
 

   

Kulturarv i ett förändrat klimat 

 
Sommarvistet Bartjan- samebyns samlingspunkt. Foto:Therese Sonehag, Riksantikvarieämbetet CC BY 

Inbjudan till workshop, Adapt Northern Heritage del 2  

27/8 2019 kl 09.00-16.00 i Svenstavik, Tingshuset 
 

Kom och diskutera klimatanpassningsåtgärder för kulturmiljöer i ett 

förändrat klimat! Samling och kaffe mellan kl 08.30-09.00. 

PROGRAM 

09.00 Inledning av arrangörer, syfte med dagen. Följs av tematiska, 

korta presentationer och gruppdiskussioner kopplat till temat. 

09.15 -10.30 Tema 1 Jämtland-regionens klimatutmaningar  

10.45-12.00 Tema 2 Förändringar i användningen och i 

kulturlandskapet till följd av ett förändrat klimat 

13.00-14.30 Tema 3 Planer och åtgärder för klimatanpassning 

15.00-16.00 Sammanfattande panel med slutsatser från dagen och 

nästa steg 



 

   

Pauser för lunch och eftermiddagskaffe ingår i workshopen 

Vad händer med sommarvistet när renen söker sig till andra platser i ett 

förändrat klimat, säsongen för kalvmärkning blir mer utspridd–när det blir 

svårare att nyttja samlingsplatsen? Finns det en långsiktig strategi för 

Bartjan?  

Står det att bevara kulturmiljön i konflikt med synen på förändringar som en 

naturlig process? Hur tänker vi utifrån bevarandeperspektivet? 

Hur gör vi för att behålla kunskapen som förvärvats genom platsen, hur 

förmedlas och tillgängliggörs den? Vilket ansvar har aktörer som brukar och 

sköter platsen?  

Vilket ansvar har centrala myndigheter och organisationer? Länsstyrelsen och 

kommunen, intresseorganisationer, kulturinstitutioner, invånare, sameby och 

besökare? 

Syftet med workshopen är att diskutera kring en åtgärdsplan för Bartjan, ett 

kulturlandskap i ett förändrat klimat utifrån ovanstående frågeställningar. Att 

ta fram planen är en del av projektet Adapt Northern Heritage. Planen kan ge 

inspel till kommunen och andra aktörer när det gäller frågor om förvaltning, 

hållbar utveckling, klimatfrågor, fysisk planering och attraktivitet. Och om 

bevarande, användning och utveckling av natur- och kulturvärden, 

immateriellt kulturarv.  

Projektet Adapt Northern Heritage inom Northern Periphery and Arctic 

Programme 2014-2020, är värd för workshopen som arrangeras av 

Riksantikvaren och Riksantikvarieämbetet i samarbete med Gaaltije 

sydsamiskt kulturcentrum. Medverkar gör också Länsstyrelsen Jämtland, 

Bergs kommun och Tåssåsen sameby. 

Läs mer om bakgrunden i Gaaltijes artikel från workshopen del 1, ”Samiska 

kulturmiljöer i ett förändrat klimat”,  www.gaaltije.se 

Anmälan till therese.sonehag@raa.se senast 20/8 2019, ange ev. specialkost 

 

Välkommen! Buerie båeteme! 
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