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Vägledande strategi för Jordbruksverkets kulturmiljö-
arbete 

Inledning 

Odlingslandskapet har formats av människan under flera tusen år. Miljöer och 

äldre jordbruksbyggnader i odlingslandskapet har kulturhistoriska värden ef-

tersom de ger en bild av hur våra förfäder levde och brukade odlingslandskapet. 

Bevarande, användning och utveckling av kulturmiljöer i odlingslandskapet är 

beroende av ett fortsatt jordbruk. Utan ett aktivt jordbruk riskerar landskapet att 

växa igen och grundförutsättningarna för att bevara och utveckla kulturmiljöer 

kan försvinna. 

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen utarbetat en vägledande strategi 

för sitt kulturmiljöarbete. Den tydliggör allt det kulturmiljöarbete som Jordbruks-

verket gör och visar att Jordbruksverket arbetar strukturerat med många olika 

kulturmiljöfrågor inom ramen för sitt uppdrag. Detta arbete bidrar till att upp-

fylla målen för det statliga kulturmiljöarbetet. Exempel på viktigt kulturmiljöar-

bete är ansvaret för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, där flera av re-

geringens preciseringar av miljömålet omfattar kulturmiljöer och kulturmiljövär-

den.  

I följande avsnitt redovisas vår vägledande strategi för hur vi ska utveckla vårt 

kulturmiljöarbete. Därefter följer avsnitt som beskriver Jordbruksverkets an-

svarsområden och nuvarande arbete med kulturmiljöfrågor samt hur vårt arbete 

bidrar till att uppfylla målen för det statliga kulturmiljöarbetet. 

Vi ska tydliggöra vårt kulturmiljöarbete 

Kulturmiljöfrågorna är tvärsektoriella och inflätade i Jordbruksverkets ansvars-

områden på flera olika sätt, vilket framgår av den kartläggning som redovisas i 

detta PM. Det är inte alltid uppenbart eller självklart på vilket sätt kulturmiljöfrå-

gor berör våra olika ansvarsområden. Hur gör vi oss då själva mer medvetna om 

kulturmiljöperspektiven och vår egen samt jordbrukets positiva och negativa på-

verkan? Detta kan göras på flera olika sätt, till exempel genom interna utbild-

ningsinsatser i anslutning till denna vägledande strategi. Ytterligare sätt att tyd-

liggöra kulturmiljöfrågorna är att utse fokusområden för vårt kulturmiljöarbete. 

Vi ska fokusera på Ett rikt odlingslandskap 

Jordbruksverkets arbete med kulturmiljöfrågor ska utformas inom ramen för ver-

kets ansvarsområden. Som framgår av vår kartläggning har vårt arbete med kul-

turmiljöfrågor starka kopplingar till vårt ansvar för miljökvalitetsmålet Ett rikt 

odlingslandskap. Följande preciseringar av miljömålet Ett rikt odlingslandskap 

bör därför utgöra fokusområden för vårt kulturmiljöarbete:  

 Variationsrikt odlingslandskap  

 Växt- och husdjursgenetiska resurser  
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 Bevarade natur- och kulturmiljövärden 

 Kultur- och bebyggelsemiljöer 

 Friluftsliv 

För att vårt arbete med kulturmiljöfrågor ska bli effektivt bör utveckling av arbe-

tet ske i nära samarbete mellan de operativa verksamheter som arbetar inom fo-

kusområdena ovan. 

Vi ska göra hållbara avvägningar mellan våra ansvarsområden 

I många fall går arbetet med att utveckla lantbruk och landsbygd hand i hand 

med kulturmiljöarbetet, men i enskilda fall kan det krävas målavvägningar när 

det handlar om att bevara äldre kulturmiljöer samtidigt som produktionen behö-

ver utvecklas och öka. En långsiktigt hållbar jordbruksproduktion är beroende av 

väl fungerande ekosystem och att marken bibehåller en god produktionsförmåga. 

Samtidigt måste jordbruksproduktionen vara ekonomiskt konkurrenskraftig för 

att vi ska kunna ha kvar ett öppet odlingslandskap. Att landskapet uppfattas som 

attraktivt, dvs. variationsrikt och tillgängligt för allmänheten, har betydelse för 

hela samhället, men också för möjligheterna att utveckla landsbygden och lands-

bygdsföretagande.  

Jordbruksverket har flera olika ansvarsområden och vi behöver därför göra av-

vägningar mellan dem och deras mål. Vi ska göra hållbara avvägningar mellan 

vårt kulturmiljöarbete och de övriga områden vi verkar inom. 

Hållbarhetsbedömningen bör omfatta tre dimensioner: 

 Social hållbarhet, som handlar om att sträva mot ett samhälle där grund-

läggande mänskliga rättigheter uppfylls. 

 Miljömässig hållbarhet, som handlar om att hushålla med naturresurser 

på lång sikt. 

 Ekonomisk hållbarhet, som handlar om ekonomisk tillväxt där företagens 

konkurrenskraft är en viktig del för Jordbruksverket. 

 

Vi ska fortsätta utveckla samarbetet med andra aktörer  

Jordbruksverket ansvarar för och deltar i flera olika samverkansgrupper där kul-

turmiljöfrågor ingår som en del. Vi har ett omfattande nätverk där vi samarbetar 

med många olika myndigheter och organisationer, vilket framgår av kartlägg-

ningen som redovisas i det här dokumentet. Vi ska fortsätta att samverka med 

många olika aktörer i våra nätverk och utveckla samarbetet så att vårt kulturmil-

jöarbete blir effektivt.  
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Bakgrund 

Regeringen har gett oss i uppdrag att utarbeta en vägledande stra-
tegi för vårt arbete med kulturmiljöfrågor 

Jordbruksverket och nio andra myndigheter har fått i uppdrag av regeringen att 

utarbeta vägledande strategier för sitt arbete med kulturmiljöfrågor1. Syftet är att 

vi ska utarbeta ett mer samlat och strategiskt förhållningssätt till hur våra verk-

samheter påverkar kulturmiljön och bidrar till de nationella kulturmiljömålen. 

Därigenom ska det skapas bättre förutsättningar att ta tillvara den potential som 

kulturmiljön utgör för ett hållbart samhälle. 

Vårt arbete med kulturmiljöfrågor är kopplat till ansvaret för miljö-
kvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap 

En central utgångspunkt för den vägledande strategin för vårt kulturmiljöarbete är vårt 

ansvar för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Eftersom Jordbruksverkets 

kulturmiljöperspektiv ingår i miljömålssystemet ska vi enligt regeringsuppdraget2 även 

beakta regeringens uppdrag3 att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljö-

målen och den redovisning som lämnats.  

Regeringens mål för det statliga kulturmiljöarbetet 

Genom beslut av riksdagen har nationella mål införts som ska styra de statliga insat-

serna på kulturmiljöområdet med syfte att inspirera och vägleda politiken i kommuner 

och landsting4. 

 

Målen för det statliga kulturmiljöarbetet är att främja: 

1. ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 

utvecklas,  

2. människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar 

för kulturmiljön, 

3. ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, 

bildning och upplevelser, och 

4. en helhetssyn på förvaltningen som innebär att kulturmiljön tas till vara i samhälls-

utvecklingen. 

 

Definition av kulturarv och kulturmiljö 

Begreppen kulturarv och kulturmiljö kan definieras enligt följande5:   

                                                 
1 Regeringsbeslut 2017-06-22 Ku2017/01563/KL. 
2 Regeringsbeslut 2017-06-22 Ku2017/01563/KL. 
3 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att uppnå miljömålen. Regeringsbeslut Dnr 
M2015/2633/Mm. 
4 Regeringskansliets webbplats publicerad 22 juni 2017. 
5 Riksantikvarieämbetets webbplats april 2019.  
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Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig på-

verkan – till exempel spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, sy-

stem, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper osv. 

Oavsett om det skrivs i obestämd eller bestämd form – kulturarv eller kul-

turarvet – innefattar det en mångfald av kulturarv. Ibland kan begreppet 

preciseras för att belysa särskilda delar av samhällsutvecklingen, till ex-

empel det biologiska kulturarvet, det industriella kulturarvet eller modern-

ismens kulturarv. 

Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga 

som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och akti-

viteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en en-

skild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en 

bygd eller en region. Det kan röra sig om intensivt utnyttjade stads- eller 

industriområden såväl som extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap. 

Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även im-

materiella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats 

eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet. 

 

Internationella konventioner som omfattar kulturarv och kulturmil-
jöer  

Inom Jordbruksverkets ansvarsområden finns följande internationella konvent-

ioner som delvis omfattar kulturarv och kulturmiljöer och som därmed påverkar 

vårt arbete med dessa frågor. 

Konventionen om biologisk mångfald 

Sverige skrev under konventionen om biologisk mångfald (Convention on Biolo-

gical Diversity) 1993 och har införlivat den i det nationella miljöarbetet. Sverige 

har valt att koppla målen för arbetet inom konventionen, Aichimålen, till våra 

nationella miljökvalitetsmål och etappmål för miljömålen.  

Konvention undertecknades vid FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 

1992, och trädde i kraft 1993, då även Sverige undertecknade den.  

Målen för arbetet inom konventionen är bevarande och hållbart nyttjande av bio-

logisk mångfald samt att nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resur-

ser ska fördelas rättvist. Delar av artikel 8 och artikel 10 i konventionen om bio-

logisk mångfald omfattar kulturarv och kulturmiljöer: 

Artikel 8 – in situ-bevarande 

”Varje fördragsslutande part skall, så vitt möjligt och om så är lämp-

ligt:… 

j) med förbehåll för dess nationella lagstiftning respektera, bevara och 

bibehålla kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungliga och 
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lokala samhällen med traditionella livssätt som är relevanta för bevaran-

det och det hållbara nyttjandet av biologisk mångfald, och främja en bre-

dare tillämpning av dessa, med godkännande och deltagande av inneha-

varna av sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor, samt främja 

rättvis fördelning av nyttan som uppkommer vid utnyttjandet av sådana 

kunskaper, innovationer och sedvänjor…. 

 

Artikel 10 – Hållbart nyttjande av komponenter av biologisk mångfald 

Varje fördragsslutande part skall, så vitt möjligt och om så är lämp-

ligt:….. 

c) skydda och uppmuntra sedvanligt nyttjande av biologiska resurser i 

enlighet medtraditionella kulturella sedvänjor som är förenliga med kra-

ven för bevarande och hållbart nyttjande;…. 

 

Europeiska landskapskonventionen 

Den europeiska landskapskonventionen (Globally Important Agricultural Heri-

tage Systems) syftar till att förbättra skydd, förvaltning och planering av land-

skap i Europa. Den syftar också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor 

inom Europa och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det 

arbetet. Konventionen innefattar alla typer av landskap som människor möter i 

sin vardag och på sin fritid. Landskapet är viktigt för oss av kulturella och soci-

ala skäl, för att det har miljövärden och för att det ligger till grund för ekonomisk 

utveckling. Konventionens parter erkänner att landskapet betyder mycket som 

uttryck för en mångfald av natur- och kulturarv och för att skapa identitet. 

Landskapskonventionen undertecknades 2000 och trädde i kraft 2004. Sverige 

har ratificerat konventionen och den trädde i kraft den 1 maj 2011. 

Sveriges regering gjorde bedömningen att lagstiftningen i Sverige lever upp till 

de generella krav som ställs i konventionen och som handlar om att landskapets 

betydelse ska erkännas i lag. 
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Jordbruksverkets ansvarsområden 

Som förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet, fiskeområdet och därtill knuten 

landsbygdsutveckling är Jordbruksverkets uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, 

ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en 

livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna6. 

 

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att genomföra EU:s gemensamma 

jordbrukspolitik, Sveriges landsbygdsprogram, EU:s havs- och fiskeriprogram, pro-

grammet Lokalt ledd utveckling7 samt för förvaltningen av det nationella stödet till 

jordbruket i norra Sverige.  

 

Jordbruksverket ska verka för att de generationsmål för miljöarbetet och de mil-

jökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid behov ska vi föreslå åtgär-

der för miljöarbetets utveckling. Vi samordnar uppföljning, utvärdering och rap-

portering i fråga om miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap och ska skapa 

förutsättningar för att ett rikt och varierat odlingslandskap upprätthålls, att den 

biologiska mångfalden främjas och att jordbrukets belastning på miljön blir så 

liten som möjligt.  

Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap 

Jordbruksverket är miljömålsansvarig myndighet för miljömålet Ett rikt odlings-

landskap och riksdagens definition av detta miljömål är:  

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 

och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mång-

falden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Av de tolv preciseringar av miljömålet som regeringen beslutat är det framförallt 

följande som omfattar kulturmiljöer och kulturmiljövärden:  

 Variationsrikt odlingslandskap  

Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av 

hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmil-

jöer, bland annat som en del i en grön infrastruktur och erbjuder livsmil-

jöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter. 

 Växt- och husdjursgenetiska resurser  

Husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser är håll-

bart bevarade. 

 Bevarade natur- och kulturmiljövärden 
Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som upp-

kommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbätt-

rade.  

                                                 
6 Förordning (2009:1464) med instruktion för Statens jordbruksverk. 
7 Lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014-2020. 
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 Kultur- och bebyggelsemiljöer 
Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och förut-

sättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

 Friluftsliv 
Odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna 

samt tillgängliga för människor. 

Stöd och ersättningar för Ett rikt odlingslandskap 

Landsbygdsprogrammets stöd och ersättningar är de viktigaste riktade ekono-

miska styrmedlen för att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Det 

finns flera olika typer av stöd och ersättningar som omfattar kulturmiljöarbete. 

Samtliga stöd och ersättningar som bidrar till ett lönsamt jordbruk är dock av be-

tydelse för kulturmiljöer eftersom odlingslandskap och kulturmiljöer bevaras och 

utvecklas genom att odlingsmarkerna brukas och djur betar. 

Gårdsstödet 

Gårdsstödet är ett arealbaserat inkomststöd som syftar till att främja lantbruket. 

Det ska bidra till ökad konkurrenskraft och därmed till att hålla landskapet öppet. 

För att få stödet måste brukaren uppfylla flera olika typer av villkor, varav flera 

s.k. tvärvillkor omfattar skötsel av jordbruksmarken och skydd av värdefulla 

landskapselement som t.ex. fornlämningar och stenmurar8. 

Landsbygdsprogrammet 

Regeringens övergripande målsättning för landsbygdsprogrammet under nuva-

rande programperiod 2014-2020 är ett konkurrenskraftigt och miljöanpassat nä-

ringsliv i hela landet. Programmet ska bidra till lönsamma och livskraftiga före-

tag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern 

landsbygd. 

De stöd och ersättningar inom landsbygdsprogrammet som framförallt kan ha 

betydelse för kulturmiljöer redovisas nedan.  

Företags- och projektstöd 
Företags- och projektstöd samt insatser inom lokalt ledd utveckling berör ofta 

kulturmiljöer och består främst av generella och breda samarbetsprojekt. Föru-

tom att bevara och utveckla kulturmiljöer handlar flera av dessa projekt även om 

utveckling av kulturmiljöns användning som resurs för företagande och lands-

bygdsutveckling9. Det finns även riktade insatser som direkt påverkar kulturmil-

jön. Dessa är exempelvis investeringar i natur och kulturmiljö såsom restaurering 

av kulturhistoriska byggnader samt restaurering, återställande och bevarande av 

                                                 
8 SJVFS 2014:41. 
9 SJVFS 2016:19 
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landskapets karaktär. Det finns även åtgärder som avser bevarande av utrotnings-

hotade husdjursraser i form av stöd till företag och avelsföreningar10.  

Miljöersättningar 
Miljöersättningarna11 har i nuvarande programperiod som syfte att stödja i arbetet att 

nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Eftersom odlingslandskapet i grunden är skapat 

av människans påverkan på naturen är de kulturmiljövärden som finns kopplade till ak-

tiviteten som skapat landskapet. De kulturmiljövärden som miljöersättningarna kan 

hjälpa till att bevara är kopplade till äldre typer av markanvändning och skötselmeto-

der. Dessa värden finns främst i betesmarker och kring fäbodar, men även i anslutning 

till åkermark och gårdsmiljöer.  

 

Kompensationsstödet 
Kompensationsstödet12 är till för att kompensera jordbrukare i områden som har sämre 

förutsättningar för att bedriva jordbruk. Stödet ska främja fortsatt användning av jord-

bruksmark, bidra till att bevara landsbygden, ett öppet odlingslandskap samt bevara 

och främja ett hållbart jordbruk i hela Sverige.  Kompensationsstödet skapar, tillsam-

mans med gårdsstödet, en möjlighet för lantbruk att finnas kvar i områden i de delar av 

landet som har sämre förutsättningar.  

De kulturmiljövärden som kompensationsstödet bidrar till att bevara är de som är 

kopplade till brukandet av marken, liksom miljöersättningarna som nämnts ovan. 

 

Miljöinvesteringar 
Miljöinvesteringarna13 ska skapa miljönytta bland annat genom bevarande och 

förstärkning av biologisk mångfald och landskapens karaktär. En miljöinveste-

ring kan beviljas för att anlägga eller restaurera i syfte att bevara och förstärka 

natur- och kulturmiljöer, inklusive tillgänglighet och rekreation. Det kan ske ge-

nom att ta bort igenväxning i en betesmark, restaurera en våtmark eller återskapa 

en samisk miljö.  

Landsbygdsnätverket 
Medlemsländer i EU som har ett landsbygdsprogram ska ha ett landsbygdsnätverk.14 

Det svenska landsbygdsnätverket består av föreningar och myndigheter som på olika 

sätt har betydelse för utvecklingen av de verksamheter och företag som finns i lands-

bygder och i kustsamhällen. 

 

Som en del i sin verksamhet vill Landsbygdsnätverket bland annat visa på den pot-

ential till företagsutveckling och konkurrensfördel som olika kulturmiljöer kan utgöra 

för lantbruksföretagaren. Syftet är att skapa intresse hos företagarna att utveckla sitt fö-

retag på landsbygden och att fler kulturmiljöer tas om hand. Genom goda exempel på 

                                                 
10 SJVFS 2015:25 
11 SJVFS 2015:25. 
12 SJVFS 2015:25 
13 SJVFS 2016:19. 
14 EU-förordning 1305/2013 och SFS 2015:406. 
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redan etablerade företagare vill de visa vägen så att andra ska våga göra detsamma. 

Målgruppen är lantbruksföretagare i hela landet. 

 

Lokalt ledd utveckling 
Det finns 48 s.k. leaderområden15 i Sverige där det bedrivs lokalt ledd utveckling och 

bland dessa lokala projekt finns flera som omfattar kulturmiljöfrågor. Målen för dessa 

projekt kan till exempel vara att utveckla turistnäringen med utgångspunkt från olika 

typer av kulturarv och skapa attraktiva resmål för människor som söker natur- och kul-

turupplevelser. Med stöd av Leader Höga Kusten har till exempel ett projekt inletts 

som ska utveckla erbjudandet kring Ulvöarna som besöksmål i Höga Kusten med ut-

gångspunkt i Ulvöarnas kulturarv. Ytterligare ett exempel är projektet Kulturarvet i 

Kvibille som vill locka besökare till bygden samt informera kvibillebor, skolungdomar 

och andra intresserade om Kvibilles historiska roll i Halland.  

 

Leader är en metod för att utveckla områden utifrån lokala förutsättningar både på 

landsbygden och i staden. I varje område samlas privata, ideella och offentliga aktörer 

i ett partnerskap och bildar tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG 

(Local Action Group). LAG verkar alltid inom ett begränsat geografiskt område som 

kallas leaderområde och har alltid en utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som pri-

oriterar vilka projekt som ska få stöd i deras område. 

 

Föreskrift hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket  

Jordbruksverket ansvarar för föreskriften om hänsyn till natur- och kulturvär-

den16 i jordbruket och har bemyndiganden i 3 och 4 §§ förordningen (1998:915) 

om miljöhänsyn i jordbruket som rör:   

 innehåll i anmälan om att ta jordbruksmark ur jordbruksproduktion  

 hänsyn till natur- och kulturvärden som ska tas vid skötsel av jordbruks-

mark och vid annan markanvändning i jordbruket, såsom ifråga om skyd-

det av odlings- och kulturlandskapet samt djur- och växtlivet 

Förordningen grundar sig på miljöbalken (1998:808) 12 kap. Jordbruk och annan 

verksamhet, Miljöhänsyn i jordbruket. 

Föreskrifterna om hänsyn till natur och kulturvärden förtydligar de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kap. 1 - 4 §§ miljöbalken (1998:808) och kompletterar reg-

lerna om områdesskydd i 7 kap. samma lag  

Föreskrifterna har bland annat bestämmelser om  

 vad som ska finnas med i anmälan till länsstyrelsen när en lantbru-

kare/markägare vill ta jordbruksmark ur produktion. 

 hänsyn som ska tas till vissa typer av landskapselement på jordbruksmark 

som till exempel brukningsvägar, åkerrenar och hägnadsrester 

                                                 
15 SJVFS 2016:19. 
16 SJVFS 1999:119 
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 hänsyn som ska tas i ängs- och betesmark. 
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Miljömålsarbetet inom Ett rikt odlingslandskap bidrar 
till att uppfylla de nationella kulturmiljömålen 

Enligt regeringsuppdraget ska vår vägledande strategi för kulturmiljöfrågor be-

lysa hur vårt arbete med befintliga uppgifter bidrar till relevanta nationella kul-

turmiljömål17. I följande avsnitt redovisas därför hur vårt arbete med miljömålet 

Ett rikt odlingslandskap kan bidra till att uppfylla de nationella kulturmiljömå-

len.  

Dagens odlingslandskap har formats av människan under flera tusen år och 

många av miljöerna och äldre jordbruksbyggnader i odlingslandskapet har kul-

turhistoriska värden eftersom de ger en bild av hur våra förfäder levde och bru-

kade odlingslandskapet.  

Bevarande, användning och utveckling av kulturmiljöer i odlingslandskapet är 

beroende av ett fortsatt jordbruk, men också av vilka brukningsmetoder som an-

vänds. Bevarande av växt- och husdjursgenetiska resurser är viktiga förutsätt-

ningar för att vi ska kunna bevara domesticerad genetisk mångfald vilket utgör 

ett biologiskt kulturarv. Odlingslandskapets bevarade natur- och kulturvärden 

kan främja människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och deras möjlighet att 

förstå och ta ansvar för kulturmiljön. 

Bevarade kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet ger även förutsätt-

ningar för ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till 

kunskap, bildning och upplevelser.  

Genom att värna odlingslandskapets värden för friluftslivet och göra det tillgäng-

ligt för människor kan även en helhetssyn på förvaltningen gynnas som innebär 

att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. 

Vårt arbete med kvalitetsmiljömålet Ett rikt odlingslandskap 

Analyserna i den genomförandeplan18för miljömålet Ett rikt odlingslandskap som 

Jordbruksverket lämnat till regeringen visar att det finns behov av insatser bland annat 

för att förbättra situationen för odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturmil-

jöer. En grundläggande förutsättning för att nå miljömålen inom dessa områden är att 

det fortsatt finns jordbruk i hela landet. Utan ett aktivt jordbruk riskerar landskapet att 

växa igen och grundförutsättningarna för att bevara biologisk mångfald och kulturland-

skapet försvinner.  

Miljömålsseminarium 
Jordbruksverket anordnar varje år ett miljömålsseminarium Ett rikt odlingsland-

skap. Samtliga aktörer i Sverige som arbetar med odlingslandskapets natur- och 

kulturvärden är välkomna att delta. Seminariet brukar bestå av ett flertal föreläs-

ningar och tid för nätverkande mellan deltagarna. 

                                                 
17 Regeringsbeslut 2017-06-22 Ku2017/01563/KL. 
18 Jordbruksverkets genomförandeplan för att nå miljömålen. Dnr. 2.2.17 - 10092/2015 
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Miljömålsrådet 
Miljömålsrådet består av chefer för 18 myndigheter som är strategiskt viktiga för 

att nå Sveriges miljömål. Rådet beslutar varje år om ett antal samarbetsprojekt 

där samverkan mellan myndigheter behövs för att nå längre i miljömålsarbetet. 

Jordbruksverket har drivit flera miljömålsrådsprojekt som påverkar kulturland-

skapet, bland annat:  

 Jordbruksmarkens värden (i samarbete med Boverket.) Syftet var att 

sprida kunskap om jordbruksmarken som en resurs ur olika perspektiv i 

dag och på lång sikt. Kommunerna har en nyckelroll i arbetet, genom fy-

sisk planering i översiktsplaner och detaljplaner. Det krävs också en sam-

verkan och diskussion med andra aktörer i samhället för att bevara jord-

bruksmarkens värden. Jordbruksmarkens värden kan påverka människors 

vilja att bo, verka och leva på en viss plats. I projektet lyftes bland annat 

kultur och historiska värden; 

 Övergångszoner mellan skogs- och jordbruksmark (tillsammans med 

Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Sveriges geo-

logiska undersökning och länsstyrelsen) 19 

 Plan för odlingslandskapets biologiska mångfald (tillsammans med Na-

turvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen.) 

Under 2019 driver Jordbruksverket ett fortsättningsprojekt om jordbruksmarkens 

värden och deltar i projekt som andra myndigheter driver, bland annat ett om be-

tesmarker och ett om miljökompensation. 

Kompetensutveckling och information Ett rikt odlingslandskap 
Genom rådgivningsenheterna driver Jordbruksverket kompetensutvecklingspro-

jekt för Ett rikt odlingslandskap som delvis berör kulturmiljöfrågor. För att lyfta 

fram kulturmiljöernas värden har Jordbruksverket särskilda informationssidor på 

sin webbplats och informationsbroschyrer, bland annat om landskapselement och 

skötsel av ängs- och betesmarker. 

 

 

 

 

  

                                                 
19 Jordbruksverkets Rapport 2018:14. Övergångszoner mellan skogs och jordbruksmark. 



   
 

17(27) 

 

 

Vårt arbete med kulturmiljöfrågor 

Inledning och översikt 

Kulturmiljöfrågor är tvärsektoriella vilket leder till att vårt arbete med dessa frå-

gor bedrivs på flera olika ställen och på flera sätt i vår organisation. Kulturmiljö-

arbetet är inflätat i verksamheten eftersom det finns olika typer av kopplingar till 

våra ansvarsområden och operativa frågor.  

Vårt arbete med kulturmiljöfrågor är framförallt kopplat till vårt ansvar för mil-

jökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap och stöd och ersättningar inom ramen 

för landsbygdsprogrammet. Det finns dock även kulturmiljöarbete som bedrivs 

inom ramen för olika regler, lagstiftning samt konventioner och samarbeten på 

internationell och nationell nivå.  

De kulturmiljöfrågor som vi arbetar med inom ramen för vårt uppdrag kan sam-

manfattas enligt följande:  

 Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap 

 Ängs- och betesmarksinventeringen 

 Föreskrift om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket med stöd 

av 4 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket 

 Landsbygdsprogrammet – miljöersättningar, miljöinvesteringar, företags- 

och projektstöd 

 Matkultur 

 Besöksnäring och attraktiv landsbygd 

 POM – Programmet för odlad mångfald 

 Bevarande och hållbart nyttjande av växtgenetiska resurser 

 Bevarande och nyttjande av svenska husdjursraser 

 Miljöeffekter av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 

 Prövning av frågor om försäljning och nedläggning av fjällägenheter 

 Kompetensutveckling och information 

 

Vårt kulturmiljöarbete är även inflätat i andra sektorsmyndigheters verksamheter 

och ansvarsområden, bland annat gäller detta Riksantikvarieämbetet, Skogssty-

relsen, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket, Statens 

fastighetsverk, Sveriges geologiska undersökning och Fortifikationsverket. Vi 

ansvarar för och deltar i flera olika samverkansgrupper tillsammans med dessa 

och flera andra myndigheter där kulturmiljöfrågor ingår som en del. 
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Kartläggning 

I följande avsnitt beskrivs Jordbruksverkets nuvarande arbete med kulturmil-

jöfrågor mer i detalj. Vi har valt att redovisa kartläggningen med utgångspunkt 

från de preciseringar av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap som tydligt 

omfattar kulturmiljöfrågor: 

 Variationsrikt odlingslandskap  

 Växt- och husdjursgenetiska resurser  

 Bevarade natur- och kulturmiljövärden 

 Kultur- och bebyggelsemiljöer 

 Friluftsliv 

Syftet med att använda dessa preciseringar som utgångspunkt för redovisningen 

är att tydliggöra de kopplingar som finns mellan vårt kulturmiljöarbete och mil-

jökvalitetsmålet. Även om vårt ansvar för en enskild kulturmiljöfråga inte alltid 

har sitt ursprung i miljökvalitetsmålet, så finns ofta kopplingar. 

Variationsrikt odlingslandskap 

Precisering: Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag 

av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, 

bland annat som en del i en grön infrastruktur och erbjuder livsmiljöer och 

spridningsvägar för vilda växt- och djurarter. 

Stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet 
I landsbygdsprogrammet finns miljöersättningar för att sköta betesmarker och 

slåtterängar, för restaurering av betesmarker och slåtterängar samt för skötsel av 

våtmarker och dammar. Det finns även medel till miljöinvesteringar för engångs-

röjning av betesmark samt för att anlägga och restaurera våtmarker och dammar. 

Ängs- och betesmarksinventeringen 
Den återkommande ängs- och betesmarksinventeringen är en inventering av våra 

mest värdefulla ängar och betesmarker. Genom inventeringen får vi kunskap om 

markernas natur- och kulturmiljövärden. Till exempel inventeras signalarter, 

landskapselement, fossil åkermark och naturtyper. Inventeringen används bland 

annat vid utvärderingar och uppföljningar av miljöersättningar och andra insatser 

för natur- och kulturmiljöer. Uppgifterna kan också användas som underlag vid 

rådgivning, samhällsplanering och forskning.  

Utredningar 
Jordbruksverket har en omfattande utredningsverksamhet med fokus på jordbruk, 

landsbygd och husdjur. Flera av utredningarna berör kulturmiljöfrågor direkt el-

ler indirekt genom att skapa kunskap och förståelse för det svenska lantbrukets 

förutsättningar för fortsatt och utvecklat brukande av kulturlandskapet. Exempel 

på sådana utredningar är:  
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 Kan nya metoder stärka skötseln av våra ängs- och betesmarker? Jord-

bruksverket fick i uppdrag av regeringen att utreda om alternativa metoder kan 

utvecklas för att sköta ängs- och betesmarker. Utifrån insamlad kunskap i ut-

redningen har vi bedömt några alternativa skötselmetoder eller områden utifrån 

miljönytta, tillämpbarhet och kostnader för lantbruksföretaget.  

 Klimatförändringars effekt på den biologiska mångfalden i odlings-

landskapets gräsmarker 

Syftet med rapporten är att undersöka hur förväntade klimatförändringar 

påverkar biologisk mångfald på svenska gräsmarker.  

Samverkansgruppen för biologisk mångfald, gräsmarker och infrastruktur 
Jordbruksverket deltar i en samverkansgrupp som har till vars syfte är att skapa 

möjligheter för samverkan mellan aktörer som på olika sätt ansvarar för skötsel 

av gräsmarker längs vägar, kraftledningar och annan infrastruktur, liksom i andra 

skötta gräsmarksmiljöer som finns i landskapet. Samverkansgruppens målsätt-

ning är att uppnå en bättre samordning av planering och genomförande av åtgär-

der för stärkt biologisk mångfald knuten till gräsmarker i landskapet. 

Samverkansgruppen samlar aktörer kring ett ämnesområde som i sin helhet inte 

faller inom någon enskild sektors eller aktörs ansvarsområde. Gruppen omfattar 

myndigheter, privata aktörer och forskare. Samverkansgruppen drivs gemensamt 

av Jordbruksverket och Artdatabanken. 

Växt- och husdjursgenetiska resurser  

Precisering: Husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser är 

hållbart bevarade. 

Jordbruksverkets arbete med bevarande av växt- och husdjursgenetiska resurser 

har kopplingar till konventionen om biologisk mångfald, som beskrivs i bakgrun-

den i detta dokument. Sverige har genom konventionen om biologisk mångfald 

och Interlaken-deklarationen påtagit sig ett ansvar för de svenska husdjursra-

serna, vilket innebär att dessa ska användas, bevaras och utvecklas på ett hållbart 

sätt, att vi ska ha kontroll över avelsarbetet och ytterst trygga en säker livsme-

delsförsörjning. 

Stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet 
Det finns miljöersättningar för att bevara svenska hotade husdjursraser och pro-

jektstöd till lantrasföreningar för att bevara och utveckla hotade husdjursraser. 

Handlingsplan för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser 
I handlingsplanen för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser finns insatser 

och aktiviteter som berör kulturmiljö: 

 Insats 17 - Sprida information och kunskap om inhemska produktionssy-

stem och traditionella metoder 

 Insats 18 - Behov av utbildning och forskning 

 Insats 23 - Säkra förutsättningarna för russhållning på Lojsta hed 
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Handlingsplanen20 tar även upp lantrasernas betydelse för kulturmiljön: ”Man 

måste även konstatera att många av de lokala raserna också har kommit att bli 

mycket nära förknippade med olika regioners kulturella identitet. Exempelvis 

gotlandsrussen och gotlandsfåren på Gotland, skånegässen i Skåne och fjäll-

korna i fjäll- och fäbodlantbruket är omistliga kulturella element i sådana mil-

jöer och en viktig del i den lokala identiteten. Den ”genuina” kulturhistorien på 

platsen är nära sammankopplad med det levande kulturarvet, biologiska kultur-

arvet, i form av såväl de lokala husdjursraserna som de lokala sorterna av nytto-

växter. Att bevara lantraser och även andra husdjursraser har därför en mängd 

olika syften”.  

Jordbruksverkets referensgrupp för husdjursgenetiska resurser omfattar flera ak-

törer med direkt eller indirekt koppling till kulturmiljösektorn: Riksantikva-

rieämbetet, landets friluftsmuseer och de rasbevarande föreningarna. Flera av 

dessa aktörer är aktiva i arbetet att koppla samman bevarande och hållbart nytt-

jande av husdjurens mångfald med ett kulturmiljöperspektiv. 

Pom - program för odlad mångfald 
Programmet för odlad mångfald, Pom, är en nationell satsning för att bättre be-

vara och nyttja våra kulturväxter. Riksdagen beslutade år 2000 att Pom skulle ge-

nomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mång-

fald. 

Programmet har följande uppgifter: 

 inventera, samla in och bevara växter 

 öka användningen av våra kulturväxter 

 forska om växterna 

 informera och utbilda 

 samarbeta internationellt 

Jordbruksverkets referensgrupp för odlad mångfald omfattar flera aktörer med 

direkt eller indirekt koppling till kulturmiljösektorn: Riksantikvarieämbetet, Sta-

tens fastighetsverk, landets friluftsmuseer, Svenska kyrkans arbetsgivarorgani-

sation. Flera av dessa aktörer är mycket aktiva i arbetet att koppla samman beva-

rande och hållbart nyttjande av odlad mångfald med ett kulturmiljöperspektiv. 

Målen och strategin för Pom under perioden 2016-2020 omfattar bl.a. följande 

åtgärder med relevans för kulturmiljöarbetet: 

 Programmets nätverk av lokala genbanker (klonarkiv) vidmakthålls och 

byggs ut fullt till 2020 

 Kompletterande insamlingar görs när behov uppstår  

                                                 
20 Jordbruksverket, 2016, s.78.. 
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 Växtmaterialet i NordGens och Nationella genbankens samlingar an-

vänds för att levandegöra kulturmiljöer 

 Odlar- och brukarnätverken för jordbruksväxter har byggts ut  

 Riktade, nationella forsknings- och utvecklingsmedel har avsatts till om-

rådet odlad mångfald  

 Aktiva inom programmet deltar i gemensamma utbildningar med andra 

aktörer 

Den tidigare satsningen på Sverige - det nya matlandet resulterade bland an-

nat i Jordbrukets webbplats för mat: Smaka Sverige21. Här bidrog Program-

met för odlad mångfald med information om olika sorters kulturväxter, deras 

egenskaper och traditionella användning. 

Bevarande och hållbart nyttjande av växtgenetiska resurser 
Jordbruksverket ansvarar för genomförandet av EU:s direktiv för bevarandesor-

ter22 som ett medel för att vidmakthålla en mångfald av växtsorter, särskilt äldre 

och kulturhistoriskt värdefulla sorter.  

Bevarade natur- och kulturmiljövärden 

Precisering: Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som 

uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbätt-

rade. 

Stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet 
Inom ramen för landsbygdsprogrammet finns projektstöd för att bevara eller ut-

veckla natur- och kulturmiljöer. Det finns även stöd för investeringar som bidrar 

till att bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer i odlingslandskap och i 

renskötselområden. 

Föreskrift för hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket 
Jordbruksverket ansvarar för föreskriften om hänsyn till natur- och kulturvärden 

i jordbruket med stöd av 4 § förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbru-

ket. Föreskriften reglerar bland annat vad som gäller när jordbruksmark ska tas 

ur produktion, hänsyn till natur- och kulturvärden vid brukandet av landskapet 

och skötsel av trädor. 

Uppföljning av exploatering av jordbruksmark  
Jordbruksverket följer kontinuerligt upp hur mycket jordbruksmark som exploa-

teras. Vi genomförde 2016-2017 en undersökning av hur mycket jordbruksmark 

som exploaterats mellan åren 2011 och 2015. Exploateringen var cirka 3 000 

hektar, vilket är ungefär lika mycket som under den föregående femårsperioden. 

Den största exploateringen har skett i Skåne och den största ökningen sedan förra 

                                                 
21 smakasverige.se 
22 Kommissionens direktiv 2008/62/EG och Kommissionens direktiv 2009/145/EG 
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femårsperioden har skett i Östergötland. Den främsta orsaken till exploatering är 

byggande av bostäder. 

CAP:s miljöeffekter 
På uppdrag av regeringen utvärderar Jordbruksverket löpande hur EU:s gemen-

samma jordbrukspolitik (CAP, Common Agricultural Policy) påverkar miljön i 

Sverige. Arbetet inom projektet CAP:s miljöeffekter görs tillsammans med 

Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. I 

arbetet ingår också representanter från länsstyrelserna. 

Jordbrukspolitiken påverkar jordbruket och miljön. Det finns positiva miljöeffek-

ter i form av öppna kulturlandskap med biologisk mångfald och negativa effekter 

i form av övergödning, med mera. 

Flera utvärderingar inom CAP:s miljöeffekter berör kulturmiljön23.  

Samverkansgruppen värdefull natur och jordbruksstöd 
Samverkansgruppen om värdefull natur och jordbrukarstöd är ett forum för dis-

kussion kring frågor kopplade till användning av miljöersättningar för att bevara 

biologisk mångfald och kulturmiljöer i odlingslandskapet, och på detta sätt ta 

tillvara på idéer och stimulera till samverkan kring frågorna om bevarande av bi-

ologisk mångfald i odlingslandskapet. Samverkansgruppen består av handläg-

gare på olika myndigheter som arbetar med frågor med koppling till värdefull 

natur och jordbruksstöd. Samverkansgruppen drivs gemensamt av Naturvårds-

verket och Jordbruksverket. 

Matkultur 
 Jordbruksverket ansvarar för samordningsprojektet Svensk mat och matkul-

tur 

 Webbplatsen SmakaSverige.se. Här finns svenska produkter och livsmedel 

som är specifika för landets olika regioner. I fokus är olika typer av livsme-

del och produkter med ursprungsskydd enligt EU-förordningen 1151/2012, 

men även utrotningshotade kulturväxtsorter och husdjursraser finns med. 

 Förmedling av rapporter och projektresultat, exempelvis Behovskartlägg-

ning av fäbodbruket i Sverige, Svensk ciderhistoria, Svenska drycker, 

Svensk charktradition, matkult.se, mm 

 Utveckling av och kunskapsförmedling om mathantverk (Eldrimner). 

Vi har flera regeringsuppdrag kopplade till landsbygdsprogrammets ersätt-

ningar och som omfattar kulturmiljöfrågor: 

 Traditionell småskalig matkultur där vi har ett nära samarbete med 

Riksantikvarieämbetet, Sametinget och Institutet för språk och folk-

minnen. 

                                                 
23 Jordbruksverket, m.fl. (2014) , Naturvårdsverket (2018), Riksantikvarieämbetet (2016, 2017)  
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 Regionala rätter i kulturhistorisk miljö 

 Vilt som mat 

 Måltidsexport 

Kultur- och bebyggelsemiljöer 

Precisering: Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och 

förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

Stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet 
Inom ramen för landsbygdsprogrammet finns projektstöd för att ta tillvara och 

vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader och därtill kopplade trädgårds- och 

gårdsmiljöer. Det finns även miljöersättning för skötsel av fäbodar, för att åter-

ställa och restaurera kulturmiljöer i renskötselområdet samt för stängsel mot rov-

djur. En av våra uppgifter är öronmärkning av investeringsstöd till hembygdsgår-

dar och kulturhistoriska anläggningar som drivs i hembygdsgårdarnas regi24. 

Prövning av frågor om försäljning och nedläggning av fjällägenheter 
Enligt rennäringsförordningen (1993:384) prövar Jordbruksverket frågor om för-

säljning samt nedläggning av fjällägenheter på statens mark ovan odlingsgränsen 

och på renbetesfjällen. Enligt regeringens principer25 ska särskild hänsyn tas till 

den samiska kulturmiljön vid friköp. Därför ska berörd sameby höras innan be-

slut fattas. 

Det har under årens lopp genomförts flera utredningar på uppdrag av regeringen 

kring såväl fjällägenheternas natur- och kulturmiljövärden samt möjligheten till 

nedläggning.  I utredningarna har man bland annat kommit fram till att de fjällä-

genheter som bedömts ha höga natur- och kulturmiljövärden inte bör försäljas 

utan kvarstå i statens ägo. De fjällägenheter som besitter natur- och kulturmiljö-

värden, men inte så pass höga att de av den anledningen har ansetts behöva kvar-

stå i statens ägo, kan försäljas. Försäljning och nedläggning ska i så fall ske i dia-

log och samförstånd med arrendatorn. 

Jordbruksverkets beslut kan direkt eller indirekt få påverkan på: 

 Möjligheterna att bevara natur- och kulturmiljövärdena på fjällägenhet-

erna. 

 Den samiska kulturen och möjligheterna för samebyarna att bedriva sin 

renskötsel i dessa områden. Rennäringen är en viktig del i det samiska 

kulturarvet. 

En del av den bosättning som finns ovan odlingsgränsen i Västerbottens och 

Norrbottens län eller på renbetesfjällen i Jämtlands län faller inom begreppet 

fjällägenhet. De upplåtelser som idag klassificeras som fjällägenheter har till-

kommit under olika tidsepoker och med stöd av olika bestämmelser. 

                                                 
24 Regeringsbeslut N2018/00163/HL) 
25 Prop. 1994/95:100, 2009/10:1, 2016/17:1 
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De kulturhistoriska värdena utgör del av själva bebyggelsen på lägenheten i form 

av välbevarade fjällgårdar med byggnadsbestånd från olika tidsskeden. De kul-

turhistoriska värdena består även av landskapselement. Odlingslandskapets ele-

ment kan visa hur en fjällgård i början av 1900-talet såg ut och brukades. Det 

kan även handla om höga naturvärden i form av stort antal växtsorter/indikator-

arter som visar på långvarig hävd.  

Friluftsliv 

Precisering: Odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibe-

hållna samt tillgängliga för människor. 

Besöksnäring och attraktiv landsbygd 
Kulturmiljöer och ett varierat landskap är en förutsättning för rekreation och tur-

ism, men även för en attraktiv landsbygd. Jordbruksverket arbetar aktivt med att 

öka användningen av de resurser och rekreationsvärden som kulturmiljöer 

skapar. Dessutom utlyser vi stöd som regeringen har öronmärkt inom lands-

bygdsprogrammet för utveckling av landsbygdsturism26.  

Kulturmiljö är en s.k. USP (Unique Selling Point) för turistprodukter och attrak-

tiva regioner. Jordbruksverket samordnar arbete med besöksnäringen i projektet 

Professionell besöksnäring på landsbygden. Jordbruksverket ingår i Besöksnä-

ringens myndighetsgrupp som Tillväxtverket ansvarar för. Där samarbetar vi 

med exempelvis Trafikverket, Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, Vi-

sit Sweden, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, m.fl. Det finns även kopplingar 

mellan kulturmiljöer och boendemiljöns attraktivitet på landsbygden. 

Jordbruksverket har i uppdrag att främja fritidsfiske och fisketurism. I arbetet 

med att skapa vandringsmöjligheter för fiskar längs med älvarna finns det en 

målkonflikt mellan att förbättra fiskets reproduktion och bevarande av kulturhi-

storiska kvarn- och dammanläggningar som i vissa fall spelar en viktig roll i lo-

kalsamhället eller för den småskaliga elproduktionen. De avgörande besluten i de 

enskilda fallen fattas dock av länsstyrelserna.  

 

  

                                                 
26 Regeringsbeslut N2018/00163/HL. 
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