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KMV forum AB har haft Riksantikvarieämbetets uppdrag att förbereda det kommande arbetet 
med en svensk ratificering av Europarådets landskapskonvention. Uppdraget har omfattat att 
samla kunskap och erfarenheter från de nordiska ländernas arbete med konventionen.  
 
I den här rapporten ges en bild av landskapskonventionens innebörd. Ratificeringsprocessen 
och, i förekommande fall, implementeringen av konventionen i Norge, Danmark och Finland 
beskrivs. Även Englands arbete omnämns. Det svenska arbetet redovisas kort liksom några 
tankar inför den kommande processen med ratificeringsförberedelser.  
Vid ett fåtal ställen i rapporten skriver undertecknad i jag-form för att understryka att det rör 
sig om författarens egna ställningstaganden. 
 
Till rapporten finns ett mindre antal traditionella bilagor. Istället finns en bilaga med direkta 
hänvisningar till webbplatser, och en kort beskrivning av vad de innehåller.  
 
Uppdraget delredovisades vid Riksantikvarieämbetets höstmöte den 30 november 2005.  
Uppdragsgivarens kontaktperson har varit Leif Gren. 
 
 
 
 
 
Mia Björckebaum 
KMV forum AB 
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1. Internationella konventioner 
 
Konventioner är avtal som sluts mellan en, men oftast ett flertal, stater. I 
överenskommelserna uttrycks gemensamma avsikter inom specifika gränsöverskridande 
frågor. Under de senaste 50 åren har det vuxit fram ett stort antal internationella 
konventioner kring en rad olika frågor. 
 
Inom kulturarvsområdet finns t.ex. Granadakonventionen (om skydd av det Europeiska 
arkitektoniska kulturarvet), konventionen om skydd för det arkeologiska kulturarvet, 
Världsarvskonventionen och Unidroatkonventionen (om stulna och olagligt utförda 
kulturföremål). Den sistnämnda har nyligen utretts när det gäller konventionens 
införlivande med svensk rätt och svenska förhållanden. 
 
Mer allmänt kända överenskommelser är kanske konventionen om biologisk mångfald 
(CBD), FN:s barnkonvention och inte minst konventionen om mänskliga rättigheter.  
 

1.1 Skillnaden mellan underskrift och ratificering 
 
Konventioner kan förhandlas fram inom olika internationella samarbetskonstellationer 
eller organisationer. FN och dess underorganisationer är en ofta förekommande 
förhandlingsplats och avsändare av globala konventioner. På europeisk nivå kan avtal 
förhandlas fram inom Europarådet, medan andra överenskommelser tas fram mellan stater 
i en viss region och gäller endast dessa stater.  
 
När konventionstexten är färdigförhandlad öppnas den normalt för underskrift. En stat 
som då skriver under konventionen accepterar den färdigförhandlade texten. 
Konventionen blir juridiskt bindande för ett land först när landet ratificerat den och den 
trätt i kraft. Ratificering innebär att landet inarbetar konventionens beslut och syften i sin 
lagstiftning och politiska förfaranden. Det kan göras genom beslut i landets lagstiftande 
församling eller genom ett enklare förfarande. När ett förutbestämt antal länder ratificerat 
en konvention träder den i kraft.  
Konventionerna lyder under internationell rätt, men utöver internationella påtryckningar, 
finns egentligen inga sanktionsmöjligheter om ett land inte följer det avtalade. 
Uppföljning av hur en konventionen implementeras i de anslutna länderna kan göras.  
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2. Europarådets landskapskonvention  
 

Europarådets landskapskonvention skrevs färdigt under år 2000. I bilaga finns 
webbhänvisning till hela konventionstexten.  

 

2.1 Konventionens huvudsakliga innehåll 
Konventionen slår fast landskapets betydelse för människan och för samhället. Jag väljer 
att sammanfatta konventionens huvudsakliga innebörd i följande fyra punkter:  

 
 

EUROPARÅDETS 
LANDSKAPSKONVENTION

SLÅR FAST LANDSKAPETS 
BETYDELSE:
• För människors 
välbefinnande överallt

• Som resurs för ekonomi 
m.m...

• Ständig förändring. Skydd, 
förvaltning och planering.

• Demokratisk aspekt...

mia.bjorckebaum@kmvforum.se, 2005-11-30

 
 

 
Landskapskonventionen slår fast landskapets betydelse: 
• för människors välbefinnande överallt. Det handlar om alla landskap. Konventionen 

gör ingen skillnad på stad och landsbygd, förort och tätort, vackert och oskönt, 
värdefullt eller degraderat. Landskapet finns ständigt runt omkring oss. Det påverkar 
oss och det har betydelse för vårt välbefinnande.  

• som resurs för ekonomisk verksamhet.  
 
Konventionen slår fast  
• att landskapet är statt i ständig förändring. Därför handlar konventionen inte bara om 

skydd och förvaltning av landskap utan kanske framförallt om planering av landskap.  
 
Konventionen har en tydlig 
• demokratisk aspekt. Dels därför att den lyfter fram landskapets sociala betydelse. Dels 

därför att den understryker vikten av att människor kan delta aktivt i landskapets 
utveckling. Den demokratiska aspekten märks också tydligt i den definition av 
landskap som konventionen använder: 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.” 
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2.2 Åtaganden för det land som ansluter sig 
 

Det land som vill ratificera landskapskonventionen åtar sig följande (se artikel 5 i 
konventionen): 
- att lagstiftningen lever upp till konventionens krav. 
- att det förs en aktiv politik för skydd, förvaltning och planering av landskap. 
- att landskap ska vara integrerat i planerings- och sektorspolitik. Här nämns utöver 

samhällsplanering, kultur-, miljö-, jordbruks- och ekonomisk politik men också social 
politik samt ”i alla andra politikområden som kan ha direkt eller indirekt inverkan på 
landskap”. 

- att det finns processer för allmänhet, lokala och regionala myndigheter och andra 
intressenter att medverka i skydd, förvaltning och planering av landskap.  

 

ÅTAGANDEN, Generella

• Lagstiftning
• Politik för skydd, förvaltning och 
planering
• Integrera landskap i planerings-
och sektorspolitik 
• Processer för medverkan

mia.bjorckebaum@kmvforum.se, 2005-11-30

Fler ÅTAGANDEN

• Öka medvetenheten
• Främja utbildning
• Kartlägga o analysera... Mål för 
landskapskvalitet. 
• Europeiskt utbyte...
• Samarbete över riksgränser

mia.bjorckebaum@kmvforum.se, 2005-11-30

 
 
 
Konventionen anger också fler åtaganden (artikel 6). Dessa handlar om att öka 
medvetenheten om landskap, om att främja olika sorters utbildning, att kartlägga och 
analysera landskap, att utforma mål för landskap etc. Anslutna länder ska främja ett 
europeiskt utbyte i olika landskapsfrågor. Det finns också en särskild paragraf om att 
uppmuntra samarbete över riksgränser.  

 
 

2.3 Initiativet till konventionen kom från Europas regionalpolitiker 
 

Initiativet till en konvention om landskap togs av the Congress of Local and Regional 
Authorities (CLRAE), under Europarådet. Det är intressant att initiativet kom från lokala 
och regionala politiker. Det torde visa på önskan att se landskapet och dess betydelse som 
en sammanhängande helhet, inte uppdelat i natur, kultur eller näringsverksamhet eller för 
den skull att skilja skydd, planering och människors brukande åt. Till uppdraget att 
utarbeta en konvention knöts sedan olika expertkommittéer, bl.a. de för natur- och kultur.  
 
Från Sverige har Bengt OH Johansson, dåvarande kulturdepartementet, deltagit som 
observatör under olika delar av konventionens framväxt. Enligt Bengt OH visade lokal- 
och regionalpolitikerna, dvs initiativtagarna, en entusiasm under hela arbetets gång. 
Medan ett visst motstånd kunde märkas från några länders natur- respektive 
kulturföreträdare. Argumenten kunde vara att Bernkonventionen (on the Conservation of 
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European Wildlife and Natural Habitats) var tillräcklig eller att det fanns en rädsla för 
utslätning av kulturarvet.  

 
 

2.4 Ratificeringsstatus  
 

Landskapskonventionen var färdigförhandlad och kunde öppnas för underskrift i oktober 
2000. I mars 2004 hade 10 stater anslutit sig till konventionen och den trädde då i kraft, 
för de länder som ratificerat den. För de stater som därefter ratificerar den tar det normalt 
tre månader efter ratifikation tills den träder i kraft.  
 
I december 2005 har 32 länder undertecknat konventionen. 20 av dessa 32 har ratificerat 
den.  
 

 

ANSLUTNINGEN

• Undertecknat, 32 av 46

• Ratificerat / godkänt, 20

Trädde i kraft mars 2004

mia.bjorckebaum@kmvforum.se, 2005-11-30
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3. De nordiska länderna och England 
 
Norge, Danmark och Finland har ratificerat konventionen. Processen kring själva 
ratificerandet har sett olika ut i de tre länderna och likaså efterarbetet.  
 
Utbyte av erfarenheter och diskussioner kring konventionens möjligheter, lämpliga 
samarbetsprojekt etc sker inom ramen för Nordiska ministerrådet. Bland annat enades de 
nordiska länderna år 2003 om ett antal områden för samverkan, vilka framgår av 
rapporten ”Nordens landskap”, se bilagorna.  
 
 

NORGE
- Enkelt godkännande 2001
- Satsat på info i samband med ny PBL

mia.bjorckebaum@kmvforum.se, 2005-11-30

DANMARK 
- Enkelt godkännande 2003 
- Ingen större ”lansering”
- Pågår utveckling av 
landskapskaraktärsmetod

FINLAND 
- Ratificering med prop aug/sept 2005
- Nu: hur implementera?

 
 
 

3.1 Norge satsar på landskapskonventionen i samhällsplaneringen  
 
Ratificeringsprocess 
Norge skrev under konventionen när den öppnades. Därefter valde Norge ett enkelt 
godkännande av konventionen (år 2001), dvs processen hanterades i och mellan 
departementen och skrevs slutligen under i utrikesdepartementet. Detta istället för att, som 
vid ett traditionellt ratificeringsförfarande, behandla frågan i stortinget (riksdagen). Det 
enkla förfarandet kunde väljas eftersom miljöverndepartementet bedömde att norskt 
regelverk och förvaltningspraksis redan uppfyllde konventionens krav och att en 
anslutning till konventionen inte skulle innebära väsentliga ekonomiska eller 
administrativa konsekvenser. Miljöverndepartementet samrådde med 
landbruksdepartementet, utrikesdepartementet och Kommunenes Sentralforbund.  
 
Efterarbete – lansering  
Under 2004 och 2005 har miljöverndepartementet gjort en satsning för att lansera 
konventionen. Samtliga kommuner informerades brevledes om konventionen. Samtliga 
regioner höll sedan seminarier för kommunerna om plan- och bygglagen, där 
landskapskonventionen ingick i programmet (alla regioner utom en valde att ha med 
konventionen). Miljöverndepartementet har vid seminarierna informerat om konventionen 
och dess innebörd.  
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Huvudansvaret för landskapskonventionen är förlagt till miljöverndepartementets 
samhällsplaneringsfunktion. När godkännandet gjordes hanterades frågan dock av 
kulturfunktionen, och dessförinnan av naturfunktionen i samma departement. I Norge 
finns ingen motsvarighet till Boverket, dvs ingen särskild myndighet med ansvar för 
samhällsplaneringsfrågor.  
 
 
 

3.2 Danmark utvecklar landskapskaraktärsmetod     
 
Ratificeringsprocess 
Även Danmark undertecknade konventionen vid öppnandet 2000 och valde sedan, precis 
som Norge, ett enkelt godkännande (2003). Skälen till det enkla förfarandet var desamma 
som i Norge, inga lagändringar krävdes och inga omfattande administrativa konsekvenser 
bedömdes uppkomma.  
 
Godkännande-processen hanterades av miljöministeriet, skov- og naturstyrelsen. 
Folketingets Miljø- og Planlægningsutskott informerades och det slutliga godkännandet 
togs av utrikesministern.  

 
Efterarbete – lansering  
I Danmark har ingen riktad större lansering av konventionen gjorts. Information har 
spridits i brevform, och det nordiska samarbetet i anslutning till Nordiska ministerrådet 
har då särskilt lyfts fram.   
 
Huvudansvaret för konventionen ligger på skov- og naturstyrelsen.   
 
Förnärvarande pågår ett utvecklingsarbete av en landskapskaraktärsmetod vid skov- og 
naturstyrelsen. ”... en metode til beskrivelse og vurdering af landskabet, der kan styrke 
grundlaget for planlægningen i det åbne land. En metode, der inddeler landet i 
karakterområder på baggrund af en naturgeografisk og kulturgeografisk analyse. I 
metoden indgår en vurdering af, hvad landskabet er sårbart overfor, og kvordan 
lanskabskarakteren kan sikres og evt. styrkes.” (Utdrag från skov- og naturstyrelsens 
webbplats, se bilagor). En vägledning ska ligga färdig i slutet av 2006.  
 
 
 

3.3 Finland ratificerade efter riksdagsbehandling, nu väntar 
implementering  

 
Ratificeringsprocess 
Finland ratificerade nyligen konventionen (december 2005. Undertecknade vid öppnandet 
2000). I Finland valde man att gå via riksdagen. En regelrätt genomlysning av 
konventionens krav och de finska förhållandena gjordes. Detta presenterades i en 
proposition som lades fram för och behandlades i riksdagen. I december 2005 var 
processen klar, Finland uppfördes på listan över länder som ratificerat konventionen och 
den träder i kraft i april 2006. 
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Propositionen visar att inga lagändringar krävdes i Finland. Propositionen behandlades av 
riksdagens miljöutskott, som biföll den. Utskottet hade i sitt arbete dels hört ett antal 
sakkunnniga, dels erhållit ett skriftligt utlåtande från Finlands Naturskyddsförbund. I sitt 
betänkande skriver utskottet:  
 
”Utskottet understryker att även om vår lagstiftning är förenlig med konventionsmålen blir 
det faktiska genomförandet av konventionen krävande. De centrala aktörerna inom 
statsförvaltningen måste samarbeta och verksamheten samordnas. Enligt uppgift beaktas 
landskapsaspekten inom olika förvaltningsområden. Exempelvis tänker jord- och 
skogsbruksministeriet utarbeta ett strategiskt landsbygdsprogram med riktlinjer för 
verksamhetsområdets landskapspolitik och därmed också för genomförande av 
konventionen. Utskottet anser att tidsbundna strategier med mål som kan följas upp 
främjar det nationella genomförandet av konventionen så att detta inte blir en process utan 
kopplingar till den övriga verksamheten. Uppföljning är viktigt om man vill ha instrument 
för att identifiera landskapsförändringar, utvecklingstendenser och bidragande orsaker. 
Därför krävs det dels myndighetssamarbete, dels en bättre samordning samt mer 
målinriktade och resursstarka insatser. Utskottet anser att tillräckliga möjligheter måste 
skapas för detta arbete.” (ur miljöutskottets betänkande MiUB 11/2005 rd - RP 73/2005 
rd) 
 
Förarbetet inför ratificering hanterades av miljöministeriet. Samverkan skedde med 
undervisningsministeriet (kulturfrågor), jord- och skogsbruksministeriet samt med 
Museiverket.  
 
 
Efterarbete – lansering  
I Finland står nu miljöministeriet i begrepp att föra diskussioner med berörda parter om 
hur implementeringen ska gå till.  
 
 

3.4 England är aktiva men har inte skrivit under 
 
England har inte undertecknat konventionen, därmed inte heller ratificerat den. Vid ett 
seminarium vid RAÄ:s höstmöte 2005 talade Graham Fairclough från English Heritage 
om deras arbete med landskapskaraktärsmetoder.  
De har under senare år utvecklat ett omfattande arbete med karaktärisering av landskap, 
som bl.a. tar fasta på landskapets ständiga förändring. En intressant fråga att gå vidare 
med är hur detta arbete från English Heritages sida, har mottagits och hanterats i olika 
samhälleliga processer.  
 
Mer information finns på English Heritages webbplats, se bilagor.  
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4. Sverige – regeringen ger RAÄ uppdrag att föreslå 
genomförande 
 

Sverige undertecknade konventionen i februari 2001. Ratificering har inte skett.  
 
Inför det svenska undertecknandet tog kulturdepartementet fram en del underlag, se 
bilagorna. Dels en enkel jämförelse mellan konventionens krav och då rådande svensk 
lagstiftning, utbildning etc. Och dels ett pm som behandlade behoven av en europeisk 
landskapskonvention. Enligt materialet var hållningen då, år 2000, att svensk lag och 
administration i princip uppfyllde konventionens krav samt att en konvention skulle 
främja en samordning mellan t.ex. natur- och kulturmiljöarbete. 
 
Under 2004 hölls ett par arbetsmöten med representanter från kulturdepartementet, 
miljödepartementet (ett tillfälle), Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet. Ansvarigt 
departement var dåvarande kulturdepartementet och ansvarig myndighet 
Naturvårdsverket.  
 
I propositionen ”Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag” 2004/05:150, som skrevs 
våren 2005, aviserade regeringen följande:  
 
”Regeringen avser vidare att ge Riksantikvarieämbetet i uppdrag att 
utarbeta ett förslag till nationellt genomförande av den Europeiska 
landskapskonventionen. 
Syftet med konventionen är att verka för skydd, förvaltning och 
planering av landskapsområden. I uppdraget ingår även att se över 
ansvarsfördelningen mellan myndigheterna när det gäller landskapsfrågor. 
Landskapsstrategierna kommer att utgöra en viktig del i genomförandet av 
landskapskonventionen. Nyttan av insatsen är att få till stånd ett mer 
ändamålsenligt arbete vad avser bevarande och hållbart nyttjande av 
biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv.” 
 
Regeringen beräknas ha följt upp detta med ett uppdrag i regleringsbrevet för 2006 till 
Riksantikvarieämbetet.  
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5. Inför det fortsatta arbetet  
 
Till följd av landskapskonventionens breda innehåll kommer arbetet inför en svensk 
ratificering att bottna i ett brett samarbete mellan myndigheter och företrädare för olika 
landskapsfrågor.  
 
 
Minimikrav – genomlysning av svenska förhållanden 
Arbetet bör omfatta en genomgång av lagsystem, regelverk och tillämpning liksom de övriga 
ratificerande länderna gjort. Ett antal betydelsefulla svenska lagsystem har setts över sedan 
kulturdepartementet gjorde sin övergripande genomgång år 2000. Det gäller t.ex. PBL. 
Miljöbalkskommittén har lämnat sina betänkanden. Skogslagstiftningen finns inte med i 
kulturdepartementets genomgång osv.  
 
 
Implementeringsdiskussion parallellt med genomlysningen 
En lärdom från de andra nordiska länderna är, enligt min mening, att inte vänta med 
implementeringsdiskussionen, utan istället föra den diskussionen redan parallellt med 
genomlysningen av lagar mm. Att i det samarbete som ändå ska till också bygga in frågor om 
hur man vill tillämpa konventionen, vilka ambitioner man vill ha och vilka satsningar man vill 
göra, det är viktiga frågor i ratificeringsförberedelserna. Det utgör också en bra grund för det 
samarbete som eventuellt ska till efter en ratificering.  
 
En tidig implementeringsdiskussion har också betydelse för det massmediala intresset av en 
ratificering. Nyhetsvärdet av själva ratificeringen och ikraftträdandet ökar naturligtvis om det 
finns en tydlig bild av hur konventionen ska tillämpas och vilka effekter den kan få för 
svenskt vidkommande. I motsats till om Sverige uppfyller alla krav och konventionen bara 
förväntas ”stärka det forsatta arbetet med landskap”. Ratificeringen kan nyttjas bättre som ett 
naturligt startskott för konventionens tillämpning.  
 
Barnombudsmannen har haft regeringens uppdrag att implementera barnkonventionen i 
Sverige. Riksdagen hade redan beslutat om införande av barnkonventionen, men 
barnombudsmannens sätt att hantera implementeringen kan ändå tjäna som inspiration. Se 
bilagorna.  
 
 
Möjligt fokus: människans relation till landskap 
Landskapskonventionen sätter nytt fokus på människan och hennes relation till landskap. Den 
slår fast att det är viktigt hur vi uppfattar landskap, hur det påverkar oss och hur vi använder 
det. Och hur delaktiga vi är i dess utveckling.  
Det kan vara ett möjligt fokus i det fortsatta arbetet.  
 
Ett annat fokus är den helhetssyn på landskap som konventionen ger, dvs att inte 
fragmentarisera landskap. Detta fokus lyfte kulturdepartementet fram i sitt arbete inför det 
svenska undertecknandet.  
 
Utbytet med olika forskningsområden kan vara av betydelse. Det finns exempel på 
konventionsarbete där dialogen mellan forskare, beslutsfattare och allmänhet spelat en 



KMV forum AB  2005-12-30 
Mia Björckebaum   

13 (17) 
 

väsentlig roll, t.ex. konventionen om långväga luftföroreningar och konventionen om 
biologisk mångfald.  
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6. Bilagor  

6.1 Hänvisningar till webbsidor 
 

6.1.1 Europarådets landskapskonvention 
På Europarådets hemsida www.coe.int finner man landskapskonventionens webbplats 
http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-operation/Environment/Landscape/  
 
Här finns det mesta om konventionen bl.a.: 
Konventionstexten i sin helhet, på svenska http://www.coe.int/t/e/Cultural_Co-
operation/Environment/Landscape/Reference_texts/Convention_Sweden.asp#TopOfPage  
 
Explanatory report som förklarar konventionens förarbeten och dess texter.  
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/176.htm 
 
Listan över länder som undertecknat och ratificerat landskapskonventionen uppdateras 
kontinuerligt på   
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=176&CM=8&DF=&CL=EN
G  

 

6.1.2 Något om internationella konventioner 
På Naturvårdsverkets hemsida www.environ.se finns en liten ABC om internationella 
konventioner. Sök på ”konventioner”.  
 

6.1.3 Material från Norge  
Norska miljödepartementet www.md.dep.no.  
På http://odin.dep.no/md/planlegging/landskap/bn.html finns en hel del om konventionen och 
Norges tolkning av den.  
Här finns de brev som miljöverndepartementet skickat till övriga departementen 
http://odin.dep.no/md/planlegging/landskap/022041-110099/dok-bn.html och till 
kommunerna http://odin.dep.no/md/planlegging/landskap/022041-110099/dok-bn.html .  

 
Det material som låg till grund för godkännandet (bl.a. korrespondens mellan departementen) 
är inte officiellt, och har därför inte kunnat biläggas denna rapport. 
 

6.1.4 Material från Danmark 
Danska miljöministeriet, skov- og naturstyrelsen  www.skovognatur.dk Här finns en del om 
det danska arbetet med landskapsfrågor, men i princip ingenting om konventionen.  
 
Information om Danmarks pågående utveckling av landskapskaraktärsmetod finns på 
http://www.skovognatur.dk/Emne/Landskab/Landskabsinteresser/Landskabskaraktermetoden/ 
och ett första kompendium från utvecklingsarbetet på 
http://www.sl.kvl.dk/upload/ap_sl20.pdf  
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6.1.5 Material från Finland 
Finska miljöministeriet  www.Ymparisto.fi  
 
Här finns bl.a. propositionen inför Finlands ratificering 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=36090&lan=SV och Miljöutskottets 
betänkande över propositionen http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/miub_11_2005.htm  

 

6.1.6 Material från Nordiska Ministerrådet 
a. Rapport ”Nordens landskap – Forprosjekt for oppfolging av den europeiske 

landskapskonvensjonen” TemaNord 2003:550. Omfattar teman för nordisk samverkan i 
det fortsatta arbetet med landskapskonventionen.  

b. Broschyr ”Nordens landskap och den Europeiska Landskapskonventionen”. Berättar 
kortfattat om konventionen ur ett nordiskt perspektiv.  

c. ”Implementering av den europeiske landskapskonvensjonen i lokal og regional 
planlegging i Norden” ANP 2005:771. Rapport från nordiskt seminarium i Norge, 
september 2004.  

Publikationerna finns att hämta och/eller beställa på www.norden.org/pub  
 

6.1.7 Material från England 
På English Heritages webb www.english-heritage.org.uk kan man leta sig fram till deras 
arbete med landskapskaraktäriseringar  
http://www.english-heritage.org.uk/server/show/nav.1292  
http://www.english-heritage.org.uk/server/show/nav.001002003008001  

 
Det finns ett statement angående Englands arbete i konventionens anda, skrivet av Graham 
Fairclough, English Heritage, i anslutning till att landskapskonventionen öppnades för 
underskrift. http://www.pcl-eu.de/project/convention/statement.php  

 

6.1.8 Svenska Barnombudsmannens rapport om implementering av 
barnkonventionen  
Rapporten finns att hämta på 
http://www.bo.se//Files/publikationer,%20pdf/BO_slutrapport2002.pdf  Endast förord, 
sammanfattning och strategin i punkter rekommenderas. 

 
 

6.1.9 Övriga webbsidor 
http://www.pcl-eu.de/ Här finns några internationella samarbetsprojekt, bl.a. Pathways to 
Europe’s Landscape, där länsmuseet i Halland har deltagit. Rapporten kan nås på 
http://www.la.hallmus.org/publikationer.jsp 
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6.2 Material som inte finns på webbplatser  

6.2.1 Material från Danmark 
a. Brev från miljöministeriet till Folketinget. Information inför godkännande. 
b. Brev från miljöministeriet till utrikesministern. Begäran om godkännande. 

 

6.2.3 Material från Sverige 
Underlag inför det svenska undertecknandet: 

a. ”Jämförelse mellan den föreslagna landskapskonventionen och svensk lag”, 
Kulturdepartementet, Bengt OH Johansson, 99-12-13. 

b. ”Behövs en europeisk landskapskonvention?”, Kulturdepartementet, Bengt OH 
Johansson, 2000-01-26. 
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6.3 Förteckning över kontaktpersoner  
 
Från de nordiska länderna har jag haft kontakt med: 

o Björn Caspar Horgen och Elisabet Haveraaen, Miljöverndepartementet, Norge. 
o Silja Suominen, Miljöministeriet, Finland 
o Tanja Holmberg och Anette Ginsbak, Miljöministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 

Danmark 
 
Jag har också diskuterat  

o del av det svenska arbetet med Gunnel Vahlne, RAÄ, den 7 november 2005. 
o lagkrav och juridisk hantering med Kristina Lindskog, RAÄ, den 15 november 

2005.  
o internationella konventioner med Birgitta Hoberg, RAÄ, den 15 november 2005. 
o landskapskonventionens tillblivelse, dess intentioner och det tidiga svenska 

agerandet med Bengt OH Johansson, fd kulturdepartementet, den 7 december 
2005.  

 
 
 
 
 
 

--- 


