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Sammanfattning 

Inom ramarna för Riksantikvarieämbetets projekt Världsarv – roller och ansvar har de 

periodiska rapporterna för världsarven i Sverige från 2013 analyserats. Syftet med 

undersökningen har varit att få en nationell överblick över förutsättningarna för att förvalta 

världsarven genom att identifiera de faktorer som bedöms ha starkast påverkan på 

världsarven och hur faktorerna hanteras. Med nationell överblick över förutsättningarna 

avses att det är förhållanden som är gemensamma för ett flertal av världsarven som har 

sökts. 

 

Rapporten visar att det finns stora skillnader när det gäller världsarvens förutsättningar för 

bevarande, förvaltning och utveckling. Utifrån de periodiska rapporterna har förutsättningar 

som är gemensamma för omkring hälften av världsarven identifierats, men igen faktor har 

hittats som rör samtliga världsarv. Hälften av världsarven påverkas negativt av klimat-

förändringar, minskad värdering och användning av världsarven och ökad exploatering vilket 

kan utgöra ett hot mot världsarvens Outstanding Universal Values, OUV. Vidare finns 

positiva faktorer för flera världsarv i fråga om organisatoriska förutsättningar, till exempel 

förvaltningsrådens sammansättning, och det skydd som befintlig lagstiftning ger. De 

vanligaste förvaltningsbehoven är kopplade till finansiering, övervakning och 

besökshantering samt tydligare gränser.  

 

Det är viktigt att poängtera att vid sidan av dessa faktorer som är gemensamma för ett flertal 

världsarv, finns förutsättningar som är av stor vikt för enstaka eller ett fåtal världsarv. Dessa 

villkor nämns i rapporten även om undersökningens huvudsakliga fokus har varit att söka 

efter likheter mellan världsarvens förutsättningar. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Riksantikvarieämbetet har ansvar för världsarvskonventionens genomförande i Sverige och 

en del i detta arbete är ansvaret för att samordna rapporteringar om världsarvens tillstånd. 

Sedan 2005/2006 sker detta vart sjätte år genom så kallad Periodic Reporting, periodisk 

rapportering, ett system för uppföljning av världsarven som har tagits fram av Unescos 

världsarvskommitté. Riksantikvarieämbetet ansvarar för att samla in de enskilda rapporterna 

i form av enkätsvar om tillståndet i respektive världsarv. I denna rapport har delar av 

avsnittet ”Factors Affecting the Property” i enkäten från 20131 valts ut och sammanställts i 

syfte att ta fram en nationell överblick över tillståndet för de femton världsarven i Sverige. 

 

För att uppdatera och fördjupa informationen har kompletterande telefonintervjuer 

genomförts med företrädare för världsarven, till exempel världsarvssamordnare. De 

viktigaste faktorerna som påverkar världsarvens tillstånd har identifierats och diskuteras i 

rapporten utifrån vad de innebär för de nationella förutsättningarna för att bevara, använda 

och utveckla de natur- och kulturmiljöer som har utsetts till världsarv. Analyserna kan ligga 

till grund för bedömningar om eventuellt ändrade omständigheter för världsarven och förslag 

på åtgärder för att möta de identifierade behoven. Rapporten är en del i Riksantikvarie-

ämbetets uppdrag att analysera roll- och ansvarsfördelning samt förutsättningar för att 

förvalta världsarven i Sverige. Rapporten följer i hög grad enkätens struktur och språkdräkt, 

och den målgrupp som väntas ha störst intresse av att läsa rapporten är världsarvens 

organisationer. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med rapporten är att ta fram en nationell översikt över förutsättningarna för att förvalta 

de femton världsarven i Sverige. Med nationell översikt avses att det är förhållanden som är 

gemensamma för ett flertal av världsarven som har sökts. Kartläggningen tar sin 

utgångspunkt i frågan «Hur ser tillståndet för världsarven i Sverige ut i dag?». Med tillstånd 

avses både världsarvens fysiska tillstånd och förutsättningarna för att värna deras 

Outstanding Universal Values, OUV. Frågan är uppdelad i följande delfrågor: 

 

 Vilka gemensamma positiva påverkansfaktorer finns? 

 Vilka gemensamma negativa påverkansfaktorer finns? 

 Vilka gemensamma förvaltningsbehov finns? 

                                                           
1 Den periodiska rapporten för Struves meridianbåge skickades in 2014. 
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1.3. Metoder och utgångspunkter 

Arbetet har utgått ifrån att identifiera de faktorer som bedöms ha starkast påverkan på 

världsarven. Utgångspunkten för analysen är att förvaltningen av världsarven ska ske på ett 

sådant sätt att världsarvens OUV bibehålls. 

 

De periodiska rapporterna från 2013 har sammanställts och jämförts. Den metod som har 

använts är dokumentstudier i form av kvalitativ textanalys och statistisk analys av data. 

Utifrån resultatet av sammanställningen gjordes bedömningen att kompletterande frågor 

behövde ställas om världsarven för att fördjupa och uppdatera kunskapen. Ytterligare 

materialinsamling har därför genomförts genom enskilda intervjuer med kontaktpersoner för 

världsarven, i de flesta fall världsarvssamordnare. I vissa fall har även andra personer, 

exempelvis på länsstyrelser och i förvaltningsråd, gett synpunkter på intervjusvaren. 

Intervjufrågorna finns i bilaga 1. 

 

Analysens fokus ligger på en nationell nivå och en utgångspunkt har varit att hitta de 

förutsättningar och faktorer som är gemensamma för flera världsarv. Den informationen ger 

möjlighet att kunna föreslå åtgärder som kan ge effekt för flera av världsarven. 

2. Påverkansfaktorer och förvaltningsbehov 

I den periodiska rapporteringen undersöks ett antal faktorer som kan påverka världsarvens 

OUV fysiskt och förvaltningsmässigt och ett flertal frågor om världsarvens förutsättningar 

kan därför besvaras utifrån svarsmaterialet. I de följande avsnitten i kapitel 2 presenteras 

vilken information som kan utläsas när det gäller de positiva och negativa faktorer som 

påverkar världsarven och vilka förvaltningsbehov som finns. I texten behandlas dels valda 

avsnitt ur de periodiska rapporterna och dels den information som har framkommit i 

intervjuerna. 

2.1. Positiva faktorer: Förvaltning och lagstiftning 

I de periodiska rapporterna från en majoritet av världsarven har effektiv förvaltning 

markerats som en positiv faktor. I intervjuerna har detta beskrivits ytterligare av flertalet 

informanter. I intervjuerna har vi särskilt frågat om vilket stöd som befintlig lagstiftning ger 

och här svarar flertalet (åtta av femton) att lagstiftningen utgör ett tillräckligt stöd. Ett fåtal 

(fyra st) beskriver också en positiv faktor i form av att medvetenhet och kunskap om 

världsarv ökar såväl i samhället i stort som bland beslutsfattare. 
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Väl sammansatta förvaltningsråd, förbättrade organisationsstrukturer och reviderade 

förvaltningsplaner 

Majoriteten (åtta st)2 anser att förvaltningsråden är väl sammansatta och att alla relevanta 

aktörer finns representerade. I förvaltningsråden för nästan samtliga (tolv st)3 världsarv finns 

representanter från beslutsfattande organ som länsstyrelser och kommuner. Det finns olika 

uppfattningar om hur råden fungerar på bästa sätt avseende vilka kompetenser som ska 

ingå, vilka medlemmar som bör vara ordinarie respektive adjungerade, och vilka aktörer 

som samarbeten ska ske med utan att de knyts till förvaltningsrådet. 

 

Förvaltningsråden för Birka och Hovgården och Hällristningsområdet i Tanum anses behöva 

vara relativt smala för att fungera smidigt och i första hand bestå av de parter som har ett 

brett ansvar i samhällsutvecklingen. Med ett litet förvaltningsråd blir externa samarbeten 

särskilt viktiga, och för dessa två världsarv pekar informanterna också på vikten av lokal 

förankring. Falun och Kopparbergslagen anser däremot att en bred representation och 

många medlemmar behövs i rådet eftersom världsarvet är komplext i och med många ägare 

och stor geografisk yta. I världsarvsrådet för Hälsingegårdarna finns också många 

ledamöter och intressen, men detta upplevs göra rådet svårmanövrerat. Det finns också 

modeller med flera organisatoriska grupperingar inom världsarvsförvaltningen. 

Skogskyrkogården, Falun och Kopparbergslagen, Södra Ölands odlingslandskap och 

Hansestaden Visby beskriver att de har delat upp förvaltningsråden i en styrgrupp och en 

operativ arbetsgrupp. Det kan vara fördelaktigt att dela upp uppgifterna på detta sätt men 

det kan vara svårt att hitta en väl balanserad representation. Grimeton radiostation har till 

exempel ett förvaltningsråd och ett världsarvsråd som fungerar som ett rådgivande organ 

utan beslutsrätt, och eftersom vissa personer sitter både i rådet och i styrelsen behöver 

roller och funktioner anpassas. I Örlogsstaden Karlskrona har kommunen skapat en politiskt 

ledd styrgrupp och en arbetsgrupp med uppdrag att samordna allt arbete i den kommunala 

organisationen som har bäring på världsarvet. 

 

Flertalet informanter beskriver i de kompletterande intervjuerna att förändrade strukturer i 

förvaltningsråd har gett positiva effekter sedan den periodiska rapporteringen. Exempelvis 

bidrar förändrade ägarförhållanden för Birka och Hovgården till att diskussionerna om 

världsarvets förvaltning och utveckling fördjupas. Uppföljningsmetoder och samverkan har 

förbättrats för Gammelstads kyrkstad och det arbetet behöver fortsätta och vidareutvecklas. 

Ett förvaltningsråd har bildats för Höga kusten och Kvarkens skärgård. Sedan 2013 har 

Mörbylånga kommun tagit ett tydligare ansvar för förmedlingen av Södra Ölands 

                                                           
2 Birka och Hovgården, Skogskyrkogården, Hällristningsområdet i Tanum, Hansestaden Visby, 
Gammelstads kyrkstad, Laponia, Falun och Kopparbergslagen och Grimeton radiostation. 
3 Samtliga utom Engelsbergs bruk och Struves meridianbåge. En omorganisation av förvaltningsrådet 
för Drottningholm kommer att ske så att även länsstyrelse och kommun ingår. 



 Sammanställning av världsarvens Periodic Reporting 2013      8   

  

odlingslandskap i förvaltningsrådet genom att anställa en världsarvssamordnare som ska 

arbeta med att förmedla världsarvet enligt världsarvskonventionen. En diskussion pågår om 

landstinget ska ha en roll i rådet eftersom de vid årsskiftet övertog kulturfrågorna från 

regionförbundet. 

 

Arbetet framskrider också avseende förvaltningsplaner för världsarven vilket är 

grundläggande för ett strategiskt arbete. Gammelstads kyrkstad har en förvaltningsplan 

sedan maj 2015, och Skogskyrkogården har en ny förvaltningsplan och handlingsplan. 

Arbete med att skapa eller revidera förvaltningsplaner pågår för Struves meridianbåge, 

Hällristningsområdet i Tanum, Höga kusten och Kvarkens skärgård, Hälsingegårdarna och 

Birka och Hovgården. Även förvaltningsplanen för Hansestaden Visby uppges behöva 

uppdateras och tydliggöras. 

 

Befintlig lagstiftning ger ett tillräckligt skydd för flertalet 

I intervjuerna har frågan ställts om befintlig lagstiftning (till exempel kulturmiljölagen, plan- 

och bygglagen och miljöbalken) stödjer upprätthållandet av världsarvets OUV. En majoritet 

(nio st)4 svarar ja på frågan. Motiveringarna till det är att de olika lagstöd som finns för 

världsarvsområdena är tillräckliga och ofta sammanfaller, och att detta överväger nackdelen 

med att världsarv inte finns inskrivet i lagstiftningen. De verktyg som är aktuella är 

riksintresse, fornlämning, byggnadsminne, detaljplaner och områdesbestämmelser, och för 

vissa gäller nationalpark och naturreservat. Gammelstads kyrkstad och Hansestaden Visby 

tillägger dock att behov finns avseende detaljplanerna. Detaljplanen för Visby skyddar inte 

funktioner, vilket är det som gör staden levande, utan bara fysisk bebyggelse. Gammelstads 

kyrkstad menar att lagen må vara tillräcklig men tillämpningen av den och kvalitetssäkringen 

brister. Det beror bland annat på att det inte alltid finns tillgång till antikvarisk kompetens i 

kommunens stadsbyggnadsförvaltning och att syftet med vissa skrivningar i 

planbestämmelserna är oklart. 

 

En minoritet (tre st)5 menar att lagstiftningen delvis eller ibland är till stöd. Anledningen till 

det är att ibland uppstår målkonflikter när lagstiftningen tillämpas. Hälsingegårdarna ger som 

exempel att lagskyddet fungerar väl förutom vid exploateringar som ligger utanför 

riksintresseområdena men som ändå påverkar dem, till exempel vindkraftsetablering. 

 

                                                           
4 Birka och Hovgården, Engelsbergs bruk, Hällristningsområdet i Tanum, Hansestaden Visby, 
Gammelstads kyrkstad, Laponia, Södra Ölands odlingslandskap, Grimeton radiostation och Struves 
meridianbåge. 
5 Skogskyrkogården, Hälsingegårdarna och Höga kusten och Kvarkens skärgård. 
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Två st6 upplever att lagstiftningen inte är ett tillräckligt starkt stöd och att världsarvens 

bevarande behöver säkerställas tydligare genom lagstiftning. Företrädare för Drottningholm 

anser att riksintresseskyddet är otillräckligt eftersom hänsyn till världsarvsvärden ibland 

brister när riksintresse för infrastruktur vägs mot riksintresse för kulturmiljövården. 

 

Platsansvarige i Örlogsstaden Karlskrona uppger att det kan vara svårt att hantera 

världsarvet och tillgodose OUV i samband med bygglov. En synpunkt från Länsstyrelsen i 

Blekinge län är att lagstiftningen stödjer upprätthållandet av världsarvets OUV om området 

är detaljplanerat och de olika myndigheterna använder sig av de möjligheter som finns i 

kulturmiljölagen och plan- och bygglagen. Till exempel kan krav ställas med stöd av plan- 

och bygglagen på underhåll och vid ändring så att värden bevaras. 

 

Ett fåtal7 tar upp att riksintressebeskrivningar bör göras tydligare för att öka skyddet för 

världsarven. Falun och Kopparbergslagen skriver däremot att det finns en oro från 

länsstyrelsens sida att ändringar av riksintressebestämmelser kan medföra otydligare 

regelverk och lagstiftning och därmed innebära en negativ förändring för skyddet av 

världsarvet. 

 

Kunskap om världsarven ökar i samhället och bland beslutsfattare 

Falun och Kopparbergslagen menar att samhällets inställning till världsarvet är positiv. 

Kännedomen och kunskapen har förbättrats och världsarvet ses som en viktig resurs för hur 

Falun kommuniceras utåt. Efter att Hälsingegårdarna fördes upp på världsarvslistan har 

kommunernas intresse och engagemang ökat stort. Samarbetet mellan länsstyrelsen, 

kommunerna och hembygdsförbund är gynnsamt. Det starka lokala engagemanget och 

stoltheten är positiva faktorer, även om det kan vara svårt att möta alla förväntningar och 

anspråk. Förståelsen för världsarvet Grimeton radiostation ökar både i lokalsamhället, i 

styrelsen och bland olika samarbetspartners. Världsarvsstatusen är avgörande och ett aktivt 

arbete sker för att lyfta fram konventionen och vad den står för, och de senaste åren har 

världsarvet Grimeton radiostations lokala nytta uppmärksammats alltmer. Företrädare 

beskriver dock att det är en utmaning att möta denna positiva utveckling och förbättra de 

publika aktiviteterna eftersom radiostationens kommersiella verksamhet måste prioriteras 

först för att finansieringen ska säkras. När det gäller Hansestaden Visby beskriver 

företrädare att sakkunskapen och kompetensen i världsarvsfrågor på Region Gotland har 

ökat, liksom kompetensen inom turistnäringen. En möjlighet som har tagits tillvara är att ha 

en särskild utställning om Hansestaden Visby och världsarvskonventionen på bland annat 

Gotlands museum. 

                                                           
6 Drottningholm och Falun och Kopparbergslagen. 
7 Skogskyrkogården, Örlogsstaden Karlskrona och Hansestaden Visby. 
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2.2. Negativa faktorer: Klimatförändringar, minskad värdering 

och användning av världsarven samt ökad exploatering  

I de periodiska rapporterna har de viktigaste negativa faktorerna för världsarven markerats 

och beskrivits. Faktorerna handlar om klimatförhållanden, social och kulturell värdering och 

användning av natur- och kulturarv, byggande och utveckling samt illegala aktiviteter. För 

Birka och Hovgården och Engelsbergs bruk uppges dock att ingen negativ faktor är aktuell.  

 

Klimatförhållanden 

Inom faktorn lokala förhållanden som påverkar världsarvens fysiska uttryck, som åtta 

världsarv8 har markerat, nämns problem med att byggnader påverkas exteriört och interiört 

av fuktighet och temperaturförändringar. Till exempel kan ändrade klimatförhållanden leda 

till röta och svamp som angriper värdefulla träbyggnader. Skadedjur och mikroorganismer 

skadar även träd och planteringar utomhus. Hällristningsområdet i Tanum skriver att 

pågående klimatförändringar kan leda till fler värmeböljor som ökar risken för skogsbränder. 

Även mikroorganismer som missfärgar och skadar bergytan är ett relativt stort problem i 

Tanum. Andra lokala väderförhållanden som nämns är starka vindar som i Örlogsstaden 

Karlskrona har gjort att byggnadsdelar blåst ner. För Hälsingegårdarna är brandrisken är en 

viktig negativ faktor. Det finns en brandskyddsplan för gårdarna men hotet om brand utifrån, 

till exempel i skogen, är svårare att hantera.  

 

De beskrivna åtgärderna visar en stor bredd men rör i huvudsak fysiskt underhålls- och 

reparationsarbete samt förebyggande åtgärder. Exempel är att reglera inomhusklimatet på 

Drottningholm, att ta bort träd och plantor som har infekterats av skadedjur och 

mikroorganismer på Skogskyrkogården och att transportera bort snö i Gammelstads 

kyrkstad innan den smälter. I Örlogsstaden Karlskrona har Länsstyrelsen i Blekinge län 

bidragit till att byggnadsdelar har återuppbyggts efter att ha skadats av starka vindar. 

Förebyggande arbete nämns också, som att arbeta för kontinuerligt underhåll via rådgivning 

och kurser, samt att undersöka möjligheten till bättre dränering. Södra Ölands 

odlingslandskap anger att en generell åtgärd för att minska temperaturförändringar är att 

begränsa klimatpåverkan och minska utsläpp av växthusgaser. 

 

Klimatförändringar och svåra väderförhållanden  

Närliggande till faktorn ovan är klimatförändringar och svåra väderförhållanden, som sju 

världsarv9 har angett. Här markeras temperaturförändringar av Laponia, Gammelstads 

                                                           
8 Drottningholm, Skogskyrkogården, Hällristningsområdet i Tanum, Hansestaden Visby, Gammelstads 
kyrkstad, Örlogsstaden Karlskrona, Södra Ölands odlingslandskap och Hälsingegårdarna. 
9 Hällristningsområdet i Tanum, Hansestaden Visby, Gammelstads kyrkstad, Laponia, Örlogsstaden 
Karlskrona, Södra Ölands odlingslandskap och Hälsingegårdarna. 
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kyrkstad, Hällristningsområdet i Tanum och Örlogsstaden Karlskrona, och att det till 

exempel kan leda till svamp. Risken för skogsbränder hänger också ihop med 

klimatförändringar eftersom dessa leder till att bränder sprids annorlunda. Örlogsstaden 

Karlskrona anger dock att klimatförändringar främst är ett framtida problem. På Södra 

Ölands odlingslandskap kan torka leda till problem med grundvattnet, medan 

klimatförändringar kan leda till fuktskador på Hälsingegårdarna. Mätningar visar också att 

fuktnivån har ökat här. I Örlogsstaden Karlskrona leder temperaturförändringarna till 

problem med svamp och åtgärden är sanering. Arbetet är pågående och såväl kännedomen 

om som uppsikten över riskerna ökar. Södra Ölands odlingslandskap anger att åtgärder mot 

torka är att bygga bevattningsreservoarer och vidareutveckla vatten- och avloppssystem. 

Klimatförändringen väntas göra situationen värre på Öland. 

 

Värdering och användning 

Faktorn social och kulturell användning av natur- och kulturarvet, som har markerats av sju 

världsarv10, avser förändringar som kan uppstå i hur natur- och kulturarv värderas i 

samhället, förändringar i traditionella levnadssätt, turism och besökspåverkan samt 

förändringar i samband med identitet, social sammanhållning och lokalbefolkning. För 

Gammelstads kyrkstad handlar det om vikten av att hålla kyrkstadstraditionen levandet 

eftersom denna tradition är ett av särdragen för världsarvet och ingick i nomineringen. I 

svaret från Höga kusten och Kvarkens skärgård anges att det finns indikationer på att 

samhällets värdering av naturarv behöver stärkas. När traditionella sätt att bruka mark och 

jord försvinner finns nämligen risken att värdefulla naturtyper går förlorade. Upplevelsen av 

världsarvet påverkas och pedagogiska exempel försvinner då landkapet förändras i och med 

att åkermark planteras igen och allt större ytor planteras med skog, eller då skog avverkas. 

Örlogsstaden Karlskrona upplevs inte vara hotat i någon större mening av en förändrad 

värdering men faktorn uppges vara viktig att ta hänsyn till. Det är angeläget att arbeta på 

bred front för att öka medvetenheten om världsarvets värden i lokalsamhället, 

besöksnäringen och bland besökare och intressenter. För Södra Ölands odlingslandskap 

beskrivs sociala förändringar som att minskade arbetstillfällen på södra Öland leder till att 

människor arbetar i Kalmar men bor kvar på Öland. Migration sker också från södra Öland 

till fastlandet, och åldersstrukturen bland befolkningen ändras så att medelåldern ökar. En 

kommentar om Struves meridianbåge är att fler besök kan stärka medvetenheten om en 

plats men också eventuellt skada den. 

 

Den negativa påverkan som orsakas av förändrad social och kulturell användning av natur- 

och kulturarvet ökar. De åtgärder som vidtas eller planeras för att möta påverkan handlar 

                                                           
10 Hansestaden Visby, Gammelstads kyrkstad, Örlogsstaden Karlskrona, Höga kusten och Kvarkens 
skärgård, Södra Ölands odlingslandskap, Falun och Kopparbergslagen och Struves meridianbåge. 
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om information och kunskap, samarbeten med turistnäringen och ökad användning. 

Åtgärderna för Gammelstads kyrkstads innefattar att sprida kunskap om världsarvets 

värden, att utbilda guider och att arbeta för att hålla kyrkstadstraditionen levande genom 

olika aktiviteter för såväl ägare till kyrkstugor som för lokalbefolkningen. En ökad användning 

av byggnaderna kan också leda till ett bättre bevarande. Höga kusten och Kvarkens 

skärgård betonar information och en aktiv dialog mellan olika intressenter, invånare och 

icke-statliga organisationer för att inkludera lokala aktörer i förvaltningen och projekt som rör 

världsarvet. Utbildning om platsens unicitet är viktigt för att stärka stoltheten över 

världsarvet. Höga kusten arbetar även med att informera om och stödja traditionellt bruk 

samt med att kartlägga och följa upp viktiga habitat. Södra Ölands odlingslandskap skriver 

att kommunen är engagerad i företagsetablering och inflyttningsfrågor och att statistiska 

centralbyråns demografiska analyser är ett användbart uppföljningsverktyg i det arbetet. 

Struves meridianbåge arbetar för ett nära samarbete mellan världsarvssamordnare och 

turismindustrin och skriver att besökarundersökningar och guiders erfarenheter skulle kunna 

samlas in och analyseras. Falun och Kopparbergslagen arbetar med informationsaktiviteter 

riktade såväl till turister som till de boende i området. 

 

Exploatering 

Sex världsarv11 har markerat faktorn exploatering som negativ. Höga kusten och Kvarkens 

skärgård skriver att utbyggnaden av sommarstugeområden och småbyar kan påverka 

världsarvet genom eventuella behov av att anlägga nya vägar, hamnar och avloppssystem 

och säkra el- och vattenförsörjning. Laponia skriver att en eventuell etablering av 

vindkraftverk skulle påverka världsarvet visuellt. Det finns en medvetenhet i kommunerna 

om att vindkraftverk skulle kunna innebära ett hot mot världsarvets OUV. 

Vindkraftsutbyggnaden i Hälsingland är stor och rättslig prövning av nya fall sker med jämna 

mellanrum. Frågan hanteras olika i kommunerna; ska klimatvänlig energi eller ett orört 

landskap prioriteras? 

 

Infrastruktur för transporter 

Infrastruktur för transporter, som har markerats för fem världsarv,12 kan ha en negativ 

påverkan särskilt avseende de effekter som orsakas av hur infrastrukturen används. För 

Drottningholm och Skogskyrkogården specificeras att det handlar om trafikbuller som stör 

miljön och upplevelsen av världsarvet. Infrastrukturprojekt som vägbyggen också kan få 

positiva konsekvenser. Förbifarten som går utanför Drottningholm kan förvisso få till negativ 

följd att trafik och buller ökar, men det finns även en möjlighet att effekten blir den motsatta 

                                                           
11 Skogskyrkogården, Hansestaden Visby, Örlogsstaden Karlskrona, Södra Ölands odlingslandskap, 
Falun och Kopparbergslagen och Hälsingegårdarna. 
12 Drottningholm, Skogskyrkogården, Hansestaden Visby, Örlogsstaden Karlskrona och Höga kusten 
och Kvarkens skärgård. 
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och därmed positiv. En motorväg har fått en ny sträckning genom Hällristningsområdet i 

Tanum vilket har förändrat landskapet på ett positivt sätt och lett till att barriäreffekter och 

buller har minskat. 

 

Brott och stölder 

Fem världsarv13 markerar illegala aktiviteter som ytterligare en av de viktigaste negativa 

påverkansfaktorerna. Inbrott, skadegörelse, illegal brytning och skattjakt samt skador på 

byggnader förekommer. Detta hotar enligt några beskrivningar världsarvens autenticitet och 

OUV. De illegala aktiviteterna sker med en ökande frekvens och har signifikant påverkan på 

världsarven. Kapaciteten att möta faktorn varierar; Skogskyrkogården har till exempel hög 

kapacitet medan Södra Ölands odlingslandskap markerar att faktorns påverkan är 

katastrofal och kapaciteten att hantera den är låg. Grimeton radiostation skriver att 

världsarvets integritet är intakt men kan hotas av illegala aktiviteter. Metallstölder skulle 

även påverka sändningskapaciteten och därmed inkomstkällan. Försiktighetsåtgärder vidtas 

kontinuerligt av stiftelsens styrelse för att förhindra metallstölder, men åtgärderna kräver 

betydande investeringar i säkerhetssystem som inverkar så lite som möjligt på pågående 

publika aktiviteter. På Drottningholm har kameror och ett skyddsstaket satts upp och 

säkerhetspersonal har ständig uppsikt. Samarbete sker med polisen och militära vaktstyrkor. 

Skogskyrkogården har installerat uppdaterade säkerhetssystem och diskuterar med polisen 

hur stölder kan förhindras. Lokalbefolkningen på Södra Öland har en viktig roll när det gäller 

att vara uppmärksam på olaglig brytning av fossil i berggrunden och illegal användning av 

metallsökare. 

2.3. Behov: Säkrare finansiering, bättre övervakning och 

besökshantering samt förtydligade gränser 

Detta avsnitt undersöker vilka förvaltningsbehov som finns för världsarven. Den periodiska 

rapporteringen fokuserar på praktiska förvaltningsfrågor och syftar till att utvärdera 

effektiviteten av skydd, förvaltning och övervakning av fastigheterna och dess OUV. Birka 

och Hovgården har dock inte angett de viktigaste förvaltningsbehoven, och Engelsbergs 

bruk uppger att inga allvarliga förvaltningsbehov finns. Som mest har knappt hälften, sju 

världsarv, angett samma faktor. 

 

 

 

 

                                                           
13 Drottningholm, Skogskyrkogården, Södra Ölands odlingslandskap, Grimeton radiostation och Struves 
meridianbåge. 
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Finansiering 

Finansiering är ett avgörande behov för sju av världsarven14. Finansieringskällorna för Höga 

kusten och Kvarkens skärgård är inte säkra, och för att kunna genomföra världsarvs-

konventionen finns det ett behov av säker finansiering i ett långsiktigt perspektiv. 

Drottningholm skriver att de viktigaste aktörerna i världsarvet får statliga bidrag och att de 

kommer att påverkas av eventuella förändringar i anslaget. I Laponia måste 

ledningsorganisationen arbeta aktivt för att förbättra ekonomin för att uppnå målen i 

förvaltningsplanen. Förutsättningarna för förvaltning av Laponia är i allmänhet 

tillfredsställande med undantag för finansieringen. Det finns inget ekonomiskt utrymme för 

utveckling av världsarvet utan de medel som finns tillgängliga går till nödvändigt underhåll. 

Detta innebär inget akut problem men förutsättningarna skulle kunna vara bättre. 

 

Gammelstads kyrkstad och Grimeton radiostation markerar främjandearbete som viktigt. 

Gammelstads kyrkstad anger att de behöver skapa tydligare kopplingar mellan åtgärder i 

förvaltningsplanen och möjliga sätt att finansiera de olika verksamheterna. Finansieringen 

av Grimeton radiostation är beroende av marknadens efterfrågan på att hyra utrustning med 

radiosändare – en efterfrågan som minskar. Ingen offentlig finansiering finns i dag men är 

nödvändig för att kunna uppfylla åtagandena enligt världsarvskonventionen. Grimeton 

radiostation skriver också att den osäkra och otillräckliga finansieringen innebär att 

bemanningen inte är optimal, exempelvis kan inget pedagogiskt arbete mot skolor utföras, 

öppettiderna måste begränsas och utvecklingen mot allmänheten går långsamt. Birka och 

Hovgården tar upp frågan som en viktig framtida påverkansfaktor och förtydligar att resurser 

behöver säkras för vård och skötsel av världsarvet. Vidare uttrycker företrädarna för Birka 

och Hovgården att ett centralt anslag för världsarvens vård och skötsel skulle vara bättre än 

att som i dag behöva argumentera för att få del av de allmänna kulturmiljövårdsmedlen. 

 

Övervakning 

För lika många världsarv, sju st,15 är övervakning ett viktigt behov. Faktorn omfattar att 

indikatorer eller nyckeltal inte har definierats och att det pågår viss uppsikt över världsarvet 

men att den inte är planerad. Falun och Kopparbergslagen skriver att det är för komplicerat 

att definiera indikatorer för att mäta bevarandestatus i en så komplex världsarvsegendom 

och att ingen åtgärd planeras. Örlogsstaden Karlskrona menar att diskussionen om 

indikatorer har uppkommit i och med den periodiska rapporteringen. För att kunna definiera 

indikatorer behöver arbetet inom andra världsarvsområden studeras och Örlogsstaden 

                                                           
14 Drottningholm, Skogskyrkogården, Hällristningsområdet i Tanum, Gammelstads kyrkstad, Laponia, 
Höga kusten och Kvarkens skärgård och Grimeton radiostation. 

 
15 Drottningholm, Hällristningsområdet i Tanum, Gammelstads kyrkstad, Laponia, Örlogsstaden 
Karlskrona, Falun och Kopparbergslagen och Struves meridianbåge. 
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Karlskrona menar att arbetet med nyckeltal bör koordineras nationellt i samarbete med 

världsarvens intressenter. Gammelstads kyrkstad har däremot definierat relevanta 

indikatorer i arbetet med förvaltningsplanen för den kommande perioden. De har ett system 

för uppföljning av förvaltningen men det behöver förbättras. Hällristningsområdet i Tanum 

har gjort ett utkast till plan för övervakning. Struves meridianbåge skriver att viss 

övervakning sker men att den inte är planerad och att förbättringsåtgärder ska diskuteras. 

Laponia skriver att det inte finns någon specifik översyn av OUV men att översyn av miljön 

på en nationell basis sker inom gränserna för världsarvet. Drottningholm anger att detta är 

en fråga att se över i den kommande översynen av förvaltningsplanen. 

 

Gränser och buffertzoner 

I faktorn, som sex st16 har markerat, ingår att världsarvets gränser skulle kunna förbättras 

eller förtydligas och att gränserna och/eller buffertzonerna inte är tillräckligt kända. Den 

första aspekten kan till exempel handla om justering av kartor över världsarvsgränserna 

medan den andra handlar om att nå ut med information. Här skriver Falun och 

Kopparbergslagen att gränserna kommer att justeras. Däremot täcker världsarvet och 

buffertzonerna så stora ytor och påverkar så många invånare, markägare och andra att det 

inte är möjligt för alla att känna till gränserna och zonerna. Drottningholm har föreslagit en 

buffertzon och arbete pågår för att ta fram korrekta kartor. I Hansestaden Visbys 

världsarvsråd pågår diskussioner om gränserna och nya gränser är föreslagna. Dessa nya 

gränser är tänkta att öka OUV. Även Skogskyrkogården arbetar för att ändra gränserna och 

för att buffertzonerna ska definieras och utökas. I Örlogsstaden Karlskrona är frågorna 

inkluderade i arbetsplanen som gjordes 2013 och som innefattar förbättringar i 

riksintresseområdet, utbildningar på myndigheter och världsarvsambassadörer i 

lokalsamhället och bland företagare. Gammelstads kyrkstad gör bedömningen att gränserna 

och buffertzonen är kända hos alla berörda, men att det ändå är nödvändigt att arbeta aktivt 

för att öka kännedomen. 

 

Besökshantering 

För sex av världsarven17 markeras antingen att ingen aktiv hantering av besökare finns eller 

att viss hantering finns men kan förbättras. Drottningholm uppger att det inte finns några 

besöksstrategier. Södra Ölands odlingslandskap skriver att besökarnas användning av 

världsarvet inte hanteras aktivt, delvis för att världsarvet är så omfattande och komplext. En 

åtgärd som världsarvsrådet planerar är att utbilda certifierade guider och utveckla en hållbar 

turism, och det behövs också förbättrad statistik över turismen till Södra Ölands 

                                                           
16 Drottningholm, Gammelstads kyrkstad, Falun och Kopparbergslagen, Hansestaden Visby, 
Skogskyrkogården och Örlogsstaden Karlskrona. 
17 Drottningholm, Gammelstads kyrkstad, Laponia, Södra Ölands odlingslandskap, Struves 
meridianbåge och Hälsingegårdarna. 
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odlingslandskap. Laponia producerade riktlinjer för besökshantering under 2013-2014. Det 

är svårt att uppskatta antalet besökare i världsarvet, och en av anledningarna till det är att 

många besökare är vandrare som inte övernattar. Ledningsorganisationen ska även arbeta 

med att hitta en metod för att minska konflikter mellan olika intressenter, till exempel 

renskötare och besökare. Gammelstads kyrkstad kommer att klargöra ansvarsfördelningen 

mellan Luleå kommun och turistorganisationen Visit Luleå samt föra in frågor om 

turistattraktioner i förvaltningsplanen.  

 

Struves meridianbåge skriver att OUV bara delvis är relaterat till besök på platserna i 

världsarvet och att det inte finns någon avsikt att uppnå en hög nivå av besökare. Däremot 

skulle en mer aktiv marknadsföring och besök av yrkesverksamma som arbetar med 

mätteknik och kartor kunna utvecklas. Även gymnasieelever på tekniska program skulle 

kunna besöka Struves meridianbåge i större utsträckning. Ett närmare samarbete med 

kommuner och turistmyndigheter kan också utvecklas för en bättre besökshantering. 

Hälsingegårdarna planerar en övergripande turismstrategi och tre besökscenter samt en 

plan för hållbar utveckling. Under 2013 producerade en konservator skyddsrapporter för 

gårdarna där frågor som slitage och besökare behandlades. En förvaltningsplan för 

besöksanvändning producerades också för varje gård under 2013. Besöksavgifter samlas in 

sporadiskt och bidrar endast marginellt till förvaltningen av området. Birka och Hovgården 

menar att världsarvens behov kring besöksutveckling skulle behöva lyftas på nationell nivå. 

Många världsarv stöttar till exempel privata initiativ och är därför viktiga för besöksnäringen i 

Sverige. 

 

Utbildning, information och kännedom 

I faktorn, som fem världsarv18 har markerat, ingår att det inte finns något utbildnings- och 

informationsprogram eller att detta är begränsat, och att världsarvsstatusen inte har 

påverkat utbildning, information eller verksamhet för att öka kännedomen om världsarvet. 

Drottningholm skriver att frågan kommer att ses över i den kommande översynen av 

förvaltningsplanen. Höga kusten och Kvarkens skärgård kommer att starta olika projekt och 

arbeta för att få världsarvet att ingå i skolornas läroplaner. Hittills har arbetet skett i 

gränsöverskridande projekt mellan de två världsarvsområdena inom platsen med att utbilda 

lärare, beslutsfattare och lokalsamhället om världsarv, världsarvskonventionen och OUV. En 

grön infrastruktur med vägar och information om världsarvet och dess OUV finns men kan 

förbättras för att ge bättre service och upplevelser till besökare. Struves meridianbåge 

skriver att det kan vara svårt att förstå OUV och kärnan i Struves meridianbåge för den 

breda allmänheten. Därför behövs mer upplysningsverksamhet nationellt och internationellt. 

                                                           
18 Drottningholm, Laponia, Höga kusten och Kvarkens skärgård, Struves meridianbåge och 
Hälsingegårdarna. 
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Hälsingegårdarna anger att såväl utbildnings- och informationsprogram som 

världsarvsstatusens påverkan på utbildning med mera behöver utvecklas. Världsarvets 

forskningsprogram kommer att inkludera dessa frågor. Ett utbildningsprogram är planerat 

inom de kommande åren och det involverar regionala museer, skolor och kommuner. 

Eftersom världsarvet Hälsingegårdarna består av sju olika platser varierar villkoren. Det 

finns ännu inga världsarvsmuseer eller informationsbås. Infrastrukturen är relativt väl 

utvecklad men kollektivtrafiken är begränsad. Efter den periodiska rapporteringen har ett 

naturrum i Laponia färdigställts liksom informationscentra på flera platser, en webbplats har 

skapats och skyltar satts upp. 

2.4. Framtidens viktigaste faktor är ökat tryck på världsarven 

vad gäller exploatering och förändring 

Generellt sett har inga större förändringar skett sedan den periodiska rapporteringen 2013 

utan för majoriteten av världsarven är i stort sett samma negativa påverkansfaktorer aktuella 

i dag. Den faktor som flest (sju st) bedömer blir viktigast att hantera i framtiden för att värna 

världsarvens OUV är exploatering. Andra viktiga faktorer för flera av världsarven är vård och 

underhåll och klimatförändringar. 

 

Exploatering och utveckling 

I Örlogsstaden Karlskrona är exploateringstrycket relativt högt men det finns inget 

uppdaterat kulturmiljöprogram för staden. Det behövs ett utvecklat samarbete grundat i en 

samsyn kring vad ett levande världsarv innebär och hur ny- och utbyggnad kan ske 

samtidigt som världsarvets värden bibehålls. Hansestaden Visby är på samma sätt ett 

levande världsarv. En viktig fråga är hur Visby kan bevaras levande och skapa en hållbar 

turism. Under 2017-2018 kommer en ny kryssningskaj att byggas vilket kommer att påverka 

turistströmmarna och upplevelsen av världsarven och medföra nya behov i infrastrukturen. 

Ett stort hot inför framtiden är privatisering, utflyttning och gentrifiering med ökad andel 

säsongsboende. Exploateringen i Visby ökar och det är en utmaning att integrera 

världsarvsperspektivet i utvecklingen. Förståelse för världsarvet och dess gränser behöver 

öka. Även Skogskyrkogården påverkas av att exploateringstrycket ökar och det finns ett 

värde i att definiera vad som är viktigast för världsarvets integritet, vad som kan och inte kan 

göras i intilliggande områden. Falun och Kopparbergslagen beskriver att världsarvets 

identitet och historiska värden måste säkras och balanseras mot att staden växer. Även en 

eventuell etablering av vindkraftparker innebär ett hot. Kunskap och medvetenhet om 

världsarvet är bristande inom den kommunala organisationen i Falun vilket påverkar 

beslutsfattande.  
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För Drottningholm är en effekt av det pågående bygget av Förbifarten på kort sikt att 

tillgängligheten till området och upplevelsen av världsarvets miljö påverkas. På lång sikt är 

förhoppningen att trafiksituationen förbättras och att det blir lättare ta sig till slottsområdet. 

Den framtida trafikmängden efter att Förbifarten är klar är svårbedömd, men om 

trafikmängden ökar innebär det en negativ påverkan på världsarvet. Laponia behöver ta i 

beaktande vad som händer vid gränsen på den norska sidan och hur eventuell utveckling 

där som påverkar världsarvet kan hanteras. Struves meridianbåge tar också upp 

utvecklingen i det omkringliggande området. En radiomast eller ett vindkraftverk skulle till 

exempel kunna innebära en risk för världsarvets OUV. 

 

Vård och underhåll 

Vården av kulturhistorisk bebyggelse i Gammelstads kyrkstad är en viktig faktor framöver. 

Vården har ett nära samband med användandet. Även för Grimeton radiostation är 

underhåll avgörande i framtiden och underhållsplanen behöver uppdateras för att möta nya 

behov. Hällristningsområdet i Tanum tar upp vård av landskapet och hällristningarna och hur 

den framtida vården av hällristningarna ska organiseras. Skogskyrkogården behöver en 

vård- och underhållsplan och planen för återplantering behöver revideras. I Falun och 

Kopparbergslagen är brandsäkerhetsfrågor viktiga eftersom det finns tre trästadsdelar i 

Falun men ingen godtagbar planering för brandsäkerhet.  

 

Klimatförändringar 

Problemet med trädsjukdomar på Skogskyrkogården är alltmer alarmerande. Det går inte att 

med säkerhet veta att klimatförändringar är det som förorsakar trädsjukdomar men det är 

troligen en bidragande faktor. Klimatförändringar leder till märkbart förändrade årstider med 

till exempel blöta vintrar, vilket leder till stora vattenproblem i Gammelstads kyrkstad. I 

Laponia är klimatförändringar en viktig faktor som ger tydliga effekter, till exempel högre 

temperaturer, längre vårar, mer regn och ett mer instabilt klimat. Detta påverkar rennäringen 

(genom betesmarken) och den samiska kulturen. Avseende naturen blir isarna i världsarvet 

sämre och det växer upp mer ris och buskvegetation. Klimatförändringar är en ökande 

riskfaktor även för Grimeton radiostation som drabbas av problem med blåst och salt. 

 

Övriga faktorer 

Övriga faktorer som enligt ett fåtal beskrivningar kommer att vara viktiga framöver är att 

värna traditionella levnadssätt, öppna landskap och en säker finansiering. För 

Hälsingegårdarna är den sociala identiteten viktig. Vad händer vid generationsväxling och 

då bondgårdar blir turistattraktioner? En sårbarhet är att gårdarna är privata bostäder, och 

ett hot på sikt är avfolkning. Att maskinen hålls körbar i Grimeton radiostation är ett kriterium 

för världsarvet och att kunskapen är personberoende innebär en sårbarhet. Hur kan den 
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tekniska kompetens och systemkunskap som i dag finns främst hos äldre personer i 

världsarvets vänförening bevaras? För Gammelstads kyrkstad är det av stor vikt men också 

en svårighet att samtidigt utveckla och bibehålla det traditionella levnadssättet och 

användningen av kyrkstugorna. Falun och Kopparbergslagen, Hällristningsområdet i Tanum 

och Hälsingegårdarna beskriver vikten av att hålla landskapen och miljöerna öppna. För det 

första värdsarvet orsakas igenväxning av att gifter från industrin går ur marken, och för de 

två andra är förändring av odlingslandskapet genom jordbrukets och skogsbrukets 

utveckling en riskfaktor. För Grimeton radiostation finns en betydande risk att huvudparten 

av kundintäkterna de kommande åren försvinner på grund av att avtal går ut. Dessa intäkter 

möjliggör förvaltningen och utan dem skulle hela verksamheten kunna omkullkastas. Södra 

Ölands odlingslandskap anger att torka, som kan leda till problem med grundvattnet, är en 

av de viktigaste faktorerna att hantera i framtiden. För Hansestaden Visby framkom vid 

intervjun en ny påverkansfaktor i form av den militära hotbilden mot Gotland österifrån som 

på senare tid framträtt tydligare. Det är svårt att förutse vilka effekter den militära närvaron 

kommer att ha på världsarvet, och samordnaren poängterar vikten av att världsarv 

inkluderas i kris- och beredskapsplaner. 

 

Faktorer som inte är aktuella för majoriteten av världsarven i Sverige 

För majoriteten av världsarven i Sverige är följande påverkansfaktorer inte aktuella: väpnade 

hot och risker, militär övningsverksamhet, naturkatastrofer och utvinning av naturresurser. 

Det framgår inte hur dessa faktorer har identifierats, och ingen ytterligare undersökning har 

gjorts om till exempel världsarvens organisationer samråder med länsstyrelse och kommun 

och utgår ifrån deras risk- och sårbarhetsanalyser. Det skulle vara resurseffektivt och ge ett 

mer samstämmigt underlag att inte göra separata analyser för världsarven. Det är inte känt 

om och hur kommunerna tar hänsyn till världsarvens förutsättningar i nämnda analyser. 

Unesco skriver att befintlig nationell och lokal katastrofberedskap och svarsmekanismer 

oftast inte omfattar kulturarvkompetens, och även att många världsarv inte har någon 

fastställd policy, plan eller process för att hantera och minska riskerna i samband med 

potentiella katastrofer.19 Samarbeten mellan världsarv och kommuner i dessa frågor skulle 

därför både kunna underlätta världsarvens arbete med den periodiska rapporteringen och 

göra länsstyrelsernas och kommunernas riskplaner mer heltäckande. 

                                                           
19 http://whc.unesco.org/en/disaster-risk-reduction/, hämtad 2015-12-28. 

http://whc.unesco.org/en/disaster-risk-reduction/
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3. Slutsatser om nationella förutsättningar för att 

förvalta världsarven i Sverige 

En viktig utgångspunkt för förvaltningen av världsarven på ett nationellt plan är att dessa 

natur- och kulturarv utgör en avsevärt heterogen grupp. Olikheterna finns i geografiska, 

demografiska, ekonomiska, politiska och styrningsmässiga förhållanden. Detta är en trolig 

anledning till de variationer som finns avseende de viktigaste påverkansfaktorerna och 

utvecklingsområdena. Det finns ingen faktor i de periodiska rapporterna som samtliga 

världsarv har markerat utan det är som mest omkring hälften av världsarven som har 

markerat samma faktor. De gemensamma förutsättningar som har identifierats återfinns 

med andra ord hos en relativt svag majoritet. 

 

Det är värt att ha i åtanke att världsarvens olikheter är värdefulla och berikande och att det 

är deras unika särdrag som ligger till grund för världsarvsstatusen. Olikheterna är inte något 

negativt, men i fråga om de nationella möjligheterna att förvalta gruppen av världsarv kan en 

konsekvens av skillnaderna bli att det är svårt att förbättra det generella läget då insatser 

kommer att påverka världsarven olika. 

 

De största utmaningarna och hoten finns i form av klimatförändringar, en minskad värdering 

och användning av världsarven och exploatering. Exploatering uppges av ett flertal som den 

viktigaste faktorn att hantera i framtiden. Utvecklingsbehov finns främst inom områdena 

finansiering, övervakning, besökshantering och förtydligade gränser. Förutsättningarna för 

världsarven påverkas positivt genom att förvaltningsstrukturer och befintlig lagstiftning 

upplevs fungera väl för många. 

 

Faktorerna behöver mötas på olika sätt beroende på om de uppkommer utanför världsarven 

eller handlar om inre och avgränsade förhållanden med begränsad påverkan. I fråga om 

klimatförändringar, som är en yttre faktor och svår att påverka, bör fokus riktas mot 

förebyggande bevarandeinsatser. 

 

En motsättning är att ett flertal av världsarvens företrädare svarar att lagar fungerar bra när 

exploatering samtidigt är ett av de största hoten. En möjlig positiv utveckling i frågan är att 

fortsatt stärka förvaltningsorganisationernas sammansättning och samverkan och därmed 

och bidra till att möta exploateringsfrågan med samlad kraft. Även bättre övervakning och 

besökshantering kan utvecklas inifrån förvaltningsorganisationerna, gärna med stöd av goda 

exempel. Endast för fyra världsarv beskrivs den positiva faktorn att medvetenhet och 

kunskap om världsarv ökar såväl i samhället i stort som bland beslutsfattare. För flera andra 
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är faktorn en utmaning. Det är en viktig faktor att arbeta vidare med då det kan vara en 

förutsättning för framgångsrik samverkan som i sin tur påverkar arbetets genomslag.  

 

Slutsatserna kan sammanfattas i punktform:  

 

 Det finns stora skillnader i förvaltningsförutsättningar mellan världsarven. Ingen 

faktor är gemensam för samtliga medan vissa faktorer är avgörande för enstaka. 

Gemensamma förutsättningar finns för omkring hälften av världsarven. 

 

 Skillnaderna leder till att insatser kommer att få olika effekter och det blir en 

utmaning att från nationell nivå stärka förutsättningarna för världsarven. 

 

 Det finns viktiga grundläggande positiva påverkansfaktorer i form av välfungerand

förvaltningsråd och förvaltningsplaner samt det skydd som lagstiftningen ger. 

Dessa faktorer kan stärkas och användas mer för att möta de negativa faktorer 

som finns kopplat till klimat, värdering och användning samt exploatering. 

e 

5. Det fortsatta arbetet 

5.1. Resultatet bedöms vara aktuellt, giltigt och användbart 

Som primärmaterial för analysen av de nationella förutsättningarna för att förvalta 

världsarven i Sverige har de periodiska rapporterna använts. Omkring hälften upplever att 

enkäten från Unesco är svår att besvara och att vissa av frågorna inte är applicerbara på 

förhållanden i Sverige. Materialet från de periodiska rapporterna är något ojämnt och svårt 

att jämföra. Rapporterna är i olika hög grad genomarbetade och tydliga, till exempel varierar 

antalet specificerande kommentarer och vissa svar är utförliga och resonerande medan 

andra är kortfattade. Sammanställningen av enkätsvaren är delvis datorgenererad och 

erfarenheten har visat att systemet är sårbart. Om faktorer markeras på fel sätt i en tabell 

kan det leda till att senare sammanställningar och skattningsskalor inte blir kompletta. Dessa 

förhållanden gör materialet svårhanterligt och otydligheterna ökar risken för feltolkningar. 

 

Intervjumetoden användes för att minimera risken för feltolkningar av de periodiska 

rapporterna genom att inhämta mer ingående information om svaren. Majoriteten av de 

tillfrågade världsarvssamordnarna upplever att den sammanställning av svaren som 

skickades ut som underlag inför de kompletterande intervjuerna gav en relevant bild av 

förutsättningarna för världsarvet. Hänsyn får som alltid tas till att informanterna har olika 

utgångspunkter och erfarenheter och att detta påverkar intervjusvaren. Intervjuerna hade 
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även till syfte att uppdatera uppgifterna från 2013 och bedömningen är att den information 

som samlades in har bidragit till att analysens resultat är aktuellt och relevant. 

 

En fråga som det finns anledning att undersöka vidare är hur samverkan mellan världsarven 

stärkas. Riksantikvarieämbetet bör kunna stötta samverkan genom att utveckla arbetet med 

Periodic Reporting. 

5.2 Arbetet med den periodiska rapporteringen kan utvecklas 

Liknande resultat från världsarv i övriga europeiska länder 

När de resultaten från den svenska periodiska rapporteringen jämförs med en 

sammanställning av resultaten från världsarven i Europa, står det tydligt att majoriteten av 

världsarven i Sverige har liknande förutsättningar och behov som genomsnittet. De 

viktigaste faktorgrupperna som påverkar världsarven i Europa är enligt den europeiska 

sammanställningen bebyggd miljö (bostäder/transport), turism/besökare/fritidsaktiviteter och 

klimatrelaterade faktorer (luftfuktighet, naturkatastrofer).20 Även förändringar i samhället och 

värderingen av natur- och kulturarv, liksom avsiktlig förstörelse av kulturarv, redovisas som 

aktuella och/eller potentiella hot i ett stort antal världsarv. Ofta nämns behov av att stärka 

beredskap för att hantera hot i samband med klimatförändringar och riskhantering i 

allmänhet. Mer vägledning om dessa frågor behövs för världsarvsförvaltningen, och de 

påverkansfaktorer som har sitt ursprung utanför gränserna kräver enligt samma rapport 

närmare uppmärksamhet och övervakning. Bristen på effektiva övervakningsmekanismer är 

en gemensam angelägenhet i hela Europa, men bara hälften av världsarven rapporterar att 

de har tillräckliga övervakningsprogram med indikatorer som är relevanta för förvaltningen. 

Eftersom dessa frågor är angelägna för ett stort antal världsarv i Europa bör förutsättningar 

finnas för gemensamma insatser och erfarenhetsutbyte. 

 

Inför nästa periodiska rapportering 

I den periodiska rapporteringen handlar en fråga om vilket stöd som Riksantikvarieämbetet 

har erbjudit i arbetet med rapporteringen. Här svarar de flesta att stödet har varit bra (nio st) 

eller mycket bra (fyra st). I arbetet med sammanställningen fanns behovet att komplettera 

svarsmaterialet med intervjuer eftersom det är svårt att dra slutsatser enbart från de 

periodiska rapporterna. Under intervjuerna uttryckte ett flertal av kontaktpersonerna att det 

är värdefullt att Riksantikvarieämbetet sammanställer och presenterar resultaten från den 

periodiska rapporteringen. På så sätt kan de ta del av varandras svar och se exempel på 

                                                           
20 Final Report on the Results of the Second Cycle of the Periodic Reporting Exercise for the European 
Region and Action Plan, s. 6. 
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åtgärder vid de olika världsarven. Detta är positiva inspel som bör öka incitamenten för att 

utveckla genomförande och uppföljning av Periodic Reporting.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 

1. Hur uppfattar ni den bifogade sammanställningen av Periodic Reports? Anser ni att 

den ger en rättvisande bild av världsarvets förutsättningar för att värna OUV? 

 

2. Vilka är de viktigaste förändringarna som har skett för världsarvet sedan PR-

enkäten besvarades 2013? Finns t.ex. nya påverkansfaktorer eller behov, eller 

skulle ni vikta faktorerna annorlunda i dag? 

 

3. Vilka faktorer bedömer ni kommer att bli viktigast att hantera i framtiden för att 

värna världsarvets OUV? 

 

4. Vill ni lyfta något som har förbättrats i förvaltningen av världsarvet? Hur kan de 

positiva påverkansfaktorerna stärkas och av vem/vilka? 

 

5. Hur är förvaltningsrådet för ert världsarv sammansatt? Är alla relevanta aktörer 

representerade? 

 

6. Stödjer befintlig lagstiftning (t.ex. kulturmiljölagen, plan- och bygglagen och 

miljöbalken) upprätthållandet av världsarvets OUV? På vilket sätt gör den det/gör 

den inte det? 

 

7. Räknas antalet besökare till världsarvet? Finns besöksstatistik? 

 

8. Finns någon övrig information ni vill föra fram? 


