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Sammanfattning
Projektet Kvalitetssäkring Skog och historia är ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet som planeras löpa över fem år. 2015 var projektets fjärde år. Totalt
granskades ca 8200 lämningar till en kostnad av 7,9miljoner kr av de avsatta 8.
Kostnaden per granskat objekt beräknades i projektplanen till 1000 kr. År 2015 låg den
genomsnittliga kostnaden på 963 kr. Skillnaderna mellan länen har sedan projektet första år varit
stora och är det fortfarande. År 2015 varierade de mellan 551 kr (Jönköpings län) till 1749 kr
(Västerbottens län) per objekt. Västerbottens län stod värd för årets fältseminarium, vilket ger en
förklaring till kostnaden. Länsgenomsnittet blev 2015 1106 kr, vilket är en förbättring jämfört med
2014 (1210 kr).
8200 kvalitetssäkrade lämningar är projektets bästa resultat sedan starten. År 2014 kvalitetssäkrades
7600 kr. Det året visade sig lagändringen vara en stor utmaning, vilket resulterade i att styrgruppen
sänkte projektmålet under våren 2015. Efter lagändringen kommer vissa objekt även fortsättningsvis
att ta längre tid, men 2015 års resultat visar på att personalen nu fått rutin i att arbeta mot den nya
laget. Vidare fanns tillräckligt med personal med rätt kompetens som verkligen gavs möjlighet
prioritera kvalitetssäkringsarbetet. Att behålla kompetensen och prioritera arbetet i organisationerna
är dock återkommande utmaningar inför varje projektår.
Under 2015 genomfördes två seminarier: ett vårseminarie i Stockholm med ett 30tal deltagare och
ett fältseminarium i Umeå.
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Inledning
Med ursprungligt syfte att kvalitetssäkra 45 000 registreringar från inventeringarna inom Skog och
historia genomför Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ett gemensamt femårigt projekt. 2015
var projektets fjärde år. Efter fältsäsongen 2014 stod det klart att det var orealistiskt att uppnå
projektmålet. Anledningarna är flera. Lagförändringen, då året 1850 utgör gränsen för vad som är en
fornlämning, har lett till att vissa objekt tar längre tid att kvalitetssäkra då arkivsstudierna blir mer
omfattande. Andra utmaningar har varit tekniska problem och kompetensförsörjning. Efter
beräkningar gjorda av arbetsgruppen fastslogs det nya projektmålet i mars 2015 till 36000  37000
kvalitetssäkrade objekt. Målet beräknades på dittills uppnådda resultat i de län som uppvisat gott
resursutnyttjande.
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.
Denna rapport redovisar resultatet från 2015 års verksamhet, vilket jämförs med 2012  2014. De
siffror som presenteras bygger dels på uppgifter som kommit in från utförarna, dels på automatiska
och halvautomatiska körningar i ekonomisystem och i FMIS. Rapporten är uppbyggd efter samma
struktur som de från föregående år. I 2015 års upplaga har dock vissa uppgifter och därmed
jämförelser uteslutits då de inte bedöms leda till någon meningsfull kunskap. Exempel på sådana
faktorer är dagsverkeskostnad. Denna är beroende av flera faktorer, t ex utförarnas taxa, kostnad för
hyrd utrustning och materialets grundkvalitet varför den inte ger någon jämförbar information om
hur effektivt arbetet bedrivs mellan de olika länen. Likaså ändras fördelningsförhållandet mellan
KMVmedel och Skogsstyrelsens medel i vissa län från år till år varför resultatet blir ännu mer
osäkert. Projektet ska utvärderas efter 2016. All data finns då tillgänglig och det är möjligt att göra de
beräkningar som nu har valts bort om utvärderaren så önskar.
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Fördelning och förbrukning av medel

Län

Fördelningsförslag
Förbrukat Förbrukat Förbrukat
2015
Antal dagar
KMV-bidrag
SKS
2015
KMV+SKS

Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland

0
0+500
0
150+600
400+0
0
0
0
0
700+300
0
200+600

0
0
0
150
400
0
0
0
0
700
0
1
0

0
525
585
0
0
0
0
0
299
0
526

0
525
0
735
400
0
0
0
0
999
0
526

0
115
0
145
60,85
0
0
0
0
343
0
100,5

Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten

500+600
500+400
0
350+100
600+0
250+0
0+400
350+500
0

500
500
0
350
600
250
0
350
0

710
377
0
77
0
0
472
547
0

1210
877
0
427
600
250
472
897
0

246
200
0
81
117
125
96
225
0

Summa

8 00 0000

3 800 000

4 118 000

7 918 000

1854,35

Tabell 1. Fördelning och förbrukning av medel per län. Där förbrukade medel avviker från tilldelade (bilaga 2) har Skogsstyrelsen gjort
omfördelningar under året. De blåmarkerade länen fick ingen tilldelning under 2015.

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. Efter en förändring i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2014 kan myndigheten inte
längre peka ut vissa projekt som mottagare av KMVmedel. Länsstyrelserna sköter istället
fördelningen. Skog och historia kvalitetssäkring inleddes innan förändringen trädde i kraft, vilket är
anledningen till att fördelningsförslaget omfattade hela projekttiden.
Fördelningsförslaget för 2015 varierade från 250 tkr för Västernorrlands län till 1100 tkr för
Värmland. Denna variation var till största delen styrd av hur många poster som återstod att
kvalitetssäkra i respektive län och det totala antalet inventerade objekt i Skog och historiaprojektet.
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Enligt överenskommelse har KMVmedel i Västra Götalands län förflyttats mellan åren. Totala förbrukade
medel kommer att bli oförändrade under projekttiden.
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Det praktiska kvalitetssäkringsarbetet utfördes under 2015av Skogsstyrelsen, länsmuseer och
länsstyrelser. Av avsatta 8 miljoner förbrukades 7,9 Vissa omfördelningar gjordes mellan
Skogsstyrelsens distrikt under pågående säsong. Omfördelning sker för att medel ska kunna
användas där kompetens och tid finns tillgänglig. Beträffande KMVmedlen har en genomgripande
förändring skett sedan projektstarten. Då kunde Riksantikvarieämbetet peka ut vissa projekt på
nationell nivå och låsa medel till dessa. Från och med fördelar länsstyrelserna själva medlen inom
länen. I stort sett följs det ursprungliga förslaget även gällande KMVmedlen. Justeringar görs dock
ibland i hur arbetet organiseras mellan respektive säsong, vilket även påverkar medelfördelningen.
I projektets inledning uppskattades kostnaden per kvalitetssäkrad post till ca 1000 kr. Målet
uppnåddes 2013 (946 kr) och åter 2015 (963 kr). År 2014 var kostnaden högre (1056 kr). En möjlig
orsak ansågs då vara behov av inkörningstid i fråga att hantera antikvariska bedömningar i
förhållande till den nya lagen. 2015 års goda resultat pekar på att denna utmaning nu kan vara
övervunnen.

Granskade objekt

Län

Verkliga
Utgått
lämningar

Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland

0
466

0
300

356
481
0
0
0
0
643
0
237

Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten

1223
718
0
268
347
222
218
280

Norrbotten
För hela landet

Andel
som
utgått

Totalt Kostnad
Byråmässigt
antal
per
Fältgranskade
granskade
objekt objekt

Andel
byråmässig
granskning

161
245
0
0
0
0
365
0
94

0
39,1 %
0
31,1 %
33,7 %
0
0
0
0
36,2 %
0
28,3 %

0
766
10
517
726
0
0
0
0
1008
0
331

0
685
0
1422
551
0
0
0
0
991
0
1589

0
314
0
356
358
0
0
0
0
638
0
214

0
152
0
0
123
0
0
0
0
5
0
23

0
32,6 %
0
0,0 %
25,5 %
0
0
0
0
0,7 %
0
9,7 %

451
395
0
24
331
70
82
233

26,9 %
35,4 %
0
8,2 %
48,8%
23,9%
27,3 %
45,4 %

1674
1113
0
292
678
292
300
513

723
788
0
1462
885
856
1573
1749

1043
658
0
113
345
194
149
270

180
60
0
155
2
28
69
10

14,7 %
8,3 %
0
57,8 %
0,5 %
12,6 %
31,6 %
3,5%

0

0

0

0

0

0

0

0

5469

2751

33,5 %

8220

963

4662

807

14,7 %

Tabell 2. Antal granskade Skog och historianummer fördelade på län, hur många objekt som utgått, kostnaden per objekt och i vilket
sammanhang granskningen skett. De tre kolumnerna längst till höger omfattar endast verkliga lämningar, d v s objekt som ej har utgått.

Under 2015 granskades drygt 8200 objekt för registrering i FMIS. Dessa resulterade i nära 5500
verkliga lämningar (d v s lämningar som ska registeras/är registerade i FMIS). Antalet objekt som ska
levereras till FMIS varierar mellan länen. Värmland hade över 1200 objekt och Jämtland 218 som har
5

eller kommer att registreras i FMIS. Anledningen till variationen beror även detta år på flera saker.
Den fördelade summan har varierat mellan länen även detta år.
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Genomsnittskostnad per län
Figur 1. Jämförelse av kostnadsförändringen per län mellan under projektet. Diagrammet 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 1). Att alla län ska
ha samma genomsnittskostnad är inte rimligt beroende på topografiska och geografiska olikheter
samt lämningarnas olika komplexitet. Underlagsmaterialets kvalitet varierar också liksom kvalitet på
utrustning. Vidare kan ett större antal lämningar, om detta innebär mer sammanhållet arbete med
möjlighet till kontiniutet, ge en lägre kostnad. Till slut gör vissa län arbete utanför den egentliga
kvalitetssäkringen. Personal från Västra Götaland ingår i den nationella arbetsgruppen. Västerbotten
var lokal arrangör för fältseminariet 2015. Dessa åttaganden är viktiga för projektet men påverkar
naturligtvis priset per lämning då ingen separat budget finns för dessa aktiviteter. Det noteras att
dessa två län 2015 också var de som låg högst i kostnad per lämning. Lägst låg Jönköping med ett pris
på 551 kr/lämning. Skillnaderna har planats ut väsentligt jämfört med 2014 då de varierade från 644
till 2920 kr.
I kvalitetssäkringen ingår även att Skogsstyrelsens Skog och Historia databas skall uppdateras. Detta
skedde under 2015 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.
Andelen byråmässig granskning varierade under 2015 mellan länen från under 1 % i Östergötland,
Gävleborg och Skåne till 57,8 % i Dalarna. Genomsnittet över landet hamnade på 14,7 % (se vidare fig
23).
Anledningarna till hög andel byråmässig granskning kan vara varierande. I Dalarna har lämningarna i
många fall fältgranskats för flera år sedan men först nu förts in i FMIS. Därför har de räknats som
byråmässig granskning. 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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Tid i fält och på kontor

Län

Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Summa

För- och
efterarbete

Fält

Andel
fältdagar

Seminarier/
möten

0
55
0
73
18,75
0
0
0
0
130
0
39

0
55
0
66
34
0
0
0
0
200
0
56

0
50 %
0
47,5 %
64,5 %
0
0
0
0
60,6 %
0
58,9 %

0
5
0
6
8,1
0
0
0
0
13
0
5,5

123
64
0
48
30
57
52
117
0

114
136
0
24
78
67
34
71
0

48,1 %
68,0 %
0
33,3 %
72,2 %
54,0 %
39,5 %
37,8 %
0

9
0
0
9
9
1
10
37
0

806,75

935

53,7 %

112,6

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

Under 2014 användes mer än 1700 dagar till granskning, varav drygt hälften utgjordes av fältarbete.
Liksom föregående år finns det stora skillnader mellan länen. År 2015 hade Gävleborg, Örebro,
Jönköping och Skåne högst andel fältdagar (2014 var det Uppsala, Skåne och Jönköping). Vid
projektstarten uppskattades det rimliga förhållandena mellan fält och kontorsarbete till 80 – 20%.
Detta har på erfarenhetsgrund reviderats till 70 – 30%. År 2015 uppnår endast Gävleborg (72,2 %
fälttid) gränsen. Örebro (68,0 %) , Jönköping (64,5 %) och Skåne(60,6 %) ligger alla över 60 % fälttid.
Jönköping tangerar den (69,6 %) och Gävleborg (60,7 %) är nära. Längst ifrån bedömningen ligger
Dalarna (33,3 %). 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. Andra faktorer som
påverkar är deltagande i arbetsgrupper, dels för projektet dels för fältseminariet. Västerbotten stod
som värd för 2015 års fältseminarium, vilket naturligtvis påverkar antalet kvalitetssäkrade lämningar
liksom andelen fältdagar. Västra Götaland har personal som ingår i projektarbetsgruppen och som
därför använder en del av sin projekttid till det arbetet.

Seminarier
Den 25 mars hölls ett vårseminarium i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm (bilaga 3). Seminariet
arrangerades av arbetsgruppen. Föredragshållare från tre olika län, Jönköping, Dalarna och
Västernorrland berättade om hur man tacklade olika utmaningar. Jönköping bidrog med
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erfarenheter från arbete med ytstora lämningar, något som utmärker länets fornlämningsbild.
Dalarna, som är ett län där kvalitetssäkringsarbetets finansiering är delad, berättade om samarbete
mellan myndigheterna och från Västernorrland föredrogs om utmaningarna som finns med
ensamarbete.
Den 810 september arrangerades fältseminariet i Umeå med länsmuseet som bas (bilaga 4). Dessa
seminarier hölls redan under tiden för arbetsmarknadsprojektet. Syftet var då som nu att verksamma
i projektet skulle kuna träffas och utbyta erfarenheter. Seminariet arrangerades av
projektmedarbetare i Västerbotten (från länsmuseet, länsstyrelsen och Skogsstyrelsen) med bistånd
av den nationella arbetsgruppen. Temat för seminariet var ”Kvalitetssäkrad för vem”. Olika föreläsare
från universitet, länsstyrelser, skogsnäringen mm diskuterade hur Skog och historiamaterialet
används i forskning och samhällsbyggnadsprocess när det väl är kvalitetssäkrat. Seminariet öppnades
av Västerbottens länsråd.
Målgruppen för seminariet var personer med direkt inblandning i kvalitetssäkringsprojektet,
länsstyrelser, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, uppdragsarkeologer och museianställda.
Samtliga dessa grupper representerades. Sammanlagt deltog ca 50 personer.

Styr- och referensgruppsmöten
Styrgruppen bestod av avdelningscheferna Johan Eriksson (Skogsstyrelsen) och Qaisar Mahmood
(Riksantikvarieämbetet). Styrgruppsmöten genomfördes 20150218 och 20151106.
Referensgruppen förändrades under 2015. Hans Källsmyr och Pär Larsson, båda Skogsstyrelsen,
avtackades. De ersattes från samma myndighet av Anna Karin Mähler och Anna Möller. Utöver
dessa två bestod referensgruppen av: Anders Hansson (Jamtli), Olof Hermelin (Östergötlands
länsmuseum), Mats Holm (Skogsstyrelsen Östergötland), Lars Jacobzon (länsstyrelsen Västra
Götaland) och Katrine Nygren (länsstyrelsen Västerbotten).
Under 2015 genomfördes två möten med referensgruppen. Båda hölls i Stockholm 20150415
respektive 20151119 (bilaga 56).

Arbetsgruppen
Arbetsgruppens sammansättning var konstant under året: Antonia Baumert (Riksantikvarieämbetet),
Thomas Risan (Riksantikvarieämbetet), Catrin Sandberg (Skogsstyrelsen), Inger Sandström
(Skogsstyrelsen) och Anneli Sundkvist (Riksantikvarieämbetet, projektledare).
Under årets första del arbetade gruppen främst med att beräkna det nya projektseminariet, att
färdigställa rapporten över 2014 års arbete och att arrangera Vårseminariet och vårens
referensgruppsmöte. Därefter vidtog att stödja den lokala arbetsgruppen i Västerbotten vid
genomförandet av fältseminariet och att höstens referensgruppsmöte. Vid GDmötet i oktober
mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen beslutades att ta fram ett förslag på hur en
eventuell fortsättning på kvalitetssäkringsarbetet efter 2016 kan organiseras. Diskussioner runt detta
har präglat arbetsgruppens möten under sista kvartalet av 2015. Arbetsgruppens sammansättning
var konstant under året. Samtliga möten hölls över Skype eller telefon.
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Utmaningar
Tidigare år har projektet karaktäriserats av problem med kompetensförsörjning. Under 2015 har
många av dessa bitar fallit på plats, vilket också visas genom en betydlig ökning i antalet
kvalitetssäkrade objekt. 2015 är projektets hittills bästa år. Trots detta har en del tekniska problem
kvarstått. Att bemästra den tekniska utrustning och få den att fungera i skarpt läge i fält är en fortsatt
utmaning.
Årets goda resultat pekar på att 2014 års stora utmaning, att bemästra kvalitetssäkringen i
förhållande till den nya lagen, delvis har fallit på plats. Det är dock tydligt att lagen som den ser ut fr
o m 2014 generellt kräver mer byråmässigt arbete vid inventeringar. Då ett specifikt årtal (1850)
avgör antikvarisk status i vissa fall behöver inventeraren ofta gå igenom allt befintligt arkivmaterial
istället för att göra en egen bedömning baserat på lämningens typ, karäkteristik och kartmaterialet.
En stor utmaning är att ta fram en möjlig lösning på hur kvalitetssäkringsarbetet kan fortgå efter
2016. Visionen är fortfarande att all fornlämningsinformation ska vara samlad i ett nationellt register.
Om det nya projektmålet uppnås kommer närmare 80000 poster att finnas kvar i Skog och historia
registret. Att behålla kompetensen inom organisationerna är väsentligt för det fortsatta arbetet.

Jämförande analys 2012 - 2015
Den jämförande analysen i denna rapport bygger på andelen byråmässig granskning som resulterade
i verkliga lämningar, andelen fältdagar, kostnad per lämning baserat på totala antalet
kvalitetssäkrade objekt.
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Figur 2.Jämförelse mellan andelen byråmässig granskning (verkliga lämningar) i de aktuella länen.
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Figur 3. Byråmässig granskning samtliga projektår.

Den allmänna rekommendationen är att byråmässiga granskning inte bör överstiga 10 %. Fram till
2015 hade andelen byråmässiga granskning stigit under projektets gång. Årets resultat bröt trenden
och den byråmässiga granskningen sjönk till den lägsta nivån sedan 2012 (fig 3). Olikheterna mellan
länen är fortsatt stora (fig 2). I utvärderingen av projektet bör bakomliggande orsaker till dessa
skillnader undersökas noggrannare, främst i syfte att kunna göra säkrare prognoser i framtida
inventeringsprojekt. Det finns många teorier till den relativt höga andelen byrågranskning som setts i
kvalitetssäkringsprojektet. Exempelvis kan tidigare granskade objekt förts in i FMIS under projektets
gång, trots att de har besiktats av arkeolog i fält och därför bokföras som byråmässig granskning. En
annan kan vara att personal som arbetar i kvalitetssäkringsprojektet ursprungligen tillhörde
arbetsmarknadsprojektet. De kan då ha besökt lämningar tidigare och ha kunskap om hur de olika
grupperna fungerade och hur kvaliteten kan förväntas vara. Detta är ett förhållande som inte går att
överföra till ett nyinventeringsprojekt och det är därför möjligt att rekommendationerna rörande
byråmässig granskning kan vara annorlunda i kvalitetssäkringsarbete, där materialet till viss del redan
är känt än vid nyinventeringar.
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Figur 4. Jämförelse andelen fältdagar i de aktuella länen.
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Figur 5. Jämförelse andelen fältdagar i hela landet.

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, Gävleborg och Skåne.
Efter första året har andelen på riksnivå stabilisterats runt 53 – 54 %. Detta är långt från den på
erfarenhet baserade uppskattningen som låg på 70 – 80 %. Skillnaderna över landet är också mycket
stora. Till viss del kan dessa kanske förklaras med vad som tolkas som fält respektive konstorstid,
men om så är fallet måste utredas. I förra årets rapport framfördes tanken att den moderna, digitala
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registreringen av inventeringsresultat kan göra att andelen kontorsarbete blir högre. Inventerare har
nu möjlighet att själva utföra arbetsuppgifter som tidigare sköttes av andra. Åter kan detta bli frågor
som är relevanta att återvända till i samband med utvärderingen av kvalitetssäkringsprojektet. Detta
i syfte att kunna göra mer korrekta prognoser i framtiden. Som tidigare nämnts innebär den nya
lagstiftningen att arkivstudier nu tar mer tid i anspråk. Detta innebär att framtida inventeringar
kommer att ha en högre kostnad per objekt.

Slutsats
Projektets resultat från 2015 är mycket positivt. Antalet kvalitetssäkrade objekt var det största hittills
och medlen förbrukades nästan i sin helhet. Detta tyder på att 2014 års utmaning att hantera den
nya lagen har ridits ut, även om den byråmässiga hanteringen fortfarande tar mer tid än den gjorde
före lagändringen. Inledningsvis var kompetensförsörjning en stor utmaning. Personal med rätt
kompetens fanns inte alltid tillgänglig. Likaså vittnade personal att det var svårt att få prioritera
arbetet. Man fick andra uppdrag som gjorde att kvalitetssäkringsarbetet blev liggande och att
kontinuitet och det flyt som kommer med denna därmed uteblev. Även dessa utmaningar tycks ha
övervunnits 2015. Prioriteringar görs dock varje år och det är viktigt att låta arbetet få en
framträdande roll även fortsättningsvis så att den upparbetade kompetensen och kontiuniteten inte
försvinner.
Två seminarier genomfördes; vårseminarium och fältseminarium. Till fältseminariet 2015 kom ett
lägre antal deltagare än 2014 men antalet aktiva inom kvalitetssäkringen var nästan oförändrat.
Seminarierna är ett viktigt tillfälle för de som arbetar i projektet att träffas och utbyta erfarenheter.
Ensamarbete är en av inventeringens största utmaningar.
Variationerna mellan länen rörande kostnad var som ovan diskuterats fortfarande stora (en del av
variationen kan tillskrivas deltagande i olika arbetsgrupper), men det sammantagna resultatet blev
gott då kostnaden på riksnivå hamnade under de beräknade 1000 kr/objekt. Detta visar att
beräkningen var rimlig i ett övergripande perspektiv som omfattar olika förutsättningar i form av till
exempel lämningstyper, avstånd och organisation. Detta ger ett mått att arbeta vidare efter i
framtiden.
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Figur 6. Kostnad per objekt under projektets gång utslaget över hela landet.
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Kvalitetssäkring Skog och historia - fördelningsförslag 2012-2016
KMV 2012

SKS 2012

KMV 2013

SKS 2013

KMV 2014

SKS 2014

KMV 2015

SKS 2015

KMV 2016

SKS 2016

Summa

Uppsala
Östergötland
Jönköping
Kalmar
Skåne
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Övrigt
Summa

Län

0
400
700
250
800
300
300
200
0
500
350
0
200
0
4 000

300
550
0
0
0
600
700
300
150
250
150
500
500
0
4 000

0
100
500
250
600
600
400
300
200
600
250
0
200
0
4 000

400
800
0
0
200
100
800
400
100
0
0
500
500
200
4 000

0
200
400
0
700
200
500
500
350
600
250
0
300
0
4 000

500
600
0
0
300
600
700
400
0
0
0
400
500
0
4 000

0
150
400
0
700
200
500
500
350
600
250
0
350
0
4 000

700
500
0
0
300
600
600
400
0
0
0
400
500
0
4 000

0
150
400
0
600
200
500
500
350
650
250
0
400
0
4 000

700
350
0
0
300
600
700
400
0
0
0
400
550
0
4 000

2 600
3 800
2 400
500
4 500
4 000
5 700
3 900
1 500
3 200
1 500
2 200
4 000
200
40 000

Län

2012

2013

2014

2015

2016

Summa

Uppsala
Östergötland
Jönköping
Kalmar
Skåne
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Övrigt
Summa

300
950
700
250
800
900
1 000
500
150
750
500
500
700
0
8 000

400
900
500
250
800
700
1 200
700
300
600
250
500
700
200
8 000

500
800
400
0
1 000
800
1 200
900
350
600
250
400
800
0
8 000

700
650
400
0
1 000
800
1 100
900
350
600
250
400
850
0
8 000

700
500
400
0
900
800
1 200
900
350
650
250
400
950
0
8 000

2 600
3 800
2 400
500
4 500
4 000
5 700
3 900
1 500
3 200
1 500
2 200
4 000
200
40 000

OBS! Beslut om budget fattas årligen och förslaget kan modifieras
om förutsättningarna ändras.

2015-02-17

Vårseminarium 2015
Skog och historia kvalitetssäkring
ALLMÄN INFORMATION
Tid och plats: 25 mars kl 9.30 – 15, Naturvårdsverket, Valhallavägen 195,
Stockholm.
Sista anmälningsdag 13 mars.
catrin.sandberg@skogsstyrelsen.se

Anmälan

till:

Catrin

Sandberg



Seminariet är kostnadsfritt. Fika ingår, men lunch är på egen bekostnad. Vi
kan boka plats i restaurangen (ca 85 kr).
Ange: ditt/era namn, kontaktuppgifter och organisation samt om du/ni
önskar lunch, för och eftermiddagsfika.
Obs! Antalet platser är begränsat! Först till kvarn…
Om du känner till någon ytterligare person som borde få denna inbjudan, var
snäll och skicka vidare.
Frågor till Catrin Sandberg via ovanstående mail eller på telefon 061183744

Välkomna!
Arbetsgruppen för Skog och historia kvalitetssäkring

2015-02-17

PROGRAM
8.45 – 9.30: Ankomst och morgonfika
9.30 – 9.45: Välkommen, presentation av programmet
9.45 – 10.20: Benedict Alexander (Länsstyrelsen Dalarnas län) Greger
Bennström (Dalarnas museum) & Jenny Karlsson (Skogsstyrelsen Södra
Dalarnas distrikt): Samarbete mellan regionala aktörer. Framgångsfaktorer för
ett samarbete.
10.20 – 11.00: Fredrik Engman & Moa Lorentzon (Jönköpings länsmuseum):
Ytstora lämningar. Utmaningar och framgångsfaktorer vid kvalitetssäkring.
11.00 – 11.10: Bensträckare
11.10 – 11.50: David Loeffler (Murberget Länsmuseet Västernorrland):
Ensamarbete. Problem, risker och effektiva strategier.
11.50 – 12.00: Uppsummering – notering av frågor inför diskussionen.
12.00 – 13.00: Lunch
13.00 – 13.30: Bengt Danielsson (Skogsstyrelsen Värmlands distrikt):
Förankringen av Skog och historia kvalitetssäkring i den egna organisationen –
exempel och erfarenheter från Skogsstyrelsen.
14.30 – 14.15: Diskussion – både för och eftermiddagens föreläsningar
14.15 – 14.40: Information. Lägesrapport 2014 års arbete, blänkare om
fältseminariet 2015.
14.45 – 15.15: Eftermiddagsfika (utanför föreläsningssalen)
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Skog & Historia seminarium i Västerbotten
8-10 september 2015
Program
8 september, Västerbottens museum
13.0013.20

Välkomna
Inledning av seminariet

13.2013.35

Presentation av Västerbottens museum

13.3513.45

Program och praktisk information

Moderator

13.4514.15

Skogens historia i aktuell forskning.
Kolonisation av utmarkerna under mellersta
järnåldern
FIKA

Andreas Hennius,
Uppsala Universitet

Sektorns kulturmiljögrupp i Norr

AnnKristin Unander, SKS

Sveaskogs kulturmiljöarbete

David Berglund, Sveaskog

Miljöarkeologiskt arbete med slagfältet Sävar

Johan Linderholm, MAL, Umeå
Universitet

14.15 –
14.45
14.45
15.00
15.00
15.30
15.30
16.00
16.15
16.45

Västerbottens museum på egen hand/
incheckning hotell

17.00

Avfärd med buss till Sävar

17.30

Besök på Sveriges sista slagfält och Sävar
järnbruk

19.00

Middag på Sävargården, Gammlia

Moderator - Rikard Sohlenius,
RAÄ
Länsråd Lars Lustig
Ulrica Grubbström
Västerbottens museum
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9 september, fältexkursion
08.00

Avfärd från Väven, fältexkursion

09.3010.00
10.00 –
12.00

Fältfika

12.0013.00
13.00–
15.00
15.0015.30
17.00

Fältlunch

19.00

Middag på Guitars med visning av museet

Fältövningar i grupp
3 stationer före lunch

Berit Andersson och Erik
Sandén, Västerbottens museum
Therese Sigmundsdotter och
AnnKristin Unander, SKS

Fortsättning fältövningar
2 stationer efter lunch
Fältfika
Hemkomst till hotellet

10 september, Västerbottens museum
08:3009.45

Diskussion och summering av fältövningarna

09.4510.15

Fika

10.1510.45
10.4511.00
11.0011.30
11.30

DAP
Inför Skog och Historia 2016
Reflektioner
Lunch och därefter hemfärd

Berit Andersson och Erik
Sandén, Västerbottens museum
Therese Sigmundsdotter och
AnnKristin Unander, SKS

Berit Stagg och Rikard
Sohlenius, RAÄ
Anneli Sundkvist RAÄ
Ylva Blank, RAÄ och Johan
Eriksson, SKS

Minnesanteckningar referensgruppsmöte
kvalitetssäkringsprojektet
Skog och historia
Mötesdatum: 2015-04-15
Mötestid: 10.00-15:00
Mötesplats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm
Deltagare:
Referensgruppen:
Anders Hansson, Jamtli
Mats Holm, Skogsstyrelsen
Lars Jacobzon, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Anna Möller, Skogsstyrelsen (för Pär Larsson och Hans Kjällsmyr)
Katrine Nygren, länsstyrelsen i Västerbottens län
Arbetsgruppen:
Antonia Baumert, Riksantikvarieämbetet
Thomas Risan, Riksantikvarieämbetet
Catrin Sandberg, Skogsstyrelsen
Inger Sandström, Skogsstyrelsen
Anneli Sundkvist, Riksantikvarieämbetet

Kallade men kunde ej närvara:
Olof Hermelin, Östergötlands museum
Hans Kjällsmyr och Pär Larsson = Anna M.
1.

Mötets öppnande med val av ordförande och presentationsrunda.

Anneli Sundkvist valdes till Ordförande. En kort presentation av deltagarna
gjordes, Anna Möller verksamhetscontroller på Skogsstyrelsen region Mitt ersätter
Pär Larsson.
2. Val av sekreterare för mötet
Catrin Sandberg utsågs till mötes sekreterare.
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3. Genomgång av minnesanteckningarna från föregående möte
Föregående referensgruppsmötes minnesanteckningar gicks igenom, Antonia
Baumert fick svara på frågor om DAP och FMIS senare eftersom hon ännu inte
anlänt. Följdfrågor i samband med genomgången var:
-Hur sprids rapporten? Och information (tas upp igen under övriga
frågor).
- KML vad innebär den i korthet – Skogsbolagen ville ha en
tydligare lag om fornlämningar. Det skulle också bli mer rättssäkert och tydligare
vad som är en fornlämning. Årtalet 1850 sattes som en gräns för fornlämning och
övrig kulturhistorisk lämning.
Situationen för skogsbolagen är troligtvis relativt oförändrad men nya KML har
påverkat kvalitetssäkringsprojektet i och med att bakgrundsarbetett för att tra ett
korrekt beslut om vilken antikvarisk status lämningen skall ha tar längre tid och
handläggning på Skogsstyrelse och Länsstyrelsen eftersom det blivit krångligare
och mer ärenden att handlägga.
4. Rapport från Vårseminariet 2015-03-25
En kortare rapport från vårseminariet som hölls på naturvårdsverket den 25 mars,
ett 30-tal personer närvarade. En av föreläsningarna utgick med sent varsel men
detta gjorde endast att det blev mer utrymme till diskussion.
Kort sammanfattning i övrigt: alla de första föredragshållarna skulle tala om
framgångsfaktorer och risker men utifrån lite olika vinklar. Från Dalarna hölls ett
föredrag om samarbetet mellan de olika aktörerna i länet (Skogsstyrelsen,
Länsmuseum och Länsstyrelsen). Jönköping höll om ytstora lämningar och
Västernorrland höll om ensamarbete. Det var lite olika typer av presentationer. På
eftermiddagen var det tänkt att Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen skulle talat om
förankringen i den egna organisationen, Länsstyrelsen utgick på grund av sjukdom
men Skogsstyrelsen höll ett föredrag om förankring och historik av skog och
historia i den egna organisationen.
Diskussionerna som hölls var bra och det ställdes även en del direkta frågor till
föredragshållarna. Uppfattningen var att seminariet var uppskattat. En av
framgångsfaktorerna som framhölls var personkemi och att man hade arbetat
länge tillsammans – detta är ju inte alltid möjligt att åstadkomma.
Vikten av det kollegiala samtalet och samarbetet framstod också som en
framgångsfaktor. Ensam är inte stark utan snarare tvärtom, David berättade om
ett litet exempel där han och en kollega inventerat tillsammans och resultatet var
att de fann mycket mer än om de gått själva, fyra ögon ser mer än två. Det fanns
lämningar som bara den ene såg och lämningar som de båda två upptäckte.
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Tyvärr konstaterades att trenden är ett ökat ensamarbete inom arkeologins alla
delar och att det skulle ändras inom inventering är väl osannolikt eftersom där, om
någonstans, är ju traditionen verkligen att man går ensam.
Till framtida projekt bör man fundera mer på möjligheter att kalibrera sig och ha
nätverk. Nu är vi så långt in i projektet så att helt ändra arbetsupplägg skulle inte
fungera. Vore också tänkvärt om man kan göra artiklar av föredragen till någon
slags slutpublikation.
5. Rapport över 2014 års arbete
Se även bifogad Power Point. Kort:
För första gången i projektets historia har alla meddela använts. En liten ökning av
kostnaden per objekt från 960 kr år 2013 till 1046 kr per objekt. Nya KML är en av
orsakerna tillkostnadsökningen, det tar längre tid att kontrollera historiska kartor
med mera. Regionalt är variationen ungefär samma som föregående år.
Antalet lämningar som kvalitetssäkrades var något färre mot förra året men
fortfarande fler än 2012. En fråga från referensgruppen som dök upp var om
dagsverkskostnaden ökat – trots allt ligger kostnaden rätt stabilt som föregående
år. Beroende på vilken aktör som är inblandad och i vilken omfattning den är
inblandad så kan kostnaden öka eller minska, en del tar uppdragstaxa och en del
tar inte. Skogsstyrelsens dagsverkskostnad relativt oförändrad. Tänkvärt är också
att omkostnader ökar, såsom bilar och drivmedel även om personaltaxan ligger
still.
Kostnaden per objekt varierar och man kan fundera lite på vilka siffror som man
redovisar in för vissa län har en låg kostnad per objekt trots att de nästan inte har
någon byråmässig kontroll alls. Det är svårt att jämföra siffrorna – det är lite som
att jämföra äpplen med päron. I vissa fall finns det förklaringar till att objekten blir
dyrare, det är olika saker som finns med i kostnaden såsom arrangemang av
seminariedagar, nationellt arbete och liknande. Till kommande framtida projekt
viktigt att medel avsätts till alternativt räknas bort i redovisning så att man får mer
rättvisa siffror att jämföra. Viktigt också att man tänkt igenom ”beställningen” på
vad man vill ha redovisat in för olika fakta av utförarna redan från början.
Redovisning är ett svårt område att få bra.
På skogsstyrelsen finns i år möjlighet att lyfta upp SoH inventeringen till en
kontrollpunkt – distriktscheferna får göra detta. Vore en ide för att också lyfta upp
frågan/uppmärksamma projektet intern på Skogsstyrelsen.
Kvalitetssäkringsprojektet som projekt är väldigt svårgripbart rent
organisationsmässigt – det är en mycket komplex struktur med flera olika
inblandade som har olika möjligheter att påverka förloppet (KMV-anslag via
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Länsstyrelserna, Skogsstyrelsens interna medel, samarbetsavtal mellan
Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet och så vidare).
Problem har ju också funnits i bristen på kompetens, det finns totalt sett i hela riket
få personer med rätt kompetens (gransknings och registreringskompetens) vilket
har lett till att pengarna inom projektet använts ineffektivt. Till detta skall det
nämnas tekniska problem i form av gamla program från Riksantikvarieämbetet och
övergång till nyare system hos till exempel Skogsstyrelsen. I dagsläget är det
svårt att göra något åt detta det är bara att arbeta på så gott det går och hålla
farten uppe. En del av problemen har uppmärksammats och kanske hinner få sin
lösning. Viktigt att komma ihåg för framtida projekt dock att se till att kompetensen
finns tillgänglig och att man har den tekniska utrustning som krävs. I utvärderingen
av detta projekt framhålla vad som var bra respektive dåligt för att kunna ge råd
för att i framtida projekt kunna göra en tydlig beställning. I detta projekt var
egentligen grunden på hur projektet skulle organiseras tydlig men
rapporteringskravet otydligt.
Slutligen: förhoppningen är att rapporten kommer vara färdig denna månad.
6. Förändring av projektmålet
Ny målet är 36 000-37 000 kvalitetssäkrade poster, detta är antaget av
styrgruppen men arbetsgruppen hade föreslagit ett mål på 35 000 poster – fick
göra ett omtag och föreslå ett nytt då styrgruppen tyckte att det var ett lågt mål.
Kort bakgrund till att målet behövde förändras – vi låg efter av olika anledningar
mot det ursprungliga målet – 45 000. Detta beroende på en rad olika saker bland
annat så var det ursprungliga målet baserat på tidigare erfarenheter av liknande
inventeringar men det fanns ingen förstudie och detta innebar att både antal
kvalitetssäkrade objekt och objektskostnader bygger på uppskattade siffror.
Tidigare projekt har inte behövt i samma omfattning registrera in till FMIS och
dessutom har teknikskiften, bristande kompetens men till stor del nya KML gjort att
tidsåtgången per objekt tar längre tid. Nu har till viss del kompetensförsörjning fallit
på plats, de tekniska problemen är uppmärksammade och nya KML har funnits ett
år förhoppningsvis kan takten upprätthållas i antal kvalitetssäkrade objekt nu. Inför
nästa år måste vi dock börja kommunicera ut redan nu att det är slut med
registreringar med mera, även inrapportering till Skogsstyrelsen måste ha skett så
uppdatering av databasen kan göras innan 31/12-16. I samtalet togs även upp att
FMIS har numera tydligare styrt upp vad som gäller för att bli godkänd registrerare
– liknande krav har ju även formaliserats under projektets gång om vad som krävs
för att bli godkänd granskare av de som är ansvariga för det. Referensgruppen
ställde sig frågande till om det nya projektmålet är möjligt att nå och ville att
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arbetsgruppen formulerade ett inlägg till styrgruppen där det framhålls farhågor
över nya målet och med en del kommentarer kring anledningar såsom:
Många har redan kvalitetssäkrat objekt i närheten och har kvar områden
längre bort vilket leder till fördyrande omkostnader och minskat antal
lämningar per dag.
Många har troligtvis arbetat av sina ”snabbare” objekt och gamla kända
objekt.
Omkostnader i form av bilar och drivmedel med mera ökar
Fortsatta teknikproblem
Fortsatt tidskrävande bakgrundskontroller av objekt (nya KML)
Kontorstid/registreringstid är längre än uppskattat (lutar mer mot 50/50 än
30/70).
7. Fältseminariet 2015: information
Katrine Nygren informerade kort om fältseminariet som kommer hållas i Umeå 810 september 2015. Startar vid 12:30 med registrering vid Västerbottens museum
och avslutas vid lunch den 10. Temat är: kvalitetssäkrat för vem. Andra dagen är
en fältdag som kommer att hållas i Nordmalings kommun, förlsaget just nu
inbegriper boplatsvallar, slagfält, slaggvarpar och 1700tals hus men
fältseminariegruppen (Katrine Nygren LST, Erik Sandén och Berit Andersson
Västerbottens museum, Therese Sigmundsdotter och Ann-Kristin Unander
Skogsstyrelsen) har ännu inte kommit ut och rekat för dagen. På kvällen blir det
middag på Guitars med tillhörande visning av museet.
Utskick bör ske i maj med preliminäranmälan och senare med anmälan på nätet.
8. Styrgruppsmöte 1 september 2015: punkter att ta upp?
Saker som nämndes var förutom att målet kan bli lägre (se punkt 6)
Lämningarna som inte kvalitetssäkras och finns kvar i databasen vad
händer med dem?
Vad händer i nästa skede om man får in tips, allmänheten förväntar ju sig
att de tas om hand om de lämnats in centralt till en myndighet.
Vi borde redan nu börja skicka ”ledande” frågor till nationell nivå så att
projektet inte tappar fart om man skall göra någon slags fortsättning
Utvärdering av projektet borde göras så man samlar in erfarenheterna
inför kommande projekt och även fångar upp övriga frågeställningar som
framkommit under projektet (till exempel framtida kompetensförsörjning
av inventering)
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En del saker är ju lite avhängigt av DAP projektet och dess resultat samt
hur framtidens FMIS utformas.
9. Övriga frågor
Antonia berättade kort om DAP som under våren haft ett antal
informations möten runt om i landet. Antonia är ansvarig för ett delprojekt
inom DAP, kvalitetssäkringsprojektet att kvalitetssäkra FMIS information.
Det man kommit fram till hittills är att det troligaste är att det blir en slags
kvalitetsklassning av informationen i FMIS för att gå igenom alla poster
skulle vara omöjligt. Nu ser de istället på möjligheten att klassa om olika
lämningstyper och ge olika delar av information en kvalitetsklass så att
det framgår om det till exempel är tillräcklig kvalitet för att ta ett beslut
ifrån. Man ser över möjligheten att införa höjdmodellen och laserdata i
fornsök. Tanken med delprojektet är att det skall mynna ut i en
kvalitetsmodell. 2018 skall DAP projektet vara färdigt det innebär inte att
allt är klart utan en del kommer fortsätta efter DAP. DAP är
visionsbaserat och målen sätts i de olika delprojekten. I dagsläget är det
genomförandefas eftersom man förra året modulerat och planerat. Det
finns en prioritet att bygga ett nytt system för fornminnesinformation
(FMIS). Man har även inom DAP formaliserat utbildningen och kraven på
de som blir gransknings och registreringsgodkända. I framtiden kommer
troligtvis avtal att skrivas mellan den enskilda registreraren och FMIS. I
framtiden då DAP är slut är det tänkbart att arbetssättet kommer
förändras och att ett nytt system för informationshantering är aktuellt.
Arbetssättet för granskning och registrering bygger idag på gamla rutiner
och tankesätt med anor i fornminnesinventeringen som är mycket
tidskrävande.

Annat som togs upp under punkten övriga frågor:

Att siffrorna som detta projekt bygger på måste vara grovt uppskattade
eftersom det inte finns någon liknande inventering att basera sina siffror
på. Andelen fält respektive kontor hamnar oftare på 50/50, förut har det
inte varit lika tidskrävande administration av objekten.

Information och spridning: hur sprider vi saker som har med projektet att
göra?
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Frågan om hur vi får ut informationen av att allt måste vara inregistrerat
per 31/12-16 till exempel? En fråga ställdes till Anna om SoH projektet
överhuvudtaget diskuteras i ledningsgruppen? Det har diskuterats en del,
Anna kan ta med sig att föra upp ämnet på ledningsgrupp med
regionledning på skogsstyrelsen. Kanske kan detta bidra till statushöjning
för projektet internt på Skogsstyrelsen.

Hur når vi då ut till KMV? Svår fråga… Rapporten kommer läggas ut på
Riksantikvarieämbetets hemsida och skogsstyrelsen kommer ha en
blänkare internt om att den finns där.

Frågan om hur vi löser uppdateringen av Skogsstyrelsens databas sista
året var också uppe. Statusförändringar/uppdatering av databasen ingår i
projektets mål men det är inte alla externa som gör detta själva och en
del av Skogsstyrelsens medel går till uppdatering av databasen. Det är
dock inte det som är det stora problemet (förutom att kostnaden per
lämning blir något litet fördyrad där det sker) utan att få in den
rapporteringen i en rimlig tid så det hinner göras innan den 31/12-15.

Anna Möller ersätter Pär Larsson i referensgruppen och som förslag för
ersättare till Hans Kjällsmyr är att arbetsgruppen kontaktar en annan
distriktschef på Skogsstyrelsen.

Anneli fick uppgiften att skicka ut anteckningarna från senaste
styrgruppsmötet till gruppen.

Anneli författar ett inlägg till Styrgruppen ang. farhågor och nya mål

10. Nästa möte
Preliminärt bestämdes den 15 oktober 2015 klockan 10-15 på
riksantikvarieämbetet, Lilla Sessionssalen.
11. Mötets avslutande
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Minnesanteckningar referensgruppsmöte
kvalitetssäkringsprojektet Skog och historia
Mötesdatum: 2015-12-02
Mötestid: 10.00-15:00
Mötesplats: Stora Sessionssalen, Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm
Kallade
Referensgruppen:
Anders Hansson, Jamtli
Olof Hermelin, Östergötlands museum
Mats Holm, Skogsstyrelsen
Lars Jacobzon, länsstyrelsen i Västra Götalands län (anmält förhinder)
Anna-Karin Mähler, Skogsstyrelsen
Anna Möller, Skogsstyrelsen
Katrine Nygren, länsstyrelsen i Västerbottens län

Arbetsgruppen:
Antonia Baumert, Riksantikvarieämbetet
Thomas Risan, Riksantikvarieämbetet
Catrin Sandberg, Skogsstyrelsen
Inger Sandström, Skogsstyrelsen
Anneli Sundkvist, Riksantikvarieämbetet

Inbjudna till mötet:
Rikard Sohlenius
Cecilia Ulfhielm

DAGORDNING

1.

Mötets öppnande med val av ordförande och presentationsrunda

Anneli valdes till ordförande.
2.

Val av sekreterare för mötet

Catrin valdes till sekreterare.
3.

Genomgång av minnesanteckningarna från föregående möte (bilaga 1)

Inga frågor framfördes.
4.

Kort rapport från fältseminariet i Umeå (Anneli)
Den slutgiltiga ekonomiska redovisningen har ännu inte kommit in. Det gick
dock lite plus, vilket inte var meningen. Temat var Kvalitetssäkrad för vem1 (12)

vad händer med SoH-materialet i förlängningen. De flesta var positiva som
talat om det, ca 50 personer. Lagom stora grupper i fältövningarna. Frågorna
hängde inte riktigt ihop med temat. Arrangörerna blev nog trötta på bussar
som åkte åt fel håll. Ylva och Johans avrundning bra insats. Rikard
moderator. Tur med vädret.
5.

Kort om 2015 års resultat från Skogsstyrelsen (Inger). Presenterades av
Cecilia under punkt 8

6.

Information om processen runt nytt system och förändring av FMIS (Rikard)
DAP: hantering av fornminnesinformation i samhället.
Femårigt program, som berör olika avdelningar på Raä. Fokus på
arkeologiska processerna. Arbetar mot att förverkliga en vision. Under
projektet sker löpande leverans. De som arbetade i programmet var inte
KMV-folk, därför tog etableringsfasen lång tid. Nu inne i implementera/lösnings-fasen. Projektet avslutas 2018.
Vision: I en digital arkeologisk process skapas samordnad
fornminnesinformation som ger nytta i hela samhällsbyggnadsprocessen.
Vad göra:
Ta fram nytt fornminnesregister, (inkluderar registrering vid källan).
Uppdragsregister över var det har skett arkeologiska insatser i samhället.
Nytt presentationsverktyg som skall ersätta dagens Fornsök.
Allt detta kommer att bli av. Dessutom talas det om en plats att lagra fältdata.
Antonias projekt:
Uppdatera lämningsinformation (ta ned ärendeberget).
Rätta äldre registreringar – mycket utifrån antikvariska bedömningar.
Beskriva informationskvalitet.
Rikard berättade om projekt JANUS:
Förtydliga processer, roller och ansvar.
Anpassa regelverket.
Utbildningsmodell.
Föreslå ändrad förvaltningsorganisation.
Samverkan mellan SKS och DAP:
Arbetsgrupp för diskussion och avstämning.
Medverkan i workshops för att fånga behov.
Formalisera arbetet.
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Problembild:
Olof Hermelin: etapp ett skall det också in i lämningsregistret - där kan ju t ex
boplatslägen komma med som inte är verifierade, hur skall detta hanteras?
Förenkling av språk är nödvändig.

Inger: Tog upp att i dagsläget uppdateras FMIS-skikten hos SKS en gång i
månaden. Framkom att det inte finns något som hindrar att vi istället har en
WMS. WMS tjänsten innehåller från FMIS idag dold information, som inte
kan gå ut som det är. Avvakta DAP istället. Thomas anlände under denna
punkt.

7.

Rapport från GD-mötet 2015-10-16 och styrgruppsmötet 2015-11-06 (Anneli)
SoH var uppe på GD-mötet eftersom 2016 är sista året för SoH-projektet.
Bakgrund: alla nummer kommer inte att bli kvalitetssäkrade inom nuvarande
projekt. Kan vi gå vidare med övriga lämningar.
Cecilia presenterade en vision. Fick i uppdrag att till nästa GD-möte ta fram
ett förslag på hur ett kvalitetssäkringsprojekt kan se ut.
På styrgruppsmötet formaliserades detta och då kom det fram att det till
nästa möte skall finnas ett förslag (typ i september).
Frågor kring detta:
Mats Holm: hur kändes tonläget? Var det positivt? Jo, det var nog positiva
vibbar, men överens om att det projektet i så fall måste riggas helt
annorlunda än det här. Cecilia också positivt vibbar.

8.

Skog och historia kvalitetssäkring efter 2016: Uppdrag från GD-mötet samt
vision om ändrad metodik (bilaga 2-4) (arbetsgruppen + Cecilia)

Vision om ändrad metodik: Fjärranalys och helikopter för granskningsarbetet,
20 % fält och 80 % byråmässig granskning.
Fortsatt samarbete mellan myndigheterna och koppling till DAP.

Cecilia presenterade 2015 års resultat från Skogsstyrelsen:
Drygt 7200 lämningar granskats, registrerats, raderats av SKS t o m 30
november (målsättningen var 4000 lämningar).
Beror nog på att vi nu har godkända granskare och registrerare och mer tid
har frigjorts för arbetet. Kostnad 3,3 miljoner t o m november.
SKS har gjort dubbelt så mycket till halva kostnaden.
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Inger: Medelsförbrukningen har sett bra ut under året, smärre omfördelningar
inom region har gjorts, t ex från Örebro.
Viktigt med flexibilitet i fördelning av medel i framtida projekt.

Olof: vi behöver kompetensen i fält. Vi kanske behöver ha denna kompetens
ändå, kanske skall det inte vara ett projekt mer. Kommer tappa kompetens
och möjligheten.
Mats: mycket inventerat material är kvar.

Cecilia: det är en fara med att SoH upphör, vad händer med de arkeologer
som vi har på SKS? Kan vi finansiera dem? Vi kommer få ett kompetenstapp
hos SKS.

Diskussion:
Cecilia: om man räknar en kostnad per objekt på 4500 kr vid fältinventering,
kan man göra det via fjärranalys för 45 kr.

Thomas: man har endast sett de som syns på Lidar och måste ändå ut i fält
igen för resten.

Olof: utvärdera vad vi gjort hittills och hur. Viktigt att ha med en riskanalys,
behöver vi inventerare i framtiden?

Anna: om man ser på SKS:s verksamhet överlag så måste vi nyttja ny teknik,
för vi får mindre anslag. SKS kommer att köra igång stora projekt med orto
och flygbilder.

Anders: Jamtli har regelmässigt använt sig av laserskanning i inventering (ca
1000 lämningar per år) och vet väldigt mycket om vad det duger till just nu.
Är absolut inte självklart vad man kan använda det till, ser en hel del, man
måste ändå ut och granska för att kontrollera. Det finns inte några garantier
att man ser kolbottnar.
Registreringar gjorda före 2000 kan man inte regelmässigt stryka - en hel del
gjordes inte med GPS, utan har rätt god kvalitet.

Thomas: kvaliteten och bedömningen utifrån Lidar håller inte i en
rättsprocess, blir mer som ett tips.
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Bra att SKS städar i sin databas, men det är viktigt att vi får till en
tipsfunktion. För att kunna effektivisera den antikvariska bedömningen krävs
ändå att man är på plats. De får komma in som tips och så är det upp till LST
om de går ut och granskar.
Mats: vi vill använda tekniken, men användbarheten kanske beror på var i
landet man är.
Rikard: DAP har gjort en förstudie kring att rätta läget i FMIS utifrån
Laserdata, men det är för osäkert och har för många felkällor. T ex med
fångstgropsystem så ser man inte alla gropar, kan också vara täkter.
Genom att skruva datat så kan man ha det som underlag för en
”varningssignal” om att man kanske måste ut i fält. Det kan då användas som
stöd vid inventering och utredning, d v s ha det som ett underlag bland andra
underlag.
Fråga kring städning av SoH-databasen återkom Inger till under punkt 9.

Rikard: riskanalys för kompetens måste med in i DAP.

Olof: viktigt att man samarbetar inte bara med Lst utan även med länsmuseer
– många län har faktiskt fått ett bättre kunskapsunderlag – bredda
perspektivet och tar med museerna, även för att få till opinion.

Inger: Lidar väcker många frågor. Redskapets användbarhet varierar med
terrängförhållanden, kartans kvalitet och att kartor finns att tillgå (Jämtland
har t ex ännu inte full täckning).

Cecilia: vi måste vara realistiska och inte tro att vi får mängder med pengar i
framtiden. Skall vi få till en förlängning av SoH så måste vi använda andra
metoder.

Katrine N: Vi använder mycket i skogsärenden, gör bedömningen att om vi
ser ett fångstgropssystem så justerar vi efter det – t ex blir villkorsområdet
bättre. Används naturligtvis inte på sådant som inte syns. Avvägning att
bedöma när man åker i fält.
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Catrin: Viktigt att ta med att man faktiskt inte ser allt och inte framhålla det
som den enda lösningen.

DAP och FMIS säger att det inte är tillräckligt bra. Svårt att rigga ett projekt
mellan SKS och Raä - bra som underlag, men är det realistiskt?

Olof: Behov av metodutvecklingsprojekt om laserdata och riskanalys när det
gäller kompetens. Kan inte understrykas nog att kompetensen behövs.

Anders: det är fortfarande ganska nytt, i vissa fall ett otroligt bra hjälpmedel,
men det måste finnas någon slags gemensam grund kring vad man kan
använda det till och vad man inte ska använda det till. Samla in
erfarenheterna och de kunskaper som finns.
Typ verksamhetsregler. Hur tolka, hur se.

Inger: det är viktigt och bra att terrängskuggad karta används i skogsbruket,
man uppger att man har tillgång till den, men saknar kunskap om hur de ska
använda den. Utbildning efterfrågas.
Anneli: viktigt, precis som Anna och Mats säger, att man behöver visa sin
vilja att använda nya tekniker. Men samla erfarenheter.
9.

Senaste nytt om uppdatering av Skog och historia-databasen (Inger)

Uppdrag från styrgruppen att se över SoH-databasen. Bakgrunden är att det
ligger kvar material i databasen, som sedan flera år är granskat och inlagt i
FMIS. Viktigt att dessa tas bort för att få en med verkligheten
överensstämmande uppfattning om kvalitetssäkringsbehovet som kvarstår
när nuvarande projekt avslutats.
Läget i databasen just nu är:
28000 tips (dessa ingår inte i SoH-kvalitetssäkringen)
85000 ettor (inventerat)
16000 tvåor (kontrollerade på ett eller anat sätt)
6800 treor (granskade)
1+2= 90 000 MEN bland dessa finns ett stort antal redan granskade och
levererade objekt. SKS:s arkeologer har fått ett medskick att de skall se över
länen de arbetar i.
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I Norrbotten, Blekinge och Skåne finns behov av statusuppdateringar,
motsvarande ca 12500 objekt. SKS arbetar för att det åtgärdas under 2016.
Ett kommande projekt har därmed att hantera ca 80 000 nummer.

En analys av det kvarvarande SoH-materialet behöver göras inför ett ev.
framtida projekt. Hur mycket av materialet lämpar sig för den tänkta
metoden? Vilka lämningstyper finns i databasen, hur stort är deras antal, hur
ser det ut geografiskt i landet (i vilka län är metoden användbar)?

Rikard: hur har man fångat arkeologiska utredningar med mera i
statusuppdateringen?
Svar: Fångas inte upp.
Medskick till de som arbetar på KMV medel att de som har gästbehörighet i
SoH-databasen släcker ned även sådant.

10. Seminarier 2016. Plats och tema för fältseminariet? Är eventuell fortsättning
på projektet ett lämpligt tema för ett vårseminarium i workshopform?
Inbjudan från LST Västmanland om vi ville ha seminariet i brandområdet.
Man har gjort specialinventeringar och vanliga inventeringar. Västmanland är
ju inte med i SoH nu, då de är färdiga. Fördel: de som arbetar med SoH
behöver inte frigöra tid från projektet, i Västmanland finns redan organisation
för möten osv. Ett problem blir i så fall finansiering och de externa medel som
behövs. En av handläggarna arbetar nu halvtid på Raä.

Anna: har varit där, mycket fascinerande - de är ju vana vid seminarier.

Thomas: måste läggas sent med tanke på vegetationen.

Rikard: vad är det vi inte ser vid en inventering, hur behandlar Västmanland
sina kvarvarande SoH-objekt?

Anneli: typ 400 nya lämningar.
Olof: katastrofberedskap hur har vi det med det - kan ju vara en intressant
vinkling, spännande område.

Thomas: visa samhällsnytta.
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Rikard: där har man ju även arbetat mycket med biologiska kulturarvet, nu
kommer kanske nya kulturväxter på grund av branden. Se tillbaka på
projektet, t ex se biologiska kulturarvet på grund av att de jobbat med det där.
Anneli: rolig avslutning, det händer ju inte super ofta. Lösa det ekonomiskt,
borde inte vara så stora utgifter, att hålla ned det ordentligt borde inte vara
olösligt.

Rikard: SoH 2016 Efter Katastrofen!

Anneli: området är förvånansvärt tillgängligt, man har gjort mötesplats för
bussar osv. Kopplingar till världsarvet Ängelsberg.
Borde ta upp framtiden.
Kan vi få med GD?
Sätta datumet snarast, så man kan fånga upp GD medverkan. Anneli kollar
med Västmanland om datum, som mailas till styrgruppen.
Vårseminariet:
Mars bra tidpunkt för seminariet. Temat i år?
-

Sista året med kvalitetssäkringsprojektet.

-

Vad är potentialen forskningsmässigt? Olof: seminariet hade ju uppe det
lite, Bertil Helgesson bebyggelsearkeologi Skåne.

-

Synpunkter, utvärdering, vad fungerat bra och inte, samla erfarenheter.

-

Anders: summera vad vi lärt oss (inte deprimerande), metodutveckling
som pågått under tiden, eftersom vi kommer arbeta mer med
laserskanning i framtiden. Samla in erfarenheter. Metodutveckling går
bra i föreläsningsform.

-

Anneli: mer i workshopform med jobb i smågrupper?

-

Anna: bra att mixa litegrann. Inspiration gemensamt inför diskussion,
men i olika grupper.

-

Rikard: måste försöka förklara vad som händer nu - det närmaste i
framtiden - att det jobbas med det.

-

*UTVÄRDERING och METODUTVECKLING tema.

11. Medskick till styrgruppen – nästa möte 2016-02-09 (jfr bilaga 3)
Thomas: styrgruppen borde kanske tycka till om förslag på eventuella
fortsättningar.
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Olof: kanske måste man skicka med förslagen för tidigt besked om
fortsättning, om man eventuellt skulle behöva varsla arkeologer.

Mats: kanske inte i detalj vilka metoder eller så, men i vilken omfattning
ungefär.
Styrgruppen bör se över vilka ekonomiska ramar som finns att arbeta med.
Om inte annat för att man skall kunna rigga ett projekt i lämplig omfattning.
Rikard: KMV-bidraget ser numera annorlunda ut. Det är nu Lst själva som
styr hur fördelning görs, endast om det kommer ett regeringsuppdrag
fungerar det.
Hur hanterar vi detta under projektets sista år?
Förslag: Brev från styrgruppen att nu är det projektets sista år och att
det är viktigt att de som arbetar med projektet arbetar med det och
avslutar på ett bra sätt. Ta upp förändringen om att Lst fördelar och att
risken finns att Lst annars tar pengar till annat.

12. Övriga frågor
-

Skador i skogen. Fortsättning efter 2016. Regional kompetens.

Olof: Vilka resurser finns för att arbeta med inventeringar? Hur säkrar vi
framtiden? Vision för framtiden – viktig fråga annars kommer man vara
ännu svagare i sektorn i framtiden.

Cecilia: listan över vilka som har registrerings- och granskningskompetens? Antonia tar fram en lista. Vore kanske även bra med ålder.
Anna: visst krävs det att man gör ett visst antal objekt per år?

Antonia: Kravet blir att man skall göra ett visst antal per år. Just nu trillar
folk ut ur systemet om de inte gör något på ett år. Då måste folk höra av
sig och samtala om detta. Måste formaliseras mer.
Olof: det kommer att ske en kompetensflykt. Viktigt med tidiga besked så
de inte försvinner.

Mats: viktigt att vi behåller kompetensen och fortsätter inventera i någon
form. Kommer att komma påtryckningar från skogsbruket.
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Rikard: Fredrik E till Sveco, Moa är varslad - där har kompetensflykten/tappet börjat på grund av omorganisation.

Thomas: problem även inom nuvarande projektet med
kompetensförsörjning.

Anneli: positivt att skogsbruket efterfrågar.
Olof: vilket kunskapsunderlag vill man ha? Gäller att hålla samman hur vi
tar hand om och förmedlar kunskapen.
Anneli: svår fråga. Svårt att hitta folk med inventerarkompetens.
Medskick till DAP: handlar om hur mycket stöd ämbetet skall lägga, t ex
landkapsförståelse. Eller enbart registrering.
Finns inte kompetensen så kommer skadorna fortsätta.
Eventuellt konsekvensanalys i slutrapport- utvärdering.

Thomas: hur skall vi komma åt attityd? Hur komma åt när
informationsinsatser inte fungerar? SKS och Raä har ett
regeringsuppdrag om skador på skogen. Peter Norman kollat på bra
exempel och analyserat kedjorna och alla inblandade.
Cecilia: det är inte informationen som är problemet, vi måste förändra
attityden hos ledningen. Det tar tid.

Mats: informationen har man arbetat med länge, nu försöker vi använda
det andra instrumentet, lagstillsyn. Men måste samtidigt ha en dialog
och arbeta med återkoppling. Arbeta med alla verktyg i lådan.
Ledningarna måste ta ansvar och det fungerar då bättre.
Anna: vi arbetar med fokusområden - återkoppling - tas med i våra
sektors-dialoger, vilket är positivt.
Katrine: samarbetet som vi har med SKS och skogsbruket i de två
nordligaste länen har ju varit verkningsfullt och gett resultat. Att komma
fram till skogsbrukets ledningar är ett sätt att samverka och komma
vidare. Finns en klar och tydlig inriktning.
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Cecilia: det är ju en ledarfråga, vi kan informera och utbilda hur mycket
som helst men är inte ledningen med så fungerar det inte.

-

Möjlighet till omfördelning:
Sådana justeringar har gjorts under projektets gång.

Anna: anledningen är att det kan vara tajt bemanning om det t ex blir
stora andra projekt – finns det i så fall möjlighet att flytta medel till annan
del på regionen eller annan region, där kompetens finns men kanske
inte objekten eller där det är färdiggranskat.
Svar: Grunden bygger på att det finns ett behov (är med i fördelningen).
Finns ju även möjlighet att fördela över regionen.
Bäst om det uppkommer inom K1. Granskning utförs på det länet där
behovet finns. Kan om det behövs vara en annan utövare.
Tidsredovisning görs på det ursprungliga länet där objekten bor – inte
där kompetensen hör hemma.

-

Ekonomisk uppföljning: hur följer Raä upp Länsstyrelsens SoH-medel?
Svar: Begränsade möjligheter att göra det från Raä, förra året skickade
Raä ut en påminnelse om att det var en tidigare överenskommelse.
Får in besluten för KMV-anslagen och så finns den årliga uppföljningen.
Om man ser t ex att de har sagt att de skall avsätta 200 000, då blir det
en fråga för styrgruppen, om det är mindre pengar som fördelats. Hur
hanterar vi det under projektets sista år?

Katrine: bra att skicka påminnelsen, så att man kommer ihåg det.

Rikard: om vi skall fortsätta efter detta projekt, hur vill man arbeta vidare
med kvalitetssäkring?

Olof: alla har dåligt med pengar, alarmerande och mycket svårt, måste
lyftas högre upp att denna brist finns överallt.

Thomas: vi har få verktyg att trycka på.

Olof: kanske är det så att SKS har bättre möjligheter att trycka på.
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Anneli: om nytt projekt görs måste projektorganisationen ses över.

13. Nästa möte
7 april 2016 Stockholm.
14. Mötets avslutande

Bilagor
1.

Minnesanteckningar från referensgruppsmöte 2015-04-15

2.

Protokoll från GD-mötet mellan Riksantikvarieämbetet och
Skogsstyrelsen 2015-10-16

3.

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte 2015-11-06

4.

Diskussionsunderlag till punkt 8
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