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Inledning 

Nätverksträffen är en del i Riksantikvarieämbetets stöd till de tio myndigheter som 

fått i uppdrag, enligt regeringsbeslut Ku2017/01563/KL, att utarbeta vägledande 

strategier för kulturmiljöfrågor.  

Myndigheterna träffades 9 april 2019 mellan kl 10.30-16.30 på 7A Centralen på 

Vasagatan 7, Stockholm. På träffen närvarade ca 40 personer från 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Regeringskansliet och länsstyrelsernas 

kulturmiljöfunktioner (LST) samt alla tio uppdragsmyndigheter som var 

representerade dvs. Boverket, Fortifikationsverket, Havs- och vattenmyndigheten 

(HaV), Naturvårdsverket (NV), Skogsstyrelsen (SKS), Statens fastighetsverk 

(SFV), Statens jordbruksverk, Sveriges geologiska undersökning (SGU), 

Tillväxtverket och Trafikverket. 

Syfte 

Syftet med nätverksträffen var att ge myndigheterna ett generellt stöd i arbetet med 

kulturmiljöstrategierna, att inspirera till samspel och samverkan med andra aktörer 

som krävs för ett effektivt kulturmiljöarbete, särskilt det tvärsektoriella 

kulturmiljöarbetet mellan länsstyrelserna och de nationella myndigheterna. 

Nätverksträffen erbjöd också tillfälle till gemensam dialog och möjlighet till 

erfarenhetsutbyte mellan berörda myndigheterna och länsstyrelsernas 

representanter som bjudits in för dagen. 

Innehåll 

Följer gör presentationer och mötesanteckningar från programinnehållet, vilket 

utgör dokumentationen från nätverksträffen tillsammans med bilagorna. 

Therese Sonehag 

Utredare TVÄRS 
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1. Uppdraget vägledande 
kulturmiljöstrategier 

Christina Nyhlén, Regeringskansliet, gör en återkoppling till regeringsuppdraget. 

Se bilaga 1. 

2. Tematiska presentationer och 
gruppdiskussioner 

Större delen av dagen ägnades åt tematiska presentationer med efterföljande 

gruppdiskussioner. Inför träffen hade myndigheterna skickat in frågeställningar 

kopplade till uppdraget som berör samarbetet med länsstyrelserna. Länsstyrelserna 

höll, utifrån frågeställningarna, fyra tematiska presentationer som följdes av 

gruppdiskussioner fördelat på fem bord med vardera en länsstyrelserepresentant 

och 3-4 myndigheter. På varje bord fanns också representanter från 

Riksantikvarieämbetet. Frågeställningarna till gruppdiskussionerna hade förberetts 

av länsstyrelserna. 

2.1 Tema 1) Kulturmiljön som miljöaspekt  

Heidi Vassi och Kerstin Lundin Segerlund, Länsstyrelserna, gjorde en kort 

introduktion till gruppdiskussionen. Se bilaga 2. 

Fråga 1 a: Vilka konflikter finns mellan mål och bestämmelser för kulturmiljön vs 

andra mål och bestämmelser? 

 Myndigheternas interna mål står i konflikt med varandra vilket kan bero på 

ledningens prioriteringar eller uppdragets art men också ojämnt fördelad 

kulturmiljökompetens internt. 

 Konflikter uppstår när kulturmiljö inte kommer med tidigt i processen, när 

det kommer in som ett krav senare.  

 Uppdelningen av fastighetsbeståndet skapar konflikt för SFV då 

bidragsfastigheter ses som problem kontra andra fastigheter.  

 Det finns målkonflikter, särskilt i de fall där lagstiftningen inte är tydlig 

eller när olika lagstiftningar ställs mot varandra. Avvägningar behöver ske 

genom samverkan. Dåligt exempel är statliga byggnadsminnen där SFV 
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och Fortifikationsverkets upplevelser är att RAÄ ofta yttrar sig i en 

riktning, och LST i en annan. Aktiv dialog behövs.  

 Kulturmiljövärde svårt att hävda gentemot andra om det betraktas som 

enskilt inte allmänt värde. Fler behöver se kulturmiljö som del i 

hållbarhetsarbetet. 

 Konflikt mellan mark för bostadsförsörjning och ekonomiskt bärkraftiga 

jordbruksfastigheter. 

Fråga 1 b: Vilka synergier finns mellan mål och bestämmelser för kulturmiljön vs 

andra mål och bestämmelser?  

 Det finns potential i att använda kulturmiljö och se det som en 

förutsättning för bevarande och utveckling.  

 Kulturarvssektorn kan lära av andra gällande omställning av miljöer. 

 Kulturmiljö är en resurs att uppnå andra mål t.ex. regional tillväxt, mål om 

turism och friluftsliv. 

 Letar synergier i olika målsystem tex. biologisk mångfald, gestaltad 

livsmiljö. 

 Det finns synergier med mineralnäringen (åsarna som kulturmiljöer) men 

samtidigt konflikter mellan markanvändning t.ex. gruvor och rennäringen. 

 Fokus på vatten/kulturmiljö har förbättrat samarbetet på länsstyrelserna 

och bidragit till fler kunskapsunderlag. 

 Synergier finns i klimatfrågorna. 

Fråga 1 c: Vilka möjligheter finns att anpassa projekt och verksamheter för att 

undvika skador på kulturmiljön? 

 Utveckling av naturvärden innebär förändring av miljön varför det är 

viktigt att natur- och kulturarbetet hänger ihop (som tidigare). 

 Biologiskt kulturarv är en utgångspunkt för samverkan. 

 Anpassning av besöksmål för att undvika t.ex. slitage. 

 Statliga myndigheter kan ta större ansvar i planeringsskedet så att 

länsstyrelserna kan komma in i rätt skede, tillsynsskedet. 

 Möjlighet att jobba med landskap inte bara objekt i MKB-prövning. 
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Fråga 1 d: Vilka möjligheter finns att kompensera för skador på kulturmiljön som 

orsakas av andra intressen?  

 Tar man bort en kulturmiljö på en plats bör en kulturmiljö lyftas någon 

annanstans. Viktigt skapa grundläggande förståelse varför kulturmiljön är 

viktig särskilt i tätbebyggda områden. 

 Om kulturmiljö bortprioriterats i ett tidigt exploateringsskede bör det 

finnas med kontinuerligt t.ex. genom kulturmiljökompensering. 

 SGU arbetar mycket med förorenade områden som omvandlas t.ex. till 

besöksmål. 

2.2 Tema 2) Förvaltning av kulturmiljön  

Roger Edenmo och Mats Herklint, Länsstyrelserna, gjorde en kort introduktion till 

gruppdiskussionen. Se bilaga 3. 

Fråga 2a: Vilket ansvar har vi och tar vi för kulturmiljön de områden vi förvaltar 

eller gör anspråk på? 

 Verksamhet begränsas ofta till bevarande utifrån lagstiftningen. Staten bör 

ställa tydligare krav på myndigheterna, förtydliga intentionerna med lagar. 

 Kulturmiljösektorn behöver göra bättre urval, göra prioriteringar bland 

miljöer. Ta fram vägledningar för förvaltning och tips på hur man bör 

tänka kring värdering. 

 Genom ekonomiska styrmedel t.ex. SKS som skapar god vilja för 

kulturmiljöarbete. Kollektiv nyttighet krävs för att få bidrag. 

 Inom naturvård finns ingen motsättning mellan förvaltning av objekt och 

landskap. Problem med olika stödformer för natur- resp. kulturreservat. 

 Vardagslandskapet. Vi, de olika myndigheterna, kan/bör på olika sätt 

främja förvaltningsbetingelserna för det. Vardagslandskapet är viktigt för 

medborgaren. 

Fråga 2b: Hur kan vi utveckla vår samverkan i områden där vi har ett gemensamt 

ansvar för förvaltningen 

 Utveckla samverkan kring biologisk mångfald som bara ses som en 

naturfråga.  

 Genom uppföljning av t.ex. strategier och handlingsplaner 
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 Hitta möjligheter att arbeta med projektutveckling, entreprenörskap. 

Fråga 2c: Hur kan vi utveckla vår samverkan inför och under överlåtelser av 

ägande och förvaltningsansvar? 

 Samarbetet med LST kan utvecklas t.ex. så att myndigheter inte släpper 

kunskapsunderlaget då fastigheter avyttras och bättre dialog kring att 

avföra det som inte behöver skyddas. 

 Beroende av ideella insatser, utmaningen att behålla intresset. 

 Ta inspiration av t.ex. Norge där varje sektor plockat ur skyddade objekt 

som berättar sektorns historia. 

Fråga 2d: Hur ökar vi kunskaperna om kulturmiljön bland verksamhetsutövare 

inom de områden vi förvaltar? 

 Genom samordnad kursverksamhet/kompetensutveckling t.ex. Skogsbete, 

som är ett samarbete mellan RAÄ+NV.  

 Inventering av kulturmiljö/brukningsmetoder t.ex. vatteninventering i 

Sydsverige. 

 Genom informationsblad som t.ex. Vårda väl blad (RAÄ). 

 Utveckla gemensam metodik kring tillgänglighetsfrågor. 

2.3 Tema 3) Kulturmiljön som resurs  

Mats Herklint och Magnus Reuterdahl, Länsstyrelserna. Se bilaga 4. 

Fråga 3a:Vilka potentiella miljömässiga, sociala och ekonomiska värden finns i 

kulturmiljön? 

 Att använda och utveckla, ”återvinna”, det som redan finns ger 

miljömässigt värde. 

 Historiskt intressanta fastigheter ger högre marknadsvärde. Kunskap och 

information om dessa kan också bidra till att höja ekonomiskt värde.  

 Hög tillgänglighet ger sociala värden i närområdet, kulturarv som 

besöksmål och drivkraft för turism ger ekonomiska värden.  

 Kulturarv ger identitet och berättar historier som också bidrar till sociala 

värden, till rekreation och friluftsliv.  
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 Utveckla argument för kulturmiljövärden t.ex. miljöekonomiska modeller 

lika som för naturmiljö (ekosystemtjänster) och sociala värden.  

Fråga 3b: Hur kan kulturmiljön stärka andra värden och hur kan andra värden 

stärka kulturmiljön?  

 T.ex. industrimiljöer som samhällen byggts upp kring, kan som kulturmiljö 

berätta samhällets historia, skapa identitet och vara drivkraft som 

besöksmål.  

 Kulturmiljöer kan stärka naturvärden inom rekreationsområden, 

besöksmål, friluftsliv genom tillgänglighet och att de berättar om platsen, 

ger identitet och skapar upplevelser. 

 Tillåta visst slitage och användning av kulturmiljöer för att behålla 

kulturmiljöer i människors närområde och stärka tillhörighet och identitet. 

Fråga 3c: Vilka typer av verksamheter passar att bedriva i olika kulturmiljöer?  

 Hyresgäster med koppling till miljön tex Försvarsmakten i 

Fortifikationsverkets fastigheter. 

 Integration- och utvecklingsprojekt i kulturmiljöns närområde som skapar 

goda relationer mellan besökare och boende. 

 Hembygdsrörelsen som kan bidra till att förankra utvecklingsprojekt i 

närområdet och skapa positiv inställning. 

 Utveckling av friluftsliv t.ex. naturturism. 

Fråga 3d: På vilka sätt kan kulturmiljön i sig vara en resurs för utveckling och 

tillväxt? 

 Kulturmiljö kan stärka integration genom att skapa samhörighet till andra 

människor och tillhörighet till platsen.  

 Berättelsen om kulturmiljön kan bli nav i affärsutvecklingen för en 

verksamhet/hyresgäst. 

 Förmedling av information om kulturmiljön och historien den berättar ger 

kompetensutveckling för egna medarbetare. 

 Behov av entreprenörskap kring förmedling av spår i odlingslandskapet. 
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2.4 Tema 4) Nationell/regional överblick  

Magnus Reuterdahl och Roger Edenmo, Länsstyrelserna, gjorde en kort 

introduktion till gruppdiskussionen. Se bilaga 5. 

Fråga 4a: Vilket ansvar och vilka roller har vi då det gäller att förvalta, använda, 

utveckla och kommunicera kunskaper om kulturmiljön – nationellt, regionalt, 

lokalt? 

 Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare respektive 

länsstyrelsernas Kulturmiljöforum är de nationella kontaktnäten. 

 Instruktion och regleringsbrev definierar myndigheternas roll och ansvar. 

 Förvaltning av statliga fastigheter innebär också att berätta och förmedla 

statens historia. 

Fråga 4b: Vilka behov och möjligheter finns vad gäller samordning av våra olika 

styrmedel och resurser? 

 Samordna resurser. Svårt hitta kompetent utförare, entreprenörer etc 

 Behov av gemensamt framtagna vägledningar kring t.ex. vattendrag, 

biologiskt kulturarv, byggnadsminnen. 

 Behov av gemensam plattform för myndigheters webbutbildningar. 

 Boverket borde öka arbetet med samordning riksintressen. 

 Integrerad landskapskaraktärsanalys är en bra metod för integrering av 

kulturmiljövärden. 

 Bättre kulturmiljöstatistik för att kunna utveckla. Ev. stöd till Myndigheten 

för kulturmiljöanalys som har uppdrag att utveckla sina analyser. 

 Systematisk uppföljning kulturmiljöarbetet med bra indikatorer. 

Fråga 4c: Vilka förutsättningar finns att samverka kring nationella och 

regionala kunskapsunderlag, vägledningar och utbildningsinsatser? 

 Föreskrifter från nationella myndigheter som bygger på varandra t.ex. 

kultur- och naturvärden i reservat. 

 Öka RAÄ tillsyn för respektive verksamhetsområdeskulturmiljöarbete t.ex. 

inventering av kulturmiljöer. 
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 Utbildningsinsatser prioriteras bort pga. brist tid och pengar. 

 Ekonomisk styrning t.ex. riktade miljöpengar problem för samverkan. 

Fråga 4d: Hur kan arbetet med våra vägledande strategier för kulturmiljöfrågor 

medverka till detta? 

 Nätverksträffarna som kontaktytor bör fortsätta, gärna tematiska. 

 Dela kunskapsunderlag och metodik t.ex. Trafikverkets landskapsapproach 

med varandra. 

3. Reflektion nuläge i 
strategiarbetet 

I grupperna delar myndigheterna erfarenheter från strategiarbetet med varandra.  

Kort avstämning: var står du/ni i strategiarbetet? 

 Boverket integrerar kulturmiljöstrategin i myndighetens 

miljöledningssystem. Ställer frågan om myndigheterna ska ha ett likartat 

förhållningssätt och om de andra myndigheterna gör likadant? 

 Fortifikationsverket har ett utkast av strategin som bereds under 

våren/sommaren. Ambitionen är att få in strategin i myndighetens 

övergripande strategiska plan. Värderar att komplettera med en 

handlingsplan för att komma igång redan 2020 med kulturmiljöarbetet. Vill 

ha utkastgranskning av RAÄ.  

 HaV:s strategi handlar om att definiera vad myndigheten ska göra utifrån 

uppdraget. 

 Jordbruksverket har färdigställt en kartläggning tillsammans med sakägare. 

Det mesta kulturmiljöarbetet kan kopplas till miljömålen och dess 

preciseringar. Vill koppla strategin till ny övergripande strategi för hela 

myndigheten. 

 Naturvårdsverket driver uppdraget inom enheten för regeringsuppdrag. 

Kartläggning och nulägesbeskrivning och möjligheter till utveckling är 

identifierat. Strategiska ställningstagande diskuteras, en del svåra. 

 SFV har grupperat kulturmiljömål med miljömål och tittat på aktiviteter 

och indikatorer. Går in i hållbarhetsarbetet. Strategins aktiviteter kommer 
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antagligen inte hinna komma in i SFV verksamhetsplanering för 2020, då 

arbetet startar redan under våren 2019. 

 SGU har identifierat ett tiotal verksamhetsområden för kulturmiljöarbete 

och har upptäckt synergier. Gör ett strategiunderlag under maj till 

myndighetens ledning. 

 Skogsstyrelsen gör en nulägesbeskrivning av kulturmiljöarbetet och har ett 

strategiutkast färdigt i maj. 

 Trafikverket har tagit ett helhetsgrepp och samlat in processförbättringar 

genom flera workshops och har en stor referensgrupp. I maj är ett första 

utkast klart. För att strategin ska få genomslag behöver RAÄ ställa krav så 

att strategin kan hänvisa till det. 

 Tillväxtverket har ringat in och avgränsat områden och satt in uppdraget 

mot myndighetsmål. Ska göra kartläggning och utifrån den hitta 

utvecklingsmöjligheter.  

Vilka idéer/önskemål har du/din myndighet kring fortsatt stöd från RAÄ i 

genomförandet av strategin?  

 Fortsatta kontaktytor mellan strategimyndigheterna. Gärna samla 

myndigheter kring olika teman.  

 Tankesmedjor där både länsstyrelserna och myndigheterna deltar. 

 Bra och kontinuerlig dialog gärna faciliterade nätverksträffar. 

4. Länsstyrelsernas reflektioner 
från dagen 

Panelsamtal 20 minuter mellan representanter från länsstyrelserna (Louise 

Schlyter, Länsstyrelsen Stockholm; Kerstin Lundin-Segerlund, Länsstyrelsen 

Norrbotten; Heidi Vassi, Länsstyrelsen Kronoberg) och nätverksdeltagarna, 

modererade av Therese Sonehag och Helena Håkansson, Riksantikvarieämbetet.  

Det var extra spännande att möta myndigheter som LST inte jobbar med till 

vardags t.ex. Tillväxtverket. Tillväxtverket efterfrågade regionernas medverkan i 

arbetet. 
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Ser behovet av att knacka på hos varandra exempelvis möte mellan 

Samverkansforum (http://www.samverkansforum.nu/) och länsstyrelsernas 

kulturmiljöforum. Länsstyrelserna är öppna för att bli kontaktade i regionala frågor.  

RAÄ behöver fortsätta även efter leverans av strategin som facilitator, följa upp 

och verka pådrivande för revidering av strategierna. 

RAÄ ska vara kanalen för den nationella överblicken anser LST. 

5. Så här jobbar 
Riksantikvarieämbetet vidare för 
att stödja myndigheterna i 
uppdraget att ta fram 
kulturmiljöstrategier 

Åsa Larsson, utredare; Lena Johansson, programledare; Helena Håkansson, 

kommunikatör Riksantikvarieämbetet. Se bild bilaga 6. 

Åsa - utkast till strategier 

Helena – kommunikations- och medieinsatser 

Nästa viktiga steg i arbetet är att ta strategierna vidare från planering till 

genomförande. I skrivande stund vill RAÄ välkomna strategimyndigheterna till en 

gemensam workshop - direkt efter det att strategierna är redovisade till regeringen. 

Så boka redan nu in 6-7 november i din kalender!  

Vi jobbar också vidare mot ett genomförande genom att lyfta ett effektivare 

kulturmiljöarbete i de GD-möten vi har. Under våren hålls verksöverläggningar 

med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Statens fastighetsverk. Vid dessa möten 

kommer vi att lyfta frågan om utveckling av gemensamma samverkansmål av olika 

slag med utgångspunkt i kulturmiljöstrategierna. 

6. Utvärdering av nätverksträffen 

Utvärderingen visar att nätverksträffen uppfyllt sitt syfte väl, främst när det gäller 

dialog och erfarenhetsutbyte men även att vara inspirerande. Se bilaga 7. 
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7. Avslutning 

Efter utvärderingen tackade Riksantikvarieämbetet nätverksdeltagarna och 

avslutade mötet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Uppdraget vägledande 

kulturmiljöstrategier 
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Bilaga 2: Tema 1) Kulturmiljön som miljöaspekt 

 



Nätverksträff 9/4 2019 

19 

 

 



Nätverksträff 9/4 2019 

20 

 

 



Nätverksträff 9/4 2019 

21 

 

 

  



Nätverksträff 9/4 2019 

22 

Bilaga 3: Tema 2) Förvaltning av kulturmiljön 

 

 

  



Nätverksträff 9/4 2019 

23 

Bilaga 4: Tema 3) Kulturmiljön som resurs 
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Bilaga 5: Tema 4) Nationell/regional överblick 
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Bilaga 6: Så här jobbar Riksantikvarieämbetet 

vidare för att stödja myndigheterna i uppdraget 

att ta fram kulturmiljöstrategier 

 

Bilaga 7: Utvärdering av nätverksträffen 
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