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Förord
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har undersökt hur kulturhistoriska värden är redovisade i 
ett urval skötselplaner, som upprättats mellan åren 1996 och 1998 inom ramen för 
informationskampanjen Markernas Mångfald. Kampanjen har drivits av Jordbruks
verket (SJV) i samarbete med Naturvårdsverket (NV), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), 
länsstyrelserna och RAÄ. Målsättningen med kampanjen har varit att bevara och 
förstärka odlingslandskapets natur- och kulturvärden.

Föreliggande rapport utgör såväl en beskrivning som en analys av de aktuella skötsel
planerna. Resultatet av utvärderingen är att det föreligger brister i redovisningen av de 
kulturhistoriska värdena. Skötselplanerna uppfyller därmed inte alla intressen och 
önskemål som har formulerats för denna verksamhet. För att göra det måste informa
tionen i skötselplanerna breddas. RAÄ framför rekommendationer för utveckling av 
skötselplanerna och förslag till framtida åtgärder för berörda myndigheter. Arbetet 
med utvärderingen och rapporten har utförts av Karin Äijä och Maria Adolfsson, 
Kulturmiljöavdelningen.
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Sammanfattning
Föreliggande rapport utgör en utvärdering av den rådgivning med skötsel- 
plan för gårdens natur- och kulturvärden som länsstyrelserna har erbjudit 
lantbrukarna. Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur gårdens 
kulturvärden framställs och hanteras i ett urval skötselplaner. Utvärdering
ens resultat har lett till att RAÄ i denna rapport även framlägger rekom
mendationer för utveckling av skötselplanerna och föreslår framtida åtgär
der för berörda myndigheter.

De 210 utvärderade skötselplanerna uppvisar stor variation inom lan
det, både till utformning och innehåll. De är däremot tämligen enhetliga 
inom respektive län. Planerna är ibland omfångsrika och fylliga till sitt 
innehåll, ibland mycket kortfattade. Individuell text såväl som återkom
mande standardtext finns i båda fallen, men i olika utsträckning. Även bi
fogat material såsom foton, kartor och utdrag ur litteratur växlar i omfatt
ning och typ. Lästips av skiftande karaktär, huvudsakligen med inriktning 
på naturvärden, förekommer i varierande grad. Dessa skillnader torde 
bland annat vara relaterade till länsstyrelsernas urval av skötselplaner för 
UID-utvärderingen (Utbildning, information och demonstrationsprojekt 
inom miljöprogrammet), författarnas preferenser avseende uppställning och 
utformning, antalet aktiva rådgivare samt olika rådgivares specialkom
petens och inriktning.

Det är inte möjligt att utifrån skötselplanerna få en överblick av en 
gårds samtliga kulturvärden och dess skötsel. Det framgår i stället tydligt 
att skötselplanen är upprättad för en person som har kännedom om gården 
och dess värden, d.v.s. brukaren och de aktiva på gården, vilket också över
ensstämmer med Jordbruksverkets uttalade syfte med detta slags individu
ella rådgivning.

Skötselplanerna behandlar endast delar av gårdens kulturvärden. Gene
rellt ingår till exempel sällan dess byggnader som ett kulturhistoriskt värde. 
Kulturvärdena redovisas i såväl löpande text som i tabellform. Exakt infor
mation, såsom landskapselementens mått och antal etc., finns i beslut om 
miljöstöd, men förekommer endast undantagsvis i skötselplanerna, där den 
typen av upplysning inte heller är möjlig att utläsa i kartmaterialet. Kultur
värdena redovisas huvudsakligen avskilt från naturvärdena. De kan vara 
redovisade genom utdrag ur allmän text eller presenterade som vackra in
slag i landskapet, medan beskrivningen av naturvärdena kan vara mycket 
omfattande och detaljrik. Redovisningen av kulturvärdena saknar i regel 
förankring i såväl den pågående som den historiska jordbruksdriften och 
sambandet mellan natur- och kulturvärden är svårt att uppfatta i skötsel
planerna. En tydlig motivering till skötseln av kulturvärdena saknas i fler
talet planer, liksom en övergripande planering för värdenas skötsel.

Skötselplanernas innehåll präglas av rådgivarens bakgrund, kompetens 
och intresseområde. Det är emellertid svårt att säga i vilken utsträckning 
också brukarens intressen har styrt innehållet.

Därmed torde det vara givet att skötselplanerna som tillkommit under 
perioden 1996-1998 inte generellt uppfyller alla de intressen och önskemål 
som har formulerats för denna verksamhet.

Utvärderingen av skötselplanerna visar att:
• SJV:s handledning har följts i varierande grad
• Redovisningen av kulturvärdena är ofta otydlig
• Kulturvärdenas lokala och regionala karaktärsdrag uppmärksammas

sporadiskt
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• En helhetsbild av gårdens kulturvärden saknas i regel
• En övergripande planering för kulturvärdenas hävd har i regel förbisetts
• En tydlig motivering till skötseln av kulturvärdena saknas oftast och 

sambandet mellan dessa värden och deras fortsatta hävd framgår sällan
• Exakt information om landskapselementens omfattning redovisas 

undantagsvis
• Kulturvärdena beskrivs ofta utan förankring i jordbruksdriften och dess 

traditioner
• Gårdens byggnader upptas sällan som ett kulturvärde
• Kvalitetsskillnader i redovisningen av kultur- respektive naturvärdena är 

vanliga
• Sambandet mellan natur- och kulturvärdena lyfts sällan fram

RAÄ:s rekommendationer för utveckling av skötselplanerna
• Skötselplanen bör disponeras tydligt - innehållsförteckning, inledning, 

målsättning, slutsats bör ingå
• Skötselplanerna bör spegla de för regionen karaktäristiska kulturdragen
• En helhetsbild av gårdens kulturvärden bör ges, d.v.s. omfattningen av 

gårdens samlade kulturvärden bör framgå och en övergripande beskriv
ning av dess skötsel bör ingå

• Sambandet mellan de kulturhistoriska elementen och den traditionella 
jordbrukshävden bör tydliggöras

• En tydlig överblick av den långsiktiga skötseln, t.ex. under en femårs
period, bör ingå

• En tydlig motivering till skötseln bör finnas
• Natur- och kulturvärden bör redovisas integrerade så att sambandet 

mellan dem framgår
• Bättre balans mellan natur- och kulturvärden bör eftersträvas och stan

darden på redovisningen av dessa värden bör vara densamma
• Tydligare markering av kulturelementen i kartmaterialet är önskvärd
• Historiska kartöverlägg bör användas i större utsträckning. För att un

derlätta detta bör de historiska kartorna göras tillgängliga i digital form 
på länsstyrelserna

• Hänvisningar till RAÄ:s faktablad och andra informativa skrifter bör 
göras i större omfattning

• Fler lästips med kulturhistorisk anknytning bör ges
• Texten bör vara individuell och standardtext bör inte förekomma annat 

än i undantagsfall, till exempel vid beskrivningen av kulturmiljöns regio
nala karaktär

• Skötselplanerna bör ge ett professionellt intryck

RAÄ:s förslag till framtida åtgärder för berörda myndigheter
• Ett samarbete mellan de centrala verken, RAÄ, SJV och NV, bör etable

ras vid framtagandet av en ny handledning för skötselplaner
• En ny handledning bör förtydliga hur kulturhistoriska värden skall be

skrivas och hanteras i skötselplanerna
• En ny logotyp för hela kompetensutvecklingsverksamheten bör ha en 

tydlig koppling till både natur- och kulturvärden
• Rådgivarens status bör höjas och långsiktiga förordnanden prioriteras
• Mer tid bör avsättas per skötselplan
• Krav bör ställas på en bred, såväl som fackmannamässig kompetens hos 

rådgivaren
• Kontinuerlig fortbildning på kulturmiljöområdet bör ges till rådgivarna
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• Den tvärfackliga kompetens som finns hos länsstyrelser och andra be
rörda myndigheter bör utnyttjas för att kunskapsunderlaget i skötsel
planerna skall kunna breddas. Därmed minimeras risken för att skötsel
planen får en alltför ensidig prägel.

Uppdraget

Syftet
Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur kulturhistoriska vär
den är redovisade i de skötselplaner, som upprättats inom ramen för infor
mationskampanjen Markernas Mångfald. Kampanjen drivs av Jordbruks
verket (SJV) i samarbete med Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket 
(NV), Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och länsstyrelserna.

Utvärderingens resultat har lett till att RAÄ i föreliggande rapport fram
lägger rekommendationer för utveckling av skötselplanerna och även före
slår framtida åtgärder för berörda myndigheter.

Bakgrunden
Skötselplanerna inom ramen för Markernas Mångfald har upprättats i sam
band med individuell rådgivning till lantbrukare mellan åren 1996 och 
1999. Målsättningen med kampanjen har varit att bevara och förstärka 
odlingslandskapets natur- och kulturvärden. ”Kampanjen ska leda till ett 
ökat intresse, motivation, kunskap och engagemang för dessa värden hos 
jordbrukare, markägare och anställda inom jordbruket” (SJV:s handled
ning). Den individuella rådgivningen har erbjudits kostnadsfritt till landets 
lantbrukare. Rådgivning som har tagit mer än en halv dag i anspråk har 
dokumenterats skriftligt i form av en skötselplan.

Verksamheten är till hälften finansierad med EU-medel och bedrivs inom 
ramen för det svenska miljöprogrammet för jordbruket. Enligt SJV uppgick 
kostnaderna för 1999 års individuella rådgivning med skötselplan till 
15 826 000 kronor. Drygt 2 600 brukare erhöll sådan rådgivning (SJV 
rapport 2000:12). Motsvarande siffror för verksamhetsåret 1998 var 
13 312 000 kronor och 2 600 brukare (SJV rapport 1999:14).

Materialet
Den aktuella utvärderingen omfattar 210 av de totalt omkring 13 400 
skötselplanerna, upprättade mellan 1996 och 1999 (SJV rapport 2000:7). 
Merparten av skötselplanerna i utvärderingen, d.v.s. 176 stycken har upp
rättats 1998. Av de återstående planerna är 17 daterade år 1997, 6 år 
1996, medan 6 saknar datum. Materialet utgörs av tio skötselplaner från 
respektive län. Urvalet har gjorts av varje enskild länsstyrelse genom slump
mässig dragning bland samtliga skötselplaner eller har styrts med avsikt att 
spegla olika rådgivare, vilket framgår av länsstyrelsernas följebrev.

I första hand har skötselplanernas textdel granskats. Kart- och bildmate
rial har inte alltid varit tillgängligt och har därför inte genomgående kunnat 
utvärderas. Antalet skötselplaner i denna utvärdering är litet, d.v.s. mindre 
än 2 % av det totala antalet upprättade skötselplaner, och kan inte betrak
tas som fullständigt representativt.

Skötselplanerna har genom SJV:s försorg ställts till RAÄ:s förfogande. 
Samma material ingår i SJV:s övergripande utvärdering av rådgivningen 
med skötselplaner (SJV rapport 2000:7).
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Metoden
Granskningen av hur kulturmiljövärden har redovisats i skötselplanerna 
har gjorts enligt följande:
• Genomgång av SJV:s handledning
• Genomläsning av samtliga 210 skötselplaner
• Skötselplanerna kartläggs med hjälp av en frågelista i mallform
• Länsvisa sammanställningar av resultaten
• Materialet sammanfattas i korta redogörelser för respektive län
• Skötselplanerna jämförs såväl inom som mellan länen
• Jämförelse av handledningen och skötselplanerna
• Genomgång av antalet rådgivare och deras organisatoriska hemmahö- 

righet, grad av samverkan med annan rådgivare etc.
• Sammanställning av föreliggande rapport

Markernas mångfald — att göra en skötselplan

Bakgrund och förutsättningar för utformningen av skötselplanerna
År 1995 tog SJV fram ett utkast till vägledning för skötselplanernas ut
formning och innehåll, där redovisningen av både natur- och kulturvärden 
ingår. Detta utkast reviderades 1996. Anvisningarna skulle underlätta för 
rådgivarna vid arbetet med skötselplanerna, utan krav på att de strikt be
hövde följas. Länen fick friheten att anpassa skötselplanerna allt efter be
hov och förutsättningar. År 1998 fick emellertid denna handledning status 
som bindande anvisning.

Skötselplanernas huvudsakliga målgrupp är brukaren och andra aktiva 
på gården. Skötselplanen skall kunna fungera som diskussionsunderlag vid 
återbesök på gården och den enskilde lantbrukaren skall med dess hjälp 
kunna följa upp vidtagna åtgärder under en flerårsperid. Skötselplanen 
skall även vara formulerad så att den kan användas som grund vid eventu
ellt upprättande av en ny plan. Den skall slutligen också vara utformad så 
att den kan bilda underlag för en oberoende uppföljning och utvärdering 
(SJV:s handledning).

Det påpekas uttryckligen i handledningen att det är brukarens intressen 
som står i fokus och att den individuella rådgivningen skall bygga på den
nes initiativ. Skötselplanen skall vara ett hjälpmedel för brukaren att avgöra 
vilken skötsel och vilka åtgärder som är lämpliga för att bevara och stärka 
gårdens natur- och kulturvärden.

Regional samordning påtalas och en uppmaning finns att ta fram en 
länsanpassad arbetsplan för den individuella rådgivningen.

Utarbetandet av en skötselplan omfattar tre delmoment: förarbetet, 
gårdsbesöket och sammanställningen av skötselplanen. Tillvägagångssättet 
beskrivs i SJV:s handledning.

Förarbetet utgörs av planeringen inför besöket på gården. Kontakt eta
bleras med brukaren och rådgivaren skaffar sig information om gården ge
nom länsstyrelsens kulturmiljöprogram, landskapsinventering, bevarande
program, historiskt kartmaterial m.m. Rådgivaren uppmanas att kontrol
lera om det finns fornlämningar, kulturspår och/eller kulturhistoriskt intres
santa byggnader inom fastigheten. Denne ombeds också att ta reda på in
formation om bygden till exempel via länets naturvårdsprogram, annat ma
terial som behandlar naturvärden och övrig landskapslitteratur. Rådgivaren 
uppmanas att ta med sig SJV:s informationsbroschyrer och annat lämpligt 
material inför gårdsbesöket.

Vid gårdsbesöket skaffar sig rådgivaren en överblick av gården genom
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en fältvandring, vanligtvis i sällskap med brukaren. Ofta förs även samtal 
och diskussioner med brukaren inomhus. Besöket får ta upp till fyra-sex 
timmar exklusive resor. Villkoren beträffande tiden har varierat under åren. 
Skötselplanerna har reviderats i de fall återbesök med omfattande uppfölj
ningsarbete har gjorts.

I avsnittet som behandlar gårdsbesöket i handledningen uppmanas råd
givaren att påpeka vad som är unikt eller speciellt för gården eller bygden. 
Tidigare i handledningen har emellertid betonats att det är viktigt att bru
karen får behålla initiativet under besöket. I handledningen angående 
gårdsbesöket uttrycks en förhoppning att brukaren skall ha tankar om den 
egna gårdens värden.

Skötselplanen skall inledningsvis gärna ha en kortfattad översikt över 
gården och dess odlingshistoria, nuvarande drift, de mest framträdande na
tur- och kulturvärdena. Därefter följer beskrivningen av de olika elementen, 
åtgärds- och skötselförslag i tabellform. Det betonas i SJV:s handledning att 
det är viktigt att skötselplanen belyser såväl natur- som kulturvärden. En
ligt instruktionerna skall förslag till skötsel och åtgärder ges objektvis.

Sist i instruktionshäftet ingår två bilagor, varav den ena består av en tre- 
sidig skötselplan, utformad enligt anvisningarna. Den andra bilagan är en 
fyrsidig artikel/anvisning hur man med en förenklad metod kan arbeta med 
historiska kartöverlägg, hämtad ur boken Ättebackar och ödegärden, skri
ven av Clas Toliin och utgiven av RAÄ.

Kommentar

Den befintliga handledningen följs inte i 
önskvärd utsträckning. Enligt SJV:s egen ut
värdering har man till exempel i endast ca 'h 
av de aktuella skötselplanerna följt anvisning
arna beträffande layout och i hälften av dem 
när det gäller uttalad målsättning med sköt
seln, vilket inte är ett tillfredsställande resul
tat. Att så få väljer att följa SJV:s handledning 
vid upprättandet av skötselplanerna kan tol
kas som att den inte fyller den förväntade 
funktionen. Trots brister i denna handledning 
är innehållet i de skötselplaner som följer 
dess anvisningar såväl mer informativt som 
lättillgängligt än i de planer som är upprät
tade efter annan modell.

I den befintliga handledningen är rådgiva
rens roll i förhållande till brukaren motsägel
sefull. Å ena sidan betonas vikten av brukar
ens initiativ, å andra uppmanas rådgivaren att 
påpeka vad som är unikt och speciellt för går
den eller bygden. Här finns således risk att 
brukarens kunskaper kan komma att ned
värderas, vilket även gäller den s.k. rådgiv- 
ningstrappan. Eftersom den individuella råd
givningen kommer till stånd på brukarens ini
tiativ är det underförstått att denne åtmins
tone i viss mån förutsätts vara medveten om 
gårdens värden.

Föreliggande utvärdering visar att det finns 
brister i redovisningen av de kulturhistoriska

värdena i de aktuella skötselplanerna, varför 
det är önskvärt att den befintliga handled
ningen omarbetas. En ny handledning bör 
förtydliga hur kulturhistoriska värden skall be
skrivas och behandlas i skötselplanerna. Den 
nya handledningen bör tas fram i samarbete 
mellan de tre berörda verken, RAÄ, SJV och 
NV. RAÄ har inför detta arbete redan påbörjat 
ett framtagande av ett underlag för hur 
kulturmiljövärden bättre kan hanteras och re
dovisas i skötselplaner.

Trots att handledningen innehåller en bi
laga som behandlar historiska kartöverlägg är 
det sällsynt med sådana i skötselplanerna. Ef
tersom informationen i och om det använda 
kartmaterialet i skötselplanerna uppvisar 
brister är emellertid en bilaga som behandlar 
allmän kartinformation att föredra. Hänvis
ning till RAÄ:s informationsbroschyrer och 
faktablad saknas i nuvarande handledning i 
den utsträckning de borde finnas. Slutligen 
bör en lista med allmänna lästips som be
handlar såväl kultur- som naturvärden ingå i 
en handledning för upprättandet av skötsel
planer.

I SJV:s handledning föreslås att en läns- 
anpassad arbetsplan för individuell rådgiv
ning tas fram. Det är ett bra förslag och en så
dan borde kunna utarbetas av länsstyrelsen 
inom respektive län.
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Rådgivare och rådgivande institutioner
De 210 skötselplanerna har upprättats av sammanlagt 94 namngivna rådgi
vare. I 14 skötselplaner saknas namnet på rådgivaren. I ett län har ingen 
rådgivare namngivits i de tio aktuella skötselplanerna. Rådgivarna har hu
vudsakligen varit kvinnor. De manliga rådgivarna är 29 till antalet.

Rådgivarnas bakgrund, kompetens och intresseområde har i hög grad 
påverkat skötselplanernas innehåll. En majoritet av de personer som är och 
har varit verksamma som rådgivare är utbildade biologer eller agronomer. 
Kulturhistoriskt utbildad personal inom denna verksamhet finns endast till 
viss del. Projektanställningar är vanliga, endast ett fåtal rådgivare har 
tillsvidareförordnanden.

Rådgivaren arbetar främst ensam. Endast sex av de 210 skötselplanerna 
har upprättats i samarbete mellan två personer. Antalet rådgivare per län 
varierar mellan två och nio. Tre rådgivare är vanligast, vilket är fallet i sju 
av länen. Ingen rådgivare har samtidigt fungerat i fler än ett län. De här ak
tuella rådgivarna kommer från olika institutioner enligt följande:
• Länsstyrelsen: Kulturmiljö-, Lantbruks- eller Miljöenheten
• Länsmuseet
• Hushållningssällskapet
• SLU, Sveriges Lantbruks Universitet
• LRF, Lantbrukarnas riksförbund
• Naturcentrum AB
• CALLUNA, Ekologiska kunskapsgruppen
• TREDUC AB, Trading-Education-Consulting
• Kommunkontoret
• Studiefrämjandet

Skötselplanerna
Utformning och karaktär
Skötselplanerna är tämligen enhetliga till såväl utformning som innehåll 
och bifogat material inom respektive län, medan skillnaderna mellan pla
nerna från olika län emellanåt kan vara stora. Skötselplaner har antingen 
formulerats enligt SJV:s anvisningar, upprättats efter egen modell eller som 
en kombination av båda.

Skötselplanernas omfång växlar. Den mest omfattande består av 21 si
dor, förutom bilagorna, och den minsta av drygt en sida, medan medelvär
det ligger på fem sidor (SJV rapport 2000:7).

Även standarden på skötselplanerna varierar. Redovisningen av de kul
turhistoriska värdena är skiftande och fokuserar i allmänhet på olika as
pekter av relativt få landskapselement. Vissa skötselplaner har snarast ka
raktären av en skoluppsats, medan andra ger en fyllig bild av både kultur- 
och naturvärden på en gård.

Rådgivningen skall vara individuell. Trots det förekommer allmänna 
standardiserade texter i så hög grad som närmare hälften (44 %) av de ak
tuella skötselplanerna, enligt SJV:s utvärdering, vilket kan tolkas som ett re
sultat av rådgivarens brist på kunskaper och/eller alltför stor tidspress.

Innehåll
Inledningsvis finns ofta en logotyp, varav den för Markernas Mångfald är 
vanligast. Även länens logotyp förekommer tämligen ofta. En kombination 
av logotypen för Markernas Mångfald och det egna länets logotyp eller 
hushållningssällskapet används också. Logotyper för länsmuseer och
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Naturcentrum AB finns i ett mindre antal skötselplaner. Ytterligare ett par 
logotyper uppträder i enstaka fall. På första sidan i skötselplanen kan även 
ett fotografi på den aktuella gården, en illustration av en växt eller liknande 
förekomma.

I den därpå följande texten kommer uppgifter om gården/företaget, som 
antingen ges i form av en liten redogörelse eller enbart med uppgifter om 
namn på brukaren och gården. Detta åtföljs av avsnitt som berättar om na
tur- och/eller kulturvärden på gården och i dess omgivning. Skötselplaner
nas textdel avslutas med en beskrivning av olika värden och skötselråd, i 
regel med kultur- och naturvärden separerade.

Beskrivningen av element och skötselråd förekommer i såväl löpande 
text som tabellform. Tabellerna har antingen två eller tre spalter. En tre- 
spaltig tabell kan till exempel vara uppdelad enligt följande rubriker: 
objektsbeskrivning och mål, åtgärds-Zskötselförslag och uppföljning/anteck
ningar. Den tvåspaltiga tabellen saknar i regel utrymmet för anteckningar 
och kommentarer. Innehållet i de skötselplaner som genomgående är upp
rättade i löptext skiljer sig inte nämnvärt från övriga skötselplaner.

Sättet på vilket skötselråden ges varierar. De föreslagna åtgärderna är till 
största del anpassade efter faktiska förhållanden och råden individuella. 
Skötselråden kan även innehålla en blandning av både individuell text och 
utdrag ur litteratur. Även skötselråd i form av enbart standardiserad text 
förekommer. Dessutom finns skötselplaner med både skötselråden och 
landskapselementen beskrivna genom utdrag ur allmän text, d.v.s. utan 
koppling till de för gården aktuella förhållandena.

I skötselplaner som innehåller utdrag ur litteratur finns ytterst sällan 
uppgifter om varifrån texten är hämtad. Sannolikt rör det sig ofta om ut
drag från SJV:s Skötselhandbok för gårdens natur- och kulturvärden 
(1998), men också från regionala kulturmiljöprogram.

Fotoillustrationer ingår i skötselplaner från tio län. Vanligast är en bild 
på mangårdsbyggnaden, men även bilder på olika landskapselement före
kommer. I några fall finns avbildningar på växter.

Bilagorna som ligger sist i planerna innehåller litteraturtips av varie
rande karaktär, av såväl regional som nationell art, främst med inriktning 
på naturvärden. Även när det gäller bilagda utdrag överväger material rö
rande naturvärden. RAÄ:s faktablad/broschyrer förekommer i skötsel
planer från tio län. Utdrag ur fornminnesregistret finns i skötselplaner från 
åtta län. Det kan emellertid vara vanligare än vad som framgår av de aktu
ella skötselplanerna, eftersom samtliga bilagor inte alltid har funnits till
gängliga och flertalet skötselplaner saknar en förteckning över bilagt mate
rial. Material som lämnats vid gårdsbesöket framgår inte av planerna.

Utdrag ur olika typer av kartor finns bilagda i skötselplanerna. Det 
framgår inte alltid vilket kartmaterial som används eftersom referens sak
nas, detsamma gäller information om kartans skala. Allt kartmaterial har 
inte varit komplett vid föreliggande utvärdering. Utdrag ur följande kartor 
har emellertid funnits tillgängliga i de aktuella skötselplanerna:
• Skifteskartor
• Häradskartor
• Ekonomiska kartbladet
• Rekognoseringskarta
• Ägomätningskarta - geometrisk karta
• Arealavmätningskarta
• SAM-98
• SGU-karta
• Gula kartan
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• Ortofotokarta
• Historiska kartöverlägg

Över vissa gårdar har fler än en skötselplan upprättats. Att en gård har 
fler än en skötselplan framgår inte alltid tydligt, inte heller anledningen där
till eller vilka värden/objekt som tidigare har uppmärksammats.

Skötselplanernas innehåll präglas av rådgivarens bakgrund, intresse och 
kompetens.

Kommentar
I skötselplaner med rikligt av allmän text "för
svinner" det väsentliga. Individuella råd för 
och beskrivningar av faktiska objekt bör där
för eftersträvas i skötselplanerna. När utdrag 
ur litteratur används bör det alltid framgå var
ifrån texten är hämtad. Detsamma gäller upp

gifter om kartmaterialet som har bilagts.
För att undvika ensidighet i skötselplaner

na borde samråd mellan rådgivarna vara ett 
krav, speciellt som de har olika bakgrund, in
tressen och kompetens.

Gården/företaget
Skötselplanerna är ett slags minnesanteckningar över rådgivarens besök på 
gården. De tar sitt avstamp i den diskussion som brukaren och rådgivaren 
hade vid detta tillfälle. Brukaren berättade för rådgivaren om sitt företag 
och bakgrunden till gårdens nuvarande utseende. Denna information är så
ledes huvudsakligen delgiven rådgivaren vid besökstillfället, vars förhands
information i regel har bestått av beslut om miljöstöd, litteratur-, arkiv- och 
inventeringsuppgifter samt kartmaterial rörande den aktuella gården/byg
den.

Ett avsnitt som presenterar gården/företaget ingår inte i samtliga skötsel
planer. I den mån ett sådant finns innehåller det individuella beskrivningar, 
som huvudsakligen är kortfattade och med varierande innehåll. Den vid 
gårdsbesöket erhållna informationen, som tas upp här, kan till exempel 
gälla uppgifter om familjen och dess storlek, gårdens läge, byggnadsår, typ 
av mark och odling, gårdens areal, brukad areal, djurslag och antal, företa
gets huvudinriktning, att det till exempel handlar om ekologisk odling samt 
ägoförhållanden.

I mindre än hälften av skötselplanerna ingår, enligt SJV:s utvärdering, in
formation om brukarens tidsresurser och/eller intresse att följa åtgärdsför- 
slagen, vilket vore önskvärt.

Kommentar
Ett avsnitt som presenterar gården/företaget 
borde finnas i varje skötselplan. Det är dess
utom önskvärt att detta avsnitt utökas för att 
göra det möjligt att få en tydlig bild av gården 
och dess samlade kulturvärde, vilket med ut
gångspunkt från dagens skötselplaner inte är 
möjligt. Att få en helhetsbild av en gård och 
dess värden är viktigt, eftersom de objekt 
som senare i planen tas upp i skötselsam

manhang endast utgör en del av gårdens 
samtliga värden. Dessutom redovisas natur- 
och kulturvärden i regel separerade. En hel
hetsbild av en gård gör att de i skötselplanen 
upptagna kulturvärdena kan sättas in i ett 
större sammanhang, kopplas ihop med sköt
seln, jordbruket, naturen och traditionen på 
gården, vilket är mycket betydelsefullt ur kul
turmiljösynpunkt.
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Den kulturhistoriska bakgrunden i redovisningen av bygdens/ 
gårdens natur- och kulturvärden
Av totalt 210 skötselplaner omfattar 140 ett avsnitt som behandlar går
dens/bygdens kulturhistoriska bakgrund. En förklaring till att förhållande
vis få skötselplaner innehåller detta avsnitt kan vara att den skötselplan 
som ingår i föreliggande utvärdering härrör från ett återbesök/uppföljning, 
vilket innebär att det finns en tidigare upprättad skötselplan över gården 
där en bakgrundsbeskrivning kan ingå. Huruvida fler än en skötselplan har 
upprättats över en gård framgår inte alltid.

Variationen är stor beträffande beskrivningarna av gårdens och bygdens 
kulturhistoriska värden. Dessa beskrivningar skiljer sig såväl till innehåll 
som omfattning. Ibland består de av någon enstaka rad, för att i andra fall 
vara upp till två-tre sidor långa, med en början i förhistorisk tid. De långa 
beskrivningarna kan vara uppdelade i flera olika avsnitt med skilda rubri
ker. Det är mycket troligt att deras innehåll och omfattning har ett sam
band med rådgivarens intresse och kompetens. Variationen kan även bero 
på att relevant källmaterial saknas eller är begränsat. En annan viktig fak
tor är den begränsade ekonomin och därmed den tid som står till förfo
gande för upprättandet av en skötselplan, vilket sannolikt inverkar negativt 
på kvaliteten. Den här delen av planen har huvudsakligen karaktären av en 
berättande text och är mera informell i sin uppläggning och presentation än 
övriga delar av skötselplanen.

I de skötselplaner som följer SJV:s anvisningar är beskrivningen av den 
kulturhistoriska bakgrunden uppdelad i två avsnitt, som behandlar bygdens 
respektive gårdens natur- och kulturvärden. Dessa avsnitt är ofta kortfatta
de med innehåll av gårdens och bygdens viktigaste data. I fem län har samt
liga skötselplaner den av SJV anvisade uppläggningen när det gäller den 
kulturhistoriska bakgrunden. I drygt hälften av länen har handledningen 
följts till viss del. I ytterligare några läns skötselplaner har den följts, men 
med den skillnaden att rubriken över detta avsnitt har förändrats något.

De områden som tas upp i beskrivningen av den kulturhistoriska bak
grunden i redovisningen av bygdens/gårdens natur- och kulturvärden är av 
varierande omfattning. Det kan röra sig om allt från den enskilda gården 
till bygden, socknen eller länet, men kan också handla om en natur-Zkultur- 
geografisk region.

Avsnitten som behandlar gårdens och bygdens kulturhistoriska bakgrund 
har i regel karaktären av en personlig beskrivning, men den kan också inne
hålla allmän text, hämtad ur till exempel ett regionalt kulturmiljöprogram, 
vilket i regel inte framgår eftersom litteraturhänvisning saknas. När det gäl
ler historik över ett större område, till exempel en socken, kan samma text 
förekomma i fler än en skötselplan, vilket inte behöver vara negativt.

Kommentar
Att skötselplanen innehåller ett avsnitt om också viktigt att lokala och regionala särdrag 
gårdens kulturhistoriska bakgrund är viktigt med koppling till odlingslandskapet alltid 
för att sätta in den aktuella gården i ett vidare framgår, 
sammanhang ("omvärldsanalys"). Det är
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Landskapselementen
Stor variation föreligger beträffande redovisningen av kulturhistoriska vär
den i skötselplanerna. Olika vikt har lagts på skilda aspekter av gårdarna 
inom olika delar av landet. Att Gotland är en fornlämningsrik ö framgår av 
skötselplanerna, liksom att ängslador i huvudsak är en norrländsk företeelse.

Det framgår tydligt att skötselplanerna är upprättade för en person som 
har kännedom om gården och dess värden, d.v.s. brukaren och de aktiva på 
gården, vilket överensstämmer med SJV:s tydliga syfte med detta slags indi
viduella rådgivning. Det är således inte möjligt att genom en skötselplan få 
en överblick av en gårds samtliga kulturvärden och dess skötsel. Skötsel
planerna belyser vanligen endast delar av gården. Generellt behandlas inte 
dess byggnader som ett kulturhistoriskt värde och tas sällan upp i skötsel
sammanhang. När byggnader ingår i skötselplanerna rör det sig huvudsak
ligen om sommarladugårdar, logar och ängslador. I ett fall handlar dock 
skötselplanen uteslutande om en gård och dess olika byggnader. Gårdarnas 
regionala särdrag, till exempel att det handlar om en typisk nordsvensk 
eller sydsvensk gårdstyp, en herrgård eller dylikt framgår sällan av skötsel
planerna. Råd till skötseln av trädgårdar, både frukt- och köksträdgårdar, 
har givits i några fall.

De fem vanligaste landskapselementen i de berörda skötselplanerna är i 
tur och ordning stenmur, öppet dike, odlingsröse, brukningsväg och åker
holme. Pilevall, pilerad och jordvall, gropvall saknas helt. Av skötselpla
nerna framgår inte alltid vilka element som ingår i beslut om miljöstöd, 
uppgifter som inte heller efterfrågas i handledningen. Variationen på de 
upptagna landskapselementen borde emellertid vara större än vad som 
framgår av de aktuella skötselplanerna.
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Fördelning av landskapselementen
1. Åker med flikig naturgiven form 11. Fägata med trägärdesgård 21. Bäck- eller åbrink, bäckravin
2. Ren mellan åkerskiften 12. Stenmur 22. Fornlämningslokaler
3. Öppet dike 13. Brukningsväg 23. Gärdesgård av trä
4. Allé 14. Hamlade träd 24. Bodar, kokhus, smedja, bastu etc
5. Pilevall, pilerad 15. Solitärträd 25. Dammar till kvarnar eller andra
6. Jordvall, gropvall 16. Läplantering förindustriella anläggningar
7. Åkerholme 17. Trärad, buskrad 26. Sommarladugårdar
8. Odlingsröse, stentipp 18. Märgelgrav, linsänke etc 27. Ängslador
9. Byggnadsgrund 19. Brunn, källa

10. Fägata med stenmur 20. Flässjor eller storhässjor
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Kulturhistoriska element saknas ofta i beskrivningar och skötselråd som be
rör ängs-, hag-, betes- eller andra gräsmarker. Det finns sannolikt oftast 
kulturelement i eller i anslutning till dessa marker, till exempel lador, bruk- 
ningsvägar, fornlämningar, fägator, gärdesgårdar, odlingsrösen eller dylikt.

Det finns skötselplaner i vilka det framgår av bakgrunden att det hand
lar om en gammal gård, som rimligtvis borde innehålla en stor del värde
fulla landskapselement och andra värden långt utöver de som finns med
tagna. Vanligen har ett urval gjorts av gårdens kulturhistoriska element och 
endast de objekt som besiktigades vid besökstillfället medtagits. Även num
rering av olika element indikerar ett urval. Vilken del av gården de i sköt
selplanerna upptagna värdena representerar framgår inte. I enstaka fall 
hänvisas till tidigare upprättade skötselplaner (uppföljning, återbesök).

Skötselplanerna skall belysa såväl kultur- som naturvärden, vilket inte 
alltid är fallet. I vissa skötselplaner dominerar naturvärden i områden med 
höga kända kulturvärden, medan andra planers värden domineras av kul
tur i områden med stora naturvärden. Exempel på detta kan vara när sköt
selplanen för en gammal gård med lång markanvändningshistoria uteslu
tande handlar om naturvärden eller när endast fornlämningar tas upp i en 
gårds skötselplan.

Kulturhistoriska värden anges sällan i mätbara termer i skötselplanerna. 
Exakt information om landskapselementen saknas således oftast, till exem
pel utelämnas genomgående uppgifter om längden på en stenmur eller anta
let träd i en allé. Därmed är det inte möjligt att få en klar uppfattning om 
hur stor arbetsinsats det kan komma att handla om, vilket är viktig infor
mation inför brukarens planering av det framtida skötselinsatserna. Till 
skillnad från kulturvärdena kan beskrivningarna av naturvärden vara 
mycket omfattande och detaljrika, till exempel nämns då växtarterna vid 
namn, inklusive den latinska benämningen. Detaljerad information om 
landskapselementen på en gård (läge, omfattning, typ etc.) kan däremot of
tast sökas i eventuellt beslut om miljöstöd.

Kulturhistoriska värden markeras inte heller i önskvärd utsträckning i 
bifogat kartmaterial. Enskilda landskapselement finns i ett fåtal skötsel
planer så tydligt inlagda, att deras omfattning och läge i terrängen och i 
förhållande till brukningscentrat framgår klart. Eftersom utseendet och om
fattningen av gårdens marker sällan framgår tydligt av vare sig text- eller 
kartmaterialet är det till exempel inte möjligt att säga vilka kulturvärden 
som oftast finns representerade i skötselplanerna, de som ligger nära går
dens brukningscentrum eller på mer perifera skiften.

Landskapselementens kulturhistoriska anknytning, d.v.s. deras bety
delse, bakgrund, uppkomst och relation till arbetet, jordbruket och traditio
nen på gården framgår inte tillfredsställande av skötselplanerna. Detsamma 
gäller relationen eller sambandet mellan kultur- och naturvärden, eftersom 
dessa värden och skötselråd i regel inte ges integrerat med varandra.

Kommentar
Det är ur många aspekter, som redan har be
rörts, av stor betydelse att kulturvärden 
knutna till alla förekommande markslag upp
märksammas och att skötselråden anpassas 
till det slags markanvändning, som är aktuell 
på till exempel det skifte där ett visst land
skapselement är beläget.

Det är viktigt att det klargörs tydligt huruvida 
det finns fler än en skötselplan över en gård

och vilka landskapselement som tidigare har 
uppmärksammats. Eftersom de i skötselpla
nen upptagna landskapselementen repre
senterar ett urval bör det framgå varför urva
let har gjorts och hur det har gått till, var på 
gården de upptagna elementen ligger etc.

Skötselråden för kultur- och naturvärdena 
bör ges integrerat, så att det viktiga samban
det mellan dem framgår.
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Avslutande kommentar
Skötselplanernas bristande innehåll beträffande kulturhistoriska värden, 
som i dagens läge inte uppfyller alla intressen och önskemål som har for
mulerats bör rättas till. För att göra det måste informationen i skötselpla
nerna breddas. Mer kulturhistorisk information behövs således, vilket i sin 
tur innebär att större krav måste ställas på rådgivarens kunskaper och 
kompetens beträffande dessa värden i odlingslandskapet.

Det har också framgått att det finns ett behov av ytterligare handledning 
när det gäller hur kulturhistoriska värden bör redovisas i skötselplanerna. 
Landskapselement borde ingå i större utsträckning än de gör i de aktuella 
planerna, dessutom borde variationen av olika typer av element vara större 
än den är. Det är en fördel om uppgifter om till exempel storlek och omfatt
ning finns för de olika värdena och att de är tydligt markerade i namngivet 
kartmaterial. Det är viktigt att lokala och regionala karaktärsdrag upp
märksammas.

Kultur- och naturvärden bör beskrivas och rådges integrerat för att sam
bandet mellan dem inte skall gå förlorat, dessutom bör kopplingen till jord- 
bruksverksamheten framgå. Det är önskvärt att framtida skötselplaner 
innehåller en övergripande beskrivning av en gårds samlade kulturvärden. 
Dessutom bör motiveringen till skötseln av kulturvärdena förtydligas. Sköt
selplanen bör slutligen innehålla en övergripande planering av kommande 
skötselarbete, till exempel under en femårsperiod.

Referenser
Utbildning, information och demonstrationsprojekt inom miljöprogram

met. Verksamhetsåret 1998. SJV rapport 1999:14.
Utvärdering av rådgivning med skötselplan för gårdens natur-och kultur

värden. SJV rapport 2000:7.
Utbildning, information och demonstrationsprojekt inom miljöprogram

met. Verksamhetsåret 1999. SJV rapport 2000:12.
Att göra en skötselplan för gårdens natur- och kulturvärden i odlingsland

skapet. Mall för arbetsgång. SJV:s handledning.
Skötselplanerna

16 Vad säger skötselplanen om kulturvärden på gården?





ap
OT) Riksantikvarieämbetets förlag

ISBN 91-7209-202-5


