åt Arne Sucksdorff i Brasilien (1994) i hans
ofullbordade långfilm.
• Reklamfilm, företagsfilm, reportage och programvinjetter för bl a TV4, Svenska Spel,
AMF pension, Volvo och SSAB.

”The bitter fruit of Palmoil” (”Pahitnya buah kelapa sawit”). 30 min utbildningsfilm
på indonesiska om palmoljeproblematiken, riktad till den drabbade befolkningen i
Indonesien. För Wahli och Svenska naturskyddsföreningen.

•

Bobo Lindblad

• Skolmaterial för WWF, ”Maten som skövlar”, förkortad version för åk 7-9 och gymnasiet.

Mette Lindblad
Biolog, grafisk designer, dokumentärfilmsproducent
Magisterexamen i biologi vid Lunds universitet, inriktning naturvård och ekologi.
Conservation biology (professor Charles Krebs), wildlife management och forest fire
science vid UBC, University of British Columbia, Kanada. Utbildad formgivare vid
Berghs School of Communication.

Mette Lindblad
Lindblad Studio AB
Behmbrogatan 7B
611 34 Nyköping
www.lindbladstudio.se
Bobo +46-706 26 17 62
bobo@lindbladstudio.se
Mette +46-709 28 52 11
mette@lindbladstudio.se

Filmproduktioner i urval
Två SVT-dokumentärer med miljonpublik:
• 2003 ”Maten som skövlar” 58 min. + ”The bitter fruit of Palmoil” + Skolmaterial. Se ovan.
•

1999 ”Med känsla för hästar” 58 min. Se ovan.

Övrigt, relevant för filmen
• Ansvarig för däggdjursdelen i PROVEPA, Proyecto Vertebrados del Paraguay, SIDAfinansierat projekt för att kartlägga biodiversiteten i Paraguay tillsammans med lokal
expertis. Samarbetsprojekt mellan Naturhistoriska Riksmuseet i Sverige och Paraguay.
Fältarbete i antropologisk studie i Paraguay: ”Achéindianernas påverkan på viltet
i regnskogsreservatet Mbaracayu”, där indianerna tillåts jaga traditionellt med pil
och båge. Kartlägga däggdjursförekomst med hjälp av tracktraps och indianer som
fältassistenter. Professor Kim Hill, Arizona State University.
•

• Fältarbete i Fjällrävsprojektet, Ammarnäsfjällen. Professor Anders Angerbjörn,
Stockholms universitet.
•

Fältarbete i Lodjurprojekt i Hälsingland. Olof Liberg, docent SLU som handledare.
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Advisory board
Paul Funston, PhD
Senior Director, Lion & Cheetah Program, Panthera
www.panthera.org
Dr Paul Funston är en internationellt erkänd rovdjursbiolog, med ett stort intresse
för hur ekosystem fungerar och hur dessa kan upprätthållas parallellt med mänsklig
utveckling. Pauls doktorsavhandling fokuserade på relationen mellan rovdjur och byten
och territoriellt beteende hos det afrikanska lejonet i Kruger National Park, Sydafrika.
Paul har publicerat över 50 vetenskapliga artiklar, många rapporter, två böcker och
manus till flera dokumentärfilmer.
Philipp Henschel, PhD
Survey koordinator, Lion Program, Panthera
www.panthera.org
Philipp är en internationellt erkänd expert på stora kattdjur och har publicerat över tio
artiklar och bokkapitel, och hans omfattande vetenskapliga forskning har finansierats
genom olika bidrag och utmärkelser från the German Academic Exchange Service,
the Global Carnivore Program, och the Society of Conservation Biology. Philipps
doktorsavhandling har titeln ”The conservation biology of the leopard (Panthera
pardus) in Gabon: status, threats and strategies for conservation”.
Camilla Sandström, PhD
Docent i statsvetenskap vid Umeå Universitet
www.umu.se
Camillas forskning inbegriper tre relaterade ämnen: landsbygdsutveckling, förvaltning
av naturresurser och attityder till djur och natur. Hennes forskning bedrivs i bland
annat följande projekt: ”Hållbar landsbygdsutveckling – på vems villkor?”, ”Future
forests”, ”HUNTing for Sustainability”, ”Indigenous rights and nature conservation”
och ”Anpassningar hos den samiska rennäringen till klimat- och samhällsförändringar”.
Camilla är medförfattare till ett 50-tal publicerade vetenskapliga artiklar.
William Ole Seki
Community Advisor vid KopeLion, Korongoro People´s Lion Initiative.
Fil kand i Utvecklingsstudier vid Kampala International University, Uganda.
William är född och uppvuxen i Ngorongoro och har återvänt hit efter sina
studier. Förutom olika uppdrag, bland annat för Pastoralist Council och Ngorongoro
Conservation Area Authority, lever han på sin boskap. William har stor kunskap
om de sociala, ekonomiska och politiska dimensionerna av samexistens i
Ngorongoro Conservation Area. Hans kunskapsområden är bevarande, utveckling
och multipel markanvändning.
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