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Kommentarer och reflektioner

• En diskussion måste ständigt hållas levande om innebörden av begrepp som ”att bevara” och ”att 
bruka” kulturarvet liksom hur begrepp som ”utveckling” och ”tillväxt” kan uttolkas mot bakgrund av 
ett kulturarvsperspektiv, det traditionella antikvariska grunduppdraget och delvis nya arbetssätt för sektorn.

Var finns balanspunkten mellan bevarande - berikande - brukande? Vi måste vara tydliga.
Fatta tydliga beslut, vara tydliga i våra utgångspunkter. Vi har varit dåliga på att motivera våra beslut.

Vi måste utveckla vad vi menar med tillväxt. Och vi måste kunna ge kulturen och 
kulturarvet ett egenvärde i en sådan diskussion.

Vi köper oss ett berättigande genom att ta till oss all nya begrepp. Vårt vokabulär har ändrats 
men vet vi hur vi använder begreppen? Vad betyder de nya begreppen för kulturarvet?

• Kulturmiljösektorn består av en mångfald aktörer som var och en har en specifik roll och därmed olika 
förutsättningar att arbeta med kulturarvet i skilda tvärsektoriella sammanhang.

• Samarbetet mellan länsstyrelser, länsmuseer och kulturmiljövården inom kommunerna är viktigt. De olika 
delarna kompletterar varandra och styrkan i att vara bra på olika saker skall poängteras.

Vad är "sektorn" egentligen? Måste den omdefinieras? Kulturarvet är det som förenar oss.

"Sektorn" har olika roller, olika ingångar. Det är en tillgång att vi har 
olika roller men det kräver en samsyn.

• Ett tvärsektoriellt arbetssätt kräver att kulturmiljövårdens olika aktörer omfattas av en övergripande samsyn 
och tydligt formulerade mål samtidigt som roller och ansvar är tydlig för alla parter.

Vad är vår självbild? Hur är det med självförtroendet? Hur vill vi att omgivningen ska uppfatta oss?

• Det svenska miljö- och landsbygdsprogrammet (EBU) är ett viktigt instrument för att bevara och hävda 
landsbygdens kulturarv liksom för att uppnå miljömålen. Det är viktigt att den regionala kulturmiljövården 
finns med i LBU-arbetet.

Är det bra att verka genom andra, att förankra och samverka? Naturvården har polariserat men 
också nått framgång.
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Processmedvetenheten och kunskapen om programarbete behöver öka inom sektorn. Avgörande för resultaten 
är att kunna påverka processen vid rätt ögonblick.

Vi kan bli en drivande kraft genom att vara professionella och ha en god självkänsla. Men vi behöver en 
övergripande strategi som är gemensam.

Är det kulturmiljövårdens uppgift att driva utveckling? En antikvarisk uppgift är att iaktta.

Risken finns att vi köper acceptans och erkännande genom att delta. Men är utveckla 
alltid att förändra? Hur stämmer detta med vårt antikvariska grunduppdrag?

Vad är framgång i ett längre perspektiv?

Stora förändringar i samhället sker oss förutan. Men då måste vi agera för att ta till vara 
kulturarvet, bevara och rätt bruka det som andra lämnat efter sig.

Det är otänkbart att vara passiv på ett museum. Vi måste ta ställning till samhällsfrågorna.

Skapa nätverk! Ta vara på driftiga och engagerade personer! Fånga initiativ, tveka inte för länge!

Kulturarvet som regional utvecklingsresurs 5



Ett halvt år efter konferensen

Omställningen till ett hållbart samhälle är en process 
som ger nya möjligheter och utmaningar för kultur
miljövården, men som också kräver nya strategier och 
ibland ändrade arbetssätt. Kulturmiljöfrågorna får allt 
större tyngd inom det tvärsektoriella arbetet. Miljömål- 
sarbetet har markerat hänsyn till kulturarvet som en del 
av miljöpolitiken och förtydligat andra sektorers ansvar 
för kulturmiljön.

I dag finns en relativt väl utvecklad förståelse för 
kulturens och kulturrelaterade verksamheters betydelse 
för regioners attraktivitet och konkurrenskraft. Detta 
är ännu inte lika tydligt vad gäller kulturmiljö och 
kulturarv. Vi är övertygade om att vi kan nå längre.

Hur flyttar kulturmiljövården fram sina positioner i 
arbetet med hållbar regional utveckling? Vad är kultur
miljösektorns strategi och hur ska den utvecklas? Hur 
kan vi på ett bättre sätt följa upp kulturarvets betydelse 
för regional utveckling?

Dessa och flera andra frågor med koppling till kul
turarvets betydelse för regional utveckling dryftades 
under två dagar i mars 2001 på arbetskonferensen Kul
turarvet som regional utvecklingsresurs - om kultur
miljövårdens strategier för ett hållbart samhälle. Syftet 
med konferensen var att diskutera kulturmiljösektorns 
strategier i arbetet med att stärka kulturarvets och 
kulturmiljöns ställning i den regionala utvecklingen. 
Intressanta diskussioner uppstod, reflektioner gjordes 
och förslag till framtida arbetssätt lades fram. Inläggen 
och diskussionerna refereras i denna rapport.

Aktualiteten i konferensens frågor och diskussioner 
består. I september 2001 presenterades två proposi
tioner av stort intresse för kulturmiljösektorn; En 
politik för tillväxt och livskraft i hela landet (prop. 
2001/02:4) samt Regional samverkan och statlig läns
förvaltning (prop. 2001/02:7). Propositionerna öppnar 
nya möjligheter för kulturarvssektorn att kliva framåt 
i det utvecklingsinriktade arbetet. Utmaningarna ser ut 
att växa.

Regeringen föreslår en ny regional utvecklingspolitik 
med ökade förutsättningar för tillväxt och livskraft. I 
propositionen framhålls bl.a. betydelsen av en samman
hållen poltik för hållbar regional utveckling och varje 
sektors ansvar för att alla delar av landet utvecklas. 
Tydligare krav kommer att ställas på medverkan från 
flera statliga sektorer bl.a. närings-, arbetsmarknads, 
utbildnings- och kulturpolitiken.

Det råder således ingen tvekan om att kultursektorn 
är en av de givna aktörerna i genomförandet av den nya 
regionala utvecklingspolitiken. Kulturpolitiken nämns 
som ett politikområde vars investeringar och insatser 
har en stor betydelse för den regionala utvecklingen. 
Kulturen presenteras som en viktig faktor för att skapa 
dynamiska och stimulerande miljöer som drar till sig 
företag och entreprenörer.

Regionala tillväxtprogram utpekas som ett huvudin
strument för genomförandet av den regionala utveck
lingspolitiken. Ansvaret för att utarbeta dessa avses 
föras över från länsstyrelserna till kommunala samver- 
kansorgan i den mån de inrättas i länen. Vad detta 
innebär för kulturmiljösektorns arbetsformer behöver 
analyseras. Säkert är att betydelsen av länsmuseernas 
aktiva medverkan i tillväxtarbetet ökar. Betydelsen av 
en god samverkan mellan länsstyrelse, länsmuseum och 
RAÄ kommer också att öka. Projektet Agenda kultur
arv, som kommer att drivas under de närmaste åren, 
utgör en bra plattform för samverkan.

Förutsättningarna och metoderna för att varsamt 
bruka kulturarvet behöver kontinuerligt diskuteras, 
analyseras och utvärderas. En utmaning för sektorn 
ligger i att identifiera vad "kulturmiljötillväxt” är. I 
detta utvecklingsinriktade arbete, som pågår såväl i 
samtliga län som inom flera universitet och på central 
nivå, spelar arenor för reflektion och erfarenhetsutbyte 
en viktig roll. Årets konferens utgjorde en arena för 
en sektorsintern diskussion. RAÄ avser att följa upp 
och driva vidare de påbörjade diskussionerna och vi ser 
framemot nya inspirerande möten under 2002.

Stockholm i november 2001
Sven Göthe, avdelningschef, Kulturmiljöavdelningen
Konferensens värd och diskussionsledare
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Regional näringspolitik och tillväxtavtal.
Presentation av resultaten i första årets 
utvärdering av tillväxtavtalen.
Anders Sjöberg, projektledare, Näringsdepartementet

Förutsättningarna för regional utveckling har föränd
rats. Paradoxalt är att den lokala och regionala nivåns 
betydelse ökar i takt med globaliseringen. Regional 
näringspolitik har blivit ett sätt att möta omvärlds- 
förändringar. Regionala tillväxtavtal bör således ses i 
ett vidare sammanhang.

Den utvärdering av de regionala tillväxtavtalen som 
gjorts efter första året bygger på ca. 900 enkätsvar från 
partnerskap. Genom att ta till vara det grundliga arbete 
som skett i länen kan utvärderingen ses som ett steg i 
en lärande process.
I utvärderingen har bl.a. följande kartlagts:
• Insatser under planeringsfasen, tid, resurser m.m.
• Genomförandet
• Kvalitativa resultat
• Trender och tendenser

Under planeringsfasen har mest tid för arbetet med 
tillväxtavtalen lagts ned i Skåne, minst i Kalmar och 
Uppsala. En genomsnittlig arbetsinsats har varit 2-3 
timmar i veckan, hos den offentliga sektorns parter 
något mer.

Av utredningen framgår att 2,5 miljarder kronor 
koordineras via regionala tillväxtavtal. Av dessa medel 
är 49% statliga. Insatsområdena Livsmiljö och lokal 
utveckling samt Kultur- och besöksnäring omfattar 
ca. 7% av totalbudgeten. De största resurserna satsas 
på insatsområdena Företagsutveckling och Entreprenör
skap. Totalt har medel tilldelats till 1 624 projekt.

Analysen av enkätsvaren har resulterat i följande slutsatser:
• Tillväxtavtalen har lett till ökad samordning av 

resurser för regional tillväxt.
• Tillväxtavtalen har medverkat till att ”en dörr in” 

lösningar har utvecklats i vissa län.
• Statens roll som medfinansiär uppfattas som otydlig.
• Tillväxtavtalens värde som instrument för regionala 

förhandlingar anses vara begränsad.

Genom att mötas skapas tillit mellan olika parter. Detta 
ökar det sociala kapitalet som i sin tur ger positiva 
effekter för ekonomisk utveckling.
• Förtroende för företagen och länsstyrelsen har ökat 

medan den har minskat för landsting och kommun.
• Företagens förtroende för NUTEK har minskat.

Sammanfattningsvis kan konstateras att:
• Redan tidigare etablerade aktörer har stärkt banden 

mellan sig och utvidgat sina kontaktnät.
• Samordnarna åtnjuter stärkt förtroende genom sitt

arbete med tillväxtavtalen.
• Näringslivets engagemang har ökat - oklart om 

dialogen mellan offentligt och privat har utvecklats.
• Samordnarna, statliga aktörer och landsting anser 

att tillväxtavtalet tillfört ett mervärde. Företagare 
är kritiska.

För vidareutveckling av processen föreslås bl.a. föl
jande:
• Kluster och innovationssystem bör utvecklas vidare. 

För att öka samarbetet och öka företagens interna
tionella konkurrensförmåga är det viktigt att förstå 
hur företagen hänger i ihop i en region, de måste ses 
som ett system.

• Det nationella och lokala perspektivet bör utvecklas. 
Även samarbetet mellan den regionala nivån och den 
kommunala nivån bör fördjupas.

Kultur för regional utveckling
Per-Magnus Nilsson, departementsråd, Kulturdepartementet

Ny inriktning på miljöpolitiken ger nya möjligheter. 
Genom miljömålen har kulturmiljöaspekten blivit 
tydligare knuten till miljöpolitiken. Vi håller på att 
flytta fram våra positioner. Men nya strategier behöver 
utvecklas. T.ex. sektorssamverkan, vad står det för i 
praktiken?

Det är angeläget att landsbygdsprogrammet får en 
god start. Med det nya programmet har förutsäg
barheten i stödet för värdefulla kuturmiljöer ökat. 
Miljöstöden innebär god hushållning med kultur
miljövårdens resurser och bör därför vara av stort 
intresse för sektorn. Det är viktigt att kulturmiljövården 
även engagerar sig i hanteringen av betes- och slåtter- 
marksstödet vid sidan av natur- och kulturmiljöstödet.

I arbetet med regionala tillväxtavtal har rollfördel
ningen varit knepig, särskilt där regionförsöken pågått. 
Länsstyrelsen och självstyrelseorganen måste samordna 
sig för att kunna arbeta framgångsrikt. Kulturbegreppet 
behöver utvidgas, det är viktigt att se kulturen brett 
i tillväxtavtalen och den regionala utvecklingen. Den 
regionala kulturella identiteten är betydelsefull.

Kulturdepartementet har arbetat aktivt med att 
understryka kulturens roll i regional utveckling. 
Satsningar på kultur innebär förstärkningar på infra
struktur. Kreativitet, attraktivitet och identitet hänger 
ihop med utveckling. När det gäller forskning kring 
dessa frågor finns det brister. Forskning bedrivs men 
den är splittrad.

Inom EU ska kulturen beaktas inom andra politik
områden. Men även här finns vissa problem. EU saknar 
vardagsperspektiv när det gäller kultur. Kultur är ofta lika 
med finkultur och omfattar inte kulturarvet i vid mening.
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I arbetet med regionala tillväxtavtal spökar sektori- 
seringen. Detta speglar också den kommande regional
politiska propositionen. För närvarande saknas en 
genomarbetat kulturstrategi vilket försvagar kultur
miljösektorn. Även synen på kulturens betydelse är 
oklar.

En svaghet i arbetet med regionala tillväxtavtal är 
också att det saknas forskning och att det finns prob
lem med att överblicka befintliga forskningsresultat. 
Överhuvudtaget är det svårt att mäta resultat inom 
kulturmiljövårdens område. Det är viktigt att kunna 
argumentera för kulturmiljövårdsanslaget. Uppföljning 
och utvärdering av anslaget är därför av stor betydelse.

De centrala aktörerna har inte varit tillräckligt 
aktiva vad gäller arbetet med tillväxtavtalen. De region
ala kulturaktörerna har i sin tur haft svårt att komma 
in i arbetet. Vidare har samordningen av kultursatsnin
gar över länsgränserna varit dålig. Då landstinget ans
varar för kulturen i regionerna är det viktigt med en 
fungerande kulturmiljövård inom länsstyrelsen.

Vilken är kulturmiljövårdens strategi i det region
alpolitiska arbetet? Detta är en mycket aktuell fråga 
att diskutera inför den kommande regionalapolitiska 
propositionen.

Kulturarv, regional tillväxt och näringslivsutveckling
Kurt Ekelund, avdelningschef, Regional näringslivsutveckling, NUTEK

NUTEK:s syn på kulturarvet är näringspolitiskt. 
NUTEK:s allmänna syn på kulturens roll inom regional 
tillväxt och näringslivsutveckling är traditionell enligt 
följande:
• Kulturen har ett självständigt värde.
• Kulturen är en del av regional utveckling på temat 

kulturell identitet.

Faktorer som har betydelse för regional utveckling är 
bl.a. produktivitet, konsumtion och lokalisering. Sam
bandet mellan kulturarv och näringslivsutveckling är 
svagt.

Kulturarvet är litet uppmärksammat t.ex. i utred
ningen Regioner på väg mot 2015. Ett indirekt sam
band finns genom turismen. Kulturarvet kan vara en 
lokaliseringsfaktor genom att den påverkar attraktions
kraften.

ESDP - Det regionala utvecklingsperspektivet inom 
Europeiska unionen är ett kraftfullt dokument. ESDP 
syftar till en balanserad och långsiktigt hållbar territo
riell utveckling. Balans ska råda mellan ekonomiska, 
sociala och ekologiska aspekter. Utjämning, utveckling 
och bevarande skall knytas samman. Vidare syftar 
ESDP till att öka balansen mellan stad och land. Till
gången till infrastruktur framhålls.

Vad gäller strukturfonderna är additionaliteten ett 
grundkrav. I Strukturfondsdokumenten stressas syssel- 
sättningsmomentet oerhört i jakt på ytterligare miljoner. 
Graden av nytänkande är relativt låg. Kulturarvets 
dynamiska dimension har ännu inte fått genomslag i 
strukturfonderna. Även näringslivsaspekten är svag.

NUTEK:s principiella syn på de regionala tillväxt
avtalen är att de är i särklass det viktigaste instrumentet 
för utövandet av regional näringspolitik. Särskilt har de 
regionala tillväxtavtalen betydelse för dynamiska före- 
tagsmöten.

Tillväxtavtalens princip är treenighet som består av: 
företag, system för samarbete samt omgivning.

Företag
Bidrag
Entreprenörskap
Kompetens
Produktivitet

Organisation

System
Samarbete
Företagsnätverk

Rörlighet

Kvalitet

Omgivning
Infrastuktur
Utbildning
Kultur
Socialt kapital 

FoU

Om man förmår medverka i samspel kan man dra nytta 
av den regionala näringslivsutvecklingen. Man bestäm
mer sig för något som ska genomföras tillsammans. 
Detta är klusterpolitik och innovationssystem i praktisk 
tillämpning.

Skall man betrakta kulturarvet som en del i en 
regional framtid så måste man sluta se strukturfonderna 
och de regionala tillväxtavtalen som lämpliga finansier
ingskällor. Istället måste man se sig som en del i ett 
regionalt sammanhang med tillväxten i centrum. Kul
turmiljösektorn måste ställa sig frågan vad är tillväxt
aspekten utifrån kulturmiljösektorns sätt att se. Viktigt 
är också att fundera på hur man kan mäta framgång 
tillsammans med andra sektorer.

Ett exempel på efterfrågat arbetet vad gäller näring
slivsutveckling och tillväxt är industriminnen där kul- 
turmiljösektorn skulle kunna visa på hur industri
minnena hänger ihop med den moderna produktionen 
och därigenom visa på den gemensamma nyttan. Möjli
gen skulle miljökraven inom produktion och transport 
kunna utvecklas mot ett motsvarande kulturarvskrav.

Rubba inte på sektorns professionalism! Och 
bekanta er gärna med Teknisk framsyn!
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LBU-programmet 2000-2006
- dess bakgrund, framväxt och relevans för 
kulturarvet och kulturmiljövården
Roland Sten, stf chef för Landsbygdsavdelningen, Jordbruksverket

Den nya gemensamma jordbrukspolitiken skall vara 
konkurrenskraftig, hållbar och kvalitetsinriktad.
Målet är att säkerställa att jordbruket kan bibehållas 
på lång sikt mitt i en levande landsbygd. Politiken tar 
sikte på jordbruksproducenterna samt på den övriga 
landsbygdsbefolkningen, konsumenterna och samhället 
som helhet. Det innebär bl.a. lägre institutionella priser, 
inkomststöd, ökad marknadsinriktning, miljöskydd och 
djurskydd, obligatoriska miljöåtgärder och en ny ram 
för landsbygdens utveckling.

LBU-programmet är politikens "andra pelare" och 
skall bygga på en övergripande, integrerad strategi 
för landsbygdens utveckling.
Målet är att skapa en starkare jordbruks- och skogs
sektor, att förbättra landsbygdsområdenas konkurrens
kraft och att bevara miljön och det europeiska natur- 
och kulturarvet på landsbygden. LBU-programmet 
innebär ett multifunktioneilt synsätt på jordbruket
- sektorn har flera roller vid sidan av jordbruksproduk
tionen. Jordbruket tillhandahåller olika former av tjän
ster. Programmet innebär även att synen på landsbyg
dens ekonomi är multisektoriell och integrerad då den 
t.ex. förväntas skapa nya jobb och bevara och utveckla 
kulturarvet.

CAP
Den gemensamma jordbrukspolitiken. CAP omfattar 
totalt 15 länder och budgeten för åren 2000-2006 
uppgår till 297, 74 miljarder euro. Per år innebär det 
42,5 miljarder euro, vilket motsvarar 19% av den sven
ska BNP:n. Av den totala CAP-budgeten omfattar LBU- 
programmet 30,37 miljarder euro under ovannämnda 
period. Totalt anslås ca 16 miljarder kronor för det 
svenska programmet under 2000-2006 plus ca 500 mil
jarder kronor nationellt utanför ramen.

Åtgärder inom LBU-programmet med

särskild anknytning till kulturarv och kulturmiljövård:
Förklaring: H = horisontellt, V = utanför mål 1
• Värdefulla natur- och kulturmiljöer, 190 mkr H
• Värdefulla natur- och kulturmiljöer i 

renskötselområdet, 4mkr H
• Byutveckling och bevarande av kulturarvet på 

landsbygden, 4 mkr V

Ytterligare åtgärder inom LBU-programmet med anknytning 
till kulturarv och kulturmiljövård:
• Betesmarker och slåtterängar, 700 mkr, H
• Restaurering av betesmarker, 12 mkr, V

• Kompetensutveckling, 15 mkr, V
• Utrotningshotade husdj ursrasen, 3 mkr, H

LBU - landsbygdsprogram för en hållbar utveckling.
I det svenska programmet finns två insatsområden:
• Ett ekologiskt hållbart jordbruk: resursbevarande, 

miljöanpassat och etiskt godtagbart. Ca 14 500 mkr.
• Ett ekonomiskt och socialt hållbart jordbruk: 

produktion av hög kvalitet till rimliga priser, bidra 
till uthållig tillväxt, regional balans, landsbygds
utveckling och ökad sysselsättning. Ca 1 300 mkr.

LBU-programmet innehåller tre delprogram för stöd 
till miljövänligt jordbruk som handlar om kollektiva 
nyttigheter, öppet och varierat odlingslandskap samt 
miljöanpassat jordbruk.

Delprogram I, dvs. kollektiva nyttigheter.
Syftar till ett bevarande av biologisk mångfald och 
kulturmiljö värden i odlingslandskapet. Delprogrammet 
består av fyra åtgärder:
• Betesmarker och slåtterängar (grund- och 

tilläggsersättning)
• Värdefulla kultur- och naturmiljöer 

(landskapselement i 3 grupper)
• Kultur- och naturmiljöer i renskötselområdet
• Utrotningshotade husdjursraser 
Total budget: 5 600 mkr.

Artikel 33 innehåller sex olika åtgärder som skall främja 
anpassning och utveckling av landsbygden:
• Marknadsföring av kvalitetsprodukter från 

jordbruket.
• Byutveckling samt skydd och bevarande av 

kulturarvet på landsbygden.
• Diversifiering av verksamhet inom och med 

anknytning till jordbruket, i syfte att skapa 
alternativa verksamheter eller kompletterande 
inkomster.

• Utveckling och förbättring av infrastruktur som 
har samband med lantbrukets utveckling.

• Främjande av turism och småföretagande.
• Anläggning av våtmarker samt restaurering av 

ängsmarker och betesmarker enligt Jordbruksverkets 
föreskrifter, djurskyddsåtgärder.

Kulturmiljöåtgärder inom ramen för Mål 1,
Södra skogslänsregionen:
• Utveckling av jord- och skogsbruk, landsbygds

utveckling. Delåtgärd byutveckling samt bevarande 
av kulturarvet - koppling till besöksnäringen.
Totalt 200 mkr, från EU 110 mkr.

• Utveckling av livsmiljö samt infrastruktur.
Delåtgärd kultur och miljö; dokumentering, 
forskning, bevarande, restaurering, utveckling och
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informationsspridning om natur, kultur och 
arkitektur. Totalt 320 mkr, från EU 170 mkr.

• Samisk landsbygds- och kulturutveckling.
Totalt 14 mkr, från EU 9 mkr.

Kulturmiljöåtgärder inom ramen för Mål 1, Norra Norrland:
• Landsbygdens utveckling. Delåtgärd natur- och 

kulturmiljö, byutveckling samt bevarande av 
kulturarvet. Totalt 160 mkr, från EU 90 mkr.

• Natur, kultur och livsmiljö. Delåtgärd utveckling 
och bevarande av kulturattraktioner och genuina 
natur- och kulturmiljöer. Totalt 280 mkr, från 
EU 150 mkr.

• Samisk landsbygds- och kulturutveckling. Totalt 
35 mkr, från EU 21 mkr.

Ett länsmuseum och regional utveckling
Maria Malmlöf, landsantikvarie, Kalmar länsmuseum 

Projekt landsguld
Projektet Ölandsguld har under tre omgångar fått med- 
finansiering från Mål 5b. Totalt har projektet omfattat 
4 912 000 kronor och den egna insatsen har bestått av 
957 000 kronor.

Projektets syfte är att med den romerska järnåldern och 
handelsvägarna som utgångspunkt
• öka intresset för miljöerna i landskapet
• utveckla kvalitetsturism
• locka fler besökare till Öland och förlänga 

turistsäsongen
• öka kompetensen hos turistpersonal
• öka kunskapen bland ölänningarna om sin historia
• stärka banden kring Östersjön.

Öland är Sveriges tredje största turistområde, med 
1,5 miljoner besökare under säsongen. Projektet är ett 
samarbete mellan ölandskommunerna, Ölandsturism, 
hembygdsrörelsen, Regionen, länsstyrelsen och restau
rangnäringen.

Konkret har projektet utmynnat i en vandringsut
ställning som kommer att gå på turné 2002, en studi- 
eguidebok med karta där 45 besöksmål finns beskrivna. 
Alla lärare i Borgholms kommun har utbildats utifrån 
studieguideboken. Studieguideboken kommer att spri
das till olika studieförbund i hela landet och studiecirk
lar skall avslutas med en studieresa till Öland.

Problem med att jobba med strukturfondsmedel:
• Hitta medfinansiärer
• Väntan på ett nytt strukturfondsprogram i skarven 

mellan två perioder
• Dröjsmål med utbetalningar

Ett länsmuseums styrkor:
• Sakkompetens
• Utställningskompetens
• Utställningsorganisation
• Pedagogisk kompetens

Erfarenheter från ett försökslän
I Kalmar län finns ett Regionförbund bestående av 
landstinget och länets 12 kommuner. Regionförbundet 
ansvarar för områdena barn, regional utveckling och 
kultur. Regionförbundet har utarbetat ett tvåårigt 
regionalt utvecklingsprogram - RUPEN. Utarbetandet 
av RUPEN har skett i ett brett partnerskap där bland 
andra Länsmuseet ingått. Den första var klar 1998 
och den andra 1999. RUPEN består av fem hörnstenar 
under vilka det finns konkreta satsningar.

Skyddsföreskrifter och utvecklinsprojekt
Lennart Edlund, länsantikvarie, Gotlands län 

K A3 Fårösund
Byggnadsminnesförklaringen av regementsbyggnaderna 
skapade problem. Kulturmiljövården var inte tillräckligt 
processmedveten och det blev svårt att få förståelse på 
Gotland för de kulturhistoriska värdena vid KA3. Vi 
behöver bättre redskap för att beskriva och berätta om 
de svårbegripliga kulturvärdena. Skyddsföreskrifterna 
måste skräddarsys för att passa ett utvecklingsprojekt.

Ångkraftverket i Västerås
I Västerås är skyddsföreskrifterna för Ångkraftverket 
starka. Industriminnet var tänkt att fungera som en 
motor för utveckling men i byggnadsminnesförklar
ingen beskrevs det inte hur. Nu vill man etablera 
nya kulturaktiviteter inom området, men en låsning 
har uppkommit eftersom skyddsföreskrifterna inte är 
anpassade för utveckling. KMV har oklara mål, vi säger 
att området skall användas, men samtidigt är skydds
föreskrifterna så hårda att det är svårt.

Ekomuseum Bergslagen
När Ekomuseum Berglagen startade sin verksamhet 
fanns inga tankar om att det skulle kunna bli en 
drivkraft. I dag håller nog alla med om att så är fallet.

Reflektioner
• Varför engagerar vi oss i den regionala utvecklingen?
• Är våra verktyg anpassade till en aktiv medverkan 

i utvecklingsarbetet?
• Ställer medverkan nya krav på oss?
• Vilka effekter uppnår vi?
• Är utveckla att använda och förändra?
• Vad betyder de nya begreppen för oss?
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LBU i praktiken
Birgitta Cedenhag, länsantikvarie, Västmanlands län

Miljöstöden liksom kompetensutvecklingsåtgärderna 
inom LBU har främjat den tvärsektoriella samverkan 
inom länsstyrelsen som redan från början fick en bra 
start. Det har inte minst inneburit ett lyft för kul
turmiljövården inom länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Västmanlands län har satsat på 
att samordna olika åtgärder inom LBU med bl.a. 
28:27-medel och regionalpolitiska medel eftersom man 
erfarit att detta ger flera vinster t.ex. i fråga om den 
interna kompetensutvecklingen, men framför allt i 
kunskapsuppbyggnaden ute bland länets jordbrukare. 
Man har genom denna medelssamordning t.ex. 
kunnat anordna kurser i praktisk byggnadsvård.

Projektet Olsbenning, en riksintressant bergsmansby 
i Norbergs kommun, drivs med ledord som t.ex. lång
siktighet, helhetssyn och kunskapsförmedling. Två av 
gårdarna i byn får ersättning för bevarande av natur- 
och kulturmiljöer. Skötselplaner har upprättats och 
kurser har hållits inom ramen för projektet Markernas 
Mångfald. Vidare har ett skyltprogram och en 
broschyr tagits fram. Fornvårdskurser har anordnats 
för markägarna.

Kulturlyftet
Lars Sandberg, chef Landsbygdsavdelningen, Länsstyrelsen, Jönköpings län

På länsstyrelsen i Jönköpings län tillämpas ett 
”pryo-system” mellan natur-, lantbruk- och kul- 
turmiljöfunktionerna då nyanställda introduceras.
För närvarande arbetar tre personer med kulturarvs
frågor på Landsbygdsavdelningen.

Den särskilda miljöersättningen till värdefulla 
natur- och kulturmiljöer ger goda möjligheter att 
bevara och synliggöra kulturarvet i odlingslandskapet.

I slutet av år 2000 inleddes en särskild satsning 
på det nya natur- och kulturmiljöstödet under namnet 
Kulturlyftet. Ett femtontal företrädare för några läns
styrelser och centrala verk är engagerade i detta nät
verk. En målsättning är att få ett rikt odlingslandskap, 
där den levande historien synliggörs, bevaras och 
lämnas vidare till kommande generationer. Miljöstödet 
till värdefulla natur- och kulturmiljöer är en viktig 
plattform att stå på för att kunna arbeta i en sådan 
riktning. Inom Kulturlyftet träffas man ett par gånger 
om året för att byta erfarenheter, kläcka idéer och ge 
varandra råd och uppmuntran.

Många parter i samverkan
Per-Olof Ringquist, länsantikvarie, Jönköpings län 

Kulturreservatet Åsens by

Kulturreservatet Åsens by i Aneby kommun har 
tillkommit som ett samarbetsprojekt inom EU Mål 
5b, numera Mål 2 södra. De inblandade parterna 
är kommunen, landstinget, Lommaryds pastorat, 
Riksantikvarieämbetet, Jönköpings länsmuseum, 
sockenrådet, sparpanken Alfa och länsstyrelsen.

Kulturreservatet har som projekt fått en förhållande
vis stor betydelse som regional utvecklingsresurs. År 
2000 besökte drygt 31 000 personer Åsens by. Enligt 
beräkningar har uppskattats att ca 5,8 mkr har 
investerats i byn, vilket har gett ett resultat på ca 
7,35 mkr. I byn drivs bl.a. ett kafé och ett STF-van- 
drarhem. Dessutom är skolverksamheten väl utvecklad.

Projektet visar på ett bra sätt hur man kan bruka 
kulturarvet.
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Tema Förväntningar, roller och ambitionsnivå

Diskussionerna under detta tema kom att handla 
om hur nya ekonomiska styrinstrument och politiska 
viljeinriktningar påverkar sektorns arbetssätt och vilka 
möjligheter de ger kulturmiljövården att agera i delvis 
nya roller och sammanhang. Centralt i debatten blev 
också frågan om hur sektorn kan vara en drivande 
kraft i de tvärsektoriella processerna, t.ex. i arbetet 
med regionala tillväxtavtal, miljömål och landsbygds
utveckling.

Sektorns karaktär
Kulturmiljösektorn består av flera aktörer, länsstyrelse, 
länsmuseum, kommun etc. med olika roller och olika 
förutsättningar att arbeta med kulturmiljövård i ett nytt 
tvärsektoriellt sammanhang. Detta förhållande kräver 
tydligt formulerade mål och en tydlig roll- och ansvars
fördelning men också en övergripande samsyn inom 
sektorn. På så sätt kan vi delta framgångsrikt tillsam
mans med andra sektorer i samhällsprocessen.

Kulturmiljövårdens deltagande i den tvärsektoriella 
samhällsprocessen, t.ex. i arbetet med den regionala 
tillväxten och landsbygdsutvecklingen
Det medför stora möjligheter för kulturmiljövården att 
delta i olika sammanhang med andra aktörer. Vi kan 
därmed få erfarenheter av processer och tillgodogöra 
oss ekonomiska resurser som tillskapats utanför den 
egna sektorn. Erfarenheter visar att vi efterhand 
fått bättre gehör för våra synpunkter och en 
starkare ställning i de olika processerna.

Samtidigt är det inte självklart på vilket sätt vi skall 
agera i de nya sammanhangen, då detta delvis måste 
ske på andras villkor. Vi behöver ständigt hålla en 
diskussion levande om hur vårt nya arbetssätt överens
stämmer med kulturmiljövårdens egna mål och med 
vårt antikvariska grunduppdrag som bl.a. handlar om 
att bevara och varsamt bruka det kulturarv som 
vi ska lämna efter oss till kommande generationer.

”Berika och bruka” står för ett utvecklingspers
pektiv. Var finns då balanspunkten gentemot bevaran
det? Ett utredningsarbete behövs liksom definitioner av 
begrepp som ”utveckling” och ”tillväxt”. Vi behöver 
kunna visa på goda exempel där kulturarvet utgör 
en positiv faktor i utvecklingsarbetet. Det behövs 
analyser av och kunskap om vilka positiva effekter 
kulturarvet har.

Vi behöver också kritiskt utvärdera om de nya eko
nomiska styrinstrumenten och politiska viljeinriktnin
garna verkligen hjälper oss att nå de kulturpolitiska 
målen. Om vi väljer att fokusera på det ”nya” bör 
vi samtidigt ställa oss frågan om det verkligen alltid 
leder till största möjliga nytta för kulturmiljövården och 
kulturarvet? Det handlar också om en identitetsfråga 
som rör sektorns självbild och självförtroende. Är det 
bra eller inte bra att verka genom andra, att verka 
på de egna eller på andras villkor? Vilket ger störst 
framgång, samverkan och förankring eller profilering 
och polarisering? Hur hade det sett ut om vi haft mera 
egna resurser att driva utvecklingen?

Kulturmiljövårdens deltagande i miljömålsarbetet:
Det råder osäkerhet beträffande hur miljömålsarbetet 
påverkar kulturmiljövården. Kopplingen mellan 
miljömålen och den regionala utvecklingen måste bli 
tydligare. RAÄ har gjort en bra insats i miljömål
sarbetet, medan den regionala organisationen i dags
läget saknar personella resurser för en mer omfattande 
insats i detta arbete.

Miljömålsarbetet har redan haft en betydelse genom 
att vi synliggörs för andra sektorer på ett bra 
sätt samtidigt som vi får inblick i andra sektorers 
arbete. Själva har vi fått erfarenheter av att samverka 
med andra sektorer vilket gjort det enklare att 
se samband och sammanhang.

Det går att identifiera ett samband mellan 
miljömålen och den regionala utvecklingen på så sätt 
att miljömålen utgör en grund för att säkra kvalitén i 
tillväxtavtalen.

Riksantikvarieämbetets roll:
Det framfördes bl.a. att Riksantikvarieämbetet bör ha 
en tydligt samordnande funktion för den regionala 
kulturmiljövården. Som central myndighet bör Riksan
tikvarieämbetet visa på ”de goda exemplen” och ha 
överblick om vad som sker inom hela sektorn. Vidare 
framfördes det att Riksantikvarieämbetet måste även 
utarbeta indikatorer för kulturmiljöövervakning samt 
att det är viktigt att Riksantikvarieämbetet besitter en 
spetskompetens och därmed har en tydlig expertfunk
tion.
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Tema Samverkan

Diskussionerna under detta tema handlade om hur kul
turmiljösektorn samverkar sinsemellan och med andra 
sektorer. Om samverkansformer på olika villkor; våra 
egna villkor och allas villkor samt vilka problem och 
framgångsfaktorer olika samverkansformer har.

Exempel på samverkan
Landskapsvården var en god förövning till miljöstöden, 
där utvecklades samverkansformer som senare har varit 
användbara i kommande arbeten med till exempel 
miljöstödet. Miljöstödet har gett kulturmiljövården nya 
resurser på länsstyrelserna. Det är samtidigt viktigt 
att gemensamt ha diskuterat igenom vad vi vill 
när nya resurser tilldelas sektorn. Ett annat område 
där samverkansformer utvecklas är miljömålsarbetet.

Exempel på samverkan som sker på allas villkor är 
arbetet med de regionala tillväxtavtalen, strukturfond
erna och miljömålsarbetet. Arbetet med MKB, PBL och 
inte minst KML och 28:27, Bidrag till kulturmiljövård, 
sker på våra egna villkor. Det gäller att se till 
så vi kan hålla näsan över vattenlinjen som skiljer 
”våra” och ”allas” villkor.

Samverkan och en bra dialog förutsätter ett metod
iskt arbetssätt och det krävs goda kunskaper i andra 
sektorers intressen för att det ska bli framgångsrikt.
Det gäller att undvika att fokusera på skillnaderna. Ett 
hinder för samverkan kan grunda sig i olika yrkeskul
turer, att olika sektorer talar olika språk och har olika 
utbildningsbakgrund och traditioner.

Kunskapsunderlag
För att vi i samverkan med andra skall vara trovärdiga 
krävs aktuellt kunskapsunderlag. Vår kunskap om kul
turarvet är inte tillräcklig för dagens behov. Kunskaps
underlag är en färskvara och behöver uppdateras med 
jämna mellanrum. Till exempel behövs inventeringar 
av fysiska strukturer, inte minst för miljömålsarbetet. 
Vidare behövs bättre kunskapsunderlag inom agrar- 
och industrihistoria. Vi behöver även göra analyser av 
vårt kunskapsunderlag. Det kräver ett ifrågasättande 
arbetssätt och kontakter med forskarvärlden.

Riksantikvarieämbetets roll
En bättre dialog med RAÄ efterslystes under semina
riet. RAÄ måste stå för riksperspektivet och kunna 
redogöra för hur frågor diskuteras i andra län. Initia
tivet Agenda kulturarv är ett viktigt forum framöver för 
samarbete och strategisk diskussion inom sektorn.
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Tema Finansiering och kunskapskapital

Diskussionerna under detta tema utgick ifrån de prob
lem och möjligheter som finns gällande användning av 
kulturmiljövårdsbidraget i samfinansieringsprojekt. Det 
diskuterades också om och hur regionalpolitiska och 
jordbrukspolitiska medel skulle kunna komplettera de 
insatser som idag genomförs med kulturmiljövårds
bidrag som finansiering. Även frågor kring kunskaps
förmedling och kompetens ventilerades.

Finansiering
Det är fel att se regionalpolitiska och jordbrukspoli
tiska medel som ett sätt att formera kulturmiljövårdsbi
draget. Istället bör vi diskutera hur kulturmiljövården 
och våra medel kan bidra till regional utveckling.
Det gäller att ha ett bredare perspektiv och analysera 
vad regional utveckling betyder i olika län. Vilka 
förutsättningar finns avseende kulturarvet och kultur
miljön och hur den befintliga infrastrukturen stödjer 
arbetet med kulturarvet som regional utvecklingsfaktor 
är några exempel på frågor som bör ställas.
Det behövs omvärldsanalyser avseende kulturarvet 
och kulturmiljön.

Om vi kan bevisa att kulturmiljövårdsbidraget gene
rerar synergieffekter, ökar också förutsättningarna för 
att behålla och öka medlen. De sektorer som bevisligen 
är samhällsekonomiskt betydande och som också har 
egna medel, vill alla diskutera med. Genom att visa 
på effekter och resultat kan samhällets intresse för kul
turarvet påverkas. Återrapportering är ett verktyg 
för att visa på effekter men den bör utvecklas 
från den objektorienterade rapporteringen till en 
mera miljöorienterad rapportering.

Den gällande bidragsforordningen bromsar dock nya 
arbetssätt och hindrar kulturmiljösektorn att på ett 
mera offensivt sätt arbeta med kulturarvet i regionala 
utvecklingssammanhang. Istället för att kunna under
lätta att driva projekt, fastnar många projekt i en seg 
administration.

Kunskapskapital
Kulturmiljösektorn kan inte ensam stå för all kunskap. 
Det är viktigt att andra sektorers eget ansvar vad gäller 
vård och tillvaratagande av kulturarvet ökar. Lyckade 
exempel på samverkan och ökat eget ansvarstagande 
är t.ex. projekten Skog och historia, Kulturarvsskolan 
och Markernas mångfald.

Det finns alltid ett grundläggande behov av ett gott 
kunskapsunderlag för att kulturmiljövården ska kunna 
vara framgångsrik. Samtidigt är kunskapsunderlag i 
någon mån en färskvara som ständigt måste analyseras 
kritiskt, revideras och byggas på.
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