
Nätverket Svenska kulturlandskap 
 

VÄLKOMMEN TILL  

ÅRETS NÄTVERKSTRÄFF! 
8 - 9 oktober 2014 

Åsens by och Högarps by i Jönköpings län 

Konferensdag onsdag 8 oktober i Åsens by 

Nytt för i år är att vi första dagen, i Åsens by, samlar såväl praktiskt aktiva bru-

kare som kulturreservatshandläggare och andra personer vid myndigheter. Mer 

kontakt och samtal mellan de som håller i uppdragen och de som genomför dem 

har efterfrågats. Det blir självklart också goda tillfällen att titta på marker och 

mötas kring skötselfrågor och mycket annat. På programmet: 

 Vad vill den statliga kulturmiljövården? Övergripande mål och strate-

gier. Irene Oskarsson, riksdagen; Lars Amreus, Riksantikvarieämbetet. 

 Kulturreservaten idag, en överblick. Fabian Mebus, Riksantikvarieäm-

betet. 

 Hur är det att arbeta med praktisk landskapsvård i kulturreservat? 

Anneli Persson, Åsens by; Michaël Michaëlsson, Linnés Råshult & 
Högarps by. 

 Hur är det att arbeta som kulturreservatshandläggare vid länsstyrel-

sen? Åsa Thorsell, lst Jönköping; Mattias Schönbeck, lst Östergötland. 
 

 
Temadag för praktiskt arbete torsdag 9 oktober i Högarps by 

Andra dagen besöker vi Högarps by och då blir det ännu mer fokus på praktisk 

verklighet och frågor kring det. På programmet: 

 Presentation av Högarps by. Michaël Michaëlsson, P-O Högstedt och 

Åsa Thorsell. 

 Fältvandringar och diskussioner. 

 Sammanfattande diskussion. 

 Aktuella frågor kring nätverket svenska kulturlandskap. 

Högarps by 

Har du frågor, synpunkter och förslag? 

Hör av dig till nätverkets samordnare Hjalmar Croneborg via e-postadress 

landskapskoordinator@conservation.gu.se. 

Anmäl dig här! 
…sista anmälningsdag är 5 september. 

Om du inte har tillgång till internet så kan 

du istället anmäla dig genom att ringa före-

taget Meetagain på tel. 08-664 58 00. 

Vad vill våra uppdragsgivare 
- och hur går det att genomföra? 

Mer information om Högarps by och Åsens 

by: 

www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/

samhallsplanering-och-kulturmiljo/

kulturreservat/Pages/Hogarps_by.aspx 

www.asensby.com 

Åsens by 

Välkommen! 
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NÄTVERKET SVENSKA KULTURLANDSKAP 

Nätverket fungerar som en kontaktyta för människor som praktiskt arbetar i kulturreservat eller motsvarande 

miljöer, t.ex. musei-jordbruk, naturreservat med höga kulturvärden eller privata jordbruk som i huvudsak 

drivs i historiska landskap. Nätverket möjliggör kunskapsutbyte mellan människor som verkar i dessa miljöer, 

ger ett forum för diskussion och ska även kunna fungera som stöd för människor både i befintliga och i bli-

vande kulturreservat. Via nätverket kan kontakten och kommunikationen mellan myndigheter, forskare och 

praktiska utförare underlättas. Nätverket som bildades 2010 stöds av Riksantikvarieämbetet och Hantverksla-

boratoriet. Läs mer om nätverket och dokumentationen från tidigare konferenser på nätverkets webbsida 

svenskakulturlandskap.wordpress.com/ och även på raa.se och craftlab.gu.se. 

HANTVERKSLABORATORIET 

Hantverkslaboratoriet är ett centrum för kulturmiljöns hantverk, med Göteborgs universitet som huvudman. 

Verksamheten har initierats i samarbete med bland andra Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan, Sveriges 

Hembygdsförbund och Statens Fastighetsverk. 

Hantverkslaboratoriets uppdrag är dels att dokumentera och säkra hotade hantverkskunskaper inom områ-

dena landskapsvård, historisk trädgård och bygghantverk, dels att initiera uppföljning, forskning och utveckl-

ingsarbete i kulturmiljövårdens praktik med inriktning mot hantverkliga problem och frågeställningar. 

Läs mer om oss på craftlab.gu.se. 
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