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Sammanfattning 

Projektet Kvalitetssäkring Skog och historia är ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet som planeras löpa över fem år. 2014 var projektets tredje år. Totalt 

granskades ca 7500 lämningar till en kostnad av 8 miljoner kr, vilket var hela den avsatta summan.  

Kostnaden per granskat objekt beräknades i projektplanen till 1000 kr. Denna summa överskreds i 

flertalet av länen 2012, då genomsnittskostnaden var 1348 kr/objekt. 2013 års kvalitetssäkringsinsats 

uppvisade en klar förbättring med en genomsnittlig kostnad på 946 kr. Under 2014 steg kostnaden 

igen till 1056 kr. Skillnaderna mellan länen har sedan projektet första år varit stora och är det 

fortfarande. År 2014 varierade de mellan 644 kr (Västernorrlands län) till 2920 kr (Jämtlands län) per 

objekt.  

7600 kvalitetssäkrade lämningar 2014 innebär en sänkning mot 2013 då 7700 lämningar 
kvalitetssäkrades till en kostnad av 7,4 miljoner. En anledning till den försämrade effektiviteten kan 
vara den nya Kulturmiljölagen (1988:950) som trädde i kraft 1 januari 2014. Lagändringen innebär att 
den antikvariska bedömningen av vissa lämningar tar längre tid. Detta förväntas plana ut under 2015 
då inventerarna hittat arbetssätt som svarar mot den nya lagen, men till viss del kommer processen 
oundvikligt att ta längre tid. Detta är en bidragande orsak till att det ursprungliga projektmålet inte 
kommer att kunna uppnås och således behöver korrigeras. 
 
2014 års kvalitetssäkringsarbete innebar en sänkning av produktiviteten. Anledningar kan vara 
fältseminariet, som drog en del resurser och lagändringen som medförde att kvalitetssäkringen av 
vissa objekt tog längre tid. Positivt är att medlen förbrukats, vilket tyder på att de 
kompetensförsörjningsproblem som projektet brottats med sina två första år kan vara på väg att 
lösas. Kostnaden per granskat objekt varierar fortfarande, men framför allt märks Jämtland där 
kostnaden överstiger 2000 kr/objekt. Så är även fallet i Östergötland, vilket finner sin förklaring i att 
länet stod värd för 2014 års fältseminarum.  
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Inledning 

Med syfte att kvalitetssäkra 45 000 registreringar från inventeringarna inom Skog och historia 

genomför Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ett gemensamt femårigt projekt. 2014 var 

projektets tredje år. 

 

 

Figur 1. Traditionen från arbetsmarknadsprojektet Skog och historia att hålla ett fältseminarium återupptogs inom 

kvalitetssäkringsprojektet 2014. Fältövningarna fokuserade på antikvarisk bedömning – extra aktuellt med tanke på lagändringen som 

trädde i kraft 2014. Diskussionerna var livliga. Foto: Rikard Sohlenius, RAÄ 

På nationell nivå leds projektet av en styrgrupp bestående av avdelningscheferna på 

Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöavdelning och Skogsstyrelsens Skogsavdelning. Kopplat till 

styrgruppen finns en arbetsgrupp med representanter från båda myndigheterna. Arbetsgruppen 

sätter ramarna för kvalitetssäkringen genom att föreslå den årliga fördelningen av resurser, planera 

seminarier och utbildningar samt genom en årlig uppföljning. Till projektet finns även en 

referensgrupp kopplad med representanter från Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och länsmuseerna.  

Det praktiska kvalitetssäkringsarbetet utförs vid Skogsstyrelsen, länsstyrelser och länsmuseer och i 

vissa fall av privata arkeologiska firmor.  

Med kvalitetssäkring menas här kontroll, granskning och registrering i Riksantikvarieämbetets 

fornminnesinformationssystem (FMIS) samt uppdatering i Skogsstyrelsens digitala Skog och historia 

databas. 

Projektet pågår 2012-2016 och beräknas kosta 8 miljoner per år. Skogsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet delar kostnaden lika och bidrar därmed med 4 miljoner var. Skogsstyrelsens 

finansiering sker via ramanslaget och Riksantikvarieämbetets via kulturmiljövårdsanslaget, vilket 
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myndigheten årligen fördelar till länsstyrelserna. Se även projektplanen och det ursprungliga 

fördenlingsförslaget (bilaga 1 - 2). 

Denna rapport redovisar resultatet från 2014 års verksamhet, vilket jämförs med 2012 och 2013. De 

siffror som presenteras bygger dels på uppgifter som kommit in från utförarna, dels på automatiska 

och halvautomatiska körningar i ekonomisystem och i FMIS. 

Fördelning och förbrukning av medel 
 

Län 
Medeltill- 

delning 2014 
KMV-bidrag SKS 

Förbrukat 
2014 

Antal dagar Kostnad per dag 

Stockholm 0 0 0 0 0 0 

Uppsala 500 0 500 500 110 4545 

Södermanland 0 0 0 0 0 0 

Östergötland 850 200 650 850 177 4802 

Jönköping 400 400 0 400 66 6061 

Kronoberg 0 0 0 0 0 0 

Kalmar 0 0 0 0 0 0 

Gotland 0 0 0 0 0 0 

Blekinge 0 0 0 0 0 0 

Skåne 1050 700 350 1050 270 3889 

Halland 0 0 0 0 0 0 

Västra Götaland 700 200 500 700 148 4730 

Värmland 1 200 500 700 1 200 254 4724 

Örebro 866 500 366 866 163 5313 

Västmanland 0 0 0 0 0 0 

Dalarna 384 350 34 384 91 4220 

Gävleborg 600 600 0 600 147 4082 

Västernorrland 250 250 0 250 124 2016 

Jämtland 400 0 400 400 88 4545 

Västerbotten 800 300 500 800 196 4082 

Norrbotten 0 0 0 0 0 0 

Summa 8 000 4 000 4 000 8000 1834 4362
1
 

 

Tabell 1. Fördelning och förbrukning av medel, samt dagverkskostnaden per län. Där förbrukade medel avviker från tilldelade (bilaga 2) har 

Skogsstyrelsen gjort omfördelningar under året. De blåmarkerade länen fick ingen tilldelning under 2014. 

Den delade finansieringen av kvalitetssäkringen mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ska 

ses i ett nationellt perspektiv och inte på regional eller länsnivå, där istället olika förutsättningar vad 

gäller placering av kompetens styrt fördelningen. Skogsstyrelsens medel har under de tre projektåren 

främst gått till den egna organisationen och då till de distrikt där det fanns personal som kunde 

utföra kvalitetssäkringen. Kulturmiljövårdsanslaget fördelades i första hand till övriga län. För län 

med hög andel poster att kvalitetssäkra förekom dubbelfinansiering där båda myndigheterna avsatte 

medel. Den totala andelen medel som under 2014 tilldelades varje län varierade från 250 tkr för 

                                                           
1 Avser genomsnittskostnad per dag.  
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Västernorrland till 1200 tkr för Värmland. Denna variation var till största delen styrd av hur många 

poster som återstod att kvalitetssäkra i respektive län.  

Det praktiska kvalitetssäkringsarbetet utfördes under 2014 av Skogsstyrelsen, länsmuseer och 

länsstyrelser. Samtliga av de 8 miljoner avsatta kronorna förbrukades. Vissa omfördelningar gjordes 

mellan Skogsstyrelsens distrikt under pågående säsong (tabell X). Anledningarna till dessa 

omfördelningarna var kompetensförsörjningen på respektive distrikt,  möjligheten att använda sig av 

medlen samt de fördyrande omständigheterna i samband med fältseminariet.  

I projektets inledning uppskattades kostnaden per kvalitetssäkrad post till ca 1000 kr. År 2013 

uppnåddes detta mål (946 kr). 2014 års resultat är något sämre – 1056 kr. Möjliga förklaringar till 

detta är att lagändringen som trädde i kraft 2014 har medfört att det tar längre tid att göra en 

korrekt antikvarisk bedömning av vissa objekt. Vidare arrangerades år 2014 för första gången under 

kvalitetssäkringsprojektet ett fältseminarium. Den lokala arbetsgruppen använde, i enhetlighet med 

beslut från projektledningen, kvalitetssäkringsmedel till att arrangera seminariet, vilket naturligtvis 

ledde till att kostnaden per kvalitetssäkrad post i det aktuella länet (Östergötland) steg markant.  

I Skogsstyrelsens fördelning av medel till Västra Götaland har en viss del enligt överenskommelse 

använts till arbete i arbetsguppen, vilket  ledde till något ökad kostnad per objekt.  

 

 

Figur 2: Förbrukningen av medel under projektets första tre år nedbruten på länsnivå.  

Dagsverkskostnaden varierar kraftigt mellan olika län från ca 2000 kr i Västernorrland till strax över 

6000 kr i Jönköping oavsett finansieringskälla. Verksamheten i båda dessa län finansieras helt med 

KMV-anlslaget. Skillnaden kan bero på att vissa länsmuseer ser kvalitetssäkringsarbetet som en del 

av sitt samhällsuppdrag, medan andra använder konsulttaxan, vilken kräver full kostnadstäckning.   
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Dagsverkskostnaden för Skogsstyrelsens arbete med kvalitetssäkringen är 4700 kr. Endast två län 

(Uppsala och Jämtland) finanserade sin kvalitetssäkring enbart via Skogsstyrelsen år 2014.  

Granskade objekt 

 

Län 
Verkliga 

lämningar 
Utgått 

Andel 
som 

utgått 

Totalt 
antal 

objekt 

Kostnad 
per 

objekt 
Fältgranskade 

Byråmässigt 
granskade 

Andel 
byrå-

mässig 
granskning 

Stockholm 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Uppsala 567 110 16,2% 677 739 248 319 52,6% 

Södermanland 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Östergötland 258 108 29,5% 366 2322 258 0 0,0% 

Jönköping 366 105 22,2% 471 849 310 56 15,3% 

Kronoberg 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Kalmar 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Gotland 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Blekinge 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Skåne 646 156 19,4% 802 1309 646 0 0,0% 

Halland 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Västra Götaland 271 467 63,2% 738 949 271 0 0,0% 

Värmland 722 327 31,1% 1049 1144 710 12 1,6% 

Örebro 795 167 17,3% 962 900 530 265 33% 

Västmanland 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

Dalarna 327 61 18,6% 388 990 97 230 70,3% 

Gävleborg 368 312 45,8% 680 882 368 0 0,0% 

Västernorrland 355 33 8,5% 388 644 354 1 0,2% 

Jämtland 67 70 51,0% 137 2920 62 5 7,4% 

Västerbotten 343 578 62,7% 921 869 268 75 21,8% 

Norrbotten 0 0 0% 0 0 0 0 0% 

För hela landet 5085 2494 32,9% 7579 1056 4122 963 18,9% 

 

Tabell 2.Visar antal granskade Skog och historia-nummer  fördelade på län, hur många objekt som utgått, kostnaden per objekt och i vilket 

sammanhang granskningen skett. 

Under 2014 granskades drygt 7500 objekt för registrering i FMIS. Dessa resulterade i drygt 5000 

verkliga lämningar (d v s lämningar som ska registeras/är registerade i FMIS). Antalet objekt varierar 

mellan länen, där Värmland granskade över tusen och Jämtland 137. Anledningen till variationen 

beror på flera saker. För det första har summan fördelade medel varierat mellan länen, för det andra 

har skiftande dagsverkskostnader påverkat utfallet. I en del fall har även granskat material från 

tidigare år registrerats under 2014. Ytterligare en orsak till skillnad i dagsverkskostnad härör från att 

personal som ej varit färdigexaminerade granskare och registrerare utfört delar av arbetet. Det har 

inneburit att minst två personer varit inblandade i granskningen i till exempel Jämtland.  
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Figur 3. Jämförelse av kostnadsförändringen mellan 2012, 2013 och 2014. Genomsnittet per län tar ingen hänsyn till antalet granskade 

objekt i länet. Genomsnittet per objekt är beräknat på det totala antalet objekt utan hänsyn till den geografiska spridningen.  

Genomsnittskostnaden per län ger ett grovt mått på effektiviteten på länsnivå (fig 3). Att alla län ska 

ha samma genomsnittskostnad är inte rimligt beroende på topografiska och geografiska olikheter 

samt lämningarnas olika komplexitet. Underlagsmaterialets kvalitet varierar också. Vidare kan ett 

större antal lämningar, om detta innebär mer sammanhållet arbete med möjlighet till kontiniutet, ge 

en lägre kostnad. 

Under 2012 var skillnaderna mycket stora. Resultatet från projektets andra år visade på en positiv 

utveckling där kostnaden mellan länen planade ut. Under 2014 steg kostnaden per lämning något, 

vilket som ovan nämnts till stor del kan bero på lagändringen. Förhållandet mellan det högsta och 

lägsta genomsnittspriset är ungefär detsamma som 2013. Lägsta pris utgör 22 respektive 24 % av det 

högsta.  

Andelen byråmässig granskning varierade under 2014 mellan länen från 0 %  i Gävleborg, Skåne, 

Västra Götaland och Östergötland till 70 % i Dalarna,  53 %  i Uppsala och 33 % i Örebro.  

Anledningarna till hög andel byråmässig granskning kan vara varierande. I Dalarna och Örebro många 

lämningar fältgranskats för flera år sedan men först nu förts in i FMIS. Därför har de räknats som 

byråmässig granskning. Anledningarna till förfarandet kan vara flera, exempelvis att datum från den 

tidigare granskningen saknas. I Uppsala har okomplicerade lämningar, t e x kolbottnar, byrågranskats 

mot bakgrund om kännedom om att kvaliteten på de ursprungliga registeringarna varit bra. Det har 

tidigare konstaterats att det är svårt att dra en skarp linje mellan acceptabel och ej acceptabel andel 

byråmässig granskning, men att en andel över 10 % särskilt bör motiveras (Riksantikvarieämbetet & 

Skogsstyrelsen 2013:6).  
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Kvalitetssäkring av Skog och historiadatabasen och registrering i FMIS 

 

Län FMIS 

Registrering Granskning 

Uppsala 500 462 

Östergötland 247 243 

Jönköping 243 198 

Skåne 763 645 

Västra Götaland 200 251 

Värmland 460 194 

Örebro 261 286 

Dalarna 330 108 

Gävleborg 319 316 

Västernorrland 199 27 

Jämtland 103 57 

Västerbotten 132 117 

Summa 3757 2904 

Tabell 3. Granskning och registrering i FMIS, antal RAÄ-nr. Analysen av FMIS bygger på ett datauttag från 2015-03-26. 

När ett objekt registreras i FMIS anges både granskningsdatum för fältbesök och registreringsdatum 

då digitaliseringen skedde i databasen. Under 2014 registrerades ca 3700 RAÄ-nummer från Skog och 

historia i FMIS, men endast ca 2900 objekt granskades under året. Det beror på att digitaliseringen i 

FMIS vanligen sker under vinterhalvåret nästföljande år och alla objekt som granskats under året har 

inte blivit införda när uttankningen gjordes. I merparten av länen överstiger antalet registrerade 

objekt antalet granskade. Detta kan bero på att äldre granskat material har varit oregistrerat och nu 

registrerats i en samlad insats.   

I sammanhanget är det också viktigt att påpeka att ett RAÄ-nr kan motsvara flera Skog och historia-

registreringar. Flera objekt kan nämligen vid granskningen slås samman till ett större område, det vill 

säga till ett RAÄ-nr, men även det omvända, d v s att ett SoH nummer vid granskning blir flera RAÄ-

nummer. 

I kvalitetssäkringen ingår även att Skogsstyrelsens Skog och Historia databas skall uppdateras. Detta 

skedde under 2014 på lite olika sätt eftersom de flesta externa (utanför Skogsstyrelsen) inte själva 

har möjlighet att uppdatera. Därför har till viss del Skogsstyrelsens tilldelade medel använts till att 

sköta denna uppdatering.  
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Tid i fält och på kontor 
 

Län 
För- och 

efterarbete 
Fält 

Andel 
fältdagar 

Seminarier/ 
möten 

Stockholm 0 0 0% 0 

Uppsala 10 95 90,5% 5 

Södermanland 0 0 0% 0 

Östergötland 44 45 50,6% 88 

Jönköping 17 39 69,6% 10 

Kronoberg 0 0 0% 0 

Kalmar 0 0 0% 0 

Gotland 0 0 0% 0 

Blekinge 0 0 0% 0 

Skåne 70 190 73,1% 10 

Halland 0 0 0% 0 

Västra Götaland 59 73 55,3% 16 

Värmland 150 89 37,2% 15 

Örebro 80 78 49,3% 5 

Västmanland 0 0 0% 0 

Dalarna 55 21 27,6% 15 

Gävleborg 55 85 60,7% 7 

Västernorrland 57 67 54,0% 0 

Jämtland 48 31 39,2% 9 

Västerbotten 114 66 36,7% 16 

Norrbotten 0 0 0% 0 

Summa 759 879 53,7 196 

Tabell 4. Visar arbetstiden för granskningen fördelat mellan fält och kontor.  

Under 2014 användes mer än 1600 dagar till granskning, varav drygt hälften utgjordes av fältarbete. 

Liksom föregående år finns det stora skillnader mellan länen. År 2014 hade Uppsala, Skåne och 

Jönköping högst andel fältdagar (2013 var det Jönköping, Skåne, Gävleborg och Västernorrland) . Vid 

projektstarten uppskattades det rimliga förhållandena mellan fält- och kontorsarbete till 80 – 20%. 

Detta har på erfarenhetsgrund reviderats till 70 – 30%. År 2014 uppnår Uppsala (90,5 % fälttid) och 

Skåne (73,1 %) denna gräns, medan Jönköping tangerar den (69,6 %) och Gävleborg (60,7 %) är nära. 

Längst ifrån bedömningen ligger Dalarna (27,6 %). Det sistnämnda är ett exempel på ett län där äldre 

granskat material har förts in i FMIS inom kvalitetssäkringsprojektet, vilket leder till hög andel 

kontorsarbete. Mycket stora skillnader kan även bero på skiftande rutiner i hur tiden bokförs.  

Seminarier 

Ett fältseminarium arrangerades. Under arbetsmarknadsprojektet Skog och historia var dessa möten 

återkommande och ett bra tillfälle för de som var verksamma inom projektet att träffas och utbyta 
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erfarenheter. Fältseminariet 2014 var det första inom kvalitetsgranskningsprojektet. Mötet hölls 27 – 

29 augusti i Linköping. Arrangörer var den nationella arbetsgruppen och en på plats formad 

arbetsgrupp som bestod av representanter från länsstyrelsen i Östergötland, Östergötlands 

länsmuseum och Skogsstyrelsen Östergötlands distrikt. Seminariets tema var ”Antikvarisk 

bedömning”. Föreläsningar hölls av representanter från länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, länsmuseet 

och Riksantikvarieämbetet. Seminariet öppnades av Riksantikvarieämbetets och Skogsstyrelsens 

generaldirektörer och länsmuseichefen.  

Målgruppen för seminariet var personer med direkt inblandning i kvalitetssäkringsprojektet, 

länsstyrelser, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, uppdragsarkeologer och museianställda. 

Samtliga dessa grupper representerades. Sammanlagt deltog 68 personer.  

Styr- och referensgruppsmöten 

Styrgruppen bestod av avdelningscheferna Johan Eriksson (Skogsstyrelsen) och Qaisar Mahmood 

(Riksantikvarieämbetet). Styrgruppsmöte genomfördes 2014-10-21 (bilaga 3).  

I referensgruppen 2013 ingick: Anders Hansson (Jamtli), Olof Hermelin (Östergötlands länsmuseum), 
Mats Holm (Skogsstyrelsen Östergötland), Lars Jacobzon (länsstyrelsen Västra Götaland), Hans 
Källsmyr (Skogsstyrelsen Västra Värmland), Pär Larsson (Skogsstyrelsen Region Mitt) och Katrine 
Nygren (länsstyrelsen Västerbotten). 

 

Under 2014 har ett möte med referensgruppen genomförts, den 19 november i Stockholm (bilaga 4).  

Arbetsgruppen 

Arbetsgruppen hade initialt samma sammansättning som år 2013: Antonia Baumert 

(Riksantikvarieämbetet), Göran Lundh (Skogsstyrelsen), Thomas Risan (Riksantikvarieämbetet), 

Rikard Sohlenius (Riksantikvarieämbetet - projektledare) och Cecilia Ulfhielm (Skogsstyrelsen). Under 

året genomfördes förändringar genom att Catrin Sandberg (Skogsstyrelsen) återkom från 

föräldraledighet och därmed ersatte Göran Lundh. Rikard Sohlenius och Cecilia Ulfhielm fick andra 

arbetsuppgifter och lämnade projektet. De ersattes av Inger Sandström (Skogsstyrelsen) och Anneli 

Sundkvist (Riksantikvarieämbetet). 

Fältseminariet i Östergötland låg i fokus för gruppens arbete under årets första del. Problemet med 

bristen på godkända registrerare/granskare och hur detta kan lösas var också något som arbetet 

kretsade runt, i likhet med 2013. Efter halvårsskiftet innebar förändringarna i arbetsgruppen att viss 

mötestid gick åt till att finna arbetssätt för den nya konstellationen. Under denna tid var praktiska 

uppgifter som organisation av referensgruppsmöte och författande av rapporten över 2013 års 

kvalitetssäkringsarbete viktiga delar av arbetet. 

Utmaningar 

År 2014 trädde Kulturmiljölagen (1988:950) i kraft. Lagändringen innebar att delar av 

kvalitetssäkringsarbetet genom 1850-årsgränsen blev mer komplicerat rörande den antikvariska 

bedömningen. Fältseminariet erbjöd av denna anledning ett diskussionsforum för dessa 

frågeställningar. Att få vana vid till viss del utökat arbetssätt och säkerhet och rutin i de antikvariska 

bedömningarna enligt den nya lagen tar dock mer än en säsong i anspråk, även om man kan förvänta 

sig en större säkerhet redan 2015. Det är ändå inte osannolikt att kvalitetssäkringsarbetet till viss del 

påverkas av de initiala utmaningar som är kopplade till lagändringen resten av projekttiden. 
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Även detta år utgjorde bristen på godkända granskare/registrerare en utmaning för projektet. 2014 

förbrukades dock alla medel. Det måste dock fortsatt understrykas internt inom Skogsstyrelsen att 

projektet är ett prioriterat arbete. För att projektet ska lyckas är det avgörande att den kompetens 

som finns inom Skogsstyrelsen utnyttjas på ett effektivt sätt och att inte andra arbetsuppgifter 

prioriteras framför kvalitetssäkringen. Även den tekniska utrustningen har visat sig vara en utmaning, 

tekniska problem medför fördyrande kostnader och ett ineffektivt arbetssätt.  

Jämförande analys 2012 - 2014 

Den jämförande analysen mellan de olika projektåren bygger på dagsverkskostnad, andelen 

byråmässig granskning och andelen fältdagar, beroende på att dessa siffror är oberoende av 

medeltilldelning och förbrukning.  

 

 

Figur 4. Jämförelse av dagsverkskostnaden 2012 (blå stapel),  2013 (röd stapel) och 2014 (grön stapel) i de aktuella länen. 

Jämfört med 2013 har dagsverkskostnaden gått ner i sju län och stigit i fem län. Skillnaderna mellan 

länen kan fortfarande vara mycket stora. I län där insatsen är begränsad och antalet dagar således få 

kan utslaget bli missvisande och resultaten mindre tillförlitliga av denna anledning (litet material). 

Exempel på sådana län är Dalarna och Västernorrland. Båda uppvisar en markant sänkning i 

dagsverkskostnad 2014.  

Under 2013 noterades en generell sänkning av dagsverkskostnaden. Projektets tredje år håller 

trenden inte i sig utan kostnadsförändringen varierar. Orsakerna är oklara. En höjning kan möjligen 

förklaras med att taxorna förändrats under de år projektet pågått. Skogsstyrelsens är dock 

oförändrad, men omkostnaderna (exempelvis hyrbilar och drivmedel) vilket påverkar samtliga 

utförare, har i flera fall gått upp. Detta kan ge stort utfall om arbetet involverar fler granskningar på 

stort avstånd från förläggningsorten. När andelen av det länsvisa arbetet som respektive utförare 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

Dagsverkskostnad

2012

2013

2014



12 
 

ansvarar för skiftar kan dagsverkskostnaden på länsbasis också variera beroende på att olika aktörer 

har olika taxor. 

 
Figur 5.Jämförelse mellan andelen byråmässig granskning 2012 (blå stapel),  2013 (röd stapel) och 2014 (grön stapel) i de aktuella länen.  

I rapporten för 2013 års arbete konstaterades att den byråmässiga granskningen i genomsnitt låg 

högre än 2012. Då antogs en av orsakerna vara att några län hade mycket hög andel, vilket 

påverkade riksgenomsnittet. År 2014 steg andelen byråmässig granskning ytterligare, från i 

genomsnitt 17,2 % (2013) till 18,9 %. Exempel på förklaringar kan vara att sedan tidigare granskade 

objekt först nu förts in i FMIS. Dessa kategoriseras då som byrågranskade, trots att de har besiktats 

av arkeolog i fält. Detta är anledningen till den höga andelen byråmässig granskning i Dalarna. En 

annan anledning finner vi i Uppsala, där enklare lämningar som kolbottnar har granskats byråmässigt 

på basis av kunskap om de olika Skog och historia-gruppernas kunnande. Andra län har sänkt andelen 

byrågranskning. Mest framträdande är Jämtland, som låg mycket högt (över 80 %) 2013 men 2014 

hamnar under de rekommenderade 10 %. Som anledningen till 2013 års siffror angavs där 

sjukskrivning hos den gransknings- och registreringsgodkända arkeologen, en situation som återgått 

till det normala under 2014. Eftersom så få poster kvalitetssäkrats i Jämtland (120 resp 137 2013 – 

2014) ger en sjukskrivning mycket stort utslag procentuellt. I flera län ligger andelen byråmässig 

granskning stadigt lågt eller till och med mycket lågt.  Som helhet är andelen dock fortsatt för hög då 

rekommendationen är att den byråmässiga granskningen inte bör överstiga 10 %. 
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Figur 6. Jämförelse andelen fältdagar 2012 (blå stapel), 2013 (röd stapel) och 2014 (grön stapel) i de aktuella länen.  

Utvecklingen av andelen fältdagar uppvisar också stora regionala skillnader. I några län, har andelen 

legat nästan konstant under hela projekttiden. Exempel på detta är Jönköping och Skåne. Uppsala 

visar på en mycket stark ökning under hela projekttiden och redovisar 2014 ca 90 % fältdagar. Även 

Jämtland har en stark uppåtgående trend 2014, som sannolikt hänger ihop med att personal med 

godkänd kompetens funnits tillgänglig.  

Även om andelen fältdagar som helhet sjönk något 2014 jämfört med 2013 (från 54,8 till 53,7 %) är 

situationen på riksnivå stabil. Första året användes nära hälften av tiden i fält, därefter har drygt 

hälften varit fälttid. Frågan är hur de stora regionala skillnanderna kan förklaras. Dessa korrelerar inte 

helt med andelen byråmässig granskning, vilket hade varit en rimlig och enkel förklaring. En annan 

kan vara att skillnader i tolkning av vad som registeras som fält- respektive kontorstid. Sett till 

projektet som helhet förefaller även den reviderade uppfattningen av fält- och kontorstid (70 – 30 %) 

behöva korrigeras. Uppskattningen byggde på erfarenhet av många års inventering, framför allt 

genom Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering. Man frågar sig om kvalitetssäkringsprojektet, 

där registreringen till stor del sköts digitalt, visar en kommande trend. I och med digitala verktyg har 

det blivit möjligt för inventerarna själva att sköta moment som tidigare låg utanför deras 

arbetsuppgifter, vilket i sin tur ökat kontorsdelen av inventeringsarbetet. Till exempel skall 

inventerarna ju i dagsläget själva sköta inregistreringen i FMIS, något som inte gjordes på 

fornminnesinventeringens tid   

Slutsats 

De på förhand uppsatta projektmålen när det rör effektivitet uppnåddes inte under 2014. Istället 

sjönk antalet kvalitetsgranskade objekt en aning jämfört med 2013. Dessutom förbrukades medlen 

2014 medan ca 600000 var oförbrukat 2013. Förhållandet förde med sig att kostnaden per objekt 

steg från 946 till 1056 kr. Sett till kostnaden per objekt är resultatet dock inte dåligt. Det beräknade 

”priset” var 1000 kr/objekt.   

Fältseminariet, som är ett viktigt diskussionstillfälle för de som utför kvalitetssäkringsarbetet, tillkom 

under 2014. Till seminariet användes medel dels genom den lokala arbetsgruppen för Östergötlands 
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län, dels genom deltagande från andra inventerare. Även lagändringen har med all sannolikhet 

påverkat effektiviteten. Vissa lämningar kräver numera mer arbete för att få en korrekt antikvarisk 

bedömning vilket gör att de tar längre tid att kvalitetssäkra. Även om effekterna kan förväntas klinga 

av allt eftersom inventerarna blir mer vana vid den nya lagen innebär 2014 års resultat att det är 

osannolikt att projektmålet, att kvalitetssäkra 45000 poster från Skog och historia, kan uppnås. Av 

denna anledning beslutade styrgruppen att målet ska räknas om.  

Referenser 

Riksantikvarieämbetet & Skogsstyrelsen, 2013. Redovisning av 2012 års arbete inom projektet 

Kvalitetssäkring Skog och historia. RAÄ Dnr 3.5.1-988-2009. SKS Dnr 2011-4173. Stockholm & 

Jönköping.  

Riksantikvarieämbetet & Skogsstyrelsen, 2014. Redovisning av 2013 års arbete inom projektet 

Kvalitetssäkring Skog och historia. RAÄ Dnr 3.5.1-988-2009. SKS Dnr 2011-4173. Stockholm & 

Jönköping.  
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1. Kvalitetsgranskning Skog och historia, projektplan. 

2. Ursprungligt fördelningsförslag av medel. 

3. Minnesanteckningar. Styrgruppsmöte 2014-10-21. 

4. Minnesanteckningar. Referensgruppsmöte 2013-11-19. 
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Styrgruppsmöte kvalitetssäkring Skog och 

historia 

Mötesdatum: 2014-10-21 

Mötestid: 09.00-10.00  

Mötesplats: Lync-möte 

 

Kallade: 

Skogsstyrelsen   Riksantikvarieämbetet 

Johan Eriksson   Qaisar Mahmood 

Inger Sandström  Anneli Sundkvist 

    

1. Mötets öppnande med val av ordförande 

Quisar Mahmood valdes till mötesordförande. 

2. Val av sekreterare för mötet 

Anneli Sundkvist utsågs till sekreterare för mötet. 

3. Genomgång av minnesanteckningarna från föregående möte 

Minnesanteckningarna från det senaste styrgruppsmötet 2013-10-26 : Johan 

Eriksson anförde att det fortfarande är en öppen fråga om hur prestationerna inom 

projektet ska följas upp. Arbetet med hur detta ska göras ska fortgå.  

 

4. Arbetsläget 

(Se även Power Point-presentation, bilaga 1.) 

 

Ekonomiskt läge. Hur har medlen använts under 2014? 

Efter kontroll med berörda länsstyrelser ser det ut som att KMV-medlen förbrukas 

enligt plan. Något frågetecken finns. Anneli ska följa upp detta under veckan. 

 

I september var Skogsstyrelsens medel förbrukade till 60 %. Bedömningen är att 

även dessa förbrukas enligt plan. 

 

Sammanfattning av fältseminariet 2014 

Seminariet hölls i Linköping 27-29 augusti. 66 deltagare från RAÄ, SKS, 

länsmuseer, länsstyrelser och privata arkeologifirmor. Antalet deltagare var något 

Minnesanteckningar 

Datum 2014-10-21 

Dnr       

Version 0.1 
 

Avdelning Kulturmiljöavdelningen 

Enhet Kulturmiljöintegrering 

Författare Anneli Sundkvist 
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lägre än förväntat. Orsak till detta är okänd. Utvärdering ska utföras. Fältdelen 

fokuserade på nya KML och antikvarisk bedömning (se vidare bilaga 1).  

Seminariet ska utvärderas. 

 

Kommande arbets- och referensgruppsmöten 

Arbetsgruppsmöte 2014-10-28 

Referensgruppsmöte 2014-11-19 

 

Kommande utmaningar 

Stor utmaning att få regionerna att genomföra den kvalitetssäkring de har åtagit 

sig. Ett exempel lyftes fram som visade läget där 10 % av målet i antalet 

registreringar uppnåtts till 40 % av de förbrukade medlen (januari 2014).   

Anledningarna till läget är flera, t ex kompetensförsörjningsproblem och 

omfattande tekniska problem. Inger Sandström, som talat med granskarna på 

distrikten, lyfte speciellt det faktum att arbetet inte är prioriterat vilket innebär att 

granskarna får andra arbetsuppgifter. Detta för i sin tur med sig att det inte blir 

kontinuitet i kvalitetssäkringsarbetet. Skogsstyrelsen ska se över situationen – det 

är en öppen aktivitet på SKS.  

 

De senaste rapporterna är dock att granskningsarbetet nu pågår för fullt och att 

arbetstempot därmed är gott, vilket är positivt.  

 

Det står klart att det ursprungliga projektmålet (45000 kvalitetssäkrade lämningar) 

ej kommer att uppnås. Att behålla detta kan i ett sådant läge vara 

demoraliserande för personalen som arbetar med projektet. Anneli sammanställer 

resultat och gör en prognos i syfte att revidera målet.  

 

Styrkor 

Projektet har flera styrkor. Positivt är t ex att tidigare kompetensluckor fyllts  och 

ett väl genomfört Skog & Historia-seminarium.  

5. Ekonomi: fördelning 2015 och framåt 

Skogsstyrelsen gör vissa omfördelningar p g a kompetenstillskott (bilaga 1). KMV-

medlens fördelning kvarstår. 



 

3 (3) 

6. Övriga frågor 

7. Nästa möte 

Lync-möte 2015-02-18. Anneli och Inger tar fram förslag på dagordning.  
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Minnesanteckningar referensgruppsmöte 

kvalitetssäkringsprojektet 

Skog och historia 

Mötesdatum: 2014-11-19 

Mötestid: 10.00-15:00  

Mötesplats:, Riksantikvarieämbetet, Stockholm 

 

Deltagare 

Arbetsgruppen:  Referensgruppen:   

Catrin Sandberg, Sks Mats Holm, Sks   

Inger Sandström, Sks Hans Källsmyr, Sks  

Antonia Baumert, Raä Lars Jacobzon, LST VG 

Anneli Sundkvist,Raä Katrine Nygren, LST VB 

Thomas Risan, Raä Anders Hansson, Jamtli  

  Kallade men kunde ej närvara:  

  Olof Hermelin, Östergötlands Museum 

  Pär Larsson, Sks 

   

    

 

1. Mötets öppnande med val av ordförande 

Inger Sandström utsågs till mötets ordförande. 

2. Val av sekreterare för mötet 

Catrin Sandberg utsågs till mötets sekreterare. 

3. Genomgång av minnesanteckningarna från föregående möte samt 

förändringar i gruppen.  

Inger gick igenom föregående minnesanteckningar i vilka det togs upp bland annat 

följande:  

- SKS byte av datasystem, till viss del påverkat kvalitetssäkringsprojektet. 

- FMIS ofunktionalitet med Windows, konstaterades att de flesta under året gått 

över till fjärrtjänsten på RAÄ som verkar fungera bra. 

- Saft-projektet påverkade inte Skog och historia. 

Bilaga 4 
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- Fältseminariet 2013 blev inställt pga. tidsbrist. 

- Rapport 2012 – då konstaterades att det var stora skillnader i dagsverkskostnad, 

ev. beroende på skillnad i taxor.  

- Mycket byråmässig granskning – kunde bero på ett systemfel i redovisningen, 

redovisningens siffror något oklara. 

- 2012 var kompetensbrist en av de stora utmaningarna samt att höja statusen på 

projektet i organisationen. 

- Samordning mellan myndigheter, samverkan lokalt och regionalt behöver i vissa 

fall ökas. I en del fall har man varit ute och kvalitetssäkrat samma områden år 

2012. 

- 2013 beräknades att 3-400000 av medlen inte skulle förbrukas .  

4. DAP och FMIS  

Antonia presenterade DAP-programmet (Digital arkeologisk process) samt FMIS. 

DAP-programmet kommer att pågå 2014-2018 men började redan 2013 med 

förberedelsearbete. År 2014 har använts till att initiera/etablera programmet och 

programgruppen. En utmaning har varit att många som är med i gruppen inte har 

KMV-bakgrund och det har inneburit att det tagit lång tid att sätta sig in i 

programmet. Några samarbetspartners i programmet är LST, LRF, SKS och 

trafikverket.  

Det som direkt har med SoH att göra är arbetet med FMIS, kvalitetsprojektet som 

är ett uppdrag där Antonia är projektledare skall vara klart i vår. I projektet arbetar 

man med att ta fram ett nytt webformulär för anmälningar och slutredovisningar till 

FMIS. Några andra saker som direkt berör vår verksamhet är t.ex. en enklare 

ändring av ny antikvarisk status för LST i form av en webmanual. Har även gjorts 

en ny manual för externa registrerare som nu är ute för test. I projektet ser man 

även över utbildningsprocesserna och formaliserar dessa för 

registrerare/granskare. Allt detta är dock för att underlätta på kort sikt, senare 

inom DAP kommer alla processer att ritas om och då kommer allt ses över igen. 

Underlag för vidare arbete med kvalitetskrav på fornminnesinformationen kommer 

att tas fram inom kvalitetsprojektet. Se även bifogad Power Point. 

 

 

5. Rapport över 2013 års arbete  

Anneli berättade att rapporten finns nu i manusform, arb. gruppen har arbetat med 

den de senaste veckorna och den bör vara klar nästa vecka.  

Sammanfattning och jämförelse med 2012: 
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Förbrukat ca 7,3 miljoner av 8, ungefär samma som året innan.  

Antalet granskade objekt 7700 (2013) är betydligt bättre än 2012 (5500) vilket 

innebär ca 30 % ökning av effektiviteten.  

Dagsverkskostnaden varierade väldigt 2012 och detta har fortsatt 2013. 

Kostnaden har sjunkit rejält men är fortsatt varierande om än inte lika mycket.  

Andel byråmässig granskning – var väl hög 2012, borde förklaras 2013, en del av 

förklaringarna för år 2013 är att lämningar t.ex. kontrollerats i fält av arkeologer 

som ej är godkända granskare/registrerare. Generellt har det ändå blivit lite bättre. 

Dalarnas siffror ser märkliga ut men det beror på att där var det liten tilldelning av 

medel vilket ger stort utslag i diagrammet.  

Andel fältdagar varierar fortfarande – viss förbättring har dock skett.  

Sammanfattningsvis kan konstateras: 

Positiva trender  

- Dagsverkskostnaden jämnare och lägre 

- Antalet granskade objekt visar på 30 % ökning 

- Vissa av de ekonomiska projektmålen uppnådda 

Fortsatta utmaningar: 

- Stora skillnader i dagsverkskostnad och kostnad/objekt 

- Kompetensbortfall 

- Svårt att få kontinuitet i arbetet 

- Fortsatt tekniska problem.  

Inger talade om skillnad nu mot i framtiden är att personal har fått rätt kompetens 

och då kanske dagsverkskostnaden går ned.   

(Se även bifogad Power Point) 

 

6.  Återrapportering 2014 och kort lägesrapport 

Inger redovisade en kort lägesrapport: LST kommer att förbruka sina medel, SKS 

har vid oktobers månads utgång förbrukat 80 % av medlen, vissa omfördelningar 

har även skett under året. Prognosen är att även SKS kommer förbruka sina 

medel i år.  

På Skogsstyrelsen är i dagsläget 10 arkeologer anställda på distrikt, varav 9 är 

godkända granskare och 5 av dem är även godkända registrerare. De övriga är i 

full gång att skicka in material för att få sin registreringskompetens. Den sista 

arkeologen skall upp för granskningskompetens till våren.  

Hos Skogsstyrelsen är Dagverkskostnad lätt att kontrollera per månad – men det 

är svårt att göra uppföljning på vad som görs för medlen. 
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Via utsök i FMIS framgår att det kommit in 1000 objekt, men det framgår inte hur 

mycket som statusförändrats i Skogsstyrelsens databas – t.ex. antal som utgått 

vid byråmässig granskning eller i fält. Önskvärt vore med månadsrapporter.  

2014 har också drabbats av visst teknikstrul. Övergång till ny teknik (plattan) och 

för de som inte använt sig av den har tillgången till handdatorer i vissa fall varit ett 

problem.  Det har inte heller funnits en uttalad support för granskare på SKS, utan 

alla ärenden har fått gå via kundtjänst som inte alltid varit tillräckligt insatta. Inför 

fältsäsong 2015 planeras att alla granskare skall använda sig av plattan och då 

kommer granskarna dock att ha en uttalad support.  

 

Kvarstår dock fundering om Skog och Historia-granskningen på sina håll har en 

låg status. Hans kommenterade med att det ändå upplevdes som att det sedan 

förra året verkar vara ett tydligare samarbete mellan RAÄ och SKS och även 

bättre fart på personal. Inom SKS har det lagts en ökad fokus och mer prioritering 

på arbetsuppgiften. 

 

Catrin har gått igenom en alternativ teknisk lösning för externa granskare för 

statusförändring i Skog och historia-databasen. Lösningen finns men är väldigt 

tidskrävande och de som vill utföra det måste gå en kurs som är relativt lång. I 

dagsläget eftersom det rör sig om 10, max 15, externa granskare (några av dem 

har redan tillgång till systemet) är ändå den digitala blanketten ett bra alternativ. 

Att tänka på är dock att medel kommer behöva avsättas för att någon på SKS 

skall uppdatera databasen. Tyvärr innebär det också en eftersläpning i 

databasens olika statusar. På försök håller det på att testas hur lång tid 

uppdatering i skikten tar. Det är väldigt viktigt att de som inte själva uppdaterar 

databasen verkligen fyller i blanketten – i projektets mål ingår även uppdateringen! 

 

Angående den ”stora” redovisningstabellen så har en del ändringar gjorts som 

förhoppningsvis upplevs som förenklingar av de som skall fylla i den. Viktigt med 

den är att alla som arbetat med kvalitetssäkringen i ett län fyller i en gemensam 

blankett oavsett om man arbetar på Skogsstyrelsen eller är extern granskare. 

 

 

7. Hur sprider vi information till övriga?  

Hur når vi ut med information till de andra inblandande t.ex. LST? Bäst vore att 

använda sig av kulturmiljöforum för mer övergripande information. Är det en 

specifik fråga kan det vara nödvändigt att rikta sig till de som aktivt arbetar med 

projektet, det är ju de som får KMV-medel som borde vara intresserade. I år då vi 
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inte kommer ha något höstmöte kan allmän info gå ut via Kulturmiljöforum om det 

behövs. 

 

Fundering på vilka olika målgrupper inom SKS som behöver nås med information 

från projektet? Mats efterlyser också en mer nationell syn på SoH på SKS, för att 

enklare kunna omfördela medel om så är nödvändigt. Det kan finnas ett behov av 

att både distriktschefer och regionchefer får information. Det kan vara ett led i att 

höja statusen på arbetet med kvalitetssäkringen så de som kan verkligen får 

arbeta med det. Inger tar med sig frågan om omfördelning på nationell nivå.  

 

Frågan lyftes om det i större omfattning var möjligt att hyra in extern personal. 

Svårt för SKS då det är myndighetsmedel? Ett annat problem är att det överlag 

finns väldigt få personer som kan arbeta med uppgiften. 

8. Fördelning 2015  

Inger och Anneli gick igenom medelsfördelningen för 2015. 

 

  

 

 

En mindre förändring har skett inom SKS fördelning 2015 då 100 000 flyttats från 

Värmland till Dalarna eftersom det finns en godkänd granskare där som håller på 

med sin registreringskompetens. Ev. kan ytterligare omfördelningar ske under 

året.  

9. Projektmål from 2015 information  

Anneli och Inger påpekade att projektmålen behöver ses över. på grund av olika 

projektet låg redan vid ingången av år 2014 ca 5000 lämningar ”efter” (45000/5= 

9000, år 1 och 2 granskades 13000 lämningar). Sammanställning av 2014 års 
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resultat bör ge en indikation på hur målet behöver justeras. Ett förslag är att 

sammanställa alla tre åren och dela med tre för att få en mer ”rättvis” siffra.  

10. Styrgruppsmöte 18 februari 2015 är det något ni vill ta upp? 

Återigen talades om måluppfyllelsen behöver den korrigeras, vilka är 

konsekvenserna? Måste man t.ex. göra en ny prioritering av lämningar?  Ta upp 

även med styrgruppen att få en större förbrukning av medlen, en bättre metod för 

att kunna fördela medel internt SKS på nationell basis.  

Finns det nya idéer för att prioritera lämningar? Lämningstäthet, lämningar med 

pedagogiskt värde, för t.ex. utbildning. Lämningar granskas där man utfört 

inventering. Kartbladsvis. Lämningstäthet. Dålig grundinventering. Nya lagen 

ställer också andra krav. Fornlämningstäta och registreringstäta, men fortfarande 

kartbladsvis. Bortprioritera i hagmark, inägomark etc.? 

 

Vi bedömer att projektets mål inte kommer uppnås 2016 men oavsett vilket 

kommer vi ju ha en mängd lämningar kvar och då kan det vara bra att redan sett 

över en del alternativ.  

 

Oavsett resultat behöver vi bli mer effektiva, vi ligger redan back i projektets mål 

och det är nog inte möjligt att hinna ikapp. Frågan är om vi skall ha samma 

antalsmål de kvarvarande åren i projektet eller om även antalet behöver skrivas 

ned. I samband med den nya lagstiftningen så har det konstaterats att det tar 

mycket längre tid att ”utreda” lämningar på kontoret vilket är en annan faktor som 

kan påverka måluppfyllelsen.  

11.  Vårseminarium 2015  

Vårseminarium 

Tid: februari 

Omfattning: 1 dag 

Plats: Stockholm? 

Tema: De goda exemplen  

Hur bedrivs arbetet med kvalitetssäkringen i län där målen uppnås och man har 

skapat en god arbetsordning med flyt och kontinuitet? 2-3 representanter för 

sådana län bjuds in för att berätta om hur de gör och de har tagit sig an 

utmaningar. Vilka är framgångsfaktorerna? Vad ser man för fallgropar? De 

aktuella länen bör vara olika i fråga om förutsättningarna för att bedriva 

kvalitetssäkringsarbetet, så att exemplen på lösningar får en spännvidd.  
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Utöver detta kan seminariet ta upp nyheter från DAP och FMIS samt ge en 

preliminär sammanfattning av 2014 års resultat. 

 

Skall ses som en ”kick off” inför säsongen. Tidpunkten är ändrad till första veckan i 

Mars. Referensgruppen nöjd med förslaget.  

12. Fältseminarium 2015 30 min 

 

Fältseminarium 2015 

Tid: augusti – september? 

Omfattning: 2 dagar (2 halva, 1 hel) 

Plats: Västerbottens, Örebro eller Uppsala län 

Tema: Kvalitetssäkrad för vem? Skog & Historia ur användarperspektiv 

Att diskutera användarperspektiv på den information som kvalitetssäkringen av 

Skog & Historia genererar bidrar till att öka förståelsen för arbetsprocessen samt 

belysa den egna arbetsinsatsen ur nya perspektiv. Det blir tydligt att 

kvalitetssäkringen är viktig, att materialet används.  

Exempel på tänkbara föreläsningar: 

- Handläggare från länsstyrelse: hur och när används FMIS och eventuellt 
andra register i den byråmässiga handläggningen? 

- Konsulent från Skogsstyrelsen: FMIS, kulturhistoriska lämningar och 
SVL. 

- Uppdragsarkeolog: FMIS roll i arkeologiska utredningar. 
- Jurist: FMIS & KML. 
- Länsstyrelsehandläggare eller annan kulturmiljöspecialist med erfarenhet 

av att framträda i rätten: Hur funkar det i rättegången? Vilken roll spelar 
FMIS där? 

- Forskare: Hur används informationen i forskning t ex vid universitet. 

Beträffande fältövningarna kändes temat (antikvarisk bedömning problematiserad 

kring den nya lagen) från 2014 års seminarium angeläget och en uppföljning är 

sannolikt välkommen. Det optimala är kanske om fallen kan knytas till årets tema.  

 

 

Referensgruppens inställning är att temat är ok! Ett förslag är att lyfta in 

allmänhetens användande av registren. Rättssäkerheten och transparensen är 

viktig för den enskilda medborgaren. SKS har eventuellt förslag på perspektiv 

(Mats). Redovisa även skadeinventeringen. 

Pågår det några rättsfall nu? Eventuellt har Uppsala ett rättsfall från flera år sedan. 

Inte nödvändigt att det är i samma län som seminariet i övrigt. Oftast slutar fallen 
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med strafföreläggande – kommer de upp i rätten frikänns fallen oftast. Gruppen 

föreslog att vi skulle se om Västerbotten var intresserat att anordna fältseminariet. 

13. Övriga frågor  

Hans tog upp att frågor angående KMV-lagen kommit upp på de 

företagsträffar/dialogmöten som har utförts med skogsföretagen. Man har haft en 

uppstyrd dagordning (samma dagordning i hela landet) där KMV varit en av 

punkterna. På nästan alla möten får de frågor om nya kmv lagen och de olika sätt 

som handläggningen sker inom Skogsstyrelsen och de olika Länsstyrelserna, 

finns ett behov att styra upp detta? 6-veckorsregeln styr SKS men kommer det till 

LST kan det bli långa handläggningstider.  

Thomas berättade att en lösning som det arbetas med är gemensam 

inlämningsfunktion.  

Antonia nämnde även DAP-projektet ”utvecklade handläggningsprocesser inom 

kulturmiljöområdet” där det nyligen tillsatts en projektledare inom länsstyrelsen. 

Projektet syftar till enhetlighet inom länsstyrelsen när det gäller handläggning av 

KML-ärenden. Det finns kopplingar till SKS:s projekt En gemensam 

inlämningsfunktion. Kopplingarna hanteras inom DAP. 

 

Lars tog upp att som en följd av nya KML har LST fått väldigt många fler ärenden 

att handlägga nu, deras handläggningsmål uppnås ej.   

Antonia påpekade att i FMIS kan man inte bara gå in och ändra i enlighet med 

lämningstypslistan – blir ju fel på t.ex. på de lämningar som man faktiskt vet ålder 

på. Lars tog upp FURA – projektet som hade kommit igång och där ambitionen 

från RAÄ o SKS var att minska handläggningstiden, där slog lagen lite undan 

”fötterna” för projektet.  

 

Idag krävs mer resurser för handläggning, hur blev konsekvenserna för LST:s 

handläggning, blev den som konsekvensanalysen förutspådde? 

 

En fortsatt väg att gå är fortfarande via utbildning, rådgivning och information. 

Målbilderna för de olika miljöerna som skall tas hänsyn till i skogsbruket skall ju 

vara gemensamt framtagna, skogsbruket behöver få återkoppling efter 

avverkning. En fråga som dryftades var om det inte pågår en mängd projekt i olika 

former, vet man om varandra osv? Finns det någon som har koll på detta. Dålig 

intern information, man ser bara sitt eget projekt. 

Antonia nämnde att DAP kommer att åka på en turné under februari och mars för 
att informera om arbetet inom DAP och fånga upp vilka andra projekt som är på 
gång och kan ha beröring med DAP. 
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Kan det dessutom vara så att det saknas forum att nå ut. Genom 

sammanslagningar blir enheterna allt större vilket kan försvåra samverkan och 

informationsspridning.  

 

Nästa möte: Är på Naturvårdsverket 2015-04-15  

 

 

 

 

 

 


