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2017-11-23

Dnr RAÄ 342-988-2009, SKS 2011-4173

Skog & historia – slutrapport av 
kvalitetssäkringsprojektet 2012-2016

Sammanfattning
 Projektet Kvalitetssäkring Skog och historia, som är ett 

samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet, löpte över fem år, 20122016.

 Målet om antal kvalitetssäkrade objekt uppnåddes. Det 

ursprungliga målet var att kvalitetssäkra ca 45 000 objekt, en 

siffra som 2015 justerades ner till 36000–37000 objekt (poster).

 Kostnaden per granskat objekt beräknades i projektplanen till 

1000 kr. År 2016 låg den genomsnittliga kostnaden på 993 kr.

 Skogsstyrelsen går vidare med kvalitetssäkringsarbetet efter att 

samverkansprojektet avslutats 2017.

 De utmaningar som identifierades i samband med lagändringen i 

KML år 2014 har hanterats med bibehållen effektivitet. 

Projektplanen Kvalitetssäkring Skog & historia
Inför kvalitetssäkringsprojektet skrevs en för Riksantikvarieämbetet och 
Skogsstyrelsen gemensam projektplan 2010-10-26 (se bilaga). I planen 
angavs ramarna för hur projektet skulle genomföras. Projektplanens 
struktur, rubriksättning och innehåll är styrande för denna slutrapport.
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Projektets bakgrund
Inventeringar inom det ursprungliga Skog och historia-projektet pågick 
från 19952008, med start i Värmland. Arbetet bedrevs i en mängd olika 
former som varierade över tid och rum. På ett övergripande plan var 
projektet ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, den regionala 
kulturmiljövården och Arbetsmarknadsverket. Projektet har till stor del 
varit finansierat av arbetsmarknadsmedel, men även genom 
Riksantikvarieämbetets kulturmiljövårdsanslag. Från och med hösten 
2004 var verksamheten en del av satsningen Gröna Jobb. 

En grundläggande orsak var att Skogsstyrelsen och skogssektorn med 
den nya skogspolitiken 1993 och reviderade skogsvårdslagen (1979:429) 
fick ett sektorsansvar för den del av skogens kulturmiljö som inte redan 
omfattades av dåvarande Lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Skog och historia-projektet hade flera målsättningar. Det handlade om 
att genom inventeringar få ett kunskapsunderlag för kulturmiljöer i 
skogsmark. En annan målsättning var att genom utbildningar öka 
förståelsen för kulturarvet i skogsbygderna. Ett viktigt syfte var också att 
genom information få ner antalet skadade kulturmiljöer med forn- och 
kulturlämningar. Projektet handlade även om att erbjuda arbetslösa 
självständiga och meningsfulla arbetsuppgifter.

Det ursprungliga Skog och historia-projektet bedrevs på sådant sätt att 
arbetsprocessen inte var säkrad Inom de enskilda projekten, dvs. att fler 
registreringar gjordes än vad som kvalitetssäkrades. Det gjordes många 
bristfälliga registreringar vad gäller såväl typ av lämning som geografisk 
position och utbredning m.m. Det blev också ett problem med ej 
uppdaterade digitala register, eftersom materialet hamnade i flera 
register. För både skogsbruket och myndigheterna blev det 
administrativa flaskhalsar och svårigheter när information med osäker 
kvalitet användes i samband med olika skogsvårdsåtgärder som 
byggande skogsbilvägar och avverkning av skog.

Skog och historia-projektet avvecklades successivt under 2008 år, men 
enstaka insatser förekom även under 2009. Det resulterade i att mycket 
stora datamängder (både analoga och digitala) med bristfällig kvalitet 
riskerar att utgöra beslutsunderlag vid avverkningsanmälningar och 
andra ingrepp i landskapet. De ca 7000 deltagarna inventerade omkring 
10% av skogsmarken, och registrerade mer än 200 000 eventuella 
kulturhistoriska lämningar i fält. Av dessa har 80 000 kvalitetssäkrats.
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Mål och syfte med projektet
Syftet med kvalitetssäkringsprojektet var enligt projektplanen kontroll, 
granskning och registrering i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinformationssystem (FMIS) samt uppdatering i 
Skogsstyrelsens Skog & historia-register. Målet var att kvalitetssäkra 45 
000 posterna av de prioriterade registreringarna frän inventeringarna 
inom Skog och historia. Avslutning angavs till senast den 31 mars 2017.

Projektnytta
Projektnyttan inom kvalitetssäkringsprojektet har inte ändrats under 
projektets gång, och utpekades inom fler områden. En huvudsaklig nytta 
var att minska risken att ett felaktigt underlag används som underlag vid 
åtgärder i landskapet, särskilt då skogsvårdsåtgärder. Att felaktigheter 
eliminerades kunde också leda till effektivare myndighetsarbete, vilket 
övergripande är kopplat till att öka förutsättningarna för att uppnå 
miljökvalitetsmålet Levande skogar. Kvalitetssäkringen medförde även 
en bredare kulturhistorisk kompetens vid Skogsstyrelsen och ett 
fördjupat samarbete mellan myndigheter. Viktiga nyttor var givetvis att 
projektet ökade förutsättningarna för en djupare historisk förståelse av 
skogens kulturmiljö, och att de 7000 deltagarnas arbete värdesattes och 
nyttiggjordes.

Beställare
Denna slutrapport har projektets styrgrupp som beställare, dvs. 
Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen gemensamt.

Förutsättningar och framgångsfaktorer
Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen drev under fem års tid, 2012-
2016, projektet Skog och historia kvalitetssäkring i tretton län. När Skog 
och historia lades ner fanns det 140 000 registreringar kvar med osäker 
kvalitet. Kvalitetssäkringsprojektet syftade till att kvalitetssäkra ca 45 000 
av de återstående registreringarna. Arbetet bedrevs länsvis med 
personal från Skogsstyrelsen, länsstyrelserna, länsmuseerna och privata 
konsultfirmor. Under projektets gång sänktes målet till 36 – 37 000 
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kvalitetssäkrade lämningar, vilket uppnåddes. Det slutliga resultatet blev 
nära 37 000 kvalitetssäkrade registreringar.

Med kvalitetssäkring menas kontroll, granskning och registrering i 
Riksantikvarieämbetets fornminnes-informationssystem (FMIS) samt 
uppdatering i Skogsstyrelsens Skog och historia-register. Prioriteringar av 
arbetet gjordes länsvis i samarbete mellan Skogsstyrelsen och de 
kulturmiljövårdande myndigheterna. Prioriteringarna skedde utifrån två 
variabler: kvalitet på registreringarna (fullständighet, tillförlitlighet, 
lagring) och informationsinnehåll (antikvarisk bedömning, lämningstyp, 
utbredning).

Kompetenskrav
För att kvalitetssäkringsprojektet skulle kunna genomföras krävdes 
kompetens finns hos utförarna, dvs. att granskare samt antikvarier måste 
utföra arbetet. Med granskare menas här en person som av 
Riksantikvarieämbetet blivit godkänd att i samband med fältarbete 
granska och föra in uppgifter i FMIS. Det har 

Organisation
Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen har gemensamt ansvarat för 
arbetets genomförande. Projektledningen utgjordes av 
Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen samordnade 
skogsvårdsorganisation. Projektet har haft en styrgrupp som bestått av 
två avdelningschefer, en från vardera myndigheten. Till projektet har det 
varit knutet en referensgrupp från utförare, dvs. Skogsstyrelsen, 
länsstyrelser och länsmuseer.

Leveranser
Kvalitetssäkringsprojektet har levererat en ganska jämnt antal granskade 
lokaler under åren. Förutsättningarna för projektet var dock mycket 
ojämna mellan länen, från få eller inga återstående lokaler att granska till 
betydande antal om flera tiotusentals objekt. Län som Blekinge, Halland, 
Västmanland och Norrbotten hade nästan inget kvarstående behov av 
kvalitetssäkring, medan Östergötland, Västra Götaland, Värmland, 
Örebro och Västerbotten hade stora antal återstående fältlokaler.
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antal objekt kvar att kvalitetssäkra före 2012

Resultaten av kvalitetssäkringsprojekten under åren 20122016 blev 
väldigt olika beroende på nämnda förutsättningar. Utgångspunkten var 
att insatser skulle göras i alla län med betydande mängder ogranskat 
material. Detta innebar att vissa län inte alls var med i projektet. En 
annan utgångspunkt var att inget län skulle bli klart inom projektet. 
Fördelningen av medel gjordes främst utifrån antal kvarvarande poster. 
Generellt så gjordes större insatser i län med många återstående 
fältlokaler. Framträdande är Värmland där många objekt 
kvalitetssäkrades och där många objekt också fanns vid ingången av 
projektet.
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Möten och seminarier
Under kvalitetssäkringsprojektet har det hållit en rad seminarier, 
fältseminarier, vårmöten. Dessa aktiviteter framgår av 
årsredovisningarna i bilagorna.

Finansiering och budget
Till projektet avsattes 8 miljoner per år. Skogsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet delade lika på kostnaden. 
Kulturmiljövårdsanslaget fördelades till länsstyrelserna av 
Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna fördelar sedan medel till 
utförare, t ex länsmuseer. Skogsstyrelsens ramanslag låg till grund för 
myndighetens egna arkeologer som arbetade med kvalitetssäkring, men 
det kan nämnas att iI vissa fall, t.ex. i Östergötland, användes 
Skogsstyrelsens medel för att finansiera utförare utanför den egna 
organisationen.
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Medelstilldelning och slutligen använda medel har inte alltid 
sammanfallit av olika skäl. Ibland har inte medlen kunnat användas; den 
främsta anledningen till detta var svårigheten att hitta kompetent 
personal, men även föräldraledigheter och sjukdom påverkade utfallet. 
Detta har även medfört att vissa omfördelningar gjort mellan olika län 
och skogsvårdsdistrikt.
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Risker och möjligheter
Flera utmaningar identifierades under kvalitetssäkringsprojektets gång. 
En sådan var lagändringen 2014 som gjorde att kvalitetssäkringen tog 
längre tid eftersom den absoluta gränsen år 1850 nu låg till grund för om 
vissa lämningar är fornlämning eller övrig kulturhistorisk lämning. Det är 
alltså lämningens antikvariska status som avgör vilket skydd den har 
(Kulturmiljölagen eller Skogsvårdslagen). En utmaning var vikande 
kompetensförsörjning, vilket i sin tur lett till att alla medel inte tagits ut. 
Det fanns även olika tekniska problem, till exempel hade personal vid 
Skogsstyrelsen och många museer problem med att få FMIS-
registreringsverktyg (FältGis och FMIS registreringsklient) att fungera 
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med den lokala IT-miljön. Men det fanns också vissa oklarheter i 
projektorganisationen, t ex styrning samt roller och ansvar.

Avsteg från projektplanen
Enligt projektplanen var syftet med projektet att under åren 2012 - 2016 
kvalitetssäkra de återstående 45 000 posterna av de prioriterade 
registreringarna. Denna siffra justerades ner underhand. Vad gäller 
budget så har inte alltid exakt avsatt summa förbrukats, ofta beroende 
på ojämn tillgång till kompetent personal.

Reflektion om framtiden
Det finns fortfarande cirka 100 000 registreringar med osäker kvalitet i 
Skog och historia-databasen. Därför startade Skogsstyrelsen under 2017 
ett nytt projekt för att fortsätta kvalitetssäkringen, och målet är att 
under de kommande fem åren kvalitetssäkra ytterligare minst 40 000 av 
registreringarna i databasen. Under perioden 2017-2021 kommer 40 000 
objekt att granskas i hela Sverige. Projektet avslutas 31 mars 2022.
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Riksantikvarieämbetets kommentarer till utvärderingen 
Fornminnen åt skogen?
Riksantikvarieämbetet tillsammans med Skogsstyrelsen beslutade att 
under första halvåret 2017 låta genomföra en utvärdering av projektet 
Skog och historia kvalitetssäkring. Syftet var att dra lärdomar inför 
framtida samarbetsprojekt och inför det kvalitetssäkringsarbete som 
Skogsstyrelsen fortsätter med. Utvärderingen genomfördes av en 
konsultfirma, Governo AB, som presenterade resultatet i en 
utvärderingsrapport1. 

Riksantikvarieämbetet har med anledning av dessa rekommendationer 
valt att kommentera utvärderingens resultat i förhållande till följande tre 
områden; kompetens, kvalitetssäkring och inventering samt 
Riksantikvarieämbetets roll på arenan för praktiskt kulturmiljöarbete.

Fornminnesinventeringen, Skog och historia och 
kvalitetssäkringsprojektet
Riksantikvarieämbetet har tillsammans med länsstyrelserna ett särskilt 
ansvar för kulturmiljöarbetet. Regeringen klargör dock i Kulturarvspolitik 
(prop. 2016/17:116) att ett flertal myndigheter har delansvar. Detta gör 
det moderna kulturmiljöarbetet uttalat tvärsektoriellt, något som inte 
var fallet när Riksantikvarieämbetet 1937 fick uppdraget att inventera 
Sverige i syfte att fornlämningar skulle markeras på den blivande 
ekonomiska kartan. När fornminnesinventeringen upphörde i början av 
2000-talet var det av samma anledning som den en gång initierades, 
genom regeringsbeslut. Sedan dess har det nu gått femton år. 
Arkeologisk inventering förekommer dock fortfarande och metoden är 
en viktig del i arkeologiska utredningar (KML 2 kap. §11), vilka syftar till 
att fastslå förekomst av fornlämning. 

Skog och historia var ett arbetsmarknadsprojekt som bedrevs under ett 
drygt decennium med start vid mitten av 1990-talet. Skogsstyrelsen hade 
ansvar för projektet men det kom efter en tid att drivas i samarbete med 
kulturmiljövården. Vid Skogsstyrelsen ledde anställda arkeologer grupper 
av personal som var anvisad av arbetsförmedlingen. Fokus var 
inventering av kulturlämningar i skogsmark. Inom Skog och historia var 

1 Fornminnen åt skogen? Utvärdering av ett kvalitetssäkringsprojekt.
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arbetsprocessen inte säkrad och när projektet var över återstod ca 
100000 registreringar med osäker kvalitet. Genom det av 
Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen initierade 
kvalitetssäkringsprojektet har drygt 36 000 av dessa lämningar gåtts 
igenom och avskrivits eller förts in i det digitala fornlämningsregistret 
FMIS. Personalen som arbetat i kvalitetssäkringsprojektet har alla 
arkeologisk utbildning och har varit anställda som arkeologer, antingen 
vid Skogsstyrelsen eller hos olika aktörer inom den regionala 
kulturmiljövården. En del har sin grund i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinventering medan andra uppnått den kompetens som 
behövs för att få granska och registrera lämningar i FMIS under 
projektets gång eller genom annan arkeologisk verksamhet. 
Sammantaget har alltså de här nämnda arkeologiska 
inventeringsarbetena – Fornminnesinventeringen, Skog och historia och 
kvalitetssäkringsprojektet – haft olika syften: att kartlägga fornlämningar 
inför kartframställning, att öka kunskapen om skogens kulturarv 
samtidigt som arbetssökande erbjudits meningsfull sysselsättning och att 
kvalitetssäkra resultatet av detta arbete. De arkeologiska metoder som 
använts är dock samma, även om en utveckling skett sedan 
Fornminnesinventeringen en gång startade. Utvecklingen är mest 
påtaglig när det gäller dokumentationen där det har gått från manuell 
inprickning på karta till GPS. Den arkeologiska inventeringsmetoden har 
utvecklats tack vare ny kunskap om människors utnyttjande av 
landskapet. 

När Fornminnesinventeringen inleddes 1938 utgjordes arbetsstyrkan av 
sommarlediga folkskolelärare. Senare kom arbetet att utföras av 
antikvarier från Riksantikvarieämbetet. Under lång tid var 
fornminnesinventerarna arkeologer som efter avslutad 
universitetsutbildning genomgått kompetenshöjande insatser och 
vidareutbildning. I Skog och historia och det därpå följande 
kvalitetssäkringsprojektet fanns personal som utbildats vid 
Fornminnesinventeringen, även om den icke-arkeologiska arbetskraften 
naturligtvis var framträdande i Skog och historia på grund av projektets 
karaktär. Sedan Fornminnesinventeringen lades ner har en del 
arkeologer ändå genomgått utbildning och är godkända som granskare 
och får registrera i FMIS. Denna kompetens var viktig i 
kvalitetssäkringsprojektet. 
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Kompetens, kompetensförsörjning och kunskapsöverföring
I utvärderingen framkommer åsikter och oro beträffande 
kompetensförsörjning och kunskapsöverföring rörande arkeologisk 
inventering. Governo menar att detta är ett ”generellt orosmoln” och att 
situationen bland en del av intervjupersonerna uppfattas som akut . 
Detta är sannolikt en reaktion på det faktum att de utbildningar som 
Riksantikvarieämbetet tidigare arrangerade har minskat i antal för att till 
sist nästan upphöra. När Riksantikvarieämbetet avslutade 
Fornminnesinventeringen fanns en väl upparbetad rutin för hur 
inventerare utbildades inom myndigheten. För att arbeta som 
inventerare vid Fornminnesinventeringen behövde arkeologerna 
utbildning för att kunna arbeta helt självständigt. När 
Fornminnesinventeringen lades ner resulterade detta i ett vakuum 
beträffande utbildning för inventerare. Det fanns ingen självklar aktör 
som kunde ta efter där Riksantikvarieämbetet tidigare verkat i och med 
att Fornminnesinventeringen var ett regeringsuppdrag. Någon överföring 
gjordes inte heller, vilket sannolikt bidrar till den frustration som 
framkommer i utvärderingen. 

Fornminnesinventeringen i utförande och omfattning som känns igen 
från 1900-talet kommer inte tillbaka i Riksantikvarieämbetets regi. 
Sådana åtgärder ingår inte i myndighetens nuvarande uppdrag. Däremot 
har myndigheten ett ansvar för hur det gamla systemet och de 
kompetenser som var en frukt av detta kan föras in i en ny tid och vara 
en del i kunskapsuppbyggnaden beträffande arkeologisk inventering. I 
och med att det inte skedde någon överlämning av 
fornminnesinventeringen efter den sista säsongen 2002 har det varit 
otydligt hur inventering, utöver den som ingår i arkeologisk utredning, 
och utbildning av inventerare är en del av den arkeologiska processen. 
Inom Riksantikvarieämbetet finns en medvetenhet om detta. Inom DAP-
programmet (Digital Arkeologisk Process) bedrivs arbete med att ta fram 
förslag på hur utbildningar ska vara organiserade. I det framtida FMIS 
kommer registrering att ske direkt vid källan, det vill säga så nära den 
arkeolog som påträffat, tolkat och i vissa fall undersökt lämningen som 
möjligt. För att registreringarna ska hålla god kvalitet och stå sig över tid 
kommer registreringsutbildning av arkeologer därför att vara en fråga av 
särskild vikt för Riksantikvarieämbetet. Data i FMIS är fritt tillgänglig, 
men myndigheten äger registren - även i framtiden. 



15

Det arkeologiska hantverket, det vill säga att kunna hitta, tolka och 
beskriva kulturlämningar i landskapet, är en annan fråga. Det kräver 
utbildning och erfarenhet efter att arkeologen lämnat universitetet, 
precis som andra specialiseringar såsom hantverksmässig skicklighet och 
god tolkningsförmåga vid utgrävning eller att författa arkeologiska 
rapporter. Här har inte Riksantikvarieämbetet samma operativa roll som 
myndigheten tidigare haft. Detta är tydligt på flera sätt, till exempel 
genom att den arkeologiska undersökningsverksamheten (UV) 2015 
skildes från myndigheten och numera tillhör Historiska Museet. Det 
innebär inte att Riksantikvarieämbetet har en passiv roll, men 
myndighetens roll är idag annorlunda vilket beskrivs i kommande avsnitt. 

Kvalitetssäkring i relation till ny fornminnesinventering
I utvärderingen framkom kritik mot att kvalitetssäkringsprojektet var hårt 
styrt mot att ta hand om Skog och historia-materialet och att 
nyinventering inte fått ske inom de aktuella områdena . Det är helt riktigt 
att projektet styrdes för att göra det medlen avsatts för – kvalitetssäkra 
Skog och historia-materialet. Ingenstans i den arkeologiska processen 
förekommer det att utförarna rutinmässigt går utanför sitt uppdrag. Ett 
sådant förhållningssätt är inte något som är unikt för 
kvalitetssäkringsprojektet utan kännetecknar all arkeologisk verksamhet 
idag, inklusive forskningsundersökningar som inte utförs på 
uppdragsbasis. Farhågan att områden anses inventerade på grund av att 
Skog och historia-materialet i området har kvalitetssäkrats  är obefogad. 
Inom Riksantikvarieämbetet finns en medvetenhet om att arkeologin 
som vetenskap utvecklas hela tiden och att nya lämningstyper påträffas 
samt att arkeologer ökar sin kunskap i att hitta de redan kända. 
Länsstyrelserna, som handlägger ärenden som rör ingrepp i landskapet 
och beställer arkeologi när fornlämningar måste tas bort, delar denna 
insikt. Detta visas exempelvis av att länsstyrelserna rutinmässigt beställer 
arkeologiska utredningar i områden som är inventerade sedan tidigare. 
Det innebär att nyinventeringar av redan inventerade områden kommer 
att behöva göras, vid såväl ingrepp i landskapet som vid övergripande 
studier i rent vetenskapligt syfte.
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Riksantikvarieämbetet på arenan för praktiskt kulturmiljöarbete 
Intervjuerna i Governos utvärdering gav möjlighet för flera 
projektdeltagare att utveckla resonemang och synpunkter på projektet. 
Det framgår av utvärderingsrapporten att brist på praktiskt stöd från 
Riksantikvarieämbetet har upplevts som ett problem, även om de årliga 
fältseminarierna varit uppskattade. Riksantikvarieämbetet upplevs ha 
förflyttat positionerna från praktiskt kulturmiljöarbete till att arbeta mer 
med register och registreringar. Fokus inom kvalitetssäkringsprojektet 
upplevs ha handlat mer om volymer än kvalitet och kunskap . 

Det är korrekt att Riksantikvarieämbetets roll har förändrats under den 
tid som har förflutit, naturligtvis sedan Fornminnesinventeringen 
avslutades, men även sedan kvalitetssäkringsprojektet inleddes. Under 
senare år har Riksantikvarieämbetet omorganiserats för att bättre kunna 
möta de nya krav och behov som ställs på en modern myndighet. Enligt 
Kulturmiljölagen har Länsstyrelsen ansvar för det statliga 
kulturmiljöarbetet i länet, medan Riksantikvarieämbetet har 
överinseende över kulturmiljöarbetet i landet (KML 1 kap. 2 §). 
Överinseenderollen innebär att Riksantikvarieämbetet självständigt ska 
granska hur länsstyrelsen hanterar, bedömer och prövar 
bestämmelserna i kulturmiljölagen med tillhörande förordning och 
föreskrifter samt utövar sin tillsyn enligt KML . Praktiskt arbete i form av 
exempelvis inventering ingår inte i längre ingår i myndighetens roll.  
Länsstyrelserna har bäst kännedom om de regionala variationerna i 
landet och är därmed bäst lämpade att driva det praktiska 
kulturmiljöarbetet på denna nivå. Riksantikvarieämbetets roll är att leda 
och stödja arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. 
Myndighetens verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra 
aktörer gör, leda till att målen för kulturpolitiken och det statliga 
kulturmiljöarbetet uppfylls.

Riksantikvarieämbetet har de senaste åren på olika sätt tagit sig an 
denna nya roll. Ett av de mer ambitiösa är Hänsynsuppföljning 
Kulturmiljö där Riksantikvarieämbetet under ett antal år har kalibrerat 
och därmed kvalitetssäkrat Skogsstyrelsens hänsyns- och 
skadeinventeringar. 

I samband med bland annat regeringsuppdraget Kulturarv i skogen  blev 
det tydligt att de olika aktörernas rollfördelning och ansvar borde 
tydliggöras för att komma till rätta med de höga skadenivåerna. För att 
tillvarata den metodutveckling som skett inom Hänsynsuppföljning 
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Kulturmiljö och arbeta mot en ensad skadebedömning hölls därför ett 
gemensamt kalibreringsseminarium med representanter från 
Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna i oktober 
2016. Ett nytt seminarium planeras hösten 2017. Skadeinventering har 
annat syfte än inventering, men arbetet är ett exempel på utveckling av 
samverkan mellan myndigheterna som på sikt förväntas leda till tydligare 
rollfördelning, utökade nätverk och därmed en mer effektiv 
kulturmiljövård. 

Hösten 2017 arrangeras en större konferens som delvis är tänkt att 
erbjuda ett alternativ till Skog och historias fältseminarier. Även här 
samverkar Riksantikvarieämbetet med den regionala kulturmiljövården i 
form av Länsstyrelsen i Uppsala län och Skogsstyrelsens 
Uppsala/Västmanlands distrikt. Därtill finns Skogsstyrelsen på mer 
övergripande nivå samt två universitet i arrangörsgruppen. Föreläsarna 
kommer från olika institutioner, då önskemål framkom vid ett tidigare 
seminarium om att inventera pågående forskning och arbete med 
anknytning till skogens kulturarv. Av denna anledning har konferensen 
inte varit styrd utan syftet är att undersöka bredden på frågorna för att 
senare kunna smalna ner ämnena och förhoppningsvis skapa nätverk för 
framtida arbete och forskning. I sammanhang som detta tar 
Riksantikvarieämbetet en ledande roll som det nationella myndighet som 
samlar in, skaffar överblick och utvärderar för att medvetandegöra 
berörda aktörer och definiera behov.
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Kvalitetssäkring Skog & historia

Sammanfattning
För att effektivisera och säkerställa kvalitetssäkringen av resultatet från Skog och 

historia upprättas en projektplan för att samordna arbetet mellan 

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Syftet med projektet är att under åren 

2012 - 2016 kvalitetssäkra de återstående 45 000 posterna av de prioriterade 

registreringarna. Detta arbete ska vara avslutat senast 31 mars 2017. För att 

kunna genomföra projektet krävs att rätt kompetens finns hos dem som arbetar 

inom projektet. Det innebär att det måste vara granskare och antikvarier som utför 

arbetet. På nationell nivå leds projektet av en styrgrupp bestående av 

avdelningscheferna på Riksantikvarieämbetets Samhällsavdelning respektive 

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. Projektet beräknas 

kosta 8 miljoner kronor per är. Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet delar 

kostnaden lika och bidrar därmed med 4 miljoner var.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
R I K S A N T I K V A R I E Ä M B E T E T SKOGSSTYRELS

EN

Projektplan

Datum 2010-10-26

Dnr RAÄ 342-988-2009

SKS 2011-4173 

Version 1.0

Avdelning Samhällsavdelningen 

Enhet Kulturminnen Författare 

Rikard Sohlenius
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1 Projektets bakgrund
I samband med inventeringarna inom Skog och historia under slutet av 1990- och 

början av 2000-talet registrerades en stor mängd objekt. Mycket av detta material 

har dålig eller okänd kvalitet, vilket kan orsaka besvär för både enskilda och 

myndigheter. Därför har Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen tillsammans 

med länsstyrelserna under flera är arbetet med att kvalitetssäkra delar av 

informationen.

Totalt registrerades mer än 200 000 (förmodade) kulturhistoriska lämningar i 

samband med inventeringarna. Av dessa har 80 000 kvalitetssäkrats, vilket innebär 

att det idag återstår ca 130 000 registreringar med osäker kvalitet spridda över 

landet.

För att effektivt använda tillgängliga resurser genomfördes är 2008 en prioritering 

bland alla dessa uppgifter. Urvalet gjordes av den regionala kulturmiljövården 

tillsammans med Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet och resulterade i att 

frän 140 000 objekt valdes 60 000 ut för kvalitetssäkring. De centrala 

myndigheterna känner ett särskilt ansvar för dessa prioriterade registreringar.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD

R I K S A N T I K V A R I E Ä M B E T E T
SKOGSSTYRELS
EN
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Tanken var att de 60 000 posterna skulle kvalitetssäkras inom loppet av fem år. På 

grund av bland annat bristande resurser har arbetet inte gått sä snabbt som 

planerat. Ytterligare en orsak till fördröjningen är att det saknats en tydlig 

samordning mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Finansieringen har 

till exempel skett via två vägar utan någon direkt gemensam beredning. Idag 

återstår cirka 45 000-50 000 av de prioriterade posterna.

För att effektivisera kvalitetssäkringen av resultatet från Skog och historia avser 

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen inrätta ett projekt för samordning av 

arbetet.

2 Mål och syfte med projektet

Syftet med projektet är att under fem år kvalitetssäkra de återstående 45 000 

posterna av de prioriterade registreringarna frän inventeringarna inom Skog och 

historia. Arbetet ska vara avslutat senast den 31 mars 2017.

Med kvalitetssäkring menas här kontroll, granskning och registrering i 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS) samt uppdatering i 

Skogsstyrelsens Skog & historia-register.

Verksamheten innebär både arbete i fält och på kontor.

Projektet innefattar inte nyinventering.

3 Projektnytta

Projektet kommer att ge flera positiva effekter, bland annat:
Risken minskar att felaktig information används som underlag i samband med 

beslut om olika ingrepp i landskapet.

Möjligheten till ett effektivare (snabbare) myndighetsarbete ökar genom att 

den kulturhistoriska informationen är pålitlig.

Förutsättningarna ökar för att uppnå delmålet gällande kulturmiljön inom 

miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Den kulturhistoriska kompetensen breddas vid Skogsstyrelsen. 

Samarbetet fördjupas mellan Skogsstyrelsen och de kulturmiljövårdande 

myndigheterna.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
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SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET SKOGSSTYRELSEN

Förutsättningarna ökar för en större kunskap och en djupare förståelse 

för skogsmarkens hitintills okända historia.

De 7000 deltagarnas arbete inom Skog och historia värdesätts 

efter förtjänst.

4 Beställare

Beställare av projektet är Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet

5 Förutsättningar och framgångsfaktorer

För att projekt ska kunna genomföras krävs:

En tydlig organisation och ansvarsfördelning (vem gör vad?).

En årlig planering av kvalitetssäkringsarbetet.

Att finansieringen mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen

årligen delas lika.

En gemensam beredning årligen mellan myndigheterna kring

fördelningen av de medel som avsätts.

En förståelse regionalt för vad arbetet innebär och varför det ska

genomföras (gäller både vid länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt).

Ett gott samarbete mellan Skogsstyrelsen och de kulturmiljövårdande

myndigheterna/organisationerna.

Tillgång till adekvat kulturhistorisk kompetens.

Uppföljning av arbetet varje tertial.

6 Kompetenskrav

För att kunna genomföra projektet krävs att rätt kompetens finns hos utförarna. 

Det innebär att granskare samt antikvarier måste utföra arbetet.

Med granskare menas här en person som av Riksantikvarieämbetet blivit godkänd 

alt i samband med fältarbete granska och föra in uppgifter i FMIS. Denne ska därför 

kunna antikvariskt bedöma och dokumentera lämningarna i enlighet med 

Riksantikvarieämbetets praxis. Med andra ord ska granskaren avgöra vilken typ av 

lämning det rör sig om och vilken lagstiftning som skyddar den, ansvara för att 

lämningen är korrekt inlagd på kartan vad gäller placering och utbredning, ansvara
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för att den är beskriven enligt praxis samt avgöra om lämningen ska redovisas på 

fastighetskartan med ett R och/eller en text (såsom ett namn). Dessutom ska 

granskaren med hjälp av olika tekniska verktyg registrera uppgifterna i FMIS.

Antikvarien ska ansvara för att gå igenom det okontrollerade materialet och styra upp 

dokumentationen i enlighet med Riksantikvarieämbetets praxis. Denne ska ha minst en 

fil kand. med arkeologi eller kulturgeografi som huvudämne, samt helst erfarenhet av 

inventeringar inom Skog och historia.

Verksamheten kan genomföras enbart med granskare, men tar då längre tid.

Som en del av kvalitetssäkringen ingår att uppdatera data i Skogsstyrelsens Skog & 

historia-register. Själva uppdateringen kan utföras av granskare/antikvarie eller annan 

personal vid Skogsstyrelsen med behörighet att uppdatera databasen.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att både Skogsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet menar ett det endast ska finnas en primärdatabas med 

kulturhistorisk information — FMIS. Enbart uppdateringen av Skogsstyrelsens 

system räknas därför inte som att informationen är kvalitetssäkrad, utan den måste 

även registreras i FMIS. Detta beror främst på att FMIS är den källa som andra 

myndigheter (kommuner, Lantmäteriet o.s.v.) använder som underlag i samband 

med kulturhistoriska ärenden.

7 Organisation

På nationell nivå leds projektet av en styrgrupp bestående av avdelningscheferna 

på Riksantikvarieämbetets Samhällsavdelning och Skogsstyrelsens 

Skogsavdelning. Kopplat till styrgruppen finns en arbetsgrupp bestående av 

representanter från båda myndigheter. Gruppens arbete leds av en projektledare. 

Arbetsgruppen sätter ramarna för kvalitetssäkringen genom att föreslå den årliga 

fördelningen av resurser, planera seminarier och utbildningar samt genomföra den 

årliga uppföljningen av arbetet.

Till projektet ska även en nationell referensgrupp knytas. Den ska bestå av 

representanter frän länsstyrelserna, Skogsstyrelsens regioner samt länsmuseerna. 

Referensgruppen ska fungera som stöd och vägledning för arbetsgruppen, men 

även vara en länk mellan den nationella och regionala nivån.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
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SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET

SKOGSSTYRELSEN

På regional nivå bör det årliga arbetet planeras av länsstyrelsen, Skogsstyrelsen 

och utföraren gemensamt. Utgångspunkten för planen ska vara den prioritering 

som gjordes år 2008. Det praktiska kvalitetssäkringsarbetet utförs av 

antikvarier och/eller granskare, vilka kan vara verksamma vid ett distrikt på 

Skogsstyrelsen, på en länsstyrelse, ett länsmuseum eller en arkeologisk firma.

8 Leveranser

Ärligen ska projektet leverera följande:

Underlag inför fördelningen av medel. Tas fram av den 

nationella arbetsgruppen.

Årlig uppföljning av verksamheten i form av en nationell rapport. Tas fram 

av den nationella arbetsgruppen med stöd av tertialuppföljningar från 

länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt.

9 Möten och seminarier

Styrgruppen träffas minst en gång om året då arbetsgruppen redovisar 

arbetsläget. (Även om arbetsgruppen bereder förslag på resursfördelning 

fattas fördelningsbesluten av var generaldirektör/avdelningschef för sig.)

Den nationella arbetsgruppen träffas minst tre gånger per år:

- På våren för att genomföra uppföljningen av det föregående årets 

verksamhet. Tidig höst för att diskutera förutsättningarna inför 

följande års verksamhet. Sen höst för att la fram ett förslag 

fördelningen av medel inför följande år.

Den nationella referensgruppen träffas minst en gång per år:

- Sen höst då arbetsgruppen presenterar det preliminära resultatet av

årets arbete samt planerna inför följande års verksamhet.

De regionala arbetsgrupperna bör träffas minst två gånger per år:

- På våren för att planera årets arbete.

- På hösten för att följa upp årets arbete samt diskutera 

förutsättningarna för nästa års verksamhet.
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SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET SKOGSSTYRELSEN

Vid behov kan de olika arbetsgrupperna träffas ytterligare gånger under året.

Ett nationellt seminarium för alla som är verksamma inom projektet bör 

genomföras minst en gång per år. Vid seminariet ska aktuella frågor diskuteras, till 

exempel registreringsfrågor och utbildningar.

10 Finansiering och budget

Projektet beräknas kosta 8 miljoner kronor per år. Skogsstyrelsen och 

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

Finansieringen av verksamheten sker via två vägar:

Kulturmiljövårdsanslaget vilket Riksantikvarieämbetet fördelar till 

länsstyrelserna.

Skogsstyrelsens ramanslag.

Fördelningen av kulturmiljöanslaget sker efter att länsstyrelserna äskat medel för 

kvalitetssäkringen. De avsatta medlen ska fördelas med vissa villkor, till exempel 

att arbetet ska utföras av personer med en viss kompetens.

Till detta måste resurser avsättas för styr- och arbetsgruppens tid och 

expenser, samt för referensgruppens resor.

11 Risker och möjligheter

Kan inte Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet enas om föreslagna 

projektupplägg finns det risk att ytterligare tid går utan att vi ser ett slut på 

kvalitetssäkringen, i värsta fall inte kommer att genomföras.

Med föreslaget projekt kan det också finnas möjlighet att projektet kan 

avslutas tidigare är beräknat.

12 Referenser

Följande av Sverige undertecknad internationell konvention har betydelse för 

projektet:
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Europeisk konvention om skydd för det arkeologiska kulturarvet 

(reviderad) (SÖ 1995:84)

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/14/08/d7847f5d.pdf

Följande dokument från Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen gemensamt
dokument har betydelse för projektet:

 Överenskommelse om samverkan mellan Riksantikvarieämbetet och

Skogsstyrelsen (under framtagande 2011)
 Samarbetsdokument för Skog & Historia (RAÄ dnr 100-4038-2006; SKS

dnr 1261/06 4.49/HK)
Lägsta Godtagbara Standard för Skog & Historia-projekt 2004 (RAÄ dnr 

100-4002-2002; SKS dnr 266/03 1.16)

Följande dokument från Skogsstyrelsen har betydelse för projektet:

- Skogsstyrelsen och skogens kulturarv — en strategi (protokoll 50/2008)

- Rutin för kulturminnesinventeringen Skog & Historia (protokoll 271/2007)

2011-10-20

För Skogsstyrelsen För Riksantikvarieämbetet

Johan Eriksson Birgitta Johansen
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RIKSANTIKVARIEÄMBETET SKOGSSTYRELSEN

BILAGA 1

Organisation 2012

Styrgrupp

Johan Eriksson, Skogsstyrelsen

Birgitta Johansen, Riksantikvarieämbetet

Arbetsgrupp

Rikard Sohlenius, Riksantikvarieämbetet - projektledare

Bosse Jönssons ersättare, Riksantikvarieämbetet

Cecilia Ulfhielm, Skogsstyrelsen 

Catrin Sandberg, Skogsstyrelsen

Referensgrupp

Olof Hermelin, Regionmuseet Kristianstad

Bo Ulfhielm, Länsmuseet Gävleborg

Lars Jacobzon, länsstyrelsen Västra Götaland

Katrine Nygren, länsstyrelsen Västerbottens län

Johanna From, Skogsstyrelsen Region Svea

Pär Larsson, Skogsstyrelsens distrikt Södra Gävleborg

Mats Holm, Skogsstyrelsens distrikt Östergötland
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Rättelse Fördelning och förbrukning av medel, sid 4-5 
Gällande nedlagd tid för arbetet i Jönköpings län är den 
korrekta siffran 120,5 dagar vilket ger en dagsverkskostnad 
på 5809 kr. Anledningen till den felaktiga siffran som anges i 
rapporten är otydligheter i redovisningsblanketten.
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Sammanfattning
Projektet kvalitetssäkring Skog och historia är ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet. 2012 var projektets första år.

Under 2012 fördelades för 8 miljoner kronor för projektet, varav knappt 7,4 miljoner förbrukades. Av 
de medel som Riksantikvarieämbetet fördelade via kulturmiljöanslaget blev 150 tkr oförbrukade och 
500 tkr av Skogsstyrelsens avsatta medel blev inte använda. Dagsverkskostnaden för 
kvalitetssäkringen varierade mellan olika län. Skillnaden var störst inom de delar av projektet som 
finansierades via kulturmiljövårdsanslaget, där kostnaderna per dag varierade från drygt 3000 till 
nästan 7700 kronor. Under 2012 granskades nästan 5500 objekt för registrering i FMIS, men även här 
fanns det en stor variation mellan länen (från noll till över 1100 objekt per län). Kostnaden per 
granskat objekt varierade från 600 till över 6700 kronor. Under året genomfördes en hel del 
byråmässig granskning. Även gällande andelen för detta fanns en länsvis variation från 0 till över 70 
%. Skogsstyrelsen gjorde under året en särskild satsning för att höja de digitala Skog och historia-
objekten i myndighetens egna register. Knappt 18 000 registreringar har genom detta blivit 
kvalitetshöjda. Kostnaden per uppdaterat objekt varierade från 8 till 440 kronor.

Utvärderingen visar att projektet står inför en del utmaningar. Den stora kostnadsvariationen gör det 
svårt att planera arbetet, men den medför även ett problem eftersom mycket pekar på att uppdraget 
uppfattas olika i skilda län, vilket innebär att de allmänna medel som finansierar arbetet inte används 
likvärdigt. Även tillgången på kompetent personal är problem, vilket förmodligen är den största 
orsaken till att avsatta medel inte förbrukats. Det finns också vissa bekymmer med den blankett som 
används som underlag vid uppföljningen, vilket till viss del kan förklara de länsvisa variationerna. Det 
finns även skeenden utanför själva projektet som påverkar arbetet, till exempel myndigheternas IT-
system och en förändrad kulturmiljölagstiftning.

För att vara projektets första år anses resultatet för 2012 vara tillfredställande.
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Inledning
Att kvalitetssäkra resultatet från inventeringarna inom Skog och historia är både Skogsstyrelsens och 
kulturmiljövårdens ansvar. Det är nödvändigt för att de registrerade uppgifterna ska kunna användas 
som underlag i samband med olika åtgärder i landskapet. Arbetet stärker långsiktigt den regionala 
kompetensen vad gäller att läsa och förstå den historiska dimensionen i landskapet och är i det 
avseendet ett kunskapsprojekt, vilket har betydelse för kulturmiljöarbetet i stort. Samhället har 
också en skyldighet gentemot de tusentals anvisade som genomförde inventeringarna. Deras arbete 
får inte vara bortkastat.

Med syfte att kvalitetssäkra 45 000 registreringar från inventeringarna inom Skog och historia 
genomför därför Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ett gemensamt femårigt projekt. 2012 är 
projektets första år.

På nationell nivå leds projektet av en styrgrupp bestående av avdelningscheferna på 
Riksantikvarieämbetets Samhällsavdelning 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, länsmuseer och i 
vissa fall av privata arkeologiska firmor.

Med kvalitetssäkring menas här kontroll, granskning och registrering i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinformationssystem (FMIS) samt uppdatering i Skogsstyrelsens digitala Skog och historia-
register (f.d. Kotten).

Projektet pågår 2012-2016 och beräknas kosta 8 miljoner per år. Skogsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet delar kostnaden lika och bidrar därmed med 4 miljoner var. 
Skogsstyrelsens finansiering sker via ramanslaget och Riksantikvarieämbetets via 
kulturmiljövårdsanslaget, vilket myndigheten årligen fördelar till länsstyrelserna.

Se även projektplanen (Bilaga 1).

Denna rapport redovisar resultatet från 2012 års verksamhet. De siffror som presenteras bygger 
dels på uppgifter som kommit in från utförarna, dels på automatiska och halvautomatiska körningar 
i ekonomisystem och i databaser med kulturhistorisk information.
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Fördelning och förbrukning av medel

Län Medeltill-
delning 2012 KMV-bidrag SKS

Förbrukat
2012 KMV-bidrag SKS Antal dagar

Kostnad
per dag

Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0
Uppsala 300 0 300 242,5 0 242,5 60 4042
Södermanland 0 0 0 0 0 0 0 0
Östergötland 950 400 550 932,4 400 532,4 166 5617
Jönköping 700 700 0 700 700 0 91 7692
Kronoberg 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalmar 250 250 0 250 250 0 48 5208
Gotland 0 0 0 0 0 0 0 0
Blekinge 0 0 0 0 0 0 0 0
Skåne 800 800 0 800 800 0 262 3053
Halland 0 0 0 0 0 0 0 0
Västra Götaland 900 300 600 595 300 295 103 5777
Värmland 1 100 300 800 945,9 300 645,9 196 4826
Örebro 400 200 200 530,5 200 330,5 119 4458
Västmanland 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalarna 150 0 150 93,6 0 93,6 25 3744
Gävleborg 750 500 250 566,9 500 66,9 97 5844
Västernorrland 500 350 150 336,6 200 136,6 102 3300
Jämtland 500 0 500 603,5 0 603,5 130 4660
Västerbotten 700 200 500 773,8 200 573,8 125 6190
Norrbotten 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 8 000 4 000 4 000 7 371 3 850 3 521 1 524 4 838

Tabell 1. Visar fördelning och förbrukning av medel, samt dagverkskostnaden per län. De blåmarkerade länen fick ingen 
tilldelning under 2012.

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 gick under 2012 främst till 
den egna organisationen och då till de distrikt där det fanns personal som kunde utföra 
kvalitetssäkringen. Kulturmiljövårdsanslagetet fördelades i första hand till övriga län. För län med hög 
andel poster att kvalitetssäkra förekom dubbelfinansiering där båda myndigheter avsatte medel. Den 
totala andelen medel som under 2012 tilldelades varje län varierade från 150 tkr för Dalarna till 1 100 
tkr för Värmland. Denna variation var till största delen styrd av hur många poster som återstod att 
kvalitetssäkra i respektive län.

Det praktiska kvalitetssäkringsarbetet utfördes under 2012 av Skogsstyrelsen, länsmuseer, 
länsstyrelser och i ett fall av en privat arkeologisk firma. Av de 8 miljoner kronor som avsatts 
förbrukades knappt 7,4 miljoner. Det finns dock skillnader mellan de medel som fördelats av 
Riksantikvarieämbetet och de som avsatts av Skogsstyrelsen. Gällande kulturmiljövårdsanslaget blev 
150 tkr inte förbrukade. Det beror på att länsmuseet i Västernorrland bortprioriterade 
kvalitetssäkringen till förmån för andra uppdrag och att både länsstyrelse och Riksantikvarieämbetet 
fick kännedom om detta så sent på året att någon omfördelning inte var möjlig att genomföra.

Av de medel som Skogsstyrelsen avsatt blev knappt 500 tkr inte förbrukade. Den främsta
anledningen till detta var svårigheten att hitta kompetent personal, men även föräldraledigheter 
och sjukdom påverkade utfallet. När det under året visades sig att vissa distrikt inte skulle förbruka 
avsatta medel gjordes omfördelningar inom myndigheten. Det innebar till exempel att Örebro och 
Jämtland under året fick mer resurser än vad som planerats. Skogsstyrelsen valde också att delvis 
finansiera medverkan i projektets nationella arbetsgrupp med dessa medel. För detta ändamål 
användes totalt 186 tkr (ej redovisat i tabell 1).

Vid uppföljningen av 2012 års verksamhet har de som utfört det praktiska kvalitetssäkringsarbetet 
lämnat in en redovisning till den nationella arbetsgruppen. En sådan har inkommit från samtliga 
utförare utom från Skogsstyrelsen i Gävleborgs län, vilket leder till en något skev bild för just det
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länet. I redovisningarna har bland annat nedlagd arbetstid rapporterats. Utifrån dessa uppgifter i 
kombination med förbrukade medel har dagsverkskostnaden räknats ut.

Dagsverkskostnaden varierar kraftigt mellan olika län från drygt 3000 kr i Skåne till nästan 7700 kr i 
Jönköping. Variationen tros bero på att vissa länsmuseer ser kvalitetssäkringen som en del av sitt 
samhällsuppdrag och därför tar en lägre taxa, medan andra ser det som ett rent uppdrag och därmed 
kräver full kostnadstäckning. Detta kan vara en generell tendens för användningen av 
kulturmiljövårdsbidraget, vilken kräver en djupare analys och diskussion.

Dagsverkskostnaden för Skogsstyrelsens arbete med kvalitetssäkringen är 4500 kr, men utslaget i 
tabell 1 visar att det i vissa fall är något billigare och i andra något dyrare. Det visar att den 
redovisningsblankett som utförarna fyller i måste förtydligas och i viss mån kompletteras, till 
exempel med redovisning av antal dagar för möten och seminariedagar.

Granskade objekt
Granskade objekt Detaljerad redovisning

Län Verkliga
lämningar Utgått Andel som

utgått
Totalt antal 
objekt

Kostnad per 
objekt (Kr)

Fält-
granskade

Utgått vid
fält-

granskning

Byråmässigt 
granskade

Utgått vid
byråmässig
granskning

Andel byrå-
mässig

granskning
Stockholm 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
Uppsala 190 31 14,0% 221 1 097 90 10 100 21 54,8%
Södermanland 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
Östergötland 367 278 43,1% 645 1 446 335 93 32 185 33,6%
Jönköping 250 151 37,7% 401 1 746 190 134 60 17 19,2%
Kronoberg 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
Kalmar 331 81 19,7% 412 607 331 81 0 0 0%
Gotland 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
Blekinge 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
Skåne 850 300 26,1% 1 150 696 800 250 50 50 8,7%
Halland 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
Västra Götaland 181 43 19,2% 224 2 656 171 35 10 8 8,0%
Värmland 568 300 34,6% 868 1 090 425 215 143 85 26,3%
Örebro 365 18 4,7% 383 1 385 365 18 0 0 0%
Västmanland 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
Dalarna 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
Gävleborg 362 215 37,3% 577 982 322 140 40 75 19,9%
Västernorrland 157 67 29,9% 224 1 503 154 60 3 7 4,5%
Jämtland 63 27 30,0% 90 6 706 16 5 47 22 76,7%
Västerbotten 230 43 15,8% 273 2 834 217 30 13 13 9,5%
Norrbotten 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0%
Summa 3 914 1 554 28,4% 5 468 1 348 3 416 1 071 498 483 17,9%

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

Under 2012 har sammanlagt nästan 5500 objekt granskats för registrering i FMIS. Antalet varierar 
mellan länen, där Skåne har granskat sammanlagt 1150 och Dalarna inga. Anledningen till detta beror 
på flera saker. För det första har summan fördelade medel varierat mellan länen, för det andra har 
skiftande dagsverkskostnader påverkat utfallet. Till detta kommer att Skogsstyrelsen i vissa fall 
prioriterat en kvalitetshöjning av myndighetens digitala Skog och historia-register Kotten, vilket 
resulterat i en mindre andel granskade objekt. Exemplet Dalarna visar på ytterligare en orsak, där 
svårigheten att hitta kompetent personal gjort att ingen granskning genomförts. Just 
kompetensbristen är projektets största utmaning, till vilken rapporten återkommer till längre fram.

I samband med att projektet planerades gjordes en uppskattning att det skulle kosta ungefär 1000 kr 
att kvalitetssäkra ett objekt, men att priset kunde bli något högre i län med stora avstånd eller med 
hög andel komplicerade lämningar. Under 2012 låg kostnaden i genomsnitt högre än beräkningen,
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men det finns undantag. I Uppsala, Värmland och Gävleborg har kostnaden blivit enligt 
uppskattningen, men både Skåne och Kalmar har hamnat under 700 kr per objekt.

I vissa län har kostnaden per granskat objekt blivit väldigt höga och i sammanhanget sticker tre län 
ut: Västra Götaland, Jämtland och Västerbotten. I de två senare länen har Skogsstyrelsen använt 
medlen för att anställa arkeologer utan granskningskompetens, vilka gått bredvid den ordinarie 
personalen. Detta har resulterat i höga kostnader. Det är viktigt att påpeka att projektet inte är ett 
utbildningsprojekt. Anledningen till de höga kostnaderna i Västra Götaland är svårare att förklara, 
särskilt med tanke på att inte anmärkningsvärd mycket tid har lagts på att kvalitetshöja Kotten eller 
att digitalisera uppgifter i FMIS. En förklaring kan vara att Skogsstyrelsen haft problem med 
handdatorer och GPS:er vilket inneburit ett flertal återbesök på tidigare granskade lokaler.

Ett generellt problem inom projektet är att tekniken inte alltid fungerat, framför allt 
Riksantikvarieämbetets registreringsverktyg, men detta kan inte helt ligga bakom de höga 
kostnaderna. När dessa stiger långt över 1000 kr per granskat objekt och ingen närmare förklaring 
ges, väcks frågor kring hur resurserna egentligen används. Det är viktigt att komma ihåg att 
verksamheten finansieras av allmänna medel och att det därför är viktigt att resurserna används på 
ett optimalt sätt.

Alla objekt som granskas behöver inte motsvara en verklig lämning som ska registreras i FMIS, därför 
har vissa registreringar utgått vid granskningen. Sammanlagt har rör det sig om nästan 1600 objekt, 
men även här finns en variation mellan länen som till viss del kan förklaras av det totala antalet 
granskade objekt. Genom att titta på andelen poster som utgått fås en bild som inte påverkats av 
detta. Även då uppträder skillnader mellan länen. 43 % av objekten i Östergötland har utgått, men 
motsvarande siffra i Örebro är knappt 5 %. Detta kan bero på underlagsmaterialets skiftande kvalitet. 
Under de senaste åren har Skogsstyrelsen i Örebro arbetat mycket med att kvalitetshöja 
informationen i Kotten, både för att skapa ett bättre beslutsunderlag och för att ge gynnsamma 
förutsättningar för granskningen. De ursprungliga Kotten-uppgifterna för Örebro låg på samma 
kvalitetsnivå som för Östergötland. Detta kan visa vikten av att kvalitetshöja Skogsstyrelsens digitala 
register.

Granskning behöver inte innebära fältbesök, utan ett objekt kan byråmässigt godkännas för 
registrering i FMIS. En regel är att alla objekt som bedöms som fast fornlämning måste fältgranskas 
och att endast en ringa andel av övriga kan bedömas byråmässigt. De hårda kraven har sin bakgrund i 
att informationen i FMIS måste vara korrekt oavsett om lämningarna skyddas enligt 
kulturminneslagen eller inte, eftersom de icke-skyddade lämningarna kan ha betydelse vid 
hanteringen av annan lagstiftning, till exempel Skogsvårdslagen. Dessutom förändras tillämpningen av 
kulturminneslagen så att en lämning som inte bedöms som fast fornlämning idag kan komma att göra 
det om några år. Därför måste informationen som registreras i FMIS vara så korrekt som möjligt.

Andelen byråmässiga granskningar under 2012 varierade mellan länen från 0 % i Kalmar till över 50 
% i Uppsala och över 70 % i Jämtland. Det går inte säkert att säga vad det beror på, men en orsak kan 
vara svårigheter att i redovisningen skilja granskningen för FMIS från kvalitetshöjningen av Kotten, 
men det kan även bero på skiftande kvalitet på underlagsmaterialet. Den höga andelen byråmässigt 
granskade objekt är trots detta oroväckande. Det går inte att säga hur hög andel byråmässig 
granskning som är acceptabel, men när den stiger över 10 % bör den särskilt motiveras.
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Kvalitetssäkring av Kotten och registrering i FMIS
Kvalitetshöjning Kotten Förändringar i Kotten Enligt FMIS

Län
Antal objekt Antal dagar

Kostnad
städning

(tKr) Kostnad per objekt (Kr) Status 0-3
Status 4-5

Granskade 
RAÄ-nr

Registrerade 
RAÄ-nr

Stockholm 0 0 0 0 -1 1 0 168
Uppsala 6 0 0 0 -514 522 220 509
Södermanland 0 0 0 0 -36 0 0 2
Östergötland 1 383 20 112 81 -1 836 1 844 376 339
Jönköping 0 0 0 0 26 141 101 71
Kronoberg 0 0 0 0 -1 3 114 0 5
Kalmar 0 2 10 0 -3 3 275 276
Gotland 0 0 0 0 -1 0 0 9
Blekinge 0 0 0 0 7 0 3 18
Skåne 0 0 0 0 -1 587 1 591 546 675
Halland 0 0 0 0 0 0 0 0
Västra Götaland 92 7 40 440 -99 214 122 190
Värmland 5 793 47 227 39 -5 015 3 312 105 13
Örebro 5 833 10 45 8 -5 679 2 681 111 145
Västmanland 0 0 0 0 -1 296 1 297 4 529
Dalarna 1 412 12 43 30 144 607 0 0
Gävleborg 0 0 0 0 -1 261 1 283 352 384
Västernorrland 125 14 46 370 -115 168 107 87
Jämtland 58 3 12 201 -57 103 48 40
Västerbotten 0 5 31 0 -320 382 111 88
Norrbotten 0 0 0 0 -38 0 0 0
Summa 14 702 119 566 39 -17 682 17 263 2 481 3 548

Tabell 3.Visar kvalitetshöjningen(städningen) i Kotten baserat på uppgifter som lämnats av utförarna, samt förändringar i Kotten och FMIS, 
vilka tagits fram bearbetningar att den digitala informationen. Analysen av FMIS bygger på ett datauttag från 2013-03-26

Under 2012 har Skogsstyrelsen särskilt satsat på att höja kvaliteten på de digitala Skog och historia-
uppgifterna i Kotten, eftersom databasen innehållit en hel del felaktiga uppgifter, bland annat 
dubbelregistreringar, lämningar som redan registrerats i FMIS och information om företeelser som 
varken är kultur- eller fornlämningar. Syftet med arbetet har varit att skapa ett bättre 
beslutsunderlag och ge gynnsamma förutsättningar för granskningen. Mest resurser har lagts för att 
arbeta med informationen för Värmland och Örebro, men medel har även använts för Kotten-
uppgifterna gällande Östergötland, Dalarna och till viss del Västernorrland. Enligt utförarna har 
knappt 15 000 registreringar kvalitetshöjts till en kostnad av knappt 560 000 kr. Kostnaden per 
objekt varierar från 8 till 440 kr. Förklaringen till detta är oviss, men det kan bero på oklarheter i 
redovisningsblanketten, där det varit svårt att skilja på kvalitetshöjning och granskning.

I Kotten tilldelas varje Skog och historia-registrering en status från 0-5, där 0 står för tips, 1 för Skog 
och historia-inventerad, 2 för kontrollerad av arkeolog, 3 för FMIS-granskad, 4 för överförd till FMIS 
och 5 står för utgår. Status 1-3 är synlig offentligt via Skogsstyrelsens hemsida Skogens Pärlor, medan 
övriga bedömningar inte visas publikt. Under 2012 har knappt 18 000 objekt med status 0-3 
försvunnit från Kotten och drygt 17 000 objekt med status 4-5 har tillkommit. Skillnaden i siffror 
beror på att status 5 saknades som alternativ vid årets början, varför de objekt som raderades då 
inte gått att spåra.

När ett objekt registreras i FMIS anges både granskningsdatum för fältbesök och registreringsdatum 
då digitaliseringen skedde i databasen. Under 2012 registrerades drygt 3500 RAÄ-nummer från Skog 
och historia i FMIS, men endast knappt 2500 av de objekt som granskades samma år finns 
registrerade. Det beror på att digitaliseringen i FMIS vanligen sker under vinterhalvåret och alla objekt 
som granskats under 2012 har ännu inte blivit införda. Ett exempel på detta är Stockholms län där 
nästan 170 RAÄ-nr registrerades under 2012, men granskningen gjordes 2011. Ett problem är att 
Riksantikvarieämbetets registreringsverktyg inte alltid har fungerat, vilket medfört en förskjutning av
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inmatningen. I sammanhanget är det även viktigt att påpeka att ett RAÄ-nr kan motsvara flera Skog 
och historia-registreringar. Flera objekt kan nämligen vid granskningen slås samman till ett större 
område, det vill säga till ett RAÄ-nr.

Tid i fält och på kontor
Granskning för FMIS

Län För-
beredelse-

dagar
Fältdagar Eftersarbete Andel

fältdagar

Stockholm 0 0 0 0%
Uppsala 20 20 20 33,3%
Södermanland 0 0 0 0%
Östergötland 34 62 50 42,5%
Jönköping 12 62 17 68,1%
Kronoberg 0 0 0 0%
Kalmar 10 24 12 52,2%
Gotland 0 0 0 0%
Blekinge 0 0 0 0%
Skåne 20 180 62 68,7%
Halland 0 0 0 0%
Västra Götaland 19 50 27 52,1%
Värmland 52,5 54 42,5 36,2%
Örebro 24 49 36 45,0%
Västmanland 0 0 0 0%
Dalarna 0 0 0 0%
Gävleborg 14 65 18 67,0%
Västernorrland 18 25 45 28,4%
Jämtland 38 37 52 29,1%
Västerbotten 15 65 40 54,2%
Norrbotten 0 0 0 0%
Summa 276,5 693 421,5 49,8%

Tabell 4. Visar arbetstiden för granskningen fördelat mellan fält och kontor. Siffrorna 
gällande Uppsala är osäkra, eftersom redovisningen från detta län är gjort i klump och 
inte uppdelat mellan olika moment i arbetet.

Under 2012 användes nästan 1400 dagar till granskning. Ungefär hälften av dessa innebar arbete i fält 
och hälften av arbete på kontor. Det finns dock skillnader mellan länen, där Jönköping, Skåne och 
Gävleborg har haft högst andel fältdagar. I dessa län har de avsatta medlen inte används till 
kvalitetshöjningen av Kotten och där finns även stor erfarenhet av kvalitetssäkringsarbetet. Innan 
projektet startade uppskattades att förhållandet mellan fält-/kontorsarbete skulle vara ungefär 80/20, 
men uppföljningen visar att förhållandet då arbetet löper på smidigt snarare är 70/30 . Anledningen till 
att vissa har lagt mycket av sin arbetstid inomhus bottnar förmodligen man i att dessa län ännu inte 
fått in fungerande rutiner och att mycket inomhustid har lagts för att lära sig de olika verktyg som 
krävs för att registrera i FMIS. Utbildningar i att lära sig registreringen har förekommit i Kalmar, Västra 
Götaland, Värmland, Örebro och Västernorrland. Även tekniska problem med registreringsverktygen 
har i vissa fall påverkat andelen fältarbetstid. Som tidigare nämnts har Skogsstyrelsen i Västerbotten 
och Jämtland låtit relativt oerfaren personal arbetat tillsammans med erfaren personal för att därmed 
stärka den kulturhistoriska kompetensen vid Skogsstyrelsen. Detta kan även ha påverkat förhållandet 
mellan fält och kontor. Det är viktigt att påpeka att kvalitetssäkringen av Skog och historia inte är ett 
kompetensförsörjningsprojekt i den meningen.

8



37

Seminarier
Under 2012 har den nationella arbetsgruppen anordnat två seminarier, båda ägde rum i 
Riksantikantikvarieämbetets lokaler i Stockholm. Det första genomfördes den 21 mars och riktade sig 
till chefer på Skogsstyrelsen och handläggare vid länsstyrelserna. Sammanlagt deltog 26 personer, 
exklusive arbetsgruppen, och seminariets syfte var att implementera och skapa förståelse för 
projektet hos de som beslutade om medel och resurser.

Det andra seminariet ägde rum den 18 april och riktade sig till utförarna av kvalitetssäkringen. 
Sammanlagt deltog 23 personer, exklusive arbetsgruppen, och syftet med seminariet var att skapa 
förståelse för projektet och att diskutera en modell för att följa upp verksamheten.

Styr- och referensgruppsmöten
Den 30 november genomfördes ett styrgruppsmöte (se Bilaga 2). Styrgruppen har även informerats 
om arbetesläget vid ett avdelningsmöte mellan myndigheterna den 7 juni. Vid Riksantikvarieämbetet 
pågår för närvarande rekrytering av en ny avdelningschef till Samhällsavdelningen, vilket kommer att 
innebära förändringar i styrgruppen från och med 2013.

Under 2012 har två möten med referensgruppen genomförts, den 7 februari och den 4 september 
(se Bilaga 3 och Bilaga 4). Sammansättningen av gruppen har under året förändrats genom att Hans 
Källsmyr har tillkommit och Johanna From har lämnat gruppen, båda vid Skogsstyrelsen.

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen har kontinuerligt under året haft möten och under 2012 har arbetet särskilt inriktats 
på att ta fram ett system för årlig uppföljning av verksamheten. Bland annat har en blankett 
utarbetats där utförarna bland annat ska ange hur många objekt som kvalitetssäkras och hur många 
dagar som använts för olika moment (se Bilaga 5). Dessutom har det utvecklats metoder för att 
halvautomatiskt kontrollera förändringar i FMIS och Kotten.

Inom Skogsstyrelsen har interna uppföljningar utförts varje månad samt inför tertialboksluten. 
Uppföljningen har dels baserats på ekonomiskt utfall, det vill säga hur många timmar som konterats 
på projektet och dels hur många ändringar som utförts i Skog och Historia-databasen. Uppföljningen 
har där efter återkopplats till de regioner som efterfrågat resultaten.

Arbetsgruppen har även tagit fram en blankett för att återrapportera till Skogsstyrelsen de objekt 
som kvalitetssäkrats och därför ska uppdateras i Kotten.

Utmaningar

Kostnader
Uppföljningen av 2012 års verksamhet visar att projektet står inför flera utmaningar. Den stora 
variationen i kostnader mellan länsmuseerna är ett problem som visar att kvalitetssäkringen av Skog 
och historia hanteras olika, vilket kan bero på att det ibland ses som ett kunskapsprojekt i linje med 
länsmuseets samhällsuppdrag, medan det i andra fall bedöms som en del av museernas 
uppdragsverksamhet och därför blir dyrare. För att förstå de varierade kostnaderna krävs dock en 
fördjupad analys. Samma typ av verksamhet borde emellertid betraktas lika över hela landet. I 
sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att arbetet är en del av kulturmiljövårdens ansvar och 
att det finansieras med allmänna medel. Det kan inte jämställas med andra typer av uppdrag som till
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exempel särskilda arkeologiska utredningar eller framtagandet av miljökonsekvensbeskrivningar. I 
dessa fall är syftet att ta fram ett beslutsunderlag gällande ett avgränsat geografiskt område inför ett 
planerat ingrepp och det bekostas därför av den som planerar att utföra förändringen i landskapet. 
Kvalitetssäkringen av Skog och historia är däremot ett kunskapsprojekt i den mening att det inte är 
orsakat av en särskild händelse som till exempel anläggandet av vindkraftspark och det bidrar till att 
öka förståelsen och kunskapen kring historiska skeenden i landskapet. Dessutom stärker projektet 
långsiktigt kompetensen i fornminneskunskap vid länsmuseerna, vilket gynnar kulturmiljöarbetet i 
stort. Riksantikvarieämbetet bör se över möjligheten att tydligare styra användningen av 
kulturmiljövårdsanslaget och även inleda en diskussion med länsstyrelserna och länsmuseerna 
angående kvalitetssäkringen av Skog och historia.

När det gäller de medel som Skogsstyrelsen avsatt visar uppföljningen att allt inte blivit förbrukat. 
Det kan bero på att det varit svårt att hitta kompetent personal, men även på att verksamheten inte 
varit prioriterad. Skogsstyrelsen bör därför verka för att internt höja projektets status.

Kompetens
Bristen på godkända FMIS-granskare/registrerare är projektets största utmaning som kan leda till att 
målen inte kommer att uppnås under projekttiden. För att projektet ska lyckas är det avgörande att 
den kompetens som finns inom Skogsstyrelsen utnyttjas på ett effektivt sätt och att inte andra 
arbetsuppgifter prioriteras framför kvalitetssäkringen.

För att bli granskare krävs erfarenhet av fornminnesinventering, helst under ledning av en redan 
godkänd granskare. Eftersom nästan inte någon systematisk fornminnesinventering bedrivits under 
de senaste tio åren, råder det en generell brist på godkända granskare i landet, men det finns vissa 
län där tillgången på kompetent personal är god. Kvalitetssäkringen Skog och historia är dock inte 
något kompetensförsörjningsprojekt och det finns inga resurser avsatta för upplärning av oerfaren 
personal. Däremot kan erfarna inventerare anställas som med en viss insats kan bli godkända 
granskare/registrerare. Det krävs dock att sammanhängande tid avsätts så att dessa personer ges en 
rimlig möjlighet att klara den nödvändiga utbildningsprocessen. Riksantikvarieämbetet är medvetet 
om den generella bristen på godkända granskare, men denna fråga måste hanteras i särskild ordning 
och inte inom detta projekt.

Fördjupad och förfinad uppföljning
Uppföljningen visar även en variation i hur själva arbetet genomförs. Till exempel är den ibland 
mycket höga kostnaden per granskat objekt oroande och även den höga andelen byråmässigt 
granskade lokaler. Beror det på underlagsmaterialets skiftande kvalitet eller på lämningarnas 
komplexitet? Vilken roll spelar den varierande dagsverkskostnaden i sammanhanget? Har den 
regionala organisationen någon betydelse? Dessa frågor behöver analyseras djupare och kanske 
även ses i ett längre tidsperspektiv än blott ett år.

Variationen i resultatet kan bottna i att det varit svårt att fylla i uppföljningsblanketten. Trots att 
arbetet med att kvalitetssäkra resultatet från inventeringarna inom Skog och historia pågått ända 
sedan slutet av 1990-talet, är det är först i samband med att Skogsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet beslutade om ett gemensamt projekt 2011 som en modell för uppföljning av 
verksamheten framtagits. 2012 blev det första året då modellen användes och en erfarenhet från 
detta är att den behöver justeras något. Det har till exempel varit svårt att urskilja kvalitetshöjningen 
av Kotten från den övriga verksamheten. En annan brist är att all nedlagd tid inte enkelt gått att

10



39

redovisa. Det gäller de dagar som använts för planeringsmöten och seminarier. Blanketten fångar 
inte heller hur den regionala organisationen fungerat eller hur väl förankrat projektet är hos 
beslutande chefer vid länsstyrelser, Skogsstyrelsen och länsmuseerna. Det sista är inte minst viktig 
för att målen ska kunna uppnås. En tanke som väckts är att i samband med uppföljningen varje år 
göra en tematisk fördjupning. Ett år skulle det kunna vara hur samarbetet mellan de olika aktörerna 
inom projektet fungerar, ett annat tema skulle kunna vara vilken typ av lämningar som registrerats.

It-problem
I samband med det praktiska kvalitetssäkringsarbetet har vissa tekniska problem noterats. En del av 
dessa har blivit lösta, medan andra fortfarande finns kvar. Skogsstyrelsens databas där Skog och 
historia-registreringarna hittills lagrats är nedlagd och informationen är överförd till Navet och 
Silvergranen, men uppgifterna går inte att editera. För att lösa den uppkomna situationen utvecklas 
därför en tillfällig lösning genom vilka förändringar kan genomföras. Ett problem med det nya 
systemet är att det inte går att göra sökningar och det kommer att bli svårare att följa upp 
verksamheten. Det är oklart när den tillfälliga lösningen ska ersättas med en permanent.

Ytterligare ett problem med den digitala Skog och historia-informationen vid Skogsstyrelsen är att 
den inte alltid är uppdaterad och att den även innehåller en hel del fel. För 2013 avsätts därför 200 
tkr för att särskilt arbeta med kvalitetshöjningen av databasen. Som grund för detta arbete kommer 
bland annat de listor med FMIS-granskade objekt som utförarna fyllt i under 2012 att användas.

För registrering i FMIS används ett särskilt verktyg, vilket visat sig inte fungera med de senaste 
operativsystemen för Windows. Vid Riksantikvarieämbetet har därför utvecklats en fjärrtjänst som 
ska lösa problemet. Riksantikvarieämbetet planerar även under de närmaste åren att ta fram ett nytt 
verktyg för registrering av forn- och kulturlämningar. Det arbetet är en del av en större insats med 
inriktning på hanteringen av digital arkeologisk information, där målet bland annat är att skapa 
förutsättningar för att enkelt föra över information mellan olika aktörer i samhället, till exempel vad 
gäller resultaten från arkeologiska utgrävningar. Processerna för FMIS ingår som en del av detta 
arbete, vilket kallas för DAP (Digitala Arkeologiska Processer).

Utmaningar orsakade händelser i omvärlden
Det finns även utmaningar som orsakas i faktorer som ligger utanför själva projektet. Regeringen har 
under våren lagt fram propositionen Kulturmiljöns mångfald vilken antogs av riksdagen under 
försommaren. I propositionen framgår att regeringen avser avsätta medel för att arbeta med att 
vidga kunskapen om förekomsten av fornlämningar, vilket möjligen kan tolkas som att resurser 
kommer att avsättas till fornminnesinventeringar. Det kan medföra att det blir brist på kompetent 
personal som kan utföra kvalitetssäkringen av Skog och historia.

Som ett resultat av att riksdagen antog propositionen kommer en ny kulturminneslag att börja gälla 
från och med årsskiftet. Den innebär bland annat att en årtalsgräns införs när det gäller 
bedömningen av vilka lämningar som ska skyddas som fornlämningar. Gränsen är satt till 1850, vilket 
innebär svårigheter att bedöma många av de lämningar som kommit fram inom Skog och historia. 
Riksantikvarieämbetet ser för närvarande över hur myndigheten ska arbeta med föreskrifter, 
allmänna råd och handledningar gällande tillämpningen av lagstiftningen. Därför går därför det ännu 
inte att säga hur lagförändringen kommer att påverka kvalitetssäkringen.
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Under våren har ett nytt samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen 
startat. Det kallas för SAFT (Skogsstyrelsen och ArbetsFörmedlingen Tillsammans) och ska under 
tre år sysselsätta 1500 personer som befinner sig i Fas 3. Arbetsuppgifterna rör sig om bland 
annat landskapsvård, inventeringar och arbete med laserdata. Det är osäkert om projektet 
kommer att påverka kvalitetssäkringen av Skog och historia.

Framtida fördelning av medel
För att bedriva kvalitetssäkringen av Skog och historia krävs att det finns kompetens för att 
granska och registrera fornlämningar, men eftersom budgeten läggs årsvis har det varit svårt att 
regionalt planera arbetet och långsiktigt säkra kompetensen. För att kunna planera det fortsatta 
arbetet presenteras därför i Bilaga 6 ett förslag till fördelning mellan länen under återstoden av 
projektet. Det är dock viktigt att vara medveten om att fördelningen beslutas årsvis och att utfallet 
därför inte behöver bli i enlighet med förslaget. Den generella bristen på kompetens kan även 
innebära att ambitionsnivån måste sänkas.

Slutsats
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För att vara projektets första år anses resultatet för 2012 vara tillfredsställande. Utvärderingen visar 
dock att kostnaderna ibland är oroväckande höga och att antalet granskade objekt är något lågt, 
men det tros främst bero på att resurser lagts på att lära sig de olika registreringsverktygen och att 
kvalitetshöjningen av Kotten har prioriterats.
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Sammanfattning
Projektet Kvalitetssäkring Skog och historia är ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet som planeras löpa över fem år. 2013 var projektets andra år. Totalt 
granskades ca 7700 lämningar till en kostnad av drygt 7,3 miljoner kr. Detta innebar att ca 700 tkr 
förblev oförbrukade, vilket är aningen sämre än 2012 då 7,4 av de 8 avsatta miljonerna förbrukades. 
Samtliga oförbukade medel kom från det av Skogsstyrelsen avsatta anslaget. Anledningen tros vara 
svårigheten att få tag på kompetent personal, vilket även var en huvudanledning 2012. Då kom dock 
150 tkr av de oförbrukade medlen från KMV-anslaget. Kompetensförsörjningen utgjorde således 
även projektår 2 en av de stora utmaningarna.

Kostnaden per granskat objekt beräknades i projektplanen till 1000 kr. Denna summa överskreds i 
flertalet av länen 2012, då genomsnittskostnaden var 1348 kr/objekt. 2013 års kvalitetssäkringsinsats 
uppvisar en klar förbättring med en genomsnittlig kostnad på 946 kr. Skillnaderna är dock
fortfarande mycket stora mellan länen och varierar från 607 kr (Kalmar län) till 2468 kr (Jämtlands 
län). De geografiska avstånden kan spela in, men det är inte hela förklaringen då Kalmar är ett av de 
län som har 0 % byråmässig granskning medan Jämtland ligger absolut högst med 86,4 %.

7700 kvalitetssäkrade lämningar 2013 innebär en höjning på ca 30 % av produktiviteten jämfört med 
2012 då ca 5500 lämningar granskades. Resultaten var dock endast delvis tillfredsställande. Positivt 
är en höjning av antalet kvalitetssäkringar till nästan exakt samma medel samt en sänkning av 
kostnaden per granskat objekt som nu ligger inom den summa som en gång beräknades. Fortsatt 
otillfredsställande är den stora skillnaden i dagsverkeskostnader mellan länen (även om en variation 
måste förekomma beroende på t ex fornlämningsbild), kvarstående kompetensbrist i en del län, 
orimligt höga kostnader per objekt i vissa fall och hög andel byråmässig granskning i vissa län, vilken 
inte heller alltid förklarats, trots att det i rapporten över 2012 års arbete klargörs att byråmässig 
granskning som överstiger ca 10 % ska förklaras. Att 670 tkr förblev oförbrukade är ett annat mindre 
bra resultat.

Signaler från län där arbetet varit behäftat med problem indikerar att dels den tidigare nämnda 
kompetensbristen dels en oförståelse från ledningens sida att arbetet måste prioriteras är två tungt 
vägande skäl till resultatet. Det kan inte nog understrykas vikten av att granskarna måste få möjlighet 
att fokusera på arbetet. Avbrott påverkar projektets effektivitet och resultatens kvalitet negativt.

2



45

Inledning
Med syfte att kvalitetssäkra 45 000 registreringar från inventeringarna inom Skog och historia 
genomför Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ett gemensamt femårigt projekt. 2013 är 
projektets andra år.

Figur 1. I det skånska materialet är stenmurar vanliga som denna i Tjörnarps socken. Foto: Rikard Sohlenius, RAÄ

På nationell nivå leds projektet av en styrgrupp bestående av avdelningscheferna på 
Riksantikvarieämbetets Samhällsavdelning (from augusti 2014 Kulturmiljöavdelningen) 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, länsmuseer och i vissa fall av privata arkeologiska firmor.

Med kvalitetssäkring menas här kontroll, granskning och registrering i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinformationssystem (FMIS) samt uppdatering i Skogsstyrelsens digitala Skog och historia-
register (f d Kotten).

Projektet pågår 2012-2016 och beräknas kosta 8 miljoner per år. Skogsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet delar kostnaden lika och bidrar därmed med 4 miljoner var. Skogsstyrelsens
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finansiering sker via ramanslaget och Riksantikvarieämbetets via kulturmiljövårdsanslaget, vilket 
myndigheten årligen fördelar till länsstyrelserna. Se även projektplanen (bilaga 1).

Denna rapport redovisar resultatet från 2013 års verksamhet, vilket jämförs med 2012. De siffror 
som presenteras bygger dels på uppgifter som kommit in från utförarna, dels på automatiska och 
halvautomatiska körningar i ekonomisystem och i FMIS.

Fördelning och förbrukning av medel

Län
Medeltill-
delning

2013
KMV-bidrag SKS Förbrukat

2013 KMV-bidrag SKS Antal
dagar

Kostnad
per dag

Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0
Uppsala 400 0 400 351,4 0 351,4 88 3 993
Södermanland 0 0 0 0 0 0 0 0
Östergötland 900 100 800 874,8 100,0 774,8 202 4 331
Jönköping 500 500 0 500 500 0 86,25 5 797
Kronoberg 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalmar 250 250 0 250 250 0 47 5 319
Gotland 0 0 0 0 0 0 0 0
Blekinge 0 0 0 0 0 0 0 0
Skåne 800 600 200 800 600 200 187 4 278
Halland 0 0 0 0 0 0 0 0
Västra Götaland 700 600 100 653,6 600 53,6 176 3 713
Värmland 1 200 400 800 1 249,8 400 849,8 274 4 561
Örebro 900 300 600 565,3 300 265,3 208 2 718
Västmanland 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalarna 300 200 100 213,5 200 13,5 31 6 888
Gävleborg 600 600 0 600 600 0 125 4 800
Västernorrland 250 250 0 250 250 0 75 3 333
Jämtland 500 0 500 296,2 0 296,2 61 4 856
Västerbotten 700 200 500 725,9 200 525,9 164 4 426
Norrbotten 0 0 0 0 0 0 0 0
Summa 8 000 4 000 4 000 7 330,5 4 000 3 330,5 1724,25 4 251

Tabell 1. Fördelning och förbrukning av medel, samt dagverkskostnaden per län. Där förbrukade medel överstiger tilldelade har 
Skogsstyrelsen gjort omfördelningar under året. De blåmarkerade länen fick ingen tilldelning under 2013.

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 gick 2013, liksom 2012, främst 
till den egna organisationen och då till de distrikt där det fanns personal som kunde utföra 
kvalitetssäkringen. Kulturmiljövårdsanslagetet fördelades i första hand till övriga län. För län med hög 
andel poster att kvalitetssäkra förekom dubbelfinansiering där båda myndigheter avsatte medel. Den 
totala andelen medel som under 2013 tilldelades varje län varierade från 250 tkr för Kalmar och 
Västernorrlad till 1 200 tkr för Värmland. Denna variation var till största delen styrd av hur många

4



47

poster som återstod att kvalitetssäkra i respektive län. Kalmar län deltog 2013 för sista året i 
kvalitetssäkringsprojektet.

Det praktiska kvalitetssäkringsarbetet utfördes under 2013 av Skogsstyrelsen, länsmuseer, 
länsstyrelser och i ett fall av en privat arkeologisk firma. Av de 8 miljoner kronor som avsatts 
förbrukades 7,3 miljoner. Samtliga oförbrukade medel avsattes av Skogsstyrelsen. De svårigheter att 
hitta kompetent personal som resulterade i oförbrukade medel projektets första år var framträdande 
även under 2013. Vidare kan några anledningar till att medelen ej hann användas vara oförutsedda 
kompetensbortfall i form av t.ex. sjukskrivningar samt svårighet för personal att få tid till 
arbetsuppgiften då andra arbetsuppgifter prioriterats högre från ledningshåll.

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

Dagsverkskostnaden varierar kraftigt mellan olika län från ca 2700 kr i Örebro till nästan 7000 kr i 
Dalarna oavsett finansieringskälla. För län där arbetet finansieras med KMV-anslag är spannet för 
dagskostnaden 3300 kr (Västernorrland) – 5800 kr (Jönköping). Skillnaden beror förmodligen på att 
vissa länsmuseer ser kvalitetssäkringsarbetet som en del av sitt samhällsuppdrag, medan andra 
använder konsulttaxan, vilken kräver full kostnadstäckning.

Dagsverkskostnaden för Skogsstyrelsens arbete med kvalitetssäkringen är 4700 kr. Endast två län 
(Uppsala och Jämtland) finanserade sin kvalitetssäkring enbart via Skogsstyrelsen år 2013.
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Granskade objekt

Län Verkliga
lämningar Utgått

Andel
som

utgått

Totalt
antal

objekt

Kostnad
per

objekt

Andel
Fältgranskade Byråmässigt byrå-

ganskade mässg
granskning

Stockholm 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Uppsala 430 65 13,1% 495 710 220 210 48,8%
Södermanland 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Östergötland 411 244 37,3% 655 1 336 411 0 0%
Jönköping 456 110 19,4% 566 883 353 103 22,6%
Kronoberg 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Kalmar 391 21 5,1% 412 607 391 0 0%
Gotland 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Blekinge 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Skåne 395 172 30,3% 567 1 411 345 50 12,7%
Halland 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Västra Götaland 607 262 30,1% 869 752 577 30 4,9%

Värmland 930 247 21,0% 1 177 1 062 930 0 0%
Örebro 476 111 18,9% 587 963 286 190 39,9%
Västmanland 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Dalarna 214 2 0,9% 216 989 47 167 78,0%
Gävleborg 698 259 27,1% 957 627 517 181 25,9%
Västernorrland 284 40 12,3% 324 772 284 0 0%
Jämtland 81 39 32,5% 120 2 468 11 70 86,4%
Västerbotten 548 253 31,6% 801 906 533 15 2,7%
Norrbotten 0 0 0% 0 0 0 0 0%
För hela landet 5921 1 825 23,6% 7 746 946 4 905 1 016 17,2%

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

Under 2013 granskades drygt 7700 objekt för registrering i FMIS. Dessa resulterade i knappt 6000 
verkliga lämningar (d v s lämningar som ska registeras/är registerade i FMIS). Antalet objekt varierar 
mellan länen, där Värmland granskade närmare 1200 och Jämtland 120. Anledningen till detta beror 
på flera saker. För det första har summan fördelade medel varierat mellan länen, för det andra har 
skiftande dagsverkskostnader påverkat utfallet. I en del fall har även granskat material från tidigare år 
registrerats under 2013. Ytterligare en orsak till skillnad i dagsverkskostnad härör från att personal 
som ej varit färdigexaminerade granskare och registrerare utfört delar. Det har inneburit att minst två 
personer varit inblandade i granskningen.

Projektets första år karaktäriserades av tekniska problem som till viss del kunde förklara de höga 
kostnaderna per objekt. Dessa varierade då mellan 696 och 6706 kr med ett medelvärde på 1348 kr 
(objektsvis) resp 1895 (länsvis). 2013 uppvisar ett förbättrat resultat framför allt på länsnivå där 
medelvärdet låg på 1037. Även på objektnivå, som är den faktiska kostnaden, har resultatet 
förbättrats och kostnaden per objekt ligger i genomsnitt på 946 (fig 3). Kostnaden per objekt ligger år 
2013 således strax under den som beräknades i projektplanen.
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Figur 3. Jämförelse av kostnadsförändringen mellan 2012 och 2013. Genomsnittet per län tar ingen hänsyn till antalet granskade 
objekt i länet. Genomsnittet per objekt är beräknat på det totala antalet objekt utan hänsyn till den geografiska spridningen.

Genomsnittskostnaden per län ger ett grovt mått på effektiviteten på länsnivå. Att alla län ska ha 
samma genomsnittskostnad är inte rimligt beroende på topografiska och geografiska olikheter samt 
lämningarnas olika komplexitet. Underlagsmaterialets kvalitet varierar också. Vidare kan ett större 
antal lämningar, om detta innebär mer sammanhållet arbete med möjlighet till kontiniutet, ge en lägre 
kostnad. Dock bör skillnaderna inte vara så stora som projektets första år då det län med lägst kostnad 
per lämning motsvarade ca 10 % av det med högst kostnad. 2013 års resultat visar på en positiv 
utveckling där de ekonomiska projektmålen delvis är uppnådda, exempelvis avseende kostnad per 
lämning.

Andelen byråmässiga granskningar under 2013 varierade mellan länen från 0 % (Kalmar, Värmland, 
Västernorrland och Östergötland) till 40 % i Örebro, 49 % i Uppsala, 78 % i Dalarna och över 86 % i 
Jämtland. 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. Anledningarna till förfarandet kan vara flera, 
exempelvis att datum från den tidigare granskningen saknas. Några län, Jönköping, Gävleborg och 
Jämtland, har angivit att lämningar kontrollerats i fält av arkeolog utan granskningskompetens (i två 
fall som en del i deras utbildning), vilket resulterar i att lämningarna anses byrågranskade. Andelen 
lämningar som besökts av arkeolog i fält är således betydande större än det som redovisas.

Jämtland och Uppsala hade även 2012 en hög andel byråmässig granskning, medan Örebro låg på 0 
%. I 2012 års rapport konstaterades 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). I Jämtland anges sjukskrivning hos behörig 
granskare och registrerare som en av orsakerna till den höga andelen byråmässig granskning. 
Deltisarbete medför svårigheter att få ett strukturerat fältarbete.
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Kvalitetssäkring av Skog och historia databasen (f.d.Kotten) och 
registrering i FMIS

Län

FMIS

Registrering Granskning

Stockholm 1 0
Uppsala 328 302
Södermanland 9 0
Östergötland 642 432
Jönköping 321 118
Kronoberg 7 0
Kalmar 334 334
Gotland 1 0
Blekinge 126 0
Skåne 423 502
Halland 0 0
Västra Götaland 387 387

Värmland 341 268
Örebro 143 126
Västmanland 0 0
Dalarna 172 11
Gävleborg 394 388
Västernorrland 75 0
Jämtland 68 42
Västerbotten 433 372
Norrbotten 2 0

Summa 4 207 3 282
Tabell 3. Granskning och registrering i FMIS, antal RAÄ-nr. Analysen av FMIS bygger på ett datauttag från 2014-02-17

När ett objekt registreras i FMIS anges både granskningsdatum för fältbesök och registreringsdatum då 
digitaliseringen skedde i databasen. Under 2013 registrerades drygt 4000 RAÄ-nummer från Skog och 
historia i FMIS, men endast drygt 3000 av de objekt som granskades samma år finns registrerade. Det 
beror på att digitaliseringen i FMIS vanligen sker under vinterhalvåret och alla objekt som granskats 
under 2013 har ännu inte blivit införda. I sammanhanget är det även viktigt att påpeka att ett RAÄ-nr 
kan motsvara flera Skog och historia-registreringar. Flera objekt kan nämligen vid granskningen slås 
samman till ett större område, det vill säga till ett RAÄ-nr.

I 2012 års uppföljningsrapporter redovisades även kvalitetshöjningen av Skogsstyrelsens databas 
”Kotten”. Men på grund av att Skogsstyrelsen bytt datamiljö är det inte längre möjligt att automatiskt 
ta fram dessa siffror. Dessutom var databasen en period stängd för uppdatering. När det väl blev 
möjligt tog det tid för Skogsstyrelsens personal att få utbildning och tillgång till programvaror för att 
ändra i den registrerade informationen.
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Tid i fält och på kontor

Län För- och
efterarbete Fält Andel

fältdagar
Seminarier/ 
möten

Kvalitets-
höjning
Kotten

(städning)

Totalt antal 
dagar

Stockholm 0 0 0% 0 0 0
Uppsala 40 42 51,2% 2 4 88
Södermanland 0 0 0% 0 0 0
Östergötland 111 75 40,3% 1 15 202
Jönköping 23,5 61,75 72,4% 1 0 86,25
Kronoberg 0 0 0% 0 0 0
Kalmar 25 20 44,4% 0 2 47
Gotland 0 0 0% 0 0 0
Blekinge 0 0 0% 0 0 0
Skåne 64 120 65,2% 3 0 187
Halland 0 0 0% 0 0 0
Västra Götaland 66 98 59,8% 12 0 176
Värmland 120 131 52,2% 6 17 274
Örebro 56 39 41,1% 4 109 208
Västmanland 0 0 0% 0 0 0
Dalarna 24 7 22,6% 0 0 31
Gävleborg 38 81 68,1% 6 0 125
Västernorrland 11 63 85,1% 1 0 75
Jämtland 41 17 29,3% 3 0 61
Västerbotten 62 71 53,4% 21 10 164
Norrbotten 0 0 0% 0 0 0
Summa 681,5 825,75 54,8% 60 157 1 724

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

Under 2013 användes mer än 1500 dagar till granskning, varav drygt hälften utgjordes av fältarbete. 
Det finns dock skillnader mellan länen, där Jönköping, Skåne, Gävleborg och Västernorrland har haft 
högst andel fältdagar. Vid projektstarten uppskattades det rimliga förhållandena mellan fält- och 
kontorsarbete till 80 – 20%. Detta har på erfarenhetsgrund reviderats till 70 – 30%. År 2013 uppnår 
endast Västernorrland (88 % fälttid) och Jönköping (72 %) denna gräns, medan Gävleborg (65 %) och 
Skåne (64 %) är nära. Längst ifrån bedömningen ligger Dalarna (23 %) och Jämtland (29 %).

Seminarier
Under 2013 anordnade arbetsgruppen en workshop i Riksantikvarieämbetets lokaler i Stockholm. 
Workshopen, som hölls 21 november, inleddes med föredrag om den kommande lagändringen, DAP-
programmet (Digital Arkeologisk Process) samt en preliminär rapport från 2013 års arbete i projektet. 
Därefter följde grupparbeten med med utgångspunkt i fyra frågor som bedöms utgöra 
kvalitetssäkringsprojektets största utmaningar:

 Varför varierar kostnaderna för arbetet och vad kan man göra åt skillnaderna?
 Hur kommer den nya lagstiftningen påverka arbetet? Vilken är den största utmaningen?
 Uppföljningsblanketten – hur ska den optimeras?
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 Samarbetet inom länet – hur fungerar det och hur ska det bli bättre? Önskemål om 
fältseminarium – var, när, hur och vem?

Målgruppen för seminariet var personer med direkt inblandning i kvalitetssäkringsprojektet. 
Sammanlagt deltog 34 personer från Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, länsstyrelser och olika 
länsmuseer.

Styr- och referensgruppsmöten
Styrgruppen bestod av avdelningscheferna Johan Eriksson (Skogsstyresen) och Qaisar Mahmood 
(Riksantikvarieämbetet). Styrgruppsmöten genomfördes 2013-04-17 och 2013-10-26 (bilaga 2 och 3).

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

Under 2012 har två möten med referensgruppen genomförts, den 12 april och den 16 september (se 
bilaga 4 och 5).

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen bestod av Antonia Baumert (Riksantikvarieämbetet), Göran Lundh (Skogsstyrelsen), 
Thomas Risan (Riksantikvarieämbetet), Rikard Sohlenius (Riksantikvarieämbetet) och Cecilia Ulfhielm 
(Skogsstyrelsen). Gruppens möten 2013 inriktades särskilt på att arbeta för att verksamheten 
prioriterades inom Skogsstyrelsens organisation. För att få effektiv granskning och registrering är ett 
flöde, d v s möjligheten för personalen att sammanhållet kunna utföra granskningen, av största vikt. 
Vidare arbetade arbetsgruppen med att styra upp utbildningsprocessen rörande granskning och 
registrering.

Utmaningar
Även detta år utgjorde bristen på godkända granskare/registrerare projektets största utmaning. 
Vidare måste det fortsatt understrykas internt inom Skogsstyrelsen att projektet är ett prioriterat 
arbete. För att projektet ska lyckas är det avgörande att den kompetens som finns inom 
Skogsstyrelsen utnyttjas på ett effektivt sätt och att inte andra arbetsuppgifter prioriteras framför 
kvalitetssäkringen. Även den tekniska utrustningen har visat sig vara en utmaning, tekniska problem 
medför fördyrande kostnader och ett ineffektivt arbetssätt.

Jämförande analys mellan 2012 och 2013
2012 var projektets första år, vilket innebär att man inte kunde förvänta sig full effekt. För att 
bedöma projektets utveckling och därmed dess möjligheter att uppnå målet redovisas nedan en 
jämförelse mellan 2012 och 2013. Analysen bygger på dagsverkskostnad, andelen byråmässig 
granskning och andelen fältdagar, beroende på att dessa siffror är oberoende av medeltilldelning 
och förbrukning.
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Figur 4. Dagsverkeskostnaden 2012 (blå stapel) jämfört med 2013 (röd stapel) i de aktuella länen.

Generellt har dagsverkskostnaden gått ner, vilket är både önskvärt och förväntat. Kostnaden har 
minskat markant i t ex Västra Götaland och Örebro. I några fall har den istället stigit, t ex i Dalarna 
och Skåne som hade en förhållandevis låg kostnad 2012. Orsakerna är okända, men rörande Dalarna 
kan det konstateras att det är fråga om relativt små summor och få dagar, vilket innebär att 
resultaten blir mindre tillförlitliga. En annan förklaring till förändrade siffror kan vara en bättre 
återrapportering vid uppföljningen till RAÄ och SKS.
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Figur 5.Jämförelse mellan andelen byråmässig granskning 2012 (blå stapel) och 2013 (röd stapel) i de aktuella länen.

Andelen byråmässig granskning ligger i genomsnitt högre 2013 än föregående år. Studerar man 
siffrorna på länsnivå är det dock klart att genomsnittet höjs av några län med mycket hög andel 
medan flera andra län har en trend som går åt andra hållet. Som ovan nämnts är det möjligt att de 
höga siffrorna i Dalarna beror på att lämningar som granskades för flera år sedan först nu kommit in i 
registren. Likaså har Jönköping och Gävleborg förklarat sina relativt höga andelar byråmässig 
granskning genom att lämningarna kontrollerats av ej granskningsbehöriga arkeologer. För Jämtlands 
del så rör det ju sig om , som ovan nämnts, om sjukskrivning hos behörig personal. Det är alltså 
möjligt att 2013 års siffror egentligen är lägre än 2012 års. Klart är dock att vissa län ligger för högt 
och andra har lyckats sänka andelen byråmässig granskning jämfört med projektets första år. Som 
helhet är andelen dock fortsatt för hög då rekommendationen är att den byråmässiga granskningen 
inte bör överstiga 10 %.
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Figur 6. Jämförelse andelen fältdagar 2012 (blå stapel) och 2013 (röd stapel) i de aktuella länen.

Andelen fältdagar stiger 2013 något jämfört med 2012. En anledning, kan vara att arbetet planerats 
in i god tid i början av året, att det fanns erfarenheter från tidigare år att falla tillbaka på samt att 
inte lika mycket resurser lagts på uppdatering av Skogsstyrelsens databaser (tidigare ”Kotten”).

Slutsats
2012 års resultat ansågs tillfredsställande med tanke på att det var projektets första år. Under 
2013 borde det beräknade resultatet ha uppnåtts, vilket inte är fallet. Några mycket goda trender 
är att dagsverkeskostnaden är betydligt jämnare och dessutom lägre. Där uppnås målet i projektet 
som helhet. Vidare har flera län lyckats sänka andelen byråmässig granskning, medan andra dock 
har fortsatt hög andel. Antalet granskade objekt ökade med ca 30 %, vilket är positivt. På 
minuskontot finns fortsatta problem med teknik och kompetensförsörjning samt att medel 
fortfarande är oförbrukade. Jämförelsen med 2012 visar ändå på en positiv trend till vissa delar.

Referenser
Riksantikvarieämbetet & Skogsstyrelsen, 2013. Redovisning av 2012 års arbete inom projektet 
Kvalitetssäkring Skog och historia. RAÄ Dnr 3.5.1-988-2009. SKS Dnr 2011-4173. Stockholm & 
Jönköping.
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Kvalitetssäkring Skog & historia

Sammanfattning
För att effektivisera och säkerställa kvalitetssäkringen av resultatet från Skog och 

historia upprättas en projektplan för att samordna arbetet mellan 

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Syftet med projektet är att under åren 

2012 - 2016 kvalitetssäkra de återstående 45 000 posterna av de prioriterade 

registreringarna. Detta arbete ska vara avslutat senast 31 mars 2017. För att 

kunna genomföra projektet krävs att rätt kompetens finns hos dem som arbetar 

inom projektet. Det innebär att det måste vara granskare och antikvarier som utför 

arbetet. På nationell nivå leds projektet av en styrgrupp bestående av 

avdelningscheferna på Riksantikvarieämbetets Samhällsavdelning respektive 

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. Projektet beräknas 

kosta 8 miljoner kronor per är. Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet delar 

kostnaden lika och bidrar därmed med 4 miljoner var.
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1 Projektets bakgrund
I samband med inventeringarna inom Skog och historia under slutet av 1990- och 

början av 2000-talet registrerades en stor mängd objekt. Mycket av detta material 

har dålig eller okänd kvalitet, vilket kan orsaka besvär för både enskilda och 

myndigheter. Därför har Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen tillsammans 

med länsstyrelserna under flera är arbetet med att kvalitetssäkra delar av 

informationen.

Totalt registrerades mer än 200 000 (förmodade) kulturhistoriska lämningar i 

samband med inventeringarna. Av dessa har 80 000 kvalitetssäkrats, vilket innebär 

att det idag återstår ca 130 000 registreringar med osäker kvalitet spridda över 

landet.

För att effektivt använda tillgängliga resurser genomfördes är 2008 en prioritering 

bland alla dessa uppgifter. Urvalet gjordes av den regionala kulturmiljövården 

tillsammans med Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet och resulterade i att 

frän 140 000 objekt valdes 60 000 ut för kvalitetssäkring. De centrala 

myndigheterna känner ett särskilt ansvar för dessa prioriterade registreringar.
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Tanken var att de 60 000 posterna skulle kvalitetssäkras inom loppet av fem år. På 

grund av bland annat bristande resurser har arbetet inte gått sä snabbt som 

planerat. Ytterligare en orsak till fördröjningen är att det saknats en tydlig 

samordning mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Finansieringen har 

till exempel skett via två vägar utan någon direkt gemensam beredning. Idag 

återstår cirka 45 000-50 000 av de prioriterade posterna.

För att effektivisera kvalitetssäkringen av resultatet från Skog och historia avser 

Riksantikvarieämbetet och Skogstyrelsen inrätta ett projekt för samordning av 

arbetet.

2 Mål och syfte med projektet

Syftet med projektet är att under fem år kvalitetssäkra de återstående 45 000 

posterna av de prioriterade registreringarna frän inventeringarna inom Skog och 

historia. Arbetet ska vara avslutat senast den 31 mars 2017.

Med kvalitetssäkring menas här kontroll, granskning och registrering i 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS) samt uppdatering i 

Skogsstyrelsens Skog & historia-register.

Verksamheten innebär både arbete i fält och pä kontor.

Projektet innefattar inte nyinventering.

3 Projektnytta

Projektet kommer att ge flera positiva effekter, bland annat:
Risken minskar att felaktig information används som underlag i samband med beslut 

om olika ingrepp i landskapet.

Möjligheten till ett effektivare (snabbare) myndighetsarbete ökar genom att den 

kulturhistoriska informationen är pålitlig.

Förutsättningarna ökar för att uppnå delmålet gällande kulturmiljön inom 

miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Den kulturhistoriska kompetensen breddas vid Skogsstyrelsen. Samarbetet 

fördjupas mellan Skogsstyrelsen och de kulturmiljövårdande myndigheterna.
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Förutsättningarna ökar för en större kunskap och en djupare förståelse för skogsmarkens hitintills okända historia.

De 7000 deltagarnas arbete inom Skog och historia värdesätts efter förtjänst.

4 Beställare

Beställare av projektet är Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet

5 Förutsättningar och framgångsfaktorer

För att projekt ska kunna genomföras krävs:

En tydlig organisation och ansvarsfördelning (vem gör vad?).

En årlig planering av kvalitetssäkringsarbetet.

Att finansieringen mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen

årligen delas lika.

En gemensam beredning årligen mellan myndigheterna kring

fördelningen av de medel som avsätts.

En förståelse regionalt för vad arbetet innebär och varför det ska

genomföras (gäller både vid länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt).

Ett gott samarbete mellan Skogsstyrelsen och de kulturmiljövårdande

myndigheterna/organisationerna.

Tillgång till adekvat kulturhistorisk kompetens.

Uppföljning av arbetet varje tertial.

6 Kompetenskrav

För att kunna genomföra projektet krävs att rätt kompetens finns hos utförama. Det innebär att granskare 

samt antikvarier måste utföra arbetet.

Med granskare menas här en person som av Riksantikvarieämbetet blivit godkänd alt i samband med fältarbete 

granska och föra in uppgifter i FMIS. Denne ska därför kunna antikvariskt bedöma och dokumentera lämningarna i 

enlighet med Riksantikvarieämbetets praxis. Med andra ord ska granskaren avgöra vilken typ av lämning det rör 

sig om och vilken lagstiftning som skyddar den, ansvara för att lämningen är korrekt inlagd på kartan vad gäller 

placering och utbredning, ansvara
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för att den är beskriven enligt praxis samt avgöra om lämningen ska redovisas på 

fastighetskartan med ett R och/eller en text (såsom ett namn). Dessutom ska 

granskaren med hjälp av olika tekniska verktyg registrera uppgifterna i FMIS.

Antikvarien ska ansvara för att gå igenom det okontrollerade materialet och styra upp 

dokumentationen i enlighet med Riksantikvarieämbetets praxis. Denne ska ha minst en 

fil kand. med arkeologi eller kulturgeografi som huvudämne, samt helst erfarenhet av 

inventeringar inom Skog och historia.

Verksamheten kan genomföras enbart med granskare, men tar då längre tid.

Som en del av kvalitetssäkringen ingår att uppdatera data i Skogsstyrelsens Skog & 

historia-register. Själva uppdateringen kan utföras av granskare/antikvarie eller annan 

personal vid Skogsstyrelsen med behörighet att uppdatera databasen.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att både Skogsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet menar ett det endast ska finnas en primärdatabas med 

kulturhistorisk information — FMIS. Enbart uppdateringen av Skogsstyrelsens 

system räknas därför inte som att informationen är kvalitetssäkrad, utan den måste 

även registreras i FMIS. Detta beror främst på att FMIS är den källa som andra 

myndigheter (kommuner, Lantmäteriet o.s.v.) använder som underlag i samband 

med kulturhistoriska ärenden.

7 Organisation

Pä nationell nivå leds projektet av en styrgrupp bestående av avdelningscheferna 

på Riksantikvarieämbetets Samhällsavdelning och Skogsstyrelsens 

Skogsavdelning. Kopplat till styrgruppen finns en arbetsgrupp bestående av 

representanter från båda myndigheter. Gruppens arbete leds av en projektledare. 

Arbetsgruppen sätter ramarna för kvalitetssäkringen genom att föreslå den årliga 

fördelningen av resurser, planera seminarier och utbildningar samt genomföra den 

årliga uppföljningen av arbetet.

Till projektet ska även en nationell referensgrupp knytas. Den ska bestå av 

representanter frän länsstyrelserna, Skogsstyrelsens regioner samt länsmuseerna. 

Referensgruppen ska fungera som stöd och vägledning för arbetsgruppen, men 

även vara en länk mellan den nationella och regionala nivån.
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På regional nivå bör det årliga arbetet planeras av länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och utföraren gemensamt. 

Utgångspunkten för planen ska vara den prioritering som gjordes år 2008. Det praktiska 

kvalitetssäkringsarbetet utförs av antikvarier och/eller granskare, vilka kan vara verksamma vid ett distrikt på 

Skogsstyrelsen, på en länsstyrelse, ett länsmuseum eller en arkeologisk firma.

8 Leveranser

Ärligen ska projektet leverera följande:

Underlag inför fördelningen av medel. Tas fram av den nationella arbetsgruppen.

Årlig uppföljning av verksamheten i form av en nationell rapport. Tas fram av den nationella arbetsgruppen med 

stöd av tertialuppföljningar från länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt.

9 Möten och seminarier

Styrgruppen träffas minst en gång om året då arbetsgruppen redovisar arbetsläget. (Även om 

arbetsgruppen bereder förslag på resursfördelning fattas fördelningsbesluten av var 

generaldirektör/avdelningschef för sig.)

Den nationella arbetsgruppen träffas minst tre gånger per år:

P å  v å r e n  f ö r  a t t  g e n o m f ö r a  u p p f ö l j n i n g e n  a v  d e t  f ö r e g å e n d e  å r e t s  

v e r k s a m h e t .  T i d i g  h ö s t  f ö r  a t t  d i s k u t e r a  f ö r u t s ä t t n i n g a r n a  i n f ö r  f ö l j a n d e  

å r s  v e r k s a m h e t .  S e n  h ö s t  f ö r  a t t  l a  f r a m  e t t  f ö r s l a g  f ö r d e l n i n g e n  a v  m e d e l  

i n f ö r  f ö l j a n d e  å r .

Den nationella referensgruppen träffas minst en gång per år:

- Sen höst då arbetsgruppen presenterar det preliminära resultatet av

årets arbete samt planerna inför följande års verksamhet.

De regionala arbetsgrupperna bör träffas minst två gånger per år:

På våren för att planera årets arbete.

På hösten för att följa upp årets arbete samt diskutera förutsättningarna för nästa års verksamhet.
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Vid behov kan de olika arbetsgrupperna träffas ytterligare gånger under året.

Ett nationellt seminarium för alla som är verksamma inom projektet bör genomföras minst en gång per år. Vid 

seminariet ska aktuella frågor diskuteras, till exempel registreringsfrågor och utbildningar.

10 Finansiering och budget

Projektet beräknas kosta 8 miljoner kronor per år. Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet delar kostnaden lika 

och bidrar därmed med 4 miljoner var.

Finansieringen av verksamheten sker via två vägar:

Kulturmiljövårdsanslaget vilket Riksantikvarieämbetet fördelar till länsstyrelsema.

Skogsstyrelsens ramanslag.

Fördelningen av kulturmiljöanslaget sker efter att länsstyrelserna äskat medel för kvalitetssäkringen. De avsatta 

medlen ska fördelas med vissa villkor, till exempel att arbetet ska utföras av personer med en viss kompetens.

Till detta måste resurser avsättas för styr- och arbetsgruppens tid och expenser, samt för 

referensgruppens resor.

11 Risker och möjligheter

Kan inte Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet enas om föreslagna projektupplägg finns det risk att 

ytterligare tid går utan att vi ser ett slut på kvalitetssäkringen, i värsta fall inte kommer att genomföras.

Med föreslaget projekt kan det också finnas möjlighet att projektet kan avslutas tidigare är beräknat.

12 Referenser

Följande av Sverige undertecknad internationell konvention har betydelse för projektet:
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Europeisk konvention om skydd för det arkeologiska kulturarvet (reviderad) (SÖ 1995:84)

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/14/08/d7847f5d.pdf

Följande dokument från Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen gemensamt
dokument har betydelse för projektet:

 Överenskommelse om samverkan mellan Riksantikvarieämbetet och

Skogsstyrelsen (under framtagande 2011)
 Samarbetsdokument för Skog & Historia (RAÄ dnr 100-4038-2006; SKS

dnr 1261/06 4.49/HK)
Lägsta Godtagbara Standard för Skog & Historia-projekt 2004 (RAÄ dnr 100-4002-2002; SKS dnr 266/03 1.16)

Följande dokument från Skogsstyrelsen har betydelse för projektet:

- Skogsstyrelsen och skogens kulturarv — en strategi (protokoll 50/2008)

- Rutin för kulturminnesinventeringen Skog & Historia (protokoll 271/2007)

2011-10-20

För Skogsstyrelsen För Riksantikvarieämbetet

Johan Eriksson Birgitta Johansen
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RIKSANTIKVARIEÄMBETET *SKOGSSTYRELSEN

BILAGA 1

Organisation 2012

Styrgrupp

Johan Eriksson, Skogsstyrelsen

Birgitta Johansen, Riksantikvarieämbetet

Arbetsgrupp

Rikard Sohlenius, Riksantikvarieämbetet - projektledare

Bosse Jönssons ersättare, Riksantikvarieämbetet

Cecilia Ulfhielm, Skogsstyrelsen Catrin Sandberg, 

Skogsstyrelsen

Referensgrupp

Olof Hermelin, Regionmuseet Kristianstad

Bo Ulfhielm, Länsmuseet Gävleborg

Lars Jacobzon, länsstyrelsen Västra Götaland

Katrine Nygren, länsstyrelsen Västerbottens län

Johanna From, Skogsstyrelsen Region Svea

Pär Larsson, Skogsstyrelsens distrikt Södra Gävleborg

Mats Holm, Skogsstyrelsens distrikt Östergötland
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Styrgruppsmöte kvalitetssäkring Skog och 
historia

Mötesdatum: 2012-04-17 

Mötestid: 13.00-14.20 

Mötesplats: Telefonmöte 

Närvarande:

Skogsstyrelsen Riksantikvarieämbetet

Johan Eriksson Markus Dahlberg (ordförande)

Cecilia Ulfhielm Rikard Sohlenius (sekreterare)
Antonia Baumert Thomas Risan

Frånvarande: Göran Lundh, Skogsstyrelsen

1. Inledning
Mötet inleddes med en kort presentation av deltagarna.

2. Uppföljning av 2012 år arbete
En uppföljningsrapport gällande 2012 års arbete sammanställs för närvaranade. 

Efter kommentarer från referensgruppen kommer den att skickas till 

styrgruppen för godkännande.

För projektet avsattes under 2012 sammanlagt 8 miljoner kronor. Av dessa har 

knappt 7,4 miljoner förbrukats. Uppdelat på respektive myndighet förbrukades 

3,85 miljoner av kulturmiljövårdsanslaget och 3,52 miljoner av Skogsstyrelsens 

medel. Orsaken till detta är föräldraledigheter, sjukdom och svårigheten att hitta 

kompetent personal. I vissa delar av landet kom även planeringen av fältarbetet 

igång alltför sent.

Dagsverkskostnaden mellan olika län varierar kraftigt från drygt 3000 kr i Skåne 

till över 7500 kr i Jönköping. Variationen tros bero på att vissa länsmuseer ser 

arbetet som en del av sitt samhällsuppdrag och därmed tar en lägre taxa, medan 

andra ser det som ett rent uppdrag som kräver full kostnadstäckning. Från 

Riksantikvarieämbetet påpekades att detta kan vara en generell tendens för 

användningen av kulturmiljövårdsanslaget, vilken kräver en djupare analys och 

diskussion.

Bilaga 2

Mötesanteckning

Datum 2013-04-19 
Dnr

Version 0.1

Avdelning Samhällsavdelningen 
Enhet Kulturminnesenheten 
Författare Rikard Sohlenius
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I beräkningarna inför projektstarten uppskattades att varje objekt skulle kosta ungefär 1000 kr att granska med viss regional 

variation. Utfallet för 2012 visar dock att kostnaden varierar från 600 kr per objekt i Skåne till över 6500 kr i Jämtland. Det 

finns flera orsaker till detta, dels den varierade dagsverkskostnaden och dels beror det på att Skogsstyrelsen i vissa län 

prioriterat städningen av myndighetens digitala Skogs och historia register. Men det finns även andra förklaringar. I både 

Jämtland och Västerbotten har Skogsstyrelsen använt medlen för att anställa arkeologer utan granskningskompetens, vilka 

gått bredvid den ordinarie personalen. Detta har resulterat i höga kostnader. Det är viktigt att påpeka att projektet inte är ett 

utbildningsprojekt. Vid Skogsstyrelsen i Jämtland har dessutom godkänd granskare fått arbeta med andra uppgifter och 

därmed har resurserna inte utnyttjats på ett optimalt sätt. Den höga kostnaden per objekt i vissa delar av landet går dock 

inte att förklara. En målsättning är att genom diskussioner med länen och distrikten få ner kostnaden per granskat objekt.

När det gäller det totala antalet granskade objekt och kvalitetshöjda poster i Skogsstyrelsens Skog och historia-

register är resultatet gott. Alla förändringar i Skogsstyrelsens register är dock inte spårbara, eftersom det i början av 

året inte gick att få ut listor över då raderade objekt.

I arbetsgruppens uppföljning av 2012 års arbete har inga frågor ställts kring hur samarbetet inom länen fungerat, men 

uppfattningen är att det fungerar tillfredsställande. Det finns dock ett undantag och det gäller Uppsala län, där 

länsstyrelsen vägrar att tala med Skogsstyrelsen.

Med tanke på att det är projektets första år, uppfattas resultatet som gott. Med mer

styrning borde utfallet bli ännu bättre för 2013.

Styrgruppen föreslog att man under den återstående projektperioden vid den årliga uppföljningen gör riktade enstaka 

analyser av till exempel samarbetet inom länen, vilka lämningstyper som registrerats m.m. Arbetsgruppen påpekade 

även att det finns vissa brister i den uppföljningsmodell som använts och att den bör kunna justeras för att ge en 

tydligare bild av verksamheten.

3. 2013 års verksamhet (seminarier m.m.) Under 2013 planeras tre seminarier:
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o Vårseminarium – sker i slutet av maj och riktar sig till utförare. Syftet 

med seminariet är att diskutera resultatet från 2012 och kring hur 

uppföljningen av verksamheten ska bli bättre.

o Sommarseminarium – riktar sig till utförare och ska ske i fält i 

Västerbotten. Inriktningen på seminariet är antikvariska och 

tekniska frågor i samband med fältarbetet.

o Höstseminarium – sker i november och riktar sig till länsstyrelser, chefer 

inom Skogsstyrelsen samt länsmusiechefer. Syftet med seminariet är att 

diskutera Skog och historia samt framtida fornminnesinventeringar.

Ett förslag till fördelning mellan länen för resten av projekttiden ska tas fram, vilket ska presenteras i 2012 års rapport. I 

förslaget ska förklaras varför fördelningen varierar på länsnivå mellan Skogsstyrelsens finansiering och 

kulturmiljövårdsanslaget.

Riksantikvarieämbetet kommer även under året att tätare följa hur kulturmiljövårdsanslaget gällande 

kvalitetssäkringen används.

4. Aktuella frågor och utmaningar
Regeringen har under våren lagt fram propositionen Kulturmiljöns mångfald som förväntas att antas av riksdagen innan 

sommaren. I propositionen föreslås en ny kulturminneslag som bland annat innebär att en årtalsgräns införs när det gäller 

bedömningen av vilka lämningar som ska skyddas som fornlämningar. Gränsen är satt till 1850, vilket innebär svårigheter 

att bedöma många av de lämningar som kommit fram inom Skog och historia. Riksantikvarieämbetet ser för närvarande 

över hur myndigheten ska arbeta med föreskrifter, allmänna råd och handledningar gällande tillämpningen av 

lagstiftningen.

I propositionen framgår även att regeringen avser avsätta medel för att arbeta med att vidga kunskapen om förekomsten av 

fornlämningar, vilket kan tolkas som att resurser kommer att avsättas till fornminnesinventeringar. Det kan medföra att det blir 

brist på kompetent personal som kan utföra kvalitetssäkringen av Skog och historia.

Skogsstyrelsens databas där Skog och historia-registreringarna hittills lagrats är nedlagd och informationen är överförd till 

Navet och Silvergranen, men uppgifterna går inte att editera. För att lösa den uppkomna situationen utvecklas därför en 

tillfällig lösning genom vilka förändringar kan genomföras. Ett problem
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med det nya systemet är att det inte går att göra sökningar och det kommer att bli svårare att följa upp verksamheten. Det 

är oklart när den tillfälliga lösningen ska ersättas med en permanent.

För registrering i FMIS används ett särskilt verktyg, vilket visat sig inte fungera med de senaste operativsystemen för 

Windows. Vid Riksantikvarieämbetet utvecklas därför en fjärrtjänst som ska lösa problemet.

Under våren har ett nytt samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen startat. Det kallas för SAFT 

(Skogsstyrelsen och ArbetsFörmedlingen Tillsammans) och ska under tre år sysselsätta 1500 personer som befinner sig i 

Fas 3. Arbetsuppgifterna rör sig om bland annat landskapsvård, inventeringar och arbete med laserdata. Det är osäkert om 

projektet kommer att påverka kvalitetssäkringen av Skog och historia.

5. Övriga frågor
Frågan väcktes om det skulle vara ett avdelningsmöte mellan myndigheterna innan GD-mötet i augusti. Styrgruppen 

tar med sig frågan till respektive organisation.

6. Nästa möte
Nästa möte bestämdes till tisdagen den 24 september den 13.00-15.00.
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Bilaga 3

Styrgruppsmöte kvalitetssäkring Skog och 
historia

Mötesdatum: 2013-04-17 

Mötestid: 13.00-14.20 

Mötesplats: Telefonmöte 

Närvarande:

Skogsstyrelsen Riksantikvarieämbetet

Johan Eriksson (ordförande) Qaisar Mahmood

Cecilia Ulfhielm Rikard Sohlenius

Thomas Risan (sekreterare)

Frånvarande: Göran Lundh, Skogsstyrelsen, Antonia Baumert, RAÄ

1. Inledning
Mötet inleddes med val av ordförande och sekreterare.

2. Föregående minnesanteckningar
Information rörande det som skulle följas upp i rapporten.
Redovisning av förseningar i seminarieplaner. 

Information rörande Kulturmiljöpropositionen.

3. Uppföljningsrapporten
Referensgruppen önskade på senaste möte att lyfta budget- 

och resursfrågeställningen.

Utvecklingen av kompetensen hos tre, fyra projektresurser vill påverka i vilket mån 

det är möjligt att genomföra projektplanen enligt den övergripande projektplanen.

RAÄ redovisade att det finns stora skillnader mellan länen när det gäller hur 

mycket granskning projektet får ut av arbetet i de olika länen. Huruvida pris 

pr. lämning är det bästa resultatmåttet blev diskuterat. Styrgruppens möjlighet 

att styra användandet av medlen blev undersökt.

Mötesanteckning

Datum 2013-04-19 
Dnr

Version 0.1

Avdelning Samhällsavdelningen 
Enhet Kulturminnesenheten 
Författare Rikard Sohlenius

1 (3)
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Prestationerna är måhända lättare att mäta om man jämför antal lämningar pr. dag. Styrgruppen önskade att det blir utforma 

ett inriktningsbeslut som gör det möjligt att rapportera nyckeltal. Riksantikvarieämbetet skall arbeta med formerna.

Skogstyrelsen har en utmaning när det gäller att hinna med arbetet, statusen på kvalitetssäkringsarbetet bör höjas.

Kompetenskapaciteten är en riskfaktor, och kompetensbrist kan göra att projektet misslyckas. Förslag på förlängning av 

projekttiden, med reducerat anslag per år, men samlat lik summa i projektbudgeten, kan möjligen åtgärda kapacitetsproblem. 

Nuvarande budget kan överhållas om kompetensen på Skogstyrelsen blir klar med sina FMIS-utbildningar. Styrgruppen 

föreslår att projektet följer nuvarande budget- och projektplan, men förbereder en alternitav plan med projektförlängning.

Det blev efterlyst en fördjupad förklaring av rapporterade siffror. Vad betyder de? Förslag på förfinade uppföljningar som 

supplement till den reguljära rapporteringen.

Fokus i projektet bör vara i driften, att driften och produktionen står i centrum. Projektuppföljningen kan effektiviseras av att 

redovisningsblanketten justeras och förbättras.

Redovisning av IT-problem. Riksantikvarieämbetet har nu löst problem med registreringsklient med att upprätta en 

fjärrtjänst. Skogstyrelsens databas har också haft driftsproblem, nu ser det ut för att problemen är lösta.

Det finns utmaningar i projektet beroende av händelser i omvärlden. Kulturmiljöersättningar kan komma att användas till 

kvalitetssäkring av fornminnesinformation, detta kan påverka finansiering. SAFT har inte varit det hotet mot 

kompetensbristen som det befarades.

Styrgruppen önskade att genomläsa rapporten innan utskick.

4. Arbetsläget
Ekonomin:
Riksantikvarieämbetet redovisade överblicken rörande användandet av Kulturmiljöersättningsbidragen till Skog och 

historia. Skogstyrelsen redovisade anslagen från skogstyrelsen.

2 (3)
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Dalarna kommer inte att arbeta alls med Skog och historia i år. Det kommer att göras en intern omfördelning så att arbete 

genomförs. De andra länen kommer att arbeta enligt plan.

Medlen till städningen av ”Kotten” blev omfördelat internt.

Redovisning av utbildningssituationen för vissa av projektets deltagare. Förmedling av brev till den enskilde 

rörande framdriftskrav i utbildningen.

Det kommer att genomföras ett seminarium i november rörande resultaten i rapporten.

5. Fördelning 2014 och framåt
Redovisning av planerad budget. Det fanns inga anmärkningar rörande fördelningen.

6. Övriga frågor
Öppen fråga:
Vad bör göras med det kvarblivande materialet från S&H? Vi tar med oss frågan vidare framöver.

7. Nästa möte

Tisdag den 8 april, 2014. Kl. 13-15

3 (3)
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MINNESANTECKNINGAR 1(3)
Datum Diarienr
2013-04-12

Bilaga 4

Referensgruppen för ”Kvalitetssäkring Skog och Historia”

Tid: 2013-04-12, kl 10.00 – 15.00
Plats: Riksantikvarieämbetet, Östra stallet, Curman
Deltagare: Olof Hermelin, Östergötlands länsmuseum, Lars Jakobzon, länsstyrelsen Västra
Götaland, Hans Källsmyr, Skogsstyrelsen Västra Värmland, Katrine Nygren, länsstyrelsen 
Västerbotten, Göran Lundh, Skogsstyrelsen, Rikard Sohlenius, Riksantikvarieämbetet, Thomas 
Risan, Riksantikvarieämbetet, Cecilia Ulfhielm, Skogsstyrelsen
Ej närvarande: Anders Hansson, Jamtli, Mats Holm, Skogsstyrelsen Östergötland, Pär Larsson, 
Skogsstyrelsen Region Mitt
Antecknat av: Göran Lundh

Ärende Innehåll/Resultat

Inledning Rikard redogjorde för personförändringarna i de olika grupperna.

Redovisning 2012 En uppföljningsrapport gällande 2012 års arbete sammanställs för 
närvarande. Efter kommentarer från referensgruppen kommer den att 
skickas till styrgruppen för godkännande.
Stora skillnader mellan länen då det gäller kostnaderna. Många 
länsmuseer (LSM) ser granskningen som uppdrag och tar därmed ut ett 
högre dagspris. Gäller även SKS som i vissa fall, t.ex. i Östergötland, har 
gjort en sedvanlig upphandling. Svårt att få till självkostnadspris. I andra 
län, t.ex. Västra Götaland, har museerna i princip ställt sig helt utanför 
projektet.
En viktig principfråga är om LSM ska få fungera som ”konsulter” i 
projektet då de faktiskt har ett samhällsuppdrag då det gäller 
kunskapsuppbyggnad i länet. Referensgruppen menar att granskningen av
Skog & Historia-objekt måste ses som ett kunskapsuppbyggnadsprojekt. I 
t.ex. Skåne har 10 % av skogsarealen inventerats och man har registrerat
13 000 nya lämningar.

Stora brister då det gäller kompetens.
Det råder stor brist av personer med granskningskompetens. Denna 
saknas ofta vid Länsstyrelserna (LST), men finns till viss del vid 
länsmuseerna och i enstaka fall vid Skogsstyrelsen. I Örebro utför LST 
själva granskningen men har ingen godkänd registrerare vilket lett till att 
en stor mängd granskade objekt inte gått vidare till FMIS. LST Kalmar 
kontrakterade en godkänd granskare för arbetet, men denne var inte 
godkänd registrerare. Detta löste sig emellertid genom att personen 
utbildades i registreringsverktygen.
SKS i Västerbotten/Jämtland har anställt personal utan gransknings-
kompetens som fått gå bredvid den ordinarie granskaren vilket orsakat
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Ärende Innehåll/Resultat

höga kostnader. Dessutom har godkänd granskare fått arbeta med annat – 
dvs. man har inte utnyttjat resurserna på rätt sätt.

Samarbetet fungerar inte alltid, t.ex. LST i Uppsala vill inte prata med 
SKS.

Ekonomi

8 milj. avsattes för 2012 men endast 7,4 milj. har förbrukats. Många kom 
igång sent. Planeringsunderlaget behöver förbättras så att man tidigt får 
klart för sig resursfördelningen. Gäller även för efterföljande år.
SKS genomför kvartalsuppföljningar. I Region Svea har man gått ett steg 
längre med månadsuppföljningar.
Västerbotten kommer i år att genomföra regelbundna uppföljningar 
mellan LST / LSM / SKS.
SKS har ca 300 tkr som inte förbrukats. En stor orsak till detta är 
kompetensbrist.
Hög kostnad i Västra Götaland – varför?

Förslag från RAÄ om att genomföra två avstämningar med LST under 
året fick OK från gruppen.

Konklusion:
Mycket har hänt under året. Detta är första året för projektet och det finns 
en hel del barnsjukdomar som måste rättas till under innevarande år. Ett är 
att förtydliga prisbilden gentemot länsmuseerna.

Granskningsprojektet är ett samverkans- och kunskapsuppbyggnads-
projekt mellan Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser och 
länsmuseer varför vi räknar med en kostnad motsvarande 1000 kr/objekt.

Fördelning 2013 Viktigt förtydliga långsiktigheten i budgetfördelningen. 
Ta fram en fördelningsplan för åren 2014-2016.

Fortsatt avsättning 200 tkr för städning i S&H-registren, fram för allt i de 
län där projektet är avslutat.

Aktuella frågor och 
utmaningar

Kotten har lagts ner och ersatts av ett ”tillfälligt” skikt i Navet. Utbildning 
för granskarna kommer att ske vecka 16-17.

Ett problem med systemet är att det inte kommer att kunna göras 
sökningar varför det blir svårare med kommande uppföljningar. Man 
räknar med att denna ”tillfälliga” lösning kommer att gälla under hela 
projekttiden. Viktigt att styrgruppen blir medveten om problemet.

Se även brev från Mats Holm.
Registreringsverktyget i FMIS börjar bli gammalt och fungerar inte med

Skogsstyrelsen Minnesanteckningar 2013-04-12 2(3)Skogsstyrelsen Minnesanteckningar 2013-04-12 3(3)
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Ärende Innehåll/Resultat

nyare operativsystem. Intrasis utgör även problem i andra digitala 
sammanhang. Viktigt att system som används är kompatibla annars 
kommer många objekt att bli liggande.
Kulturarvslyftet har inte påverkat S&H-projektet. Däremot påbörjas under 
våren ett nytt samarbetsprojekt mellan SKS och Arbetsförmedlingen, 
SAFT-projektet (Skogsstyrelsen och ArbetsFörmedlingen Tillsammans). 
1500 personer i Fas 3 kommer att anställas. Arbetsuppgifterna rör sig om 
bl.a. om inventeringar och landskapsvård. Osäkert om det kommer att 
påverka S&H. (Se bilaga)

Regeringens 
proposition
Kulturmiljöns mångfald

Tre viktiga delar i förslaget.

– Ändrad definition (fornlämning ska vara tillkommen före 1850)
– Regeringen vill att det ska fornminnesinventeras (tolkning av
RAÄ).
Det finns både för- och nackdelar med en ny fornminnesinventering. 
Den stärker kulturmiljövården och kommer att leda till en ökad 
kompetens. Den kan skynda på systemutvecklingen samt sätta 
samverkan i fokus. En nackdel är att den kan ta kompetens från S&H-
granskningen.
– FMIS ska bli tydligare – harmoniera med tillämpning av lagen.

Den stora frågan är hur vi löser kompetensbehovet om det blir en ny 
fornminnesinventering!
Utbildningsinsatser?
Samordning mellan länen för att undvika inlåsningseffekter.

Övriga frågor Vad gör vi i år?

Seminarium för utförare – diskussion kring uppföljningen av 2012 års 
verksamhet.
Fältseminarium i Västerbotten månadsskiftet augusti/september?
Seminarium för länsstyrelser, chefer inom Skogsstyrelsen samt 
länsmuseichefer för att diskutera Skog och historia samt framtida 
fornminnesinventeringar.

Avslutning Nästa möte i referensgruppen blir den 16 september kl 10-15 i 
Naturvårdsverkets lokaler på Valhallavägen. Cissi bokar lokal.
Mötet avslutades
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Minnesanteckningar 1(5)
Datum
2013-09-16

Bilaga 5

Referensgruppsmöte Skog & Historia
Tid: 2013-09-16 kl 10:00-15:00
Plats: Naturvårdsverket, Valhallavägen 195, Stockholm
Deltagare: Lars Jacobzon, Länsstyrelsen i Västra Götalands
Katrine Nygren, Länsstyrelsen i Västerbotten Olof Hermelin, 
Östergötlands länsmuseum Anders Hansson, Jamtli
Thomas Risan, Riksantikvarieämbetet Rikard Sohlenius, 
Riksantikvarieämbetet Antonia Baumert, 
Riksantikvarieämbetet Pär Larsson, Skogsstyrelsen
Mats Holm, Skogsstyrelsen
Hans Källsmyr, Skogsstyrelsen
Cecilia Ulfhielm, Skogsstyrelsen
Göran Lundh, Skogsstyrelsen

Antecknat av: Göran Lundh

Mötesinnehåll

Ärende Innehåll/Resultat
Inledning Rikard inledde med att redogöra för vad som hänt sedan sist. Qaisar

Mahmood är ny avdelningschef på RAÄ.
Nytt samverkansavtal mellan RAÄ och SKS undertecknades den 20 augusti. 
Prioriterade områden är Skog & Historia (S&H), Kulturhän-
synsuppföljning, Hantering av fornlämningar i skogsbruket, E-samverkan.

Inför GD-mötet i augusti 2014 ska även göras en analys till varför det 
brister i hänsynen till kultur- och fornlämningar samt ta fram 
åtgärdsförslag. Landskapskonventionen är borttagen då något formellt 
uppdrag inte finns.

Föregående minnesan- ”Kotten”
teckningar Det har varit problem med övergången från gamla Kotten till det nya 

systemet i Navet med många barnsjukdomar. Istället för att komma 
igång med S&H-skiktet 1 feb blev det 1 maj. Texter försvann men är nu 
tillbaka. Textfält som skulle innehålla 4000 tecken innehöll bara 250. 
Dessa problem är nu åtgärdade men nya dyker upp hela tiden. Externa 
användare kommer under slutet av 2013 att få utbildning i Navet för 
editering/redigering.

Bilaga5_S&H refgrp130916RED
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Ärende Innehåll/Resultat
FMIS
Problemen som funnits med Windows 7 ska nu vara avhjälpta genom 
att registrera via fjärruppkoppling.

SAFT (Skogsstyrelsen och ArbetsFörmedlingen Tillsammans)
Det har startats ett projekt i Halland som ska inventera vandringshinder i 
vattendrag. Nytt S&H?

Övrigt
Planerat fältseminarium har inte blivit av pga. tidsbrist.

Skogsstyrelsen Minnesanteckningar 2(3)Skogsstyrelsen Minnesanteckningar 3(3)
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Rapport Redovisning 
2012

Kostnaderna då det gäller dagsverkskostnad och kostnad/lämning varierar 
över landet. Dagkostnaden för SKS ligger på ca 4 500 kr medan den för 
KMV-anslaget (länsstyrelserna) ligger på mellan 3 000 och 7 700 kr. En 
anledning kan vara att vissa länsmuseer uppfattar granskningen som ett 
uppdrag och därmed blir det den högre uppdragstaxan som gäller.

Många objekt är byråmässigt granskade vilket inte är bra. Bör motiveras 
i kommande uppföljningar. Trots detta är kostnaden per objekt i vissa fall 
mycket hög. Är det ett systemfel i avrapporteringen?

Vi hade utgått från att fälttiden skulle vara större än kontorstiden. 
Utfallet för 2012 visar på ca 30 % fälttid och 70 % kontorstid. Kanske är 
det materialets ”utseende och innehåll” som påverkar tidsfördelningen. 
Mer tid måste läggas på det förberedande arbetet.

Lyft tydligare fram utmaningarna i rapporten, t.ex.
 Kompetensfrågan. Hur ser bemanningen ut? Framtiden?
 Samordning mellan myndigheter.
 Samverkan lokalt och regionalt behöver utvecklas. Vilken status 

har projektet i de olika organisationerna? En ledningsfråga?
 Brister i redovisningen. Vad står siffrorna för?

Hur sker samverkan mellan olika inventeringar som S&H, fornminnesin-
ventering (där den sker) och utredningar typ vindkraft. Det har hänt att 
man går i samma områden utan att samverka.



80

Arbetsläge 2013 SKS 1,6 milj kr har förbrukats. 1 000 objekt granskade/editerade 
(spårbart i ”Kotten”). Beräknat överskott ca 3-400 000 kr.
RAÄ
Fördelat 4 milj kr till länsstyrelserna.
Två nya godkända för granskning och registrering i FMIS; Greger 
Brännström (Dalarna) och Anders Kritz (Örebro).

Beträffande personer som genomgick utbildningen för flera år sedan men 
ännu inte blivit godkända registrerare beslutades att föreslå Riksantikva-
rieämbetet att skicka ut brev med krav på leverans av registringssessioner 
före ett visst datum för att de tidigare avklarade utbildningsmomenten ska

Ärende Innehåll/Resultat
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gälla.

Seminarium för granskare den 21 november. På agendan:
 Workshop
 Resultatuppföljningen – vad står den för?
 Vad händer nästa år?
 Fältseminarium 2013 (Var och vem (lokalt) kan vara med i 

planeringen?)
 Presentation av/från något län (problem, visa på likheter och 

olikheter)
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Fördelning 2014 Utskickat förslag diskuterades och justerades.
Bra med långsiktig planering.
”Uppsummering” och kraftsamling 2015 för en lugn avslutning och 
utfasning 2016 så att vi inte sitter med sparade pengar då projektet ska 
avslutas.

En samlad bedömning:
 Vad klarar vi?
 Höja statusen för projektet.
 Kompetensanalys.

Bjud in fler aktörer i diskussion kring kontinuitet och långsiktighet.

Ska vi lägga till ett år och sänka årsbudgeten för att klara bemanningen 
bättre (Plan B). Förslag tas fram till styrgruppsmötet den 26 september.
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Ny Kulturmiljölag Rikard redogjorde för några av de ändringar som riksdagen beslutade om 
i juni. Lagen träder i kraft den 1 januari 2014. Till dess ska RAÄ ta fram 
lightversion av Allmänna råd samt vad som gäller för fornminnesförkla-
ring.

Det ska även tas fram riktlinjer för att bedöma kulturhistoriskt värde. 
Projektgrupp på RAÄ arbetar med detta.
FMIS- alla ska veta vad som är skyddad eller ej.

Att göra Skriva klart rapporten.
Nytt budgetförslag samt ett förslag för plan B.

Nästa möte 19 mars 2014 kl 10-15, Riksantikvarieämbetet, Stockholm.



84

Redovisning av 2014 års arbete inom
projektet Kvalitetssäkring Skog och
historia
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Sammanfattning
Projektet Kvalitetssäkring Skog och historia är ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet som planeras löpa över fem år. 2014 var projektets tredje år. Totalt 
granskades ca 7500 lämningar till en kostnad av 8 miljoner kr, vilket var hela den avsatta summan.

Kostnaden per granskat objekt beräknades i projektplanen till 1000 kr. Denna summa överskreds i 
flertalet av länen 2012, då genomsnittskostnaden var 1348 kr/objekt. 2013 års kvalitetssäkringsinsats 
uppvisade en klar förbättring med en genomsnittlig kostnad på 946 kr. Under 2014 steg kostnaden 
igen till 1056 kr. Skillnaderna mellan länen har sedan projektet första år varit stora och är det 
fortfarande. År 2014 varierade de mellan 644 kr (Västernorrlands län) till 2920 kr (Jämtlands län) per 
objekt.

7600 kvalitetssäkrade lämningar 2014 innebär en sänkning mot 2013 då 7700 lämningar 
kvalitetssäkrades till en kostnad av 7,4 miljoner. En anledning till den försämrade effektiviteten kan 
vara den nya Kulturmiljölagen (1988:950) som trädde i kraft 1 januari 2014. Lagändringen innebär att 
den antikvariska bedömningen av vissa lämningar tar längre tid. Detta förväntas plana ut under 2015 
då inventerarna hittat arbetssätt som svarar mot den nya lagen, men till viss del kommer processen 
oundvikligt att ta längre tid. Detta är en bidragande orsak till att det ursprungliga projektmålet inte 
kommer att kunna uppnås och således behöver korrigeras.

2014 års kvalitetssäkringsarbete innebar en sänkning av produktiviteten. Anledningar kan vara 
fältseminariet, som drog en del resurser och lagändringen som medförde att kvalitetssäkringen av 
vissa objekt tog längre tid. Positivt är att medlen förbrukats, vilket tyder på att de 
kompetensförsörjningsproblem som projektet brottats med sina två första år kan vara på väg att 
lösas. Kostnaden per granskat objekt varierar fortfarande, men framför allt märks Jämtland där 
kostnaden överstiger 2000 kr/objekt. Så är även fallet i Östergötland, vilket finner sin förklaring i att 
länet stod värd för 2014 års fältseminarum.

2
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Inledning
Med syfte att kvalitetssäkra 45 000 registreringar från inventeringarna inom Skog och historia 
genomför Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ett gemensamt femårigt projekt. 2014 var 
projektets tredje år.

Figur 1. Traditionen från arbetsmarknadsprojektet Skog och historia att hålla ett fältseminarium återupptogs inom 
kvalitetssäkringsprojektet 2014. Fältövningarna fokuserade på antikvarisk bedömning – extra aktuellt med tanke på 
lagändringen som trädde i kraft 2014. Diskussionerna var livliga. Foto: Rikard Sohlenius, RAÄ

På nationell nivå leds projektet av en styrgrupp bestående av avdelningscheferna på 
Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöavdelning och Skogsstyrelsens Skogsavdelning. Kopplat till 
styrgruppen finns en arbetsgrupp med representanter från båda myndigheterna. Arbetsgruppen 
sätter ramarna för kvalitetssäkringen genom att föreslå den årliga fördelningen av resurser, planera 
seminarier och utbildningar samt genom en årlig uppföljning. Till projektet finns även en 
referensgrupp kopplad med representanter från Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och länsmuseerna. 
Det praktiska kvalitetssäkringsarbetet utförs vid Skogsstyrelsen, länsstyrelser och länsmuseer och i 
vissa fall av privata arkeologiska firmor.

Med kvalitetssäkring menas här kontroll, granskning och registrering i Riksantikvarieämbetets 
fornminnesinformationssystem (FMIS) samt uppdatering i Skogsstyrelsens digitala Skog och historia 
databas.

Projektet pågår 2012-2016 och beräknas kosta 8 miljoner per år. Skogsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet delar kostnaden lika och bidrar därmed med 4 miljoner var. Skogsstyrelsens 
finansiering sker via ramanslaget och Riksantikvarieämbetets via kulturmiljövårdsanslaget, vilket

3



88

myndigheten årligen fördelar till länsstyrelserna. Se även projektplanen och det ursprungliga 
fördenlingsförslaget (bilaga 1 - 2).

Denna rapport redovisar resultatet från 2014 års verksamhet, vilket jämförs med 2012 och 2013. De 
siffror som presenteras bygger dels på uppgifter som kommit in från utförarna, dels på automatiska 
och halvautomatiska körningar i ekonomisystem och i FMIS.

Fördelning och förbrukning av medel

Län Medeltill-
delning 2014 KMV-bidrag SKS Förbrukat

2014 Antal dagar Kostnad per dag

Stockholm 0 0 0 0 0 0
Uppsala 500 0 500 500 110 4545
Södermanland 0 0 0 0 0 0
Östergötland 850 200 650 850 177 4802
Jönköping 400 400 0 400 66 6061
Kronoberg 0 0 0 0 0 0
Kalmar 0 0 0 0 0 0
Gotland 0 0 0 0 0 0
Blekinge 0 0 0 0 0 0
Skåne 1050 700 350 1050 270 3889
Halland 0 0 0 0 0 0
Västra Götaland 700 200 500 700 148 4730
Värmland 1 200 500 700 1 200 254 4724
Örebro 866 500 366 866 163 5313
Västmanland 0 0 0 0 0 0
Dalarna 384 350 34 384 91 4220
Gävleborg 600 600 0 600 147 4082
Västernorrland 250 250 0 250 124 2016
Jämtland 400 0 400 400 88 4545
Västerbotten 800 300 500 800 196 4082
Norrbotten 0 0 0 0 0 0
Summa 8 000 4 000 4 000 8000 1834 43621

Tabell 1. Fördelning och förbrukning av medel, samt dagverkskostnaden per län. Där förbrukade medel avviker från tilldelade (bilaga 2) 
har Skogsstyrelsen gjort omfördelningar under året. De blåmarkerade länen fick ingen tilldelning under 2014.

Den delade finansieringen av kvalitetssäkringen mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ska 
ses i ett nationellt perspektiv och inte på regional eller länsnivå, där istället olika förutsättningar vad 
gäller placering av kompetens styrt fördelningen. Skogsstyrelsens medel har under de tre projektåren 
främst gått till den egna organisationen och då till de distrikt där det fanns personal som kunde utföra 
kvalitetssäkringen. Kulturmiljövårdsanslaget fördelades i första hand till övriga län. För län med hög 
andel poster att kvalitetssäkra förekom dubbelfinansiering där båda myndigheterna avsatte medel. 
Den totala andelen medel som under 2014 tilldelades varje län varierade från 250 tkr för

1 Avser genomsnittskostnad per dag.
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Västernorrland till 1200 tkr för Värmland. Denna variation var till största delen styrd av hur många 
poster som återstod att kvalitetssäkra i respektive län.

Det praktiska kvalitetssäkringsarbetet utfördes under 2014 av Skogsstyrelsen, länsmuseer och 
länsstyrelser. Samtliga av de 8 miljoner avsatta kronorna förbrukades. Vissa omfördelningar gjordes 
mellan Skogsstyrelsens distrikt under pågående säsong (tabell X). Anledningarna till dessa 
omfördelningarna var kompetensförsörjningen på respektive distrikt, möjligheten att använda sig av 
medlen samt de fördyrande omständigheterna i samband med fältseminariet.

I projektets inledning uppskattades kostnaden per kvalitetssäkrad post till ca 1000 kr. År 2013 
uppnåddes detta mål (946 kr). 2014 års resultat är något sämre – 1056 kr. Möjliga förklaringar till 
detta är att lagändringen som trädde i kraft 2014 har medfört att det tar längre tid att göra en 
korrekt antikvarisk bedömning av vissa objekt. Vidare arrangerades år 2014 för första gången under 
kvalitetssäkringsprojektet ett fältseminarium. Den lokala arbetsgruppen använde, i enhetlighet med 
beslut från projektledningen, kvalitetssäkringsmedel till att arrangera seminariet, vilket naturligtvis 
ledde till att kostnaden per kvalitetssäkrad post i det aktuella länet (Östergötland) steg markant.

I Skogsstyrelsens fördelning av medel till Västra Götaland har en viss del enligt överenskommelse 
använts till arbete i arbetsguppen, vilket ledde till något ökad kostnad per objekt.

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

Dagsverkskostnaden varierar kraftigt mellan olika län från ca 2000 kr i Västernorrland till strax över 
6000 kr i Jönköping oavsett finansieringskälla. Verksamheten i båda dessa län finansieras helt med 
KMV-anlslaget. Skillnaden kan bero på att vissa länsmuseer ser kvalitetssäkringsarbetet som en del 
av sitt samhällsuppdrag, medan andra använder konsulttaxan, vilken kräver full kostnadstäckning.
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Dagsverkskostnaden för Skogsstyrelsens arbete med kvalitetssäkringen är 4700 kr. Endast två län 
(Uppsala och Jämtland) finanserade sin kvalitetssäkring enbart via Skogsstyrelsen år 2014.

Granskade objekt

Län Verkliga
lämningar Utgått

Andel
som

utgått

Totalt
antal

objekt

Kostnad
per

objekt

Andel
Byåmässg byå

Fältgranskade granskade mässig
granskning

Stockholm 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Uppsala 567 110 16,2% 677 739 248 319 52,6%
Södermanland 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Östergötland 258 108 29,5% 366 2322 258 0 0,0%
Jönköping 366 105 22,2% 471 849 310 56 15,3%
Kronoberg 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Kalmar 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Gotland 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Blekinge 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Skåne 646 156 19,4% 802 1309 646 0 0,0%
Halland 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Västra Götaland 271 467 63,2% 738 949 271 0 0,0%

Värmland 722 327 31,1% 1049 1144 710 12 1,6%
Örebro 795 167 17,3% 962 900 530 265 33%
Västmanland 0 0 0% 0 0 0 0 0%
Dalarna 327 61 18,6% 388 990 97 230 70,3%
Gävleborg 368 312 45,8% 680 882 368 0 0,0%
Västernorrland 355 33 8,5% 388 644 354 1 0,2%
Jämtland 67 70 51,0% 137 2920 62 5 7,4%
Västerbotten 343 578 62,7% 921 869 268 75 21,8%
Norrbotten 0 0 0% 0 0 0 0 0%
För hela landet 5085 2494 32,9% 7579 1056 4122 963 18,9%

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

Under 2014 granskades drygt 7500 objekt för registrering i FMIS. Dessa resulterade i drygt 5000 
verkliga lämningar (d v s lämningar som ska registeras/är registerade i FMIS). Antalet objekt varierar 
mellan länen, där Värmland granskade över tusen och Jämtland 137. Anledningen till variationen 
beror på flera saker. För det första har summan fördelade medel varierat mellan länen, för det andra 
har skiftande dagsverkskostnader påverkat utfallet. I en del fall har även granskat material från 
tidigare år registrerats under 2014. Ytterligare en orsak till skillnad i dagsverkskostnad härör från att 
personal som ej varit färdigexaminerade granskare och registrerare utfört delar av arbetet. Det har 
inneburit att minst två personer varit inblandade i granskningen i till exempel Jämtland.
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Figur 3. Jämförelse av kostnadsförändringen mellan 2012, 2013 och 2014. Genomsnittet per län tar ingen hänsyn till antalet granskade 
objekt i länet. Genomsnittet per objekt är beräknat på det totala antalet objekt utan hänsyn till den geografiska spridningen.

Genomsnittskostnaden per län ger ett grovt mått på effektiviteten på länsnivå (fig 3). Att alla län ska 
ha samma genomsnittskostnad är inte rimligt beroende på topografiska och geografiska olikheter 
samt lämningarnas olika komplexitet. Underlagsmaterialets kvalitet varierar också. Vidare kan ett 
större antal lämningar, om detta innebär mer sammanhållet arbete med möjlighet till kontiniutet, ge 
en lägre kostnad.

Under 2012 var skillnaderna mycket stora. Resultatet från projektets andra år visade på en positiv 
utveckling där kostnaden mellan länen planade ut. Under 2014 steg kostnaden per lämning något, 
vilket som ovan nämnts till stor del kan bero på lagändringen. Förhållandet mellan det högsta och 
lägsta genomsnittspriset är ungefär detsamma som 2013. Lägsta pris utgör 22 respektive 24 % av det 
högsta.

Andelen byråmässig granskning varierade under 2014 mellan länen från 0 % i Gävleborg, Skåne, 
Västra Götaland och Östergötland till 70 % i Dalarna, 53 % i Uppsala och 33 % i Örebro.

Anledningarna till hög andel byråmässig granskning kan vara varierande. I Dalarna och Örebro många 
lämningar fältgranskats för flera år sedan men först nu förts in i FMIS. Därför har de räknats som 
byråmässig granskning. Anledningarna till förfarandet kan vara flera, exempelvis att datum från den 
tidigare granskningen saknas. I Uppsala har okomplicerade lämningar, t e x kolbottnar, byrågranskats 
mot bakgrund om kännedom om att kvaliteten på de ursprungliga registeringarna varit bra. Det har 
tidigare konstaterats att det är svårt att dra en skarp linje mellan acceptabel och ej acceptabel andel 
byråmässig granskning, men att en andel över 10 % särskilt bör motiveras (Riksantikvarieämbetet & 
Skogsstyrelsen 2013:6).
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Kvalitetssäkring av Skog och historiadatabasen och registrering i FMIS

FMISLän

Registrering Granskning

Uppsala 500 462
Östergötland 247 243
Jönköping 243 198
Skåne 763 645
Västra Götaland 200 251
Värmland 460 194

Örebro 261 286
Dalarna 330 108
Gävleborg 319 316
Västernorrland 199 27
Jämtland 103 57
Västerbotten 132 117
Summa 3757 2904

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

När ett objekt registreras i FMIS anges både granskningsdatum för fältbesök och registreringsdatum 
då digitaliseringen skedde i databasen. Under 2014 registrerades ca 3700 RAÄ-nummer från Skog och 
historia i FMIS, men endast ca 2900 objekt granskades under året. Det beror på att digitaliseringen i 
FMIS vanligen sker under vinterhalvåret nästföljande år och alla objekt som granskats under året har 
inte blivit införda när uttankningen gjordes. I merparten av länen överstiger antalet registrerade 
objekt antalet granskade. Detta kan bero på att äldre granskat material har varit oregistrerat och nu 
registrerats i en samlad insats.

I sammanhanget är det också viktigt att påpeka att ett RAÄ-nr kan motsvara flera Skog och historia-
registreringar. Flera objekt kan nämligen vid granskningen slås samman till ett större område, det vill 
säga till ett RAÄ-nr, men även det omvända, d v s att ett SoH nummer vid granskning blir flera RAÄ-
nummer.

I kvalitetssäkringen ingår även att Skogsstyrelsens Skog och Historia databas skall uppdateras. Detta 
skedde under 2014 på lite olika sätt eftersom de flesta externa (utanför Skogsstyrelsen) inte själva 
har möjlighet att uppdatera. Därför har till viss del Skogsstyrelsens tilldelade medel använts till att 
sköta denna uppdatering.
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Tid i fält och på kontor

Län För- och
efterarbete Fält Andel

fältdagar
Seminarier/ 
möten

Stockholm 0 0 0% 0
Uppsala 10 95 90,5% 5
Södermanland 0 0 0% 0
Östergötland 44 45 50,6% 88
Jönköping 17 39 69,6% 10
Kronoberg 0 0 0% 0
Kalmar 0 0 0% 0
Gotland 0 0 0% 0
Blekinge 0 0 0% 0
Skåne 70 190 73,1% 10
Halland 0 0 0% 0
Västra Götaland 59 73 55,3% 16

Värmland 150 89 37,2% 15
Örebro 80 78 49,3% 5
Västmanland 0 0 0% 0
Dalarna 55 21 27,6% 15
Gävleborg 55 85 60,7% 7
Västernorrland 57 67 54,0% 0
Jämtland 48 31 39,2% 9
Västerbotten 114 66 36,7% 16
Norrbotten 0 0 0% 0
Summa 759 879 53,7 196

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

Under 2014 användes mer än 1600 dagar till granskning, varav drygt hälften utgjordes av fältarbete. 
Liksom föregående år finns det stora skillnader mellan länen. År 2014 hade Uppsala, Skåne och 
Jönköping högst andel fältdagar (2013 var det Jönköping, Skåne, Gävleborg och Västernorrland) . Vid 
projektstarten uppskattades det rimliga förhållandena mellan fält- och kontorsarbete till 80 – 20%. 
Detta har på erfarenhetsgrund reviderats till 70 – 30%. År 2014 uppnår Uppsala (90,5 % fälttid) och 
Skåne (73,1 %) denna gräns, medan Jönköping tangerar den (69,6 %) och Gävleborg (60,7 %) är nära. 
Längst ifrån bedömningen ligger Dalarna (27,6 %). Det sistnämnda är ett exempel på ett län där äldre 
granskat material har förts in i FMIS inom kvalitetssäkringsprojektet, vilket leder till hög andel 
kontorsarbete. Mycket stora skillnader kan även bero på skiftande rutiner i hur tiden bokförs.

Seminarier
Ett fältseminarium arrangerades. Under arbetsmarknadsprojektet Skog och historia var dessa möten 
återkommande och ett bra tillfälle för de som var verksamma inom projektet att träffas och utbyta
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erfarenheter. Fältseminariet 2014 var det första inom kvalitetsgranskningsprojektet. Mötet hölls 27 – 
29 augusti i Linköping. Arrangörer var den nationella arbetsgruppen och en på plats formad 
arbetsgrupp som bestod av representanter från länsstyrelsen i Östergötland, Östergötlands 
länsmuseum och Skogsstyrelsen Östergötlands distrikt. Seminariets tema var ”Antikvarisk 
bedömning”. Föreläsningar hölls av representanter från länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, länsmuseet och 
Riksantikvarieämbetet. Seminariet öppnades av Riksantikvarieämbetets och Skogsstyrelsens 
generaldirektörer och länsmuseichefen.

Målgruppen för seminariet var personer med direkt inblandning i kvalitetssäkringsprojektet, 
länsstyrelser, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, uppdragsarkeologer och museianställda. 
Samtliga dessa grupper representerades. Sammanlagt deltog 68 personer.

Styr- och referensgruppsmöten
Styrgruppen bestod av avdelningscheferna Johan Eriksson (Skogsstyrelsen) och Qaisar Mahmood
(Riksantikvarieämbetet). Styrgruppsmöte genomfördes 2014-10-21 (bilaga 3).

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

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

Arbetsgruppen
Arbetsgruppen hade initialt samma sammansättning som år 2013: Antonia Baumert 
(Riksantikvarieämbetet), Göran Lundh (Skogsstyrelsen), Thomas Risan (Riksantikvarieämbetet), Rikard 
Sohlenius (Riksantikvarieämbetet - projektledare) och Cecilia Ulfhielm (Skogsstyrelsen). Under året 
genomfördes förändringar genom att Catrin Sandberg (Skogsstyrelsen) återkom från föräldraledighet 
och därmed ersatte Göran Lundh. Rikard Sohlenius och Cecilia Ulfhielm fick andra arbetsuppgifter och 
lämnade projektet. De ersattes av Inger Sandström (Skogsstyrelsen) och Anneli Sundkvist 
(Riksantikvarieämbetet).

Fältseminariet i Östergötland låg i fokus för gruppens arbete under årets första del. Problemet med 
bristen på godkända registrerare/granskare och hur detta kan lösas var också något som arbetet 
kretsade runt, i likhet med 2013. Efter halvårsskiftet innebar förändringarna i arbetsgruppen att viss 
mötestid gick åt till att finna arbetssätt för den nya konstellationen. Under denna tid var praktiska 
uppgifter som organisation av referensgruppsmöte och författande av rapporten över 2013 års 
kvalitetssäkringsarbete viktiga delar av arbetet.

Utmaningar
År 2014 trädde Kulturmiljölagen (1988:950) i kraft. Lagändringen innebar att delar av 
kvalitetssäkringsarbetet genom 1850-årsgränsen blev mer komplicerat rörande den antikvariska 
bedömningen. Fältseminariet erbjöd av denna anledning ett diskussionsforum för dessa 
frågeställningar. Att få vana vid till viss del utökat arbetssätt och säkerhet och rutin i de antikvariska 
bedömningarna enligt den nya lagen tar dock mer än en säsong i anspråk, även om man kan förvänta 
sig en större säkerhet redan 2015. Det är ändå inte osannolikt att kvalitetssäkringsarbetet till viss del 
påverkas av de initiala utmaningar som är kopplade till lagändringen resten av projekttiden.
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Även detta år utgjorde bristen på godkända granskare/registrerare en utmaning för projektet. 2014 
förbrukades dock alla medel. Det måste dock fortsatt understrykas internt inom Skogsstyrelsen att 
projektet är ett prioriterat arbete. För att projektet ska lyckas är det avgörande att den kompetens 
som finns inom Skogsstyrelsen utnyttjas på ett effektivt sätt och att inte andra arbetsuppgifter 
prioriteras framför kvalitetssäkringen. Även den tekniska utrustningen har visat sig vara en utmaning, 
tekniska problem medför fördyrande kostnader och ett ineffektivt arbetssätt.

Jämförande analys 2012 - 2014
Den jämförande analysen mellan de olika projektåren bygger på dagsverkskostnad, andelen 
byråmässig granskning och andelen fältdagar, beroende på att dessa siffror är oberoende av 
medeltilldelning och förbrukning.

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

Jämfört med 2013 har dagsverkskostnaden gått ner i sju län och stigit i fem län. Skillnaderna mellan 
länen kan fortfarande vara mycket stora. I län där insatsen är begränsad och antalet dagar således få 
kan utslaget bli missvisande och resultaten mindre tillförlitliga av denna anledning (litet material). 
Exempel på sådana län är Dalarna och Västernorrland. Båda uppvisar en markant sänkning i 
dagsverkskostnad 2014.

Under 2013 noterades en generell sänkning av dagsverkskostnaden. Projektets tredje år håller 
trenden inte i sig utan kostnadsförändringen varierar. Orsakerna är oklara. En höjning kan möjligen 
förklaras med att taxorna förändrats under de år projektet pågått. Skogsstyrelsens är dock 
oförändrad, men omkostnaderna (exempelvis hyrbilar och drivmedel) vilket påverkar samtliga 
utförare, har i flera fall gått upp. Detta kan ge stort utfall om arbetet involverar fler granskningar på 
stort avstånd från förläggningsorten. När andelen av det länsvisa arbetet som respektive utförare

ansvarar för skiftar kan dagsverkskostnaden på länsbasis också variera beroende på att olika 
aktörer har olika taxor. 11
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Andel byråmässig granskning
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Figur 5.Jämförelse mellan andelen byråmässig granskning 2012 (blå stapel), 2013 (röd stapel) och 2014 (grön stapel) i de aktuella länen.

I rapporten för 2013 års arbete konstaterades att den byråmässiga granskningen i genomsnitt låg 
högre än 2012. Då antogs en av orsakerna vara att några län hade mycket hög andel, vilket påverkade 
riksgenomsnittet. År 2014 steg andelen byråmässig granskning ytterligare, från i genomsnitt 17,2 % 
(2013) till 18,9 %. Exempel på förklaringar kan vara att sedan tidigare granskade objekt först nu förts 
in i FMIS. Dessa kategoriseras då som byrågranskade, trots att de har besiktats av arkeolog i fält. 
Detta är anledningen till den höga andelen byråmässig granskning i Dalarna. En annan anledning 
finner vi i Uppsala, där enklare lämningar som kolbottnar har granskats byråmässigt på basis av 
kunskap om de olika Skog och historia-gruppernas kunnande. Andra län har sänkt andelen 
byrågranskning. Mest framträdande är Jämtland, som låg mycket högt (över 80 %) 2013 men 2014 
hamnar under de rekommenderade 10 %. Som anledningen till 2013 års siffror angavs där 
sjukskrivning hos den gransknings- och registreringsgodkända arkeologen, en situation som återgått 
till det normala under 2014. Eftersom så få poster kvalitetssäkrats i Jämtland (120 resp 137 2013 – 
2014) ger en sjukskrivning mycket stort utslag procentuellt. I flera län ligger andelen byråmässig 
granskning stadigt lågt eller till och med mycket lågt. Som helhet är andelen dock fortsatt för hög då 
rekommendationen är att den byråmässiga granskningen inte bör överstiga 10 %.
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Andel fältdagar

Figur 6. Jämförelse andelen fältdagar 2012 (blå stapel), 2013 (röd stapel) och 2014 (grön stapel) i de aktuella länen.

Utvecklingen av andelen fältdagar uppvisar också stora regionala skillnader. I några län, har andelen 
legat nästan konstant under hela projekttiden. Exempel på detta är Jönköping och Skåne. Uppsala 
visar på en mycket stark ökning under hela projekttiden och redovisar 2014 ca 90 % fältdagar. Även 
Jämtland har en stark uppåtgående trend 2014, som sannolikt hänger ihop med att personal med 
godkänd kompetens funnits tillgänglig.

Även om andelen fältdagar som helhet sjönk något 2014 jämfört med 2013 (från 54,8 till 53,7 %) är 
situationen på riksnivå stabil. Första året användes nära hälften av tiden i fält, därefter har drygt 
hälften varit fälttid. Frågan är hur de stora regionala skillnanderna kan förklaras. Dessa korrelerar 
inte helt med andelen byråmässig granskning, vilket hade varit en rimlig och enkel förklaring. En 
annan kan vara att skillnader i tolkning av vad som registeras som fält- respektive kontorstid. Sett 
till projektet som helhet förefaller även den reviderade uppfattningen av fält- och kontorstid (70 – 
30 %) behöva korrigeras. Uppskattningen byggde på erfarenhet av många års inventering, framför 
allt genom Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering. Man frågar sig om 
kvalitetssäkringsprojektet, där registreringen till stor del sköts digitalt, visar en kommande trend. I 
och med digitala verktyg har det blivit möjligt för inventerarna själva att sköta moment som tidigare 
låg utanför deras arbetsuppgifter, vilket i sin tur ökat kontorsdelen av inventeringsarbetet. Till 
exempel skall inventerarna ju i dagsläget själva sköta inregistreringen i FMIS, något som inte gjordes 
på fornminnesinventeringens tid

Slutsats
De på förhand uppsatta projektmålen när det rör effektivitet uppnåddes inte under 2014. Istället 
sjönk antalet kvalitetsgranskade objekt en aning jämfört med 2013. Dessutom förbrukades medlen 
2014 medan ca 600000 var oförbrukat 2013. Förhållandet förde med sig att kostnaden per objekt 
steg från 946 till 1056 kr. Sett till kostnaden per objekt är resultatet dock inte dåligt. Det beräknade 
”priset” var 1000 kr/objekt.

Fältseminariet, som är ett viktigt diskussionstillfälle för de som utför kvalitetssäkringsarbetet, tillkom 
under 2014. Till seminariet användes medel dels genom den lokala arbetsgruppen för Östergötlands
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län, dels genom deltagande från andra inventerare. Även lagändringen har med all sannolikhet 
påverkat effektiviteten. Vissa lämningar kräver numera mer arbete för att få en korrekt antikvarisk 
bedömning vilket gör att de tar längre tid att kvalitetssäkra. Även om effekterna kan förväntas klinga 
av allt eftersom inventerarna blir mer vana vid den nya lagen innebär 2014 års resultat att det är 
osannolikt att projektmålet, att kvalitetssäkra 45000 poster från Skog och historia, kan uppnås. Av 
denna anledning beslutade styrgruppen att målet ska räknas om.

Referenser
Riksantikvarieämbetet & Skogsstyrelsen, 2013. Redovisning av 2012 års arbete inom projektet 
Kvalitetssäkring Skog och historia. RAÄ Dnr 3.5.1-988-2009. SKS Dnr 2011-4173. Stockholm & 
Jönköping.

Riksantikvarieämbetet & Skogsstyrelsen, 2014. Redovisning av 2013 års arbete inom projektet 
Kvalitetssäkring Skog och historia. RAÄ Dnr 3.5.1-988-2009. SKS Dnr 2011-4173. Stockholm & 
Jönköping.

Bilagor
1. Kvalitetsgranskning Skog och historia, projektplan.
2. Ursprungligt fördelningsförslag av medel.
3. Minnesanteckningar. Styrgruppsmöte 2014-10-21.
4. Minnesanteckningar. Referensgruppsmöte 2013-11-19.
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Kvalitetssäkring Skog & historia

Sammanfattning
För att effektivisera och säkerställa kvalitetssäkringen av resultatet från Skog och 

historia upprättas en projektplan för att samordna arbetet mellan 

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Syftet med projektet är att under åren 

2012 - 2016 kvalitetssäkra de återstående 45 000 posterna av de prioriterade 

registreringarna. Detta arbete ska vara avslutat senast 31 mars 2017. För att 

kunna genomföra projektet krävs att rätt kompetens finns hos dem som arbetar 

inom projektet. Det innebär att det måste vara granskare och antikvarier som utför 

arbetet. På nationell nivå leds projektet av en styrgrupp bestående av 

avdelningscheferna på Riksantikvarieämbetets Samhällsavdelning respektive 

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. Projektet beräknas 

kosta 8 miljoner kronor per är. Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet delar 

kostnaden lika och bidrar därmed med 4 miljoner var.

Projektplan

Datum 2010-10-26

Dnr RAÄ 342-988-2009

SKS 2011-4173 

Version 1.0

Avdelning Samhällsavdelningen 

Enhet Kulturminnen Författare 

Rikard Sohlenius
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1 Projektets bakgrund
I samband med inventeringarna inom Skog och historia under slutet av 1990- och 

början av 2000-talet registrerades en stor mängd objekt. Mycket av detta material 

har dålig eller okänd kvalitet, vilket kan orsaka besvär för både enskilda och 

myndigheter. Därför har Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen tillsammans 

med länsstyrelserna under flera är arbetet med att kvalitetssäkra delar av 

informationen.

Totalt registrerades mer än 200 000 (förmodade) kulturhistoriska lämningar i 

samband med inventeringarna. Av dessa har 80 000 kvalitetssäkrats, vilket innebär 

att det idag återstår ca 130 000 registreringar med osäker kvalitet spridda över 

landet.

För att effektivt använda tillgängliga resurser genomfördes är 2008 en prioritering 

bland alla dessa uppgifter. Urvalet gjordes av den regionala kulturmiljövården 

tillsammans med Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet och resulterade i att 

frän 140 000 objekt valdes 60 000 ut för kvalitetssäkring. De centrala 

myndigheterna känner ett särskilt ansvar för dessa prioriterade registreringar.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD

R I K S A N T I K V A R I E Ä M B E T E T
SKOGSSTYRELS
EN
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Tanken var att de 60 000 posterna skulle kvalitetssäkras inom loppet av fem år. På 

grund av bland annat bristande resurser har arbetet inte gått sä snabbt som 

planerat. Ytterligare en orsak till fördröjningen är att det saknats en tydlig 

samordning mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Finansieringen har 

till exempel skett via två vägar utan någon direkt gemensam beredning. Idag 

återstår cirka 45 000-50 000 av de prioriterade posterna.

För att effektivisera kvalitetssäkringen av resultatet från Skog och historia avser 

Riksantikvarieämbetet och Skogstyrelsen inrätta ett projekt för samordning av 

arbetet.

2 Mål och syfte med projektet

Syftet med projektet är att under fem år kvalitetssäkra de återstående 45 000 

posterna av de prioriterade registreringarna frän inventeringarna inom Skog och 

historia. Arbetet ska vara avslutat senast den 31 mars 2017.

Med kvalitetssäkring menas här kontroll, granskning och registrering i 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS) samt uppdatering i 

Skogsstyrelsens Skog & historia-register.

Verksamheten innebär både arbete i fält och pä kontor.

Projektet innefattar inte nyinventering.

3 Projektnytta

Projektet kommer att ge flera positiva effekter, bland annat:
Risken minskar att felaktig information används som underlag i samband med beslut 

om olika ingrepp i landskapet.

Möjligheten till ett effektivare (snabbare) myndighetsarbete ökar genom att den 

kulturhistoriska informationen är pålitlig.

Förutsättningarna ökar för att uppnå delmålet gällande kulturmiljön inom 

miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Den kulturhistoriska kompetensen breddas vid Skogsstyrelsen. Samarbetet 

fördjupas mellan Skogsstyrelsen och de kulturmiljövårdande myndigheterna.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
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Förutsättningarna ökar för en större kunskap och en djupare förståelse för skogsmarkens hitintills okända historia.

De 7000 deltagarnas arbete inom Skog och historia värdesätts efter förtjänst.

4 Beställare

Beställare av projektet är Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet

5 Förutsättningar och framgångsfaktorer

För att projekt ska kunna genomföras krävs:

En tydlig organisation och ansvarsfördelning (vem gör vad?).

En årlig planering av kvalitetssäkringsarbetet.

Att finansieringen mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen

årligen delas lika.

En gemensam beredning årligen mellan myndigheterna kring

fördelningen av de medel som avsätts.

En förståelse regionalt för vad arbetet innebär och varför det ska

genomföras (gäller både vid länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt).

Ett gott samarbete mellan Skogsstyrelsen och de kulturmiljövårdande

myndigheterna/organisationerna.

Tillgång till adekvat kulturhistorisk kompetens.

Uppföljning av arbetet varje tertial.

6 Kompetenskrav

För att kunna genomföra projektet krävs att rätt kompetens finns hos utförama. Det innebär att granskare 

samt antikvarier måste utföra arbetet.

Med granskare menas här en person som av Riksantikvarieämbetet blivit godkänd alt i samband med fältarbete 

granska och föra in uppgifter i FMIS. Denne ska därför kunna antikvariskt bedöma och dokumentera lämningarna i 

enlighet med Riksantikvarieämbetets praxis. Med andra ord ska granskaren avgöra vilken typ av lämning det rör 

sig om och vilken lagstiftning som skyddar den, ansvara för att lämningen är korrekt inlagd på kartan vad gäller 

placering och utbredning, ansvara
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för att den är beskriven enligt praxis samt avgöra om lämningen ska redovisas på 

fastighetskartan med ett R och/eller en text (såsom ett namn). Dessutom ska 

granskaren med hjälp av olika tekniska verktyg registrera uppgifterna i FMIS.

Antikvarien ska ansvara för att gå igenom det okontrollerade materialet och styra upp 

dokumentationen i enlighet med Riksantikvarieämbetets praxis. Denne ska ha minst en 

fil kand. med arkeologi eller kulturgeografi som huvudämne, samt helst erfarenhet av 

inventeringar inom Skog och historia.

Verksamheten kan genomföras enbart med granskare, men tar då längre tid.

Som en del av kvalitetssäkringen ingår att uppdatera data i Skogsstyrelsens Skog & 

historia-register. Själva uppdateringen kan utföras av granskare/antikvarie eller annan 

personal vid Skogsstyrelsen med behörighet att uppdatera databasen.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att både Skogsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet menar ett det endast ska finnas en primärdatabas med 

kulturhistorisk information — FMIS. Enbart uppdateringen av Skogsstyrelsens 

system räknas därför inte som att informationen är kvalitetssäkrad, utan den måste 

även registreras i FMIS. Detta beror främst på att FMIS är den källa som andra 

myndigheter (kommuner, Lantmäteriet o.s.v.) använder som underlag i samband 

med kulturhistoriska ärenden.

7 Organisation

Pä nationell nivå leds projektet av en styrgrupp bestående av avdelningscheferna 

på Riksantikvarieämbetets Samhällsavdelning och Skogsstyrelsens 

Skogsavdelning. Kopplat till styrgruppen finns en arbetsgrupp bestående av 

representanter från båda myndigheter. Gruppens arbete leds av en projektledare. 

Arbetsgruppen sätter ramarna för kvalitetssäkringen genom att föreslå den årliga 

fördelningen av resurser, planera seminarier och utbildningar samt genomföra den 

årliga uppföljningen av arbetet.

Till projektet ska även en nationell referensgrupp knytas. Den ska bestå av 

representanter frän länsstyrelserna, Skogsstyrelsens regioner samt länsmuseerna. 

Referensgruppen ska fungera som stöd och vägledning för arbetsgruppen, men 

även vara en länk mellan den nationella och regionala nivån.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
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På regional nivå bör det årliga arbetet planeras av länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och utföraren gemensamt. 

Utgångspunkten för planen ska vara den prioritering som gjordes år 2008. Det praktiska 

kvalitetssäkringsarbetet utförs av antikvarier och/eller granskare, vilka kan vara verksamma vid ett distrikt på 

Skogsstyrelsen, på en länsstyrelse, ett länsmuseum eller en arkeologisk firma.

8 Leveranser

Ärligen ska projektet leverera följande:

Underlag inför fördelningen av medel. Tas fram av den nationella arbetsgruppen.

Årlig uppföljning av verksamheten i form av en nationell rapport. Tas fram av den nationella arbetsgruppen med 

stöd av tertialuppföljningar från länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt.

9 Möten och seminarier

Styrgruppen träffas minst en gång om året då arbetsgruppen redovisar arbetsläget. (Även om 

arbetsgruppen bereder förslag på resursfördelning fattas fördelningsbesluten av var 

generaldirektör/avdelningschef för sig.)

Den nationella arbetsgruppen träffas minst tre gånger per år:

P å  v å r e n  f ö r  a t t  g e n o m f ö r a  u p p f ö l j n i n g e n  a v  d e t  f ö r e g å e n d e  å r e t s  

v e r k s a m h e t .  T i d i g  h ö s t  f ö r  a t t  d i s k u t e r a  f ö r u t s ä t t n i n g a r n a  i n f ö r  f ö l j a n d e  

å r s  v e r k s a m h e t .  S e n  h ö s t  f ö r  a t t  l a  f r a m  e t t  f ö r s l a g  f ö r d e l n i n g e n  a v  m e d e l  

i n f ö r  f ö l j a n d e  å r .

Den nationella referensgruppen träffas minst en gång per år:

- Sen höst då arbetsgruppen presenterar det preliminära resultatet av

årets arbete samt planerna inför följande års verksamhet.

De regionala arbetsgrupperna bör träffas minst två gånger per år:

På våren för att planera årets arbete.

På hösten för att följa upp årets arbete samt diskutera förutsättningarna för nästa års verksamhet.
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Vid behov kan de olika arbetsgrupperna träffas ytterligare gånger under året.

Ett nationellt seminarium för alla som är verksamma inom projektet bör genomföras minst en gång per år. Vid 

seminariet ska aktuella frågor diskuteras, till exempel registreringsfrågor och utbildningar.

10 Finansiering och budget

Projektet beräknas kosta 8 miljoner kronor per år. Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet delar kostnaden lika 

och bidrar därmed med 4 miljoner var.

Finansieringen av verksamheten sker via två vägar:

Kulturmiljövårdsanslaget vilket Riksantikvarieämbetet fördelar till länsstyrelsema.

Skogsstyrelsens ramanslag.

Fördelningen av kulturmiljöanslaget sker efter att länsstyrelserna äskat medel för kvalitetssäkringen. De avsatta 

medlen ska fördelas med vissa villkor, till exempel att arbetet ska utföras av personer med en viss kompetens.

Till detta måste resurser avsättas för styr- och arbetsgruppens tid och expenser, samt för 

referensgruppens resor.

11 Risker och möjligheter

Kan inte Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet enas om föreslagna projektupplägg finns det risk att 

ytterligare tid går utan att vi ser ett slut på kvalitetssäkringen, i värsta fall inte kommer att genomföras.

Med föreslaget projekt kan det också finnas möjlighet att projektet kan avslutas tidigare är beräknat.

12 Referenser

Följande av Sverige undertecknad internationell konvention har betydelse för projektet:
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Europeisk konvention om skydd för det arkeologiska kulturarvet (reviderad) (SÖ 1995:84)

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/14/08/d7847f5d.pdf

Följande dokument från Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen gemensamt
dokument har betydelse för projektet:

 Överenskommelse om samverkan mellan Riksantikvarieämbetet och

Skogsstyrelsen (under framtagande 2011)
 Samarbetsdokument för Skog & Historia (RAÄ dnr 100-4038-2006; SKS

dnr 1261/06 4.49/HK)
Lägsta Godtagbara Standard för Skog & Historia-projekt 2004 (RAÄ dnr 100-4002-2002; SKS dnr 266/03 1.16)

Följande dokument från Skogsstyrelsen har betydelse för projektet:

- Skogsstyrelsen och skogens kulturarv — en strategi (protokoll 50/2008)

- Rutin för kulturminnesinventeringen Skog & Historia (protokoll 271/2007)

2011-10-20

För Skogsstyrelsen För Riksantikvarieämbetet

Johan Eriksson Birgitta Johansen

8 (9)

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/14/08/d7847f5d.pdf


107

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET *SKOGSSTYRELSEN

BILAGA 1

Organisation 2012

Styrgrupp

Johan Eriksson, Skogsstyrelsen

Birgitta Johansen, Riksantikvarieämbetet

Arbetsgrupp

Rikard Sohlenius, Riksantikvarieämbetet - projektledare

Bosse Jönssons ersättare, Riksantikvarieämbetet

Cecilia Ulfhielm, Skogsstyrelsen Catrin Sandberg, 

Skogsstyrelsen

Referensgrupp

Olof Hermelin, Regionmuseet Kristianstad

Bo Ulfhielm, Länsmuseet Gävleborg

Lars Jacobzon, länsstyrelsen Västra Götaland

Katrine Nygren, länsstyrelsen Västerbottens län

Johanna From, Skogsstyrelsen Region Svea

Pär Larsson, Skogsstyrelsens distrikt Södra Gävleborg

Mats Holm, Skogsstyrelsens distrikt Östergötland
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SKOGSSTYRELSEN BILAGA  2 RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Kvalitetssäkring Skog och historia - fördelningsförslag 2012-2016

Län '<MV 2012 SKS 2012 KMV 2013 SKS 2013 l ' ! ' " '  " " SKS 2014 KMV 2015
—
SKS 2015 KMV 9n1

-
SKS 2016 Summa

Uppsala 
Östergötland

0
400 550 100 800 200 600 150 500 350

2 600
3 800

Jönköping 700 - ~  1 ~ 1 . k 4 0 2 400
Kalmar 250 0 250 0 0 0 0 0 0 500
Skåne 800 er 200 — e.. _ 700 93 300 4 500
Västra Götaland 300 600 600 100 .u,.; 600 200 600 20u 600 4 000
Värmland 300 . / r i n i ~ 800 50n 500 600  0 0 700 5 700
Örebro 200 .3 300 400 5i. 400 500 400 500 400 3 900
Dalarna 0 150 l e . 1C 350 350 0 1.150 1 0 1 500
Gävleborg 500 250 600 0 600 0 E 0 650 0 3 200
Västernorrland 350 150 2501 0 25° 2 250  i 0 1 500
Jämtland 0 500 C. 500 400 0 400 0 40C 2 200
Västerbotten 200 500 20 500 W 350 5 ~ . 400 55r 4 000
Övrigt 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200
Summa 4 000 - 4 000 4 000 4 000  4  0 0 0 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 40 000

Län 2012 2013 2014 2015 2016 Summa
Uppsala 
Östergötland

300
950

400
900

500
800

700
650

700
500

2 600
3 800

Jönköping 700 500 400 400 400 2 400
Kalmar 250 250 0 0 0 500
Skåne 800 800 1 000 1 000 900 4 500
Västra Götaland 900 700 800 800 800 4 000
Värmland 1 000 1 200 1 200 1 100 1 200 5 700
Örebro 500 700 900 900 900 3 900
Dalarna I 150 300 350 350 350 1 500
Gävleborg 750 600 600 600 650 3 200
Västernorrland 500 250 250 250 250 1 500
Jämtland 500 500 400 400 400 2 200
Västerbotten 700 700 800 850 950 4 000
Övrigt 0 200 0 0 0 200

OBS! Beslut om budget fattas årligen och förslaget kan modifieras 
om förutsättningarna ändras.
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Styrgruppsmöte kvalitetssäkring Skog och 
historia

Mötesdatum: 2014-10-21 

Mötestid: 09.00-10.00 

Mötesplats: Lync-möte

Kallade:

Skogsstyrelsen Riksantikvarieämbetet

Johan Eriksson Qaisar Mahmood

Inger Sandström Anneli Sundkvist

1. Mötets öppnande med val av ordförande 
Quisar Mahmood valdes till mötesordförande.

2. Val av sekreterare för mötet Anneli 

Sundkvist utsågs till sekreterare för mötet.

3. Genomgång av minnesanteckningarna från föregående möte 
Minnesanteckningarna från det senaste styrgruppsmötet 2013-10-26 : Johan 

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

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

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

Ekonomiskt läge. Hur har medlen använts under 2014?
Efter kontroll med berörda länsstyrelser ser det ut som att KMV-medlen förbrukas 

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

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

även dessa förbrukas enligt plan.

Sammanfattning av fältseminariet 2014
Seminariet hölls i Linköping 27-29 augusti. 66 deltagare från RAÄ, SKS, 

länsmuseer, länsstyrelser och privata arkeologifirmor. Antalet deltagare var något

Bilaga 3

Minnesanteckningar

Datum 2014-10-
21 Dnr

Version 0.1

Avdelning Kulturmiljöavdelningen 
Enhet Kulturmiljöintegrering 
Författare Anneli Sundkvist

1 (3)



112

lägre än förväntat. Orsak till detta är okänd. Utvärdering ska utföras. Fältdelen fokuserade på nya KML och antikvarisk 

bedömning (se vidare bilaga 1). Seminariet ska utvärderas.

Kommande arbets- och referensgruppsmöten Arbetsgruppsmöte 2014-10-28 

Referensgruppsmöte 2014-11-19

Kommande utmaningar
Stor utmaning att få regionerna att genomföra den kvalitetssäkring de har åtagit sig. Ett exempel lyftes fram som visade 

läget där 10 % av målet i antalet registreringar uppnåtts till 40 % av de förbrukade medlen (januari 2014). Anledningarna 

till läget är flera, t ex kompetensförsörjningsproblem och omfattande tekniska problem. Inger Sandström, som talat med 

granskarna på distrikten, lyfte speciellt det faktum att arbetet inte är prioriterat vilket innebär att granskarna får andra 

arbetsuppgifter. Detta för i sin tur med sig att det inte blir kontinuitet i kvalitetssäkringsarbetet. Skogsstyrelsen ska se över 

situationen – det är en öppen aktivitet på SKS.

De senaste rapporterna är dock att granskningsarbetet nu pågår för fullt och att arbetstempot därmed är gott, vilket är 

positivt.

Det står klart att det ursprungliga projektmålet (45000 kvalitetssäkrade lämningar) ej kommer att uppnås. Att behålla detta 

kan i ett sådant läge vara demoraliserande för personalen som arbetar med projektet. Anneli sammanställer resultat och 

gör en prognos i syfte att revidera målet.

Styrkor
Projektet har flera styrkor. Positivt är t ex att tidigare kompetensluckor fyllts och ett väl genomfört Skog & Historia-

seminarium.

5. Ekonomi: fördelning 2015 och framåt
Skogsstyrelsen gör vissa omfördelningar p g a kompetenstillskott (bilaga 1). KMVmedlens fördelning kvarstår.
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6. Övriga frågor

7. Nästa möte
Lync-möte 2015-02-18. Anneli och Inger tar fram förslag på dagordning.
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Bilaga 4

Minnesanteckningar referensgruppsmöte 
kvalitetssäkringsprojektet

Skog och historia
Mötesdatum: 2014-11-19 

Mötestid: 10.00-15:00

Mötesplats:, Riksantikvarieämbetet, Stockholm

Deltagare

Arbetsgruppen: Referensgruppen:

Catrin Sandberg, Sks Mats Holm, Sks

Inger Sandström, Sks Hans Källsmyr, Sks

Antonia Baumert, Raä Lars Jacobzon, LST VG

Anneli Sundkvist,Raä Katrine Nygren, LST VB

Thomas Risan, Raä Anders Hansson, Jamtli

Kallade men kunde ej närvara:
Olof Hermelin, Östergötlands Museum Pär Larsson, Sks

1. Mötets öppnande med val av ordförande 
Inger Sandström utsågs till mötets ordförande.

2. Val av sekreterare för mötet Catrin 

Sandberg utsågs till mötets sekreterare.

3. Genomgång av minnesanteckningarna från föregående möte samt 
förändringar i gruppen.
Inger gick igenom föregående minnesanteckningar i vilka det togs upp bland 

annat följande:

- SKS byte av datasystem, till viss del påverkat kvalitetssäkringsprojektet.
- FMIS ofunktionalitet med Windows, konstaterades att de flesta under året 

gått över till fjärrtjänsten på RAÄ som verkar fungera bra.

- Saft-projektet påverkade inte Skog och historia.
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- Fältseminariet 2013 blev inställt pga. tidsbrist.
- Rapport 2012 – då konstaterades att det var stora skillnader i dagsverkskostnad, 

ev. beroende på skillnad i taxor.

- Mycket byråmässig granskning – kunde bero på ett systemfel i 

redovisningen, redovisningens siffror något oklara.

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

på projektet i organisationen.

- Samordning mellan myndigheter, samverkan lokalt och regionalt behöver i 

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

år 2012.

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

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

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

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

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

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

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

trafikverket.

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

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

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

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

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

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

även över utbildningsprocesserna och formaliserar dessa för 

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

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

Underlag för vidare arbete med kvalitetskrav på fornminnesinformationen kommer 

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

5. Rapport över 2013 års arbete
Anneli berättade att rapporten finns nu i manusform, arb. gruppen har arbetat 

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

Sammanfattning och jämförelse med 2012:
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Förbrukat ca 7,3 miljoner av 8, ungefär samma som året innan.
Antalet granskade objekt 7700 (2013) är betydligt bättre än 2012 (5500) vilket 

innebär ca 30 % ökning av effektiviteten.

Dagsverkskostnaden varierade väldigt 2012 och detta har fortsatt 2013. 

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

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

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

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

bättre. Dalarnas siffror ser märkliga ut men det beror på att där var det liten 

tilldelning av medel vilket ger stort utslag i diagrammet.

Andel fältdagar varierar fortfarande – viss förbättring har dock 

skett. Sammanfattningsvis kan konstateras:

Positiva trender

- Dagsverkskostnaden jämnare och lägre

- Antalet granskade objekt visar på 30 % ökning

- Vissa av de ekonomiska projektmålen uppnådda

Fortsatta utmaningar:

- Stora skillnader i dagsverkskostnad och kostnad/objekt

- Kompetensbortfall

- Svårt att få kontinuitet i arbetet

- Fortsatt tekniska problem.
Inger talade om skillnad nu mot i framtiden är att personal har fått 

rätt kompetens och då kanske dagsverkskostnaden går ned. (Se 

även bifogad Power Point)

6. Återrapportering 2014 och kort lägesrapport
Inger redovisade en kort lägesrapport: LST kommer att förbruka sina medel, 

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

omfördelningar har även skett under året. Prognosen är att även SKS kommer 

förbruka sina medel i år.

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

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

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

arkeologen skall upp för granskningskompetens till våren.

Hos Skogsstyrelsen är Dagverkskostnad lätt att kontrollera per månad – men 

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

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

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

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

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

varit ett problem. Det har inte heller funnits en uttalad support för granskare på 

SKS, utan alla ärenden har fått gå via kundtjänst som inte alltid varit tillräckligt 

insatta. Inför fältsäsong 2015 planeras att alla granskare skall använda sig av 

plattan och då kommer granskarna dock att ha en uttalad support.

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

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

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

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

prioritering på arbetsuppgiften.

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

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

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

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

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

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

uppdatera databasen. Tyvärr innebär det också en eftersläpning i databasens olika 

statusar. På försök håller det på att testas hur lång tid uppdatering i skikten tar. 

Det är väldigt viktigt att de som inte själva uppdaterar databasen verkligen fyller i 

blanketten – i projektets mål ingår även uppdateringen!

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

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

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

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

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

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

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

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

behövs.

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

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

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

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

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

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

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

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

finns väldigt få personer som kan arbeta med uppgiften.

8. Fördelning 2015
Inger och Anneli gick igenom medelsfördelningen för 2015.

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

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

på med sin registreringskompetens. Ev. kan ytterligare omfördelningar ske 

under året.

9. Projektmål from 2015 information
Anneli och Inger påpekade att projektmålen behöver ses över. på grund av olika 

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

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

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

10. Styrgruppsmöte 18 februari 2015 är det något ni vill ta upp? 
Återigen talades om måluppfyllelsen behöver den korrigeras, vilka är 

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

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

för att kunna fördela medel internt SKS på nationell basis.

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

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

inventering. Kartbladsvis. Lämningstäthet. Dålig grundinventering. Nya lagen 

ställer också andra krav. Fornlämningstäta och registreringstäta, men 

fortfarande kartbladsvis. Bortprioritera i hagmark, inägomark etc.?

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

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

över en del alternativ.

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

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

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

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

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

som kan påverka måluppfyllelsen.

11. Vårseminarium 2015
Vårseminarium
Tid: februari

Omfattning: 1 dag

Plats: Stockholm?

Tema: De goda exemplen
Hur bedrivs arbetet med kvalitetssäkringen i län där målen uppnås och man har 

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

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

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

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

kvalitetssäkringsarbetet, så att exemplen på lösningar får en spännvidd.
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Utöver detta kan seminariet ta upp nyheter från DAP och FMIS samt ge en 
preliminär sammanfattning av 2014 års resultat.

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

veckan i Mars. Referensgruppen nöjd med förslaget.

12. Fältseminarium 2015 30 min

Fältseminarium 2015
Tid: augusti – september?

Omfattning: 2 dagar (2 halva, 1 hel)

Plats: Västerbottens, Örebro eller Uppsala län

Tema: Kvalitetssäkrad för vem? Skog & Historia ur användarperspektiv

Att diskutera användarperspektiv på den information som kvalitetssäkringen av

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

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

kvalitetssäkringen är viktig, att materialet används.

Exempel på tänkbara föreläsningar:

- Handläggare från länsstyrelse: hur och när används FMIS och eventuellt andra 
register i den byråmässiga handläggningen?
- Konsulent från Skogsstyrelsen: FMIS, kulturhistoriska lämningar och SVL.
- Uppdragsarkeolog: FMIS roll i arkeologiska utredningar.
- Jurist: FMIS & KML.
- Länsstyrelsehandläggare eller annan kulturmiljöspecialist med erfarenhet av att 
framträda i rätten: Hur funkar det i rättegången? Vilken roll spelar FMIS där?
- Forskare: Hur används informationen i forskning t ex vid universitet.

Beträffande fältövningarna kändes temat (antikvarisk bedömning problematiserad 

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

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

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

allmänhetens användande av registren. Rättssäkerheten och transparensen 

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

perspektiv (Mats). Redovisa även skadeinventeringen.

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

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

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

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

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

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

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

sätt som handläggningen sker inom Skogsstyrelsen och de olika 

Länsstyrelserna, finns ett behov att styra upp detta? 6-veckorsregeln styr SKS 

men kommer det till LST kan det bli långa handläggningstider.

Thomas berättade att en lösning som det arbetas med är gemensam 

inlämningsfunktion.

Antonia nämnde även DAP-projektet ”utvecklade handläggningsprocesser 

inom kulturmiljöområdet” där det nyligen tillsatts en projektledare inom 

länsstyrelsen. Projektet syftar till enhetlighet inom länsstyrelsen när det gäller 

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

gemensam inlämningsfunktion. Kopplingarna hanteras inom DAP.

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

att handlägga nu, deras handläggningsmål uppnås ej.

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

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

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

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

lite undan ”fötterna” för projektet.

Idag krävs mer resurser för handläggning, hur blev konsekvenserna för 

LST:s handläggning, blev den som konsekvensanalysen förutspådde?

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

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

vara gemensamt framtagna, skogsbruket behöver få återkoppling efter 

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

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

Dålig intern information, man ser bara sitt eget projekt.

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

Nästa möte: Är på Naturvårdsverket 2015-04-15
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Redovisning av 2015 års arbete inom
projektet Kvalitetssäkring Skog och
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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 30-tal 
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 KMV-
medel 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.

3
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Fördelning och förbrukning av medel

Län
Fördelningsförslag

2015
KMV+SKS

Förbrukat
KMV-bidrag

Förbrukat 
SKS

Förbrukat
2015 Antal dagar

Stockholm 0 0 0 0 0
Uppsala 0+500 0 525 525 115
Södermanland 0 0 0 0
Östergötland 150+600 150 585 735 145
Jönköping 400+0 400 0 400 60,85
Kronoberg 0 0 0 0 0
Kalmar 0 0 0 0 0
Gotland 0 0 0 0 0
Blekinge 0 0 0 0 0
Skåne 700+300 700 299 999 343
Halland 0 0 0 0 0
Västra Götaland 200+600 01 526 526 100,5

Värmland 500+600 500 710 1210 246
Örebro 500+400 500 377 877 200
Västmanland 0 0 0 0 0
Dalarna 350+100 350 77 427 81
Gävleborg 600+0 600 0 600 117
Västernorrland 250+0 250 0 250 125
Jämtland 0+400 0 472 472 96
Västerbotten 350+500 350 547 897 225
Norrbotten 0 0 0 0 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 KMV-medel. 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 historia-projektet.

1 Enligt överenskommelse har KMV-medel i Västra Götalands län förflyttats mellan åren. Totala förbrukade 
medel kommer att bli oförändrade under projekttiden.

4
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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 KMV-medlen 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 KMV-medlen. 
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 lämningar Utgått

Andel
som
utgått

KostnadVerklig
a

Totalt
antal

objekt
per

objekt

Andel
Byåmässg byåFältgranskade
ganskade mässg

granskning

Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0
Uppsala 466 300 39,1 % 766 685 314 152 32,6 %
Södermanland 0 10 0 0 0 0
Östergötland 356 161 31,1 % 517 1422 356 0 0,0 %
Jönköping 481 245 33,7 % 726 551 358 123 25,5 %
Kronoberg 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalmar 0 0 0 0 0 0 0 0
Gotland 0 0 0 0 0 0 0 0
Blekinge 0 0 0 0 0 0 0 0
Skåne 643 365 36,2 % 1008 991 638 5 0,7 %
Halland 0 0 0 0 0 0 0 0
Västra Götaland 237 94 28,3 % 331 1589 214 23 9,7 %
Värmland 1223 451 26,9 % 1674 723 1043 180 14,7 %
Örebro 718 395 35,4 % 1113 788 658 60 8,3 %
Västmanland 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalarna 268 24 8,2 % 292 1462 113 155 57,8 %
Gävleborg 347 331 48,8% 678 885 345 2 0,5 %
Västernorrland 222 70 23,9% 292 856 194 28 12,6 %
Jämtland 218 82 27,3 % 300 1573 149 69 31,6 %
Västerbotten 280 233 45,4 % 513 1749 270 10 3,5%
Norrbotten 0 0 0 0 0 0 0 0
För hela landet 5469 2751 33,5 % 8220 963 4662 807 14,7 %

Tabell 2. Antal granskade Skog och historia-nummer 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 5
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registerade i FMIS). Antalet objekt som ska levereras till FMIS varierar mellan länen. 
Värmland hade över 1200 objekt och Jämtland 218 som har
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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.

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 2-3).

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 6
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(Riksantikvarieämbetet & Skogsstyrelsen 2013:6).
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Tid i fält och på kontor

Län För- och
efterarbete Fält Andel

fältdagar
Seminarier/ 
möten

Stockholm 0 0 0 0
Uppsala 55 55 50 % 5
Södermanland 0 0 0 0
Östergötland 73 66 47,5 % 6
Jönköping 18,75 34 64,5 % 8,1
Kronoberg 0 0 0 0
Kalmar 0 0 0 0
Gotland 0 0 0 0
Blekinge 0 0 0 0
Skåne 130 200 60,6 % 13
Halland 0 0 0 0
Västra Götaland 39 56 58,9 % 5,5

Värmland 123 114 48,1 % 9
Örebro 64 136 68,0 % 0
Västmanland 0 0 0 0
Dalarna 48 24 33,3 % 9
Gävleborg 30 78 72,2 % 9
Västernorrland 57 67 54,0 % 1
Jämtland 52 34 39,5 % 10
Västerbotten 117 71 37,8 % 37
Norrbotten 0 0 0 0
Summa 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 7
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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 8-10 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 historia-
materialet 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 2015-02-18 och 2015-11-06.

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 
2015-04-15 respektive 2015-11-19 (bilaga 5-6).

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 GD-mötet i oktober mellan Riksantikvarieämbetet 8
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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.



139

9
100,0
%
90,0%

80,0%

40,0%

70,0%

60,0%

50,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

Andel byråmässig 
granskning

2 0 1
2  
2 0 1
3  
2 0 1
4  
2 0 1
5



140

Figur 2.Jämförelse mellan andelen byråmässig granskning (verkliga lämningar) i de aktuella länen.

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.

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.

12
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Figur 6. Kostnad per objekt under projektets gång utslaget över hela landet.

Referenser
Riksantikvarieämbetet & Skogsstyrelsen, 2013. Redovisning av 2012 års arbete inom 
projektet Kvalitetssäkring Skog och historia. RAÄ Dnr 3.5.1-988-2009. SKS Dnr 
2011-4173. Stockholm & Jönköping.

Riksantikvarieämbetet & Skogsstyrelsen, 2014. Redovisning av 2013 års arbete inom 
projektet Kvalitetssäkring Skog och historia. RAÄ Dnr 3.5.1-988-2009. SKS Dnr 
2011-4173. Stockholm & Jönköping.

Riksantikvarieämbetet & Skogsstyrelsen, 2015. Redovisning av 2014 års arbete inom 
projektet Kvalitetssäkring Skog och historia. RAÄ Dnr 3.5.1-988-2009. SKS Dnr 
2011-4173. Stockholm & Jönköping.
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Kvalitetssäkring Skog & historia

Sammanfattning
För att effektivisera och säkerställa kvalitetssäkringen av resultatet från Skog och 

historia upprättas en projektplan för att samordna arbetet mellan 

Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Syftet med projektet är att under åren 

2012 - 2016 kvalitetssäkra de återstående 45 000 posterna av de prioriterade 

registreringarna. Detta arbete ska vara avslutat senast 31 mars 2017. För att 

kunna genomföra projektet krävs att rätt kompetens finns hos dem som arbetar 

inom projektet. Det innebär att det måste vara granskare och antikvarier som utför 

arbetet. På nationell nivå leds projektet av en styrgrupp bestående av 

avdelningscheferna på Riksantikvarieämbetets Samhällsavdelning respektive 

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. Projektet beräknas 

kosta 8 miljoner kronor per är. Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet delar 

kostnaden lika och bidrar därmed med 4 miljoner var.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD

R I K S A N T I K V A R I E Ä M B E T E T
SKOGSSTYRELS
EN

Projektplan

Datum 2010-10-26

Dnr RAÄ 342-988-2009

SKS 2011-4173 

Version 1.0

Avdelning Samhällsavdelningen 

Enhet Kulturminnen Författare 

Rikard Sohlenius
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1 Projektets bakgrund
I samband med inventeringarna inom Skog och historia under slutet av 1990- och 

början av 2000-talet registrerades en stor mängd objekt. Mycket av detta material 

har dålig eller okänd kvalitet, vilket kan orsaka besvär för både enskilda och 

myndigheter. Därför har Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen tillsammans 

med länsstyrelserna under flera är arbetet med att kvalitetssäkra delar av 

informationen.

Totalt registrerades mer än 200 000 (förmodade) kulturhistoriska lämningar i 

samband med inventeringarna. Av dessa har 80 000 kvalitetssäkrats, vilket innebär 

att det idag återstår ca 130 000 registreringar med osäker kvalitet spridda över 

landet.

För att effektivt använda tillgängliga resurser genomfördes är 2008 en prioritering 

bland alla dessa uppgifter. Urvalet gjordes av den regionala kulturmiljövården 

tillsammans med Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet och resulterade i att 

frän 140 000 objekt valdes 60 000 ut för kvalitetssäkring. De centrala 

myndigheterna känner ett särskilt ansvar för dessa prioriterade registreringar.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD

R I K S A N T I K V A R I E Ä M B E T E T
SKOGSSTYRELS
EN
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Tanken var att de 60 000 posterna skulle kvalitetssäkras inom loppet av fem år. På 

grund av bland annat bristande resurser har arbetet inte gått sä snabbt som 

planerat. Ytterligare en orsak till fördröjningen är att det saknats en tydlig 

samordning mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen. Finansieringen har 

till exempel skett via två vägar utan någon direkt gemensam beredning. Idag 

återstår cirka 45 000-50 000 av de prioriterade posterna.

För att effektivisera kvalitetssäkringen av resultatet från Skog och historia avser 

Riksantikvarieämbetet och Skogstyrelsen inrätta ett projekt för samordning av 

arbetet.

2 Mål och syfte med projektet

Syftet med projektet är att under fem år kvalitetssäkra de återstående 45 000 

posterna av de prioriterade registreringarna frän inventeringarna inom Skog och 

historia. Arbetet ska vara avslutat senast den 31 mars 2017.

Med kvalitetssäkring menas här kontroll, granskning och registrering i 

Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS) samt uppdatering i 

Skogsstyrelsens Skog & historia-register.

Verksamheten innebär både arbete i fält och pä kontor.

Projektet innefattar inte nyinventering.

3 Projektnytta

Projektet kommer att ge flera positiva effekter, bland annat:
Risken minskar att felaktig information används som underlag i samband med beslut 

om olika ingrepp i landskapet.

Möjligheten till ett effektivare (snabbare) myndighetsarbete ökar genom att den 

kulturhistoriska informationen är pålitlig.

Förutsättningarna ökar för att uppnå delmålet gällande kulturmiljön inom 

miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Den kulturhistoriska kompetensen breddas vid Skogsstyrelsen. Samarbetet 

fördjupas mellan Skogsstyrelsen och de kulturmiljövårdande myndigheterna.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD

R I K S A N T I K V A R I E Ä M B E T E T
SKOGSSTYRELSEN
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SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET 4/ SKOGSSTYRELSEN

Förutsättningarna ökar för en större kunskap och en djupare förståelse för skogsmarkens hitintills okända historia.

De 7000 deltagarnas arbete inom Skog och historia värdesätts efter förtjänst.

4 Beställare

Beställare av projektet är Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet

5 Förutsättningar och framgångsfaktorer

För att projekt ska kunna genomföras krävs:

En tydlig organisation och ansvarsfördelning (vem gör vad?).

En årlig planering av kvalitetssäkringsarbetet.

Att finansieringen mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen

årligen delas lika.

En gemensam beredning årligen mellan myndigheterna kring

fördelningen av de medel som avsätts.

En förståelse regionalt för vad arbetet innebär och varför det ska

genomföras (gäller både vid länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt).

Ett gott samarbete mellan Skogsstyrelsen och de kulturmiljövårdande

myndigheterna/organisationerna.

Tillgång till adekvat kulturhistorisk kompetens.

Uppföljning av arbetet varje tertial.

6 Kompetenskrav

För att kunna genomföra projektet krävs att rätt kompetens finns hos utförama. Det innebär att granskare 

samt antikvarier måste utföra arbetet.

Med granskare menas här en person som av Riksantikvarieämbetet blivit godkänd alt i samband med fältarbete 

granska och föra in uppgifter i FMIS. Denne ska därför kunna antikvariskt bedöma och dokumentera lämningarna i 

enlighet med Riksantikvarieämbetets praxis. Med andra ord ska granskaren avgöra vilken typ av lämning det rör 

sig om och vilken lagstiftning som skyddar den, ansvara för att lämningen är korrekt inlagd på kartan vad gäller 

placering och utbredning, ansvara
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för att den är beskriven enligt praxis samt avgöra om lämningen ska redovisas på 

fastighetskartan med ett R och/eller en text (såsom ett namn). Dessutom ska 

granskaren med hjälp av olika tekniska verktyg registrera uppgifterna i FMIS.

Antikvarien ska ansvara för att gå igenom det okontrollerade materialet och styra upp 

dokumentationen i enlighet med Riksantikvarieämbetets praxis. Denne ska ha minst en 

fil kand. med arkeologi eller kulturgeografi som huvudämne, samt helst erfarenhet av 

inventeringar inom Skog och historia.

Verksamheten kan genomföras enbart med granskare, men tar då längre tid.

Som en del av kvalitetssäkringen ingår att uppdatera data i Skogsstyrelsens Skog & 

historia-register. Själva uppdateringen kan utföras av granskare/antikvarie eller annan 

personal vid Skogsstyrelsen med behörighet att uppdatera databasen.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att både Skogsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet menar ett det endast ska finnas en primärdatabas med 

kulturhistorisk information — FMIS. Enbart uppdateringen av Skogsstyrelsens 

system räknas därför inte som att informationen är kvalitetssäkrad, utan den måste 

även registreras i FMIS. Detta beror främst på att FMIS är den källa som andra 

myndigheter (kommuner, Lantmäteriet o.s.v.) använder som underlag i samband 

med kulturhistoriska ärenden.

7 Organisation

Pä nationell nivå leds projektet av en styrgrupp bestående av avdelningscheferna 

på Riksantikvarieämbetets Samhällsavdelning och Skogsstyrelsens 

Skogsavdelning. Kopplat till styrgruppen finns en arbetsgrupp bestående av 

representanter från båda myndigheter. Gruppens arbete leds av en projektledare. 

Arbetsgruppen sätter ramarna för kvalitetssäkringen genom att föreslå den årliga 

fördelningen av resurser, planera seminarier och utbildningar samt genomföra den 

årliga uppföljningen av arbetet.

Till projektet ska även en nationell referensgrupp knytas. Den ska bestå av 

representanter frän länsstyrelserna, Skogsstyrelsens regioner samt länsmuseerna. 

Referensgruppen ska fungera som stöd och vägledning för arbetsgruppen, men 

även vara en länk mellan den nationella och regionala nivån.

SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD

R I K S A N T I K V A R I E Ä M B E T E T
SKOGSSTYRELS
EN
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SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET ,SKOGSSTYRELSEN

På regional nivå bör det årliga arbetet planeras av länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och utföraren gemensamt. 

Utgångspunkten för planen ska vara den prioritering som gjordes år 2008. Det praktiska kvalitetssäkringsarbetet 

utförs av antikvarier och/eller granskare, vilka kan vara verksamma vid ett distrikt på Skogsstyrelsen, på en 

länsstyrelse, ett länsmuseum eller en arkeologisk firma.

8 Leveranser

Ärligen ska projektet leverera följande:
Underlag inför fördelningen av medel. Tas fram av den nationella arbetsgruppen.

Årlig uppföljning av verksamheten i form av en nationell rapport. Tas fram av den nationella arbetsgruppen med 

stöd av tertialuppföljningar från länsstyrelser och Skogsstyrelsens distrikt.

9 Möten och seminarier

Styrgruppen träffas minst en gång om året då arbetsgruppen redovisar arbetsläget. (Även om arbetsgruppen 

bereder förslag på resursfördelning fattas fördelningsbesluten av var generaldirektör/avdelningschef för sig.)

Den nationella arbetsgruppen träffas minst tre gånger per år:
P å  v å r e n  f ö r  a t t  g e n o m f ö r a  u p p f ö l j n i n g e n  a v  d e t  f ö r e g å e n d e  å r e t s  

v e r k s a m h e t .  T i d i g  h ö s t  f ö r  a t t  d i s k u t e r a  f ö r u t s ä t t n i n g a r n a  i n f ö r  f ö l j a n d e  

å r s  v e r k s a m h e t .  S e n  h ö s t  f ö r  a t t  l a  f r a m  e t t  f ö r s l a g  f ö r d e l n i n g e n  a v  m e d e l  

i n f ö r  f ö l j a n d e  å r .

Den nationella referensgruppen träffas minst en gång per år:
- Sen höst då arbetsgruppen presenterar det preliminära resultatet av

årets arbete samt planerna inför följande års verksamhet.

De regionala arbetsgrupperna bör träffas minst två gånger per år:

På våren för att planera årets arbete.
På hösten för att följa upp årets arbete samt diskutera förutsättningarna för nästa års verksamhet.
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SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET
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Vid behov kan de olika arbetsgrupperna träffas ytterligare gånger under året.

Ett nationellt seminarium för alla som är verksamma inom projektet bör genomföras minst en gång per år. Vid 

seminariet ska aktuella frågor diskuteras, till exempel registreringsfrågor och utbildningar.

10 Finansiering och budget

Projektet beräknas kosta 8 miljoner kronor per år. Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet delar kostnaden lika 

och bidrar därmed med 4 miljoner var.

Finansieringen av verksamheten sker via två vägar:

Kulturmiljövårdsanslaget vilket Riksantikvarieämbetet fördelar till länsstyrelsema.

Skogsstyrelsens ramanslag.

Fördelningen av kulturmiljöanslaget sker efter att länsstyrelserna äskat medel för kvalitetssäkringen. De avsatta 

medlen ska fördelas med vissa villkor, till exempel att arbetet ska utföras av personer med en viss kompetens.

Till detta måste resurser avsättas för styr- och arbetsgruppens tid och expenser, samt för 

referensgruppens resor.

11 Risker och möjligheter

Kan inte Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet enas om föreslagna projektupplägg finns det risk att 

ytterligare tid går utan att vi ser ett slut på kvalitetssäkringen, i värsta fall inte kommer att genomföras.

Med föreslaget projekt kan det också finnas möjlighet att projektet kan avslutas tidigare är beräknat.

12 Referenser

Följande av Sverige undertecknad internationell konvention har betydelse för projektet:
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SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET SKOGSSTYRELSEN

Europeisk konvention om skydd för det arkeologiska kulturarvet (reviderad) (SÖ 1995:84)

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/14/08/d7847f5d.pdf

Följande dokument från Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen gemensamt
dokument har betydelse för projektet:

 Överenskommelse om samverkan mellan Riksantikvarieämbetet och

Skogsstyrelsen (under framtagande 2011)
 Samarbetsdokument för Skog & Historia (RAÄ dnr 100-4038-2006; SKS

dnr 1261/06 4.49/HK)
Lägsta Godtagbara Standard för Skog & Historia-projekt 2004 (RAÄ dnr 100-4002-2002; SKS dnr 266/03 1.16)

Följande dokument från Skogsstyrelsen har betydelse för projektet:

- Skogsstyrelsen och skogens kulturarv — en strategi (protokoll 50/2008)

- Rutin för kulturminnesinventeringen Skog & Historia (protokoll 271/2007)

2011-10-20

För Skogsstyrelsen För Riksantikvarieämbetet

Johan Eriksson Birgitta Johansen
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SWEDISH NATIONAL HERITAGE BOARD
RIKSANTIKVARIEÄMBETET *SKOGSSTYRELSEN

BILAGA 1

Organisation 2012

Styrgrupp

Johan Eriksson, Skogsstyrelsen

Birgitta Johansen, Riksantikvarieämbetet

Arbetsgrupp

Rikard Sohlenius, Riksantikvarieämbetet - projektledare

Bosse Jönssons ersättare, Riksantikvarieämbetet

Cecilia Ulfhielm, Skogsstyrelsen Catrin Sandberg, 

Skogsstyrelsen

Referensgrupp

Olof Hermelin, Regionmuseet Kristianstad

Bo Ulfhielm, Länsmuseet Gävleborg

Lars Jacobzon, länsstyrelsen Västra Götaland

Katrine Nygren, länsstyrelsen Västerbottens län

Johanna From, Skogsstyrelsen Region Svea

Pär Larsson, Skogsstyrelsens distrikt Södra Gävleborg

Mats Holm, Skogsstyrelsens distrikt Östergötland
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Kvalitetssäkring Skog och historia - fördelningsförslag 2012-2016

Län KMV 2012 SKS 2012 KMV 2013 SKS 2013 KMV 2014 SKS 2014 KMV 2015 SKS 2015 KMV 2016 SKS 2016 Summa
Uppsala 0 300 0 400 0 500 0 700 0 700 2 600
Östergötland 400 550 100 800 200 600 150 500 150 350 3 800
Jönköping 700 0 500 0 400 0 400 0 400 0 2 400
Kalmar 250 0 250 0 0 0 0 0 0 0 500
Skåne 800 0 600 200 700 300 700 300 600 300 4 500
Västra Götaland 300 600 600 100 200 600 200 600 200 600 4 000
Värmland 300 700 400 800 500 700 500 600 500 700 5 700
Örebro 200 300 300 400 500 400 500 400 500 400 3 900
Dalarna 0 150 200 100 350 0 350 0 350 0 1 500
Gävleborg 500 250 600 0 600 0 600 0 650 0 3 200
Västernorrland 350 150 250 0 250 0 250 0 250 0 1 500
Jämtland 0 500 0 500 0 400 0 400 0 400 2 200
Västerbotten 200 500 200 500 300 500 350 500 400 550 4 000
Övrigt 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 200
Summa 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 40 000

Län 2012 2013 2014 2015 2016 Summa
Uppsala 300 400 500 700 700 2 600
Östergötland 950 900 800 650 500 3 800
Jönköping 700 500 400 400 400 2 400
Kalmar 250 250 0 0 0 500
Skåne 800 800 1 000 1 000 900 4 500
Västra Götaland 900 700 800 800 800 4 000
Värmland 1 000 1 200 1 200 1 100 1 200 5 700
Örebro 500 700 900 900 900 3 900
Dalarna 150 300 350 350 350 1 500
Gävleborg 750 600 600 600 650 3 200
Västernorrland 500 250 250 250 250 1 500
Jämtland 500 500 400 400 400 2 200
Västerbotten 700 700 800 850 950 4 000
Övrigt 0 200 0 0 0 200
Summa 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 40 000

2013-09-12

OBS! Beslut om budget fattas årligen och förslaget kan modifieras 
om förutsättningarna ändras.
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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. Anmälan till: Catrin Sandberg - 
catrin.sandberg@skogsstyrelsen.se 

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 
0611-83744

Välkomna!

Arbetsgruppen för Skog och historia kvalitetssäkring

2015-02-17

mailto:catrin.sandberg@skogsstyrelsen.se
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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)

2015-02-17
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Skog & Historia seminarium i Västerbotten 8-10 
september 2015

Program

8 september, Västerbottens museum

13.00- Välkomna Moderator - Rikard Sohlenius,
13.20 Inledning av seminariet RAÄ

Länsråd Lars Lustig
13.20- Presentation av Västerbottens museum Ulrica Grubbström
13.35 Västerbottens museum

13.35- Program och praktisk information Moderator
13.45

13.45- Skogens historia i aktuell forskning. Andreas Hennius,
14.15 Kolonisation av utmarkerna under mellersta 

järnåldern
Uppsala Universitet

14.15 – FIKA
14.45
14.45 Sektorns kulturmiljögrupp i Norr AnnKristin Unander, SKS
15.00
15.00 Sveaskogs kulturmiljöarbete David Berglund, Sveaskog
15.30
15.30 Miljöarkeologiskt arbete med slagfältet Sävar Johan Linderholm, MAL, Umeå
16.00 Universitet
16.15 Västerbottens museum på egen hand/
16.45 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
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9 september, fältexkursion

08.00 Avfärd från Väven, fältexkursion

09.30- Fältfika
10.00
10.00 – Fältövningar i grupp Berit Andersson och Erik
12.00 3 stationer före lunch Sandén, Västerbottens museum

Therese Sigmundsdotter och
AnnKristin Unander, SKS

12.00- Fältlunch
13.00
13.00– Fortsättning fältövningar
15.00 2 stationer efter lunch
15.00- Fältfika
15.30
17.00 Hemkomst till hotellet

19.00 Middag på Guitars med visning av museet

10 september, Västerbottens museum

08:30- Diskussion och summering av fältövningarna Berit Andersson och Erik
09.45 Sandén, Västerbottens museum

Therese Sigmundsdotter och
AnnKristin Unander, SKS

09.45- Fika
10.15

10.15- DAP Berit Stagg och Rikard
10.45 Sohlenius, RAÄ
10.45- Inför Skog och Historia 2016 Anneli Sundkvist RAÄ
11.00
11.00- Reflektioner Ylva Blank, RAÄ och Johan
11.30 Eriksson, SKS
11.30 Lunch och därefter hemfärd
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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 8 

10 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 vem-
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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)?

R i k a r d :  h u r  h a r  m a n  f å n g a t  a r k e o l o g i s k a  u t r e d n i n g a r  

m e d  m e r a  i  s t a t u s u p p d a t e r i n g e n ?  S v a r :  F å n g a s  i n t e  

u p p .  M e d s k i c k  t i l l  d e  s o m  a r b e t a r  p å  K M V  m e d e l  a t t  d e  

s o m  h a r  g ä s t b e h ö r i g h e t  i  S o H - d a t a b a s e n  s l ä c k e r  n e d  

ä v e n  s å d a n t .

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 gransknings-kompetens? 

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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Redovisning av 2016 års arbete inom

projektet Kvalitetssäkring Skog och

historia
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Sammanfattning
Projektet Kvalitetssäkring Skog och historia är ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet som löpt över fem år. Under 2016, som var projektets femte och sista år, 

granskades ca 7900 lämningar till en kostnad av 7,8 miljoner kr av de avsatta 8. Årsresultatet innebär 

att det sedan 2015 reviderade projektmålet om 36 – 37000 kvalitetssäkrade poster uppnåddes. 

Kostnaden per granskat objekt beräknades i projektplanen till 1000 kr. År 2016 låg den

genomsnittliga kostnaden på 993 kr.

Under 2016 genomfördes ett fältseminarium med 62 deltagare i brandområdet i Västmanland (fig 1). 

Temat behandlade Skog och historia i såväl historiskt som framtidsperspektiv. Att Skogsstyrelsen går 

vidare med kvalitetssäkringsarbetet efter att samverkansprojektet avslutats blev klart under året. Det 

nya kvalitetssäkringsprojektets första år blir 2017.

Som helhet visar Kvalitetssäkring Skog och historia en positiv trend där det första året nu framstår 

som klart avvikande. De utmaningar som identifierades i samband med lagändringen har 2014 

hanterats med bibehållen effektivitet under såväl 2015 som 2016. Projektets slutresultat blev 36891 

kvalitetssäkrade objekt, vilket innebar att det nya projektmålet uppnåddes.

Årsrapporterna från de fyra första projektåren finns tillgängliga på Riksantikvarieämbetets hemsida: 

http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/skogens-kulturarv/skog-och-

historia/ 

Figur 1. Utbränd skogsmaskin i brandområdet. Här tog fältseminariets workshop sin början. Foto: Thomas Risan, RAÄ.
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Inledning
Med ursprungligt syfte att kvalitetssäkra 45 000 registreringar från inventeringarna inom Skog och 

historia har Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen genomfört ett gemensamt femårigt projekt. 

2016 var projektets femte och sista år. Efter fältsäsongen 2014 stod det klart att det var orealistiskt 

att uppnå projektmålet. Efter beräkningar gjorda av arbetsgruppen sattes 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 leddes projektet av en styrgrupp bestående av avdelningscheferna för 

Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöavdelning och Skogsstyrelsens Skogsavdelning. Kopplat till 

styrgruppen fanns en arbetsgrupp med representanter från båda myndigheterna. Arbetsgruppen 

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

seminarier samt genomföra en årlig uppföljning. Till projektet fanns även en referensgrupp med 

representanter från Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och länsmuseerna. Det praktiska 

kvalitetssäkringsarbetet utfördes vid Skogsstyrelsen, länsstyrelser och länsmuseer och i vissa fall av 

privata arkeologiska firmor.

Denna rapport redovisar resultatet från 2016 års verksamhet. De siffror som presenteras bygger på 

uppgifter som kommit in från utförarna. Rapporten har färre jämförelser av olika variabler än de 

tidigare åren. Projektet utvärderas av Governo AB. Utvärderingen beräknas vara färdig i juli 2017. 

Utvärderingen är beställd och projektleds av Riksantikvarieämbetet, men omfattar en processanlays 

av projektet som helhet. Mottagarna är således alla som varit involverade i projektet. Intern 

projektledare för utvärderingen är Alejandra Fuentes. I den slutrapport som ska framställas under 

hösten 2017 sammanfattas och analyseras kvalitetssäkringsprojektet som helhet.
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Fördelning och förbrukning av medel

Län
Fördelningsförslag

2016
KMV+SKS (tkr)

Förbrukat
KMV-bidrag

Förbrukat 
SKS

Förbrukat
2016

Stockholm 0 0 0 0

Uppsala 0+700 0 701 519 701 519

Södermanland 0 0 0 0

Östergötland 150+350 150 000 398 963 548 963

Jönköping 400+0 400 000 0 400 00

Kronoberg 0 0 0 0

Kalmar 0 0 0 0

Gotland 0 0 0 0

Blekinge 0 0 0 0

Skåne 600+300 600 000 293 001 893 001

Halland 0 0 0

Västra Götaland 200+600 100 000 513 328 613 328

Värmland 500+700 500 000 706 030 1 206 030

Örebro 500+400 500 000 366 576 866 567

Västmanland 0 0 0 0

Dalarna 350+0 350 000 4 843 354 843

Gävleborg 650+0 600 000 0 600 000

Västernorrland 250+0 250 000 0 250 000

Jämtland 0+400 0 433 201 433 201

Västerbotten 400+550 400 000 557 069 957 069

Norrbotten 0 0 0 0

Summa 8 00 0000 3 850 000 3 974 530 7 824 530

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

har Skogsstyrelsen gjort omfördelningar under året. De blåmarkerade länen fick ingen tilldelning under 2016.

Den delade finansieringen av kvalitetssäkringen mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ska 

ses i ett nationellt perspektiv och inte på regional eller länsnivå. Där har istället olika förutsättningar 

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

främst gått till den egna organisationen och då till de distrikt med personal som kunnat 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 KMV-medel. Länsstyrelserna sköter istället fördelningen.
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Skog och historia kvalitetssäkring inleddes innan förändringen trädde i kraft, vilket är anledningen till 

att fördelningsförslaget omfattade hela projekttiden.

Fördelningsförslaget för 2016 varierade från 250 tkr för Västernorrlands län till 1200 tkr för Värmland 

(bilaga 2). Denna variation var till största delen styrd av hur många poster som återstod att 

kvalitetssäkra i respektive län. Det praktiska kvalitetssäkringsarbetet utfördes av Skogsstyrelsen, 

länsmuseer och länsstyrelser. Av avsatta 8 miljoner förbrukades 7,8. Vissa omfördelningar gjordes 

mellan Skogsstyrelsens distrikt under pågående säsong. Omfördelning har skett för att medel skulle 

kunna användas där kompetens och tid fanns tillgänglig. Beträffande KMV-medlen har det 

ursprungliga förslaget i stort sett följts även efter 2014 års förändring. Justeringar har dock gjorts 

ibland i hur arbetet organiserats mellan respektive säsong, vilket även påverkat medelfördelningen.
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Granskade objekt

Län
Verkliga

lämningar
Utgått

Andel
som

utgått

Totalt
antal

objekt

Kostnad
per

objekt
Fältgranskade

Byråmässigt 
granskade

Andel
byrå-

mässig
granskning

Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0

Uppsala 615 397 39 % 1 012 693 314 301 49 %

Södermanland 0 0 0 0 0 0 0 0

Östergötland 245 567 70 % 812 676 245 0 0 %

Jönköping 514 228 31 % 742 539 222 292 57 %

Kronoberg 0 0 0 0 0 0 0 0

Kalmar 0 0 0 0 0 0 0 0

Gotland 0 0 0 0 0 0 0 0

Blekinge 0 0 0 0 0 0 0 0

Skåne 464 520 53 % 984 908 464 0 0 %

Halland 0 0 0 0 0 0 0 0

Västra Götaland 152 499 77 % 651 942 152 0 0 %
Värmland 574 256 31 % 830 1453 574 0 0 %

Örebro 352 350 50 % 702 1234 352 0 0

Västmanland 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalarna 241 25 9 % 267 1329 241 0 0

Gävleborg 387 271 41 % 658 912 387 0 0

Västernorrland 209 28 12 % 237 1055 209 0 0
Jämtland 122 127 51 % 249 1740 117 5 4 %

Västerbotten 276 458 62 % 734 1304 276 0 0

Norrbotten 0 0 0 0 0 0 0 0

För hela landet 4151 3727 47 % 7878 933 3553 598 14 %

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

vilket sammanhang granskningen skett.

Under 2016 granskades nära 7900 objekt för registrering i FMIS. Arbetet resulterade i drygt 4000 

verkliga lämningar (d v s lämningar som ska registeras/är registerade i FMIS). Nästan hälften av de 

ursprungliga posterna utgick av olika anledningar, något som visar på att kvalitetssäkringsarbetet är 

angeläget. Ett stort antal kulturhistoriska lämningar som har lagligt skydd (i olika omfattning 

beroende på antikvarisk status som avgör om det är kulturmiljölag eller skogsvårdslagen som ska 

tillämpas) har tack vare arbetet förts in i FMIS. Samtidigt har många lämningar avförts. Dessa 

registreringar kräver ingen hänsyn från markägare eller entreprenörer.
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Län Granskade Fältgranskade Utgått vid 
fältgranskning

Byråmässigt 
granskade

Utgått vid
byråmässig 
granskning

Stockholm 0 0 0 0 0

Uppsala 1 012 314 40 301 357

Södermanland 0 0 0 0 0

Östergötland 812 245 87 0 480

Jönköping 742 222 105 292 123

Kronoberg 0 0 0 0 0

Kalmar 0 0 0 0 0

Gotland 0 0 0 0 0

Blekinge 0 0 0 0 0

Skåne 984 464 520 0 0

Halland 0 0 0 0 0

Västra 
Götaland

651 152 33 0 466

Värmland 830 574 248 0 8

Örebro 702 352 269 0 81

Västmanland 0 0 0 0 0

Dalarna 267 241 26 0 0

Gävleborg 658 387 248 0 23

Västernorrland 237 209 28 0 0

Jämtland 249 117 51 5 76

Västerbotten 734 276 160 0 298

Norrbotten 0 0 0 0 0

Summa 7 878 3553 1815 598 1912
Tabell 3. Granskade objekt, metod för granskning och metod för att stryka objekten.

7



188

Tid i fält och på kontor

Län
För- och

efterarbete
Fält

Andel
fältdagar

Seminarier/ 
möten

Stockholm 0 0 0 0
Uppsala 73 74 47 % 9

Södermanland 0 0 0 0

Östergötland 62,5 45 39 % 8

Jönköping 21,5 35 56 % 6

Kronoberg 0 0 0 0

Kalmar 0 0 0 0

Gotland 0 0 0 0

Blekinge 0 0 0 0

Skåne 93 207 67 % 10

Halland 0 0 0 0

Västra Götaland 20 37 56 % 9

Värmland 119 132 50 % 13

Örebro 61,5 87 58 % 1,5

Västmanland 0 0 0 0

Dalarna 35 36 46 % 8

Gävleborg 36 69 66 % 0

Västernorrland 18 19 51 % 0

Jämtland 57 22 27 % 3

Västerbotten 128 79 36 % 15

Norrbotten 0 0 0 0

Summa 724,5 842 51 % 82,5
Tabell 4. Arbetstiden för granskningen fördelat mellan fält och kontor.

Under 2016 användes mer än 1600 dagar till granskning, varav drygt hälften utgjordes av fältarbete. 

Genom hela projektet har skillnaderna på länsnivå varit stora. Vid den ursprungliga projektplaneringen 

uppskattades de rimliga förhållandena mellan fält- och kontorsarbete initialt till 80 – 20 %, något som 

senare reviderats till 70 – 30 %. Många faktorer har påverkat hur arbetsinsatsen fördelas. Lagändringen 

2014 kan ha medfört att kontorsarbetet har tagit större del av tiden. Det finns sannolikt anledning att 

åter revidera hur förhållandet beräknas i framtiden. För detta arbete kan underlaget från 

kvalitetssäkringsprojektet vara en viktig källa. I sammanhanget ska det nämnas att det finns 

projektspecifika faktorer som påverkar fördelningen. En sådan är deltagande i arbetsgrupper. Den 

nationella arbetsgruppen för hela projektet innehöll under 2016 (liksom under flera av de föregående 

projektåren) medarbetare från Jämtlands och Västra Götalands län, vilket
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naturligtvis syns i dessa läns förhållande mellan fält- och kontorsarbete. Andra anledningar som har 

förts fram till den höga andelen byrågranskning inom kvalitetssäkringsprojektet är att material som 

ursprungligen granskats i fält blivit liggande och inte förts in i FMIS förrän långt senare och av en 

annan arkeolog. Materialet har då markerats som byrågranskat trots att en fältgranskning ligger i 

grunden. En del av personalen inom kvalitetssäkringsprojektet arbetade redan under 

arbetsmarknadsprojektet och kan ha besökt lämningar då men kvalitetssäkrat dem senare baserat på 

sin dokumentation och kunskap från ursprungsbesöket. Även sådan granskning kan ha noterats som 

byråmässig. Slutsatsen blir att Skog och historia kvalitetssäkring på grund av sin historia är ett 

speciellt projekt. Även om det finns många erfarenheter som kan tas med in i framtida 

inventeringsprojekt är det viktigt att komma ihåg att kvalitetssäkringsprojektet och dess föregångare 

arbetsmarknadsprojektet har vissa förutsättningar som inte kommer att vara likvärdiga för moderna 

arkeologiska inventeringsprojekt i skogsmark.

Seminarier
Den 6-8 september arrangerades fältseminariet i Västerås (fig 2). Länet hade inte varit involverat i 

kvalitetssäkringsprojektet, men den stora skogsbranden sommaren 2014 resulterade i att 

humuslagret brändes bort i stora områden. Tidigare okända lämningar, framför allt kopplade till 

kolning, framträdde tydligt och kunde studeras på ett sätt som endast är möjligt vid extraordinära 

tillfällen. Därför beslutade projektledningen att förlägga fältseminariet till Västerås, vilket medgav att 

fältworkshopen kunde hållas i brandområdet. Någon lokal arbetsgrupp inom projektet skapades inte, 

utan den nationella arbetsgruppen och Länsstyrelsen i Västmanlands län organiserade seminariet. 

Eftersom 2016 var kvalitetssäkringsprojektets sista år fanns alla anledningar att blicka såväl bakåt, till 

Skog och Historias början, som framåt till fortsatt arbete med att kvalitetssäkra de kvarvarande 

lämningarna. Temat var ”Kulturlandskapet i skogen – då, nu, i framtiden”. Seminariet öppnades av 

landshövding Minoo Akhtarzand.
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Figur 2. Exempel på att det fönster som branden öppnade håller på att stängas. Till vänster kolbotten fotograferad sommaren 2015, ett år 

efter branden. Till höger samma lämning ett år senare. Det unika tillfället att studera lämningar där torvlagret var bortbränt och få del av 

kunskapen hos de som gjort inventeringarna var avgörande i att förlägga fältseminariet till Västmanland, ett län som annars inte är 

involverat i kvalitetssäkringsprojektet. Foto: Anneli Sundkvist, RAÄ.

Målgruppen för seminariet var personer med direkt inblandning i kvalitetssäkringsprojektet, 

länsstyrelser, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, uppdragsarkeologer och museianställda. 

Samtliga dessa grupper representerades. Sammanlagt deltog 62 personer.

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

(Riksantikvarieämbetet). Styrgruppsmöten genomfördes 2016-02-11, 2016-10-28 och och 2016-12 

11.

Referensgruppens sammansättning var oförändrad jämfört med 2015 bortsett från att Anna-Karin 

Mähler, Skogsstyrelsen, ersattes av Alf Pedersen från samma myndighet. I referensgruppen ingick 

dessutom: Anders Hansson (Jamtli), Olof Hermelin (Östergötlands länsmuseum), Mats Holm 

(Skogsstyrelsen Östergötland), Lars Jacobzon (länsstyrelsen Västra Götaland) och Katrine Nygren 

(länsstyrelsen Västerbotten). Under 2016 genomfördes två möten med referensgruppen. Båda hölls i 

Stockholm 2016-04-07 respektive 2016-11-10 (bilaga 4-5).
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Arbetsgruppen
Arbetsgruppens sammansättning var oförändrad jämfört med 2016: Antonia Baumert 

(Riksantikvarieämbetet), Thomas Risan (Riksantikvarieämbetet), Catrin Sandberg (Skogsstyrelsen), 

Inger Sandström (Skogsstyrelsen) och Anneli Sundkvist (Riksantikvarieämbetet, projektledare).

Under året arrangerade arbetsgruppen fältseminariet tillsammans med länsstyrelsen i Västmanland. 

Eftersom 2016 var kvalitetssäkringsprojektets sista år valdes ett tema med fokus på Skog och historia 

som helhet och projektets roll i kulturmiljövården: Kulturlandskapet i skogen – då, nu och i framtiden 

(bilaga 3).

Utöver fältseminariet tog arbetsgruppen fram årsrapporten för 2015 års kvalitetssäkringsarbete. 

Mötena hölls uteslutande över Skype. Gruppen har också arrangerat två referensgruppsmöten. 

Skogsstyrelsens representanter har varit involverade i arbetet att ta fram ett förslag på hur 

kvalitetssäkringen ska fortsätta efter 2016. Förslaget presenterades på fältseminariet och på 

verksöverläggningarna mellan Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. År 2017 blir det nya 

kvalitetssäkringsprojektets första år.

Resultatutveckling 2012 - 2016
Den jämförande analysen i denna rapport omfattar kostnad per lämning och det totala antalet 

kvalitetssäkrade objekt. Den första variabeln är oberoende av medeltilldelning och förbrukning. 

Antalet kvalitetssäkrade objekt belyser arbetets utveckling under projektets gång.

Figur 3. Det totala antalet kvalitetssäkrade poster fördelat över projektåren.
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År 2015 var projektresultatet mycket positivt med 8200 kvalitetssäkrade poster. Dessa resultat 

nåddes inte riktigt 2016 då 7878 objekt kvalitetssäkrades. Trots detta var 2016 projektets näst bästa 

år, vilket resulterade i att det nya projektmålet på 36 – 37 000 kvalitetssäkrade poster uppnåddes. 

När vi nu blickar tillbaka på samtliga år är det tydligt att efter att det första, utmanande året klarats 

av låg resultatet ganska jämt, trots utmaning i form av ny lag år 2014. Genomsnittet 

kvalitetssäkrade poster beräknat på samtliga projektår (år 1-5) är 7378, vilket ska jämföras med 

7856 för år 2–5. Om det senare genomsnittet gällt alla fem åren hade resultatet blivit 39280. I ljuset 

av en sådan jämförelse framstår det ursprungliga projektmålet om 40 – 50000 kvalitetssäkrade 

poster som realistiskt.

Detsamma gäller genomsnittskostnaden per objekt. Den varierade under projektet mellan 946 

(2013) och 1348 (2012). Av de fyra sista projektåren var kostnaden högst 2014 då snittpriset per 

lämning var 1056 kr. Vid samma beräkning som ovan landar genomsnittskostnaden för år 1-5 på 

1060 respektive 988 för år 2-4. Den på förhand beräknade kostnaden 1000 per lämning var således 

även den realistisk. Det är möjligt att det går att sänka genomsnittskostnaden ytterligare. Flera län 

har under olika år haft kostnader långt under genomsnittet. Analys av dessa exempel kan klarlägga 

framgångsfaktorer när det gäller kostnadseffektivetet, samtidigt som det är viktigt att komma ihåg 

att Sverige är ett land med stora skillnader när det gäller topografi, fornlämningsbestånd och 

lämningarnas komplexitet, vilket gör att kostnaden att kvalitetssäkra en lämning aldrig kommer att 

bli helt jämn. Skillnaderna borde dock kunna vara mindre.

Figur 4. Kostnad per objekt under projektets gång utslaget över hela landet.
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Skog och historia fältseminarium 2016 
Kulturlandskapet i skogen – då, nu, i framtiden
Arbetsmarknadsprojektet Skog och historia startade på 90-talet och pågick i mer än 

tio år. Under denna tid inventerade 7 000 arbetssökande personer fram objekt som 

resulterade i 200 000 registreringar.

Hur har synen på kulturlandskapet i skogen förändrats under den tid som gått sedan 

Skog och historia tog fart? Hur har den kunskap som kom fram genom projektet 

bidragit till förändringen? Och hur kan vi förvänta oss att synen på kulturlandskapet i 

skogen kommer att se ut i framtiden?

Program
Tisdag 6 september, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås 

Moderator: Rikard Sohlenius, Riksantikvarieämbetet

12.00 – 12.30: Registrering på Länsmuseet. Kom i tid!

12.30 – 12.50: Landshövding Minoo Akhtarzand: Inledning och välkommen

12.50 – 13.00: Rikard Sohlenius: Praktisk information

13.00 – 13.40: Eva Myrdal, arkeolog och forskare: Slott och koja: Sveriges 

unika fältdokumentation av kulturhistoriska lämningar

13.40 – 14.20: Eva Svensson, Karlstad universitet: Efter registrering – torp 

och backstugor i forskning och utveckling

14.20 – 14.40: Anna Onsten Molander, Länsstyrelsen: Landskapet 

brinner! Om Länsstyrelsens arbete under och efter branden

1 (5)
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14.40 – 15.40: Eftermiddagskaffe och incheckning First Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 
10 (ca 5 minuter från Länsmuseet). Konferensen fortsätter sedan på Länsmuseet.

15.40 – 16.10: Anette Färjare, Eldrun: Utmaningar och möjligheter med inventering 

av brandområdet.

16.10 – 16.20: Rikard Sohlenius: Inför kvällens övningar.

16.30: Buss avgår från Länsmuseet till kvällens happening: guidning i Sala Silvergruva.

Presentation av morgondagens fältövningar (grupper mm) under bussfärden av 

Anette Färjare och Rikard Sohlenius.

17.30: Guidning påbörjas, därefter middag ca 19.15 på Värdshuset.

21.30: Återfärd, ankomst till hotellet ca 22.10.

2 (5)
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Onsdag 7 september – Fältworkshop i brandområdet 

Ciceroner: Anette Färjare & Rikard Sohlenius

8.00: Bussen avgår från hotellet till Öjesjön, södra delen av brandområdet

9.30: Förmiddagskaffe, vid Öjesjöns parkeringsplats

10.00: Avgång från Öjesjöns parkeringsplats mot Gottriken/Sågberget

12.30: Fältlunch vid Grävlingsberget

15.00: Eftermiddagskaffe, vid Hoberget

Ca 17.15: Bussen återkommer till hotellet

19.00: Konferensmiddag på Elite Stadshotellet Västerås, Stora Torget

Torsdag 8 september på Västmanlands läns museum

8.30 – 9.30: Anette Färjare & Rikard Sohlenius: Reflektioner efter fältworkshopen

9.30 – 10.00: Cissi Ulfhielm, Skogsstyrelsen: Det som blev kvar – hur kan vi 

kvalitetssäkra de resterande 80 000 lämningarna i Skog och historia-databasen?

10.00 - 10.30: Fika

10.30 – 11.15: Torsten Hökby, Riksantikvarieämbetet: Kulturlandskapet i skogen och 

vision för kulturmiljöarbetet

11.15 – 11.30: Rikard Sohlenius: Avslutning

11.30: Lunch på Karlsgatans Café
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Konferensinformation

Resor, boende och övriga lokaler
För er som har valt boende i anmälan är rum beställda på First Hotel Plaza, 

Kopparbergsvägen 10, Västerås. Här är också upphämtningsplatsen inför fältworkshopen 

dag 2. Konferensen hålls på Länsmuseet, Karlsgatan 2. Vägg i vägg finns Karlsgatans 

Café där vi äter den avslutande lunchen. För konferensmiddag tar vi oss till Elite 

Stadshotellet Västerås, Stora torget. Samtliga platser liksom Centralstationen syns på 

kartan nedan.

Hotell och konferenslokal ligger på gångavstånd från stationen, dit tåg och regionbussar 

anländer. För den som kör bil finns ett parkeringsgarage under hotellet. Detta är allmänt och 

kostar pengar. 24 timmarsbiljett ska kunna köpas i hotellets reception. Det finns även 

parkering vid stationen.

Registrering på konferensen sker på Länsmuseet från och med kl 12.

4 (5)
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Utrustning för exkursion och fältworkshop
Exkursionen dag 1 går till Sala Silvergruva. Där får vi guidad tur i gruvan på 150 m djup. 

Temperaturen där är bara +4 grader, så tag med varma kläder!

Fältworkshopen hålls i det område som brandhärjades sommaren 2014. Vi tar oss fram 

med buss och till fots. Det kommer inte att bli några långa sträckor att gå i obanad 

terräng, men fältmässig klädsel är ändå att rekommendera. Bussen följer med oss hela 

tiden, så regn- och extrakläder kan lämnas i den när de inte behövs.

Måltider
I konferensen ingår fika samtliga dagar, enklare middag dag 1, fältlunch och trerätters 

konferensmiddag dag 2 och avslutningslunch dag 3. Måltidsdryck ingår. Bar finns att 

tillgå i middagslokalerna.

Kontaktinformation

Om du har frågor, tveka inte att kontakta någon av oss!
Program och registrering: Anneli Sundkvist, Riksantikvarieämbetet, 0708-83 89 05 eller 

anneli.sundkvist@raa.se 

Vägbeskrivningar i Västerås och registrering: Anna Onsten-Molander, Länsstyrelsen i 

Västmanland, 070-344 62 11, anna.onsten-molander@lansstyrelsen.se  

Fältworkshopen: Anette Färjare, Eldrun arkeologi & landskap, 070-310 34 56 eller 

anette@eldrun.se 

Boende, mat etc: Emelie Franck, Meet Again, 08-664 58 00 eller emelie@meetagain.se
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Minnesanteckningar referensgruppsmöte 
kvalitetssäkringsprojektet Skog och historia
Mötesdatum: 2016-04-07

Mötestid: 10:00-15:00

Mötesplats: Stora Sessionssalen, Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm

Ordförande: Anneli Sundkvist

Sekreterare: Inger Sandström

Kallade
Referensgruppen:

Anders Hansson, Jamtli
Olof Hermelin, Östergötlands museum

Mats Holm, Skogsstyrelsen

Lars Jacobzon, länsstyrelsen i Västra Götalands län

Alf Pedersen, Skogsstyrelsen (ersätter Anna-Karin Mähler)

Anna Möller, Skogsstyrelsen

Katrine Nygren, länsstyrelsen i Västerbottens län

Arbetsgruppen:
Antonia Baumert, Riksantikvarieämbetet (anmält förhinder) 

Thomas Risan, Riksantikvarieämbetet (anmält förhinder) 

Catrin Sandberg, Skogsstyrelsen

Inger Sandström, Skogsstyrelsen (sekreterare)

Anneli Sundkvist, Riksantikvarieämbetet (ordförande)

Inbjudna till mötet: 

Rikard Sohlenius 

Cecilia Ulfhielm

DAGORDNING

1. Mötets öppnande och presentationsrunda
Alf Pedersen, ersättare för Anna-Karin Mähler, presenterade sig. Deltagarna i 

gruppen var kända för honom, så ingen ytterligare presentation behövdes.

2. Anmälan av sekreterare för mötet
Inger hade inför mötet anmält sig som sekreterare.
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3. Fastställande av dagordningen
Dagordningen fastställdes efter att punkterna 10a, DAP och FMIS, 10b, 

Utvärdering pågående projekt och 10c Kraftsamling 2016 för att nå målet, 

hade införts under Övriga frågor.

4. Genomgång av minnesanteckningarna från föregående möte 
Minnesanteckningarna lades till handlingarna.

5. Rapport från styrgruppsmötet 9 
februari Anneli informerade kort om:

 utskicket, ”Skog och historia kvalitetssäkring – Nytt från 

arbetsgruppen inför 2016 års säsong

 fältseminariets genomförande 6-8 september

 nästa styrgruppsmöte blir 5 september 2016, via Skype

Vid den efterföljande diskussionen framfördes att ett aktivt Raä behövs som 

stöd. Länsstyrelserna behöver styrning i frågan om det fortsatta 

kvalitetsäkringsarbetet. Styrgruppen behöver lämna besked angående det 

fortsatta arbetet.

6. Rapport över 2015 års arbete
Anneli sammanfattade rapporten i korthet:

 medlen förbrukades i stort

 8220 objekt kvalitetssäkrades
 redovisningen av uttankning från FMIS samt dagsverkskostnad 

ströks ur rapporten

 utmaningen att arbetet tar längre tid än beräknat, med anledning av 

nya Kulturmiljölagen, måste dras lärdom av i ett kommande projekt

De redovisade siffrorna diskuterades. Mötet kom fram till att ”Kostnad per dag”- 

kolumnen tas bort. Olika redovisningssystem och syn på dagsverkskostnad 

försvårar jämförelser. Om siffrorna finns med i en slutrapport måste de förklaras.

Mötet föreslog att en enkät skickas ut till utförarna inför utvärdering. Om man haft 

andra bevekelsegrunder för dagsverkskostnaden tas synpunkterna med i 

utvärderingen.
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Det framfördes att det saknas uppgifter i rapporten om vad projektet åstadkommit 

på lämningstypsnivå. Informationen skulle ge ett mervärde.

Cissi undersöker möjligheten att ta fram en sammanställning över vad som 

kvalitetssäkrats i projektet med hjälp av GIS-analyser.

Anneli fick i uppdrag att infoga i rapporten att under året har kompetensen funnits 

och arbetet har prioriterats. Vidare förklaras i en not att länsstyrelsen i Västra 

Götaland inte förbrukat medlen under 2015, som en följd av förändrad prioritering 

mellan åren. Den totala summan blir densamma vid projektslut.

Vid nästa referensgruppsmöte tas en idé fram om hur slutrapporten ska se ut.

7. Fältseminariet 2016: Information
Anneli berättade att fältseminariet genomförs 6-8 september, i brandområdet i 

Västmanland.

Tomas Risan håller i planeringen, med hjälp av upphandlad firma. 

Riksantikvarieämbetet har avsatt medel för konsult som tar fram besöksobjekt. 

Kostnaden för deltagarna ska ligga i nivå med tidigare år.

Ingen arbetsgrupp tillsätts på plats, då Västmanland inte är med i 

kvalitetssäkringsprojektet. Länsstyrelsen i Västmanland har exkursioner i området 

och Anneli bedömer att genomförandet klaras av utan särskild arbetsgrupp. 

Intresseanmälningar går ut till alla som arbetar på något sätt med projektet.

Referensgruppen framförde förslag på teman:

 Kris och kulturmiljö

 Katastrof eller möjlighet
 Branden före och efter 

Ytterligare temaförslag emottas gärna.

8. Vad händer efter 2016? Information om läget och diskussion Anneli 

meddelade att Riksantikvarieämbetet inte kan vara operativa, men kan 

medverka i nationella seminarier, ingå i referensgrupp och ge stöd för FMIS. För 

det operativa arbetet behöver en plan tas fram.

Cissi berättade att hon fått i uppdrag att ta fram ett utkast till ett 

förlängningsprojekt. Hon kommer inledningsvis att hålla i arbetet med skrivande
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av projektplan. Inga utfästelser om medel finns, för de ca 80 000 lämningar som 
återstår att kvalitetssäkra.

En GIS-analys av Sol-materialet behövs göras för att veta vart det är mest 

effektivt att vi jobbar. Cissi föreslog att om det blir medel över under 2015, 

kan dessa nyttjas till att ta fram ett underlag. Förslag på vad vi vill veta om 

Solmaterialet /kunna visa på kartor etc mejlas till Cissi.

Referensgruppen ställde sig bakom att fortsätta vara ett bollplank i arbetet.

Lars fick uppdraget att lyfta frågan hos Kulturmiljöforum i maj.

Finansieringskällor diskuterades och förslag framkom med kopplingar till 

Miljökvalitetsmålen, LONA (kommunerna behöver förbättrade underlag, särskilt 

tätortsnära), uppdragsverksamheten hos Skogsstyrelsen och AF:s och 

kommunernas behov av sysselsättning och integration, samt skogsbrukets behov 

av planeringsunderlag. Nytt FOU program kommer, delar skulle kunna plockas in.

2017 bedöms bli något av ett laboratorieår – någon form av verksamhet behövs 

dock för att inte få ett kompetenstapp.

Cissi fick i uppdrag att kalla referensgruppen till möte den 29/4, då ett förslag till 

projektplan diskuteras.

Vikten av att förslaget kommuniceras med DAP framfördes.

Mötets uppfattning var att referensgruppen ska behållas in i det nya projektet.

9. Styrgruppsmöte 5 september 2016: punkter att ta upp? Vad som ska 

utvärderas i slutrapporten diskuterades. Det bestämdes att frågan skulle 

bordläggas till mötet den 29/4.

10. Övriga frågor
10a. DAP och FMIS
Rikard berättade om det pågående arbetet, se bifogad ppp.

10b. Utvärdering av pågående projekt
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Anneli informerade om att utvärderingen förmodligen görs av en oberoende 
person.

Styrgruppen måste göra beställningen till den som ska göra utvärderingen. 

Referensgruppen har viktig roll att initiera fokusområden/viktiga frågor att 

utvärdera.

Utvärderingsförslag till styrgruppen som diskuterades var:

 Samhällsnyttan i stort, vad har det betytt för brukarna?

 Samverkansformen som sådan – vinster och nackdelar?

 Hur har projektet fungerat och vad har det resulterat i?

 Betydelse för myndighetsöverskridande arbetet?

Det konstaterades att det är viktigt att ev. problem blottläggs inför kommande 

projekt. Frågor behöver ställas till utförarna med hjälp av enkäter och intervjuer.

Mötet diskuterade att utvärdering kan göras i flera delar:

 Inom projektet-del: görs av oberoende utvärderare.

 Påverkan på samhället-del: punkten behöver diskuteras vidare.
 Slutrapport: kan göras inom arbetsgruppen och tar upp vad har 

granskats, förts in i FMIS, vad återstår att göra m.m.

10c. Kraftsamling 2016 för att nå målet
Inger informerade om att för att nå projektets mål, 38 000 kvalitetssäkrade SoH-

nummer, fordras att 9 000 nummer kvalitetssäkras under 2016. Mot bakgrund av 

de goda resultatet 2015 har detta setts som fullt möjligt. Det kan dock finnas skäl 

att skruva ned förväntningarna något, mot bakgrund av att erfaren 

granskningspersonal utlånats till annan arbetsgivare, bytt arbetsgivare, 

sjukskrivningar etc.

Det framfördes att det är viktigt med kontinuerlig uppföljning och öppenhet för att 

ta in annan personal vid behov. Länsstyrelserna har listor över personer med 

platsledarkompetens på lokal nivå. Mejl kan skickas till Maria Urberg, 

Riksantikvarieämbetet, om ev. platsledarkompetens att hyra in.

11. Nästa möte
Skype-möte om ny projektplan, 29 april, kl. 13:30-15:30.

Vanligt referensgruppsmöte, 10 november 2016, på Riksantikvarieämbetet.
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12. Mötets avslutande.

Bilaga
1. Rikards ppp om DAP och FMIS
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Minnesanteckningar referensgruppsmöte 
kvalitetssäkringsprojektet Skog och historia
Mötesdatum: 2016-11-10 på Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm

Närvarande
Referensgruppen:

Anders Hansson, Jamtli

Mats Holm, Skogsstyrelsen

Lars Jacobzon, länsstyrelsen i Västra Götalands län

Anna Möller, Skogsstyrelsen (med från punkt 6)

Katrine Nygren, länsstyrelsen i Västerbottens län (med från punkt 6)

Arbetsgruppen:

Thomas Risan, Riksantikvarieämbetet (gick vid punkt 10)

Catrin Sandberg, Skogsstyrelsen

Inger Sandström, Skogsstyrelsen

Anneli Sundkvist, Riksantikvarieämbetet

Övriga

Cecilia Ulfhielm, Skogsstyrelsen
Alejandra Fuentes Caicedo, Enheten för utvärdering, Kulturmiljöavdelningen, 

Riksantikvarieämbetet (punkt 6)

Anmält förhinder:
Antonia Baumert, Riksantikvarieämbetet 

Olof Hermelin, Östergötlands Museum 

Alf Pedersen, Skogsstyrelsen
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DAGORDNING

1. Mötets öppnande,
Anneli Sundkvist är ordförande för mötet.

2. Sekreterare för mötet
Catrin Sandberg är sekreterare för mötet.

3. Fastställande av dagordningen
Övriga frågor: 12a – Info om seminariet ”Skogens industriella kulturarv” som hölls 

på Riksantikvarieämbetet i oktober.

4. Genomgång av minnesanteckningarna från föregående 
möte Minnesanteckningarna från referensgruppsmötet 2016-04-28 

lades till handlingarna.

5. Rapport från styrgruppsmötet 28 oktober
Minnesanteckningar från styrgruppsmötet 2016-10-28 hade skickats ut. Fokus på 

utvärderingen även där. Styrgruppen har beslutat att utvärderingen skall fokusera 

på processen (tillvägagångssätt och metodik) snarare än resultatet. Utvärdering 

görs av oberoende konsult som RAÄ betalar. Nästa möte i styrgruppen är 12 

december. Till dess ska utkastet till en beställning tas fram.

6. Fältseminariet 2016: kort rapport från detta
Årets tema var Kulturlandskapet i skogen - då, nu i framtiden.
Föreläsare: Eva Myrdal (blickade ut), Eva Svensson (torp), Anna Onsten Molander 

(länsstyrelsens arbete under branden), Anette Färjare (inventeringen av 

brandområdet), Cecilia Ulfhielm (framtiden för SoH) och Torsten Hökby (vision för 

kulturmiljöarbetet).

Första dagens exkursion gick till Sala silvergruva, där de som ville fick följa med 

ned i gruvan och titta på bland annat underjordiska sjön och gruvsviten.

Andra dagens exkursion gick till brandområdet. Där besöktes olika områden, där 

branden härjat olika mycket samt olika lämningar framförallt kolbottnar, 

kvartsbrott och stenålderslämningar.
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Anneli kommenterade att det var tydligt att seminariet var viktigt för de många 
inventerare som arbetar mycket ensamma och inte har ett kollegium att diskutera 
med.

7 Utvärdering av projektet – inriktning och diskussion
Alejandra tog anteckningar inför beställning av kommande utvärdering.

Utdrag ur diskussionen:
Är det intressant att se på hur arbetet gått till för att få fram vad som kan vara en 

hjälp på vägen i framtiden?

Processer: Olika samverkansformer och processer innan man blev mer enade 

nationellt. Att ha med den resan i utvärderingen är viktigt.

Ungefär 20 olika projekt som grundmaterialet kommer ifrån = otroligt skiftande 

material som skulle granskas på samma sätt. Gör att det kostat olika mycket, 

grundkompetensen som på vissa ställen fanns från början och på andra kom till 

efterhand. Viktigt att ta med en del av bakgrunden/historiken.

RAÄ/KMV sidan: Oklart om förutsägbarheten vad man får för pengarna. En del 

muser ser det som sitt samhällsuppdrag och andra som uppdrags taxa. Svårt att 

ställa kvalitetskrav och jämföra de olika resultaten. Kan man utvärdera hur 

projektet påverkas av att man får medel via olika anslag osv. Beställningen av 

projektet var egentligen väldigt tydlig och rak men den har utförts på väldigt 

många olika sätt, varför det är olika resultat på olika områden.

SKS styrningsfrågan: När man inte fullt ut äger resurserna har inte projektet 

kunnat styra verksamheten, d v s hur och när arbetet skall göras. Detta innebär att 

medlen ibland inte förbrukats. Distriktens anställda styr inte inventeringen över. Vi 

får pengar för att utföra en viss uppgift men förutom det styrs det inte mer.

Kompetensen varit ett stort bekymmer. För få i sektorn som har ”fullständiga 

rättigheter”.

Styrningen har varit komplicerad och förändrats under projekttiden. Först RAÄ och 

SKS som träffar överenskommelse. I början var KMV-medlen tydligt styrda från
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RAÄ, men detta har förändrats (i regleringsbreven). Detta gör att projektets 

struktur inte längre är densamma. Nu styr lst själva fördelningen av medel.

Kostnad per lämning är ett svårt mått eftersom grundmaterialet är skiftande. 

Yttäckande lämningar, avstånd, grundkvalitet mm påverkar. Vore bra om en 

gemensam timkostnad, rimlig låg nivå men som kanske slås ut nationellt. Rent 

projektledningsmässigt är det svårt att se hur arbetet går under året då resultatet 

kommer in i slutet av året.

Viktigt: styrningsfrågan, hur kan vi styra projektet tex internt på SKS. Ska man 

betala ut i förväg eller i efterskott (efter utfört arbete)? Det sistnämnda kan lösa en 

del av problemen med att projekt prioriteras ned. Länsstyrelserna gör så på vissa 

ställen, de betalar ju ut när projektet är gjort.

En utvärdering är bara vettig om den bidrar till framtid och för att förstå. 

Vad vill vi med utvärdering? Vad tar vi med oss?

Regionala arbetsgrupper skulle kunna vara en lösning, vore bra att ha ett krav på 

det, att de i sin tur varje månad eller liknande rapporterar till en nationell 

arbetsgrupp. Det skulle finnas uttalat att detta ingår i utförarens uppdrag.

Viktigast är framåtsyftningen och vad som var bra och vad som kan bli ännu 

bättre. Det rör sig förmodligen snarare om en kvalitativ än kvantitativ utvärdering, 

att fånga upp det som varit positivt för framtiden. Ska metodik och arbetssätt 

vara med?

8 Kort info om säsongen 2016
Inger informerade om läget per siste oktober: 6603 objekt har granskats, raderats 

och överförts till en kostnad av ca 3 070 000 = snittkostnad 465 kronor per objekt. I 

dessa objekt ryms inte de massresningar som gjorts t ex i Blekinge. De 

medräknade objekten är gjorda av de personer som har 

gransknings/registreringskompetens. En del omfördelningar av medel har gjorts så 

att medlen kommer upparbetas inom SKS.

KMV-medlen: Inga avvikelser har rapporterats.

9 Vad händer efter 2016? Information om läget och diskussion.
Cissi informerade att 4 miljoner är avsatta i SKS budget för 2017 till Västerbotten 

(500 000), Jämtland (500 000), Dalarna (300 000), Värmland (700 000), Örebro
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(300 000), Uppsala (500 000), Västra Götaland (500 000), Skåne (300 000) och 

Östergötland (400 000). Projektplan håller på att tas fram och skall presenteras 

för styrgrupp 2016-12-12. Projektplanen kommer sändas ut till referensgruppen 

för påseende.

I den nya projektbeskrivningen betonas på kompetens och redovisning. Delvis 

kommer en annorlunda prioritering ligga till grund för vilka områden som 

inventeras. En tänkbar prioritering kan vara att rikta inventeringen mot områden 

där skogen är gammal och snart ligger i avverkningsskede.

Kontakter krävs med lst för att se om de kan bidra med ytterligare medel. Det 

behövs en regional styrgrupp. Det är inte rimligt att den individuella 

kvalitetssäkraren/handläggaren på länet som ska jobba med den kontakten 

eftersom det handlar om att fördela medel. Lst jobbar med treåriga äskanden nu 

för tiden och de flesta har inte planerat in fortsatt SoH kvalitetssäkring. Det nya 

projektet behöver länsstyrelsekontakt med beslutsmandat. En ingång är att 

efterlysa en person med rätt kravprofil via kulturmiljöforum. Att ta reda på om 

SKS kan informera om nya SoH vid Kulturmiljöforum är också viktigt. Framtida 

samarbete med länen måste diskuteras. Samarbetet kan vara ett sätt att 

bibehålla en del av inventeringskompetensen vid lst. Regional regelbunden 

samverkan myndigheten emellan är positivt ur andra synvinklar tex för en 

effektivare tillsyn. SKS ta kontakt med Louise Schlyter (ordförande i 

Kulturmiljöforum) för att se om man kan få någon kontakt den vägen.

I projektplanen görs en budget fram till 2021 och hela projektet ska vara helt 

avslutat i mars 2022. Tilldelning har delvis utgått från var det finns kompetens och 

var det finns material. Det har även prioriterats en del län som har lite antal objekt 

kvar för att så att säga ”bli av med dem”.

Registrering under nästa år: delar av året kommer troligen gamla 

registreringsklienten att användas för att ersättas under året. Extra 

utbildningsinsatser görs för detta. Höstens registreringar kommer troligtvis ske i 

ett annat system. Viktigt att vi utförararna får reda på vilket system blir eftersom vi 

kommer byta utrustning.

Rensning och återrapportering till SKS är fortfarande delvis ett problem. Även 

detta borde formaliseras. Det skulle gynna alla.
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10 Rapport över 2016 års arbete och slutrapport
2016 års rapport kan eventuellt vara mindre och slutrapporten kan bli lite mer 

omfattande istället. De behöver skrivas delvis parallellt.

Slutrapport: Sammanställning av allt som skett såsom seminarier, vårmöten, 

gruppmöten och liknande. Andra saker att ta upp kan vara att sammanfatta hur 

problem som dykt upp har hanterats, förändringar under projektets gång och 

vad har vi åstadkommit. Slutrapporten är beräknad att vara klar till mars 2016. 

En del saker som tas upp i utvärderingen behöver kanske inte vara med i 

slutrapporten.

Kommentarer: borde inte utvärderingen vara en del av slutrapporten, kan vara 

svårt med tanke på när den kommer att göras?

Svar: slutrapport kan då inte skrivas förrän tredje kvartalet men årsrapporten 2016 

kan vara klar till mars 2017. I den skulle man då kunna göra någon snabb 

sammanställning av kvantitativa resultat från föregående år.

Utvärderaren (den externa) får ett uppdrag att utvärdera projektet medan 

slutrapporten mer är våra erfarenheter av projektet. Resultatet av projektet i 

slutrapporten och utvärderingen tar mer hand om själva processen.

Slutrapporten bör ta upp bra och dåliga effekter av projektet. Mer kvalitativa tankar 

kring resultat. Problem: hur löstes teknikstrul, vad fungerar, vad har vi uppnått i ny 

kunskap osv.

11 Nästa styrgruppsmöte (2016-12-12): punkter att ta upp?
Senarelägga färdigställande av slutrapporten så den skrivs i slutet av år 2017? 

Detta beror på vad styrgruppen vill med utvärderingen. Enligt projektplanen var det 

aldrig sagt att vi skulle ha en utvärdering utan en avslutande rapport. Vilken 

målgrupp är utvärderingen till för? Vilken mer specifik inriktning ska utvärderingen 

ha? Skall den utföras före eller efter slutrapporten?

Info om projektplanen från SKS inför 2017.

12 Övriga frågor
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a) Kort info om seminariet ”Skogens industriella kulturarv” som anordnades med medel från FoU. 

Forskningsaspekten togs upp i olika föreläsningar av olika forskare. På RAÄ planeras fortsättning i lite 

större skala nästa år, eventuellt i september. Denna konferens kan förhoppningsvis vara en mötespunkt för 

aktiva inom Skog och historia kvalitetssäkring 2017.

13 Nästa möte Två alternativ:

1) 2017-03-23 på RAÄ (Lilla sessionssalen)

2) 2017-04-27 på RAÄ (Lejonkulan)

14 Mötets avslutande
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