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Förord

Anslaget 28:27, Bidrag till kulturmiljövård, utgör 
kulturmiljövårdens viktigaste ekonomiska styrmedel. 
Genom anslaget ges kulturmiljövården möjlighet att 
som kraftfull aktör och tillsammans med andra, 
inom och utom kulturmiljösektorn, åstadkomma 
stor kulturmiljönytta med goda effekter.

Under 2001 har totalt cirka 245 mkr utbetalats 
ur 28:2y-anslaget till allt från bruksmiljöer, fäbodar, 
samiska miljöer, industrimiljöer, modern bebyggelse, 
fornlämningar, kulturreservat till världsarvsområden.

Insatserna som görs med anslaget är till nytta för 
kulturmiljön genom att den bevaras, vårdas och 
brukas. Kulturmiljöanslaget ger även andra effekter; 
det skapar arbetstillfällen, ökar en orts eller regions 
attraktivitet och bidrar till en god livsmiljö. Många 
kulturmiljöer används även i kulturturistiska sam
manhang. Detta gör att kulturmiljövården i samver
kan med olika aktörer har kommit att spela en allt 
viktigare roll i det regionala utvecklingsarbetet.

Denna rapport beskriver i ord och siffror hur 
28:27-anslaget under 2001 har fördelats mellan olika 
ändamål. Rapporten innehåller även kortfattade 
exempel på projekt som bedrivits runt om i landet 
under året. Rapporten vänder sig främst till den re
gionala kulturmiljövården och Kulturdepartementet.

I RAÄ:s nyutkomna bok »Man ställer ju upp för 
sin hembygd« presenteras ett urval av kulturmiljöer 
från olika delar av landet som fått medel ur kultur
miljöanslaget under de senaste åren. Läs om sats
ningar som bidragit till ett starkt lokalt engagemang, 
fler arbetstillfällen, ökad turism och framför allt en 
levande kulturmiljö.

Stockholm i september 2002

Erik Wegræus 
RIKSANTIKVARIE
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Sammanfattning och slutsatser

Under 2001 har totalt cirka 245 mkr utbetalats av 
anslaget 28:27. 7°% har gått till byggnadsvård,
14% till fornvård, 11% till kulturlandskapsvård och 
5% till arkeologiska åtgärder. De drygt 205 mkr som 
har beslutats av länsstyrelserna har gått till vård av 
i 096 byggnadsmiljöer, 236 kulturlandskapsmiljöer 
och till 92 arkeologiska objekt. Cirka 2 200 forn- 
lämningar beräknas ha vårdats under året. Dessutom 
har medel gått till olika slags kunskapsfördjupningar 
och informationsinsatser.

Kulturmiljövården arbetar aktivt i samverkan med 
olika aktörer för att utveckla kulturmiljöer bland 
annat inom ramen för länens tillväxtavtal och EG:s 
strukturfonder där 28:27-medlen är viktiga som med- 
finansiering i olika projekt. Under 2001 har 54 mkr av 
28:27-medel samfinansierats med cirka 201 mkr från 
olika aktörer i gemensamma projekt.
EU-finansiering står för cirka 29 mkr av dessa medel.

Restaureringsinsatser i kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer är arbetsintensiva och ger därför många 
arbetstillfällen. Under 2001 beräknas 28:z7-medlen 
ha genererat 1 387 årsverken. Dessutom har arbets
tillfällen skapats i de fall miljöerna använts till 
exempelvis kulturturistiska satsningar.

Kulturmiljöanslaget gör stor kulturmiljönytta, 
bidrar till samverkansprojekt med andra aktörer 
och ett lokalt engagemang för kulturmiljön.

• Kulturmiljövården har kommit att spela en allt 
viktigare roll i det regionala utvecklingsarbetet som 
utförs inom ramen för bland annat länens tillväxt
avtal och EG:s strukturfonder. Runt om i landet 
bedrivs många samverkansprojekt för bevarande 
och utveckling av kulturmiljöer.

• Information och tillgängliggörande av kultur
miljöer som görs med bland annat 28:27-medel är 
viktiga förutsättningar för att skapa förståelse, del
aktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön.

• Metoderna för dialog och samverkan som prö
vats inom ramen för projektet Storstadens arkitektur 
och kulturmiljö främjar ett ömsesidigt erfarenhets
utbyte. Det kan bidra till en genomtänkt estetisk 
utveckling av bebyggelsen i rekordårens bostads
områden men även till utvecklandet av nya metoder 
för hela kulturmiljöarbetet.

• Arbetslivsmuseerna representerar en mångfald 
av verksamheter och berättelser om människors liv 
och levnadsvillkor och utgör ett starkt uttryck för 
kulturarvets demokratiska potential genom män
niskors engagemang, medskapande och delaktighet. 
Genom bidragen kan stöd ges till insatser för beva
rande och bruk av industrisamhällets kulturarv som 
utan ideellt arbete inte skulle komma till stånd.

• Möjligheten att skydda kulturhistoriskt värde
fulla miljöer som kulturreservat har givit positiva 
resultat och det pågår ett intensivt arbete i länen i 
samverkan med Riksantikvarieämbetet (RAÄ).

Okat strategiskt arbete med 28:2 7-anslaget krävs

• RAÄ vill betona betydelsen av att länsstyrelserna i 
samverkan med bland annat länsmuseerna arbetar 
strategiskt och fokuserat med 28:27-anslaget, vilket 
görs i flera län. Under 2001 har RAÄ påbörjat en 
dialog med den regionala kulturmiljövården i dessa 
frågor. Projektet Agenda Kulturarv förväntas bland 
annat bidra till ökad samverkan i alla län kring 
28:27-anslaget.

• Att fokusera delar av anslaget på olika insats
områden anser RAÄ är ett bra sätt att lyfta fram 
eftersatta kategorier av kulturmiljöer eller för att 
driva utvecklingsprojekt inom angelägna områden. 
Som exempel på insatser som gjorts kan nämnas 
satsningen på fäbod- och samemiljöer, storstadens 
arkitektur och kulturmiljö och industrisamhällets 
kulturarv.
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Behov av ökad analys av anslagets effekter

• RAÄ anser det angeläget att uppföljning och ut
värdering av z8:zy-insatsernas resultat och effekter 
görs i ökad utsträckning, såväl på nationell som 
regional nivå. Detta kräver tillförlitlig statistik och 
att länsstyrelsernas registrering av uppgifter i BEA- 
systemet väsentligt förbättras. RAÄ har under zooi 
påbörjat en dialog med länsstyrelserna i dessa frågor.

Behov av kunskapsutveckling

• Det finns ett stort behov av generella kunskapsunder
lag som tydligt förmedlar kulturmiljön som resurs för 
en hållbar utveckling. Kunskapsläget för en rad olika 
kategorier av kulturlämningar, byggnader och mil
jöer är otillfredsställande samtidigt som det i många 
fall dessutom finns en hotbild. Dessa frågor kommer 
bland annat att hanteras inom ramen för kulturmiljö
vårdens arbete med de nationella miljökvalitetsmålen.

• RAÄ anser det angeläget att kunskapsutbytet av 
de resurser som satsas på främst praktisk byggnads

vård väsentligt förbättras. Bland annat genom att de 
erfarenheter som de enskilda restaureringarna utgör 
utnyttjas och tillgängliggörs i högre utsträckning än 
i dag, att kunskapsfördjupningar inom de restaur- 
ringsprojekt som utförs görs i ökad utsträckning samt 
att ökad samverkan sker mellan byggnadsvårdsforsk- 
ning och det praktiska byggnadsvårdsarbetet. RAÄ 
har inlett en dialog med den regionala kulturmiljö
vården om behovet av kunskapsutveckling och hur 
kunskapsbehovet på kort och lång sikt kan hanteras.

Behov av utökat 28:27-anslag

• Bildandet av kulturreservat, det ökade antalet 
byggnadsminnen, anläggningarnas komplexitet och 
behovet av att skydda flera kategorier som utgör vik
tiga delar i länens kulturmiljöprofiler gör att det finns 
fortsatt stort behov av utökat z8:z7-anslag. RAÄ 
bedömer även att det fortsättningsvis finns ett stort 
behov av kunskapsunderlag.

Sammanfattning och slutsatser 7



1. Anslaget 28:27, Bidrag till kulturmiljövård 2001

1.1 Underlag till rapporten och disposition
Denna rapport är en fördjupning av den återrappor- 
tering som skedde i årsredovisningen för zooi där 
RAÄ hade i uppdrag att redovisa och bedöma effek
terna av bidragen till kulturmiljövård med utgångs
punkt i målen för kulturmiljöområdet. Rapporten 
är framtagen på RAÄ:s eget initiativ. Redovisningen 
grundar sig dels på uppgifter från BEA-systemet, det 
datasystem där länsstyrelserna och RAÄ registrerar 
beslut om zSizy-medel, dels på en särskild redovis
ning från länsstyrelserna om hur zSrzy-medlen har 
använts under året.

Rapporten innehåller inledningsvis sammanfatt
ning och slutsatser, därefter följer åtta kapitel samt 
fyra bilagor. I det första kapitlet beskrivs översikt
ligt anslagets förutsättningar, hur anslaget fördelats 
under zooi samt exempel på det strategiska arbete 
som bedrivits under året. I kapitel två beskrivs de 
särskilda centrala satsningar som bedrivits 
under zooi. Kapitel 3-7 innehåller mer fördjupade 
uppgifter och beskrivningar om z8:z7-medlens 
fördelning inom ändamålen byggnadsvård, kultur
landskapsvård, fornvård, arkeologi och information/ 
tillgängliggörande. I det åttonde kapitlet beskrivs på 
vilket sätt zSizy-medlen används för insatser som 
bidrar till regional utveckling och sysselsättning och 
hur projekten samfinansieras mellan olika aktörer.
De olika kapitlen innehåller också kortfattat be
skrivna exempel på projekt som bedrivits under året. 
Styckena med kursiv stil i slutet av vissa avsnitt utgör 
RAÄ:s bedömningar eller slutsatser.

Rapporten har utarbetats av regionenheten på 
RAÄ:s kulturmiljöavdelning i samverkan med andra 
avdelningar.

1.2 28:27-anslagets förutsättningar
Anslaget z8:zy, Bidrag till kulturmiljövård, utgör 
kulturmiljövårdens viktigaste ekonomiska styrmedel.

Vård- och informationsinsatser samt kunskapsupp
byggnad inom ändamålen byggnadsvård, kulturland
skapsvård och fornvård kan genom detta garanteras 
och komma till stånd i hela landet. Därutöver utnytt
jas anslaget för vissa arkeologiska ändamål. Insat
serna bidrar även till att öka kompetensen, intresset 
och engagemanget hos dem som berörs, vilka är allt 
från ideella föreningar, enskilda fastighetsägare, kom
muner till privata entreprenörer.

Genom anslaget ges kulturmiljövården möjlighet att 
som kraftfull aktör och tillsammans med andra aktö
rer, inom och utom kulturmiljösektorn, åstadkomma 
stor kulturmiljönytta med goda effekter. z8:z7-medlen 
bidrar även till ökad tillväxt och sysselsättning.

Bidragsgivningen ansluter till de övergripande 
målen för den statliga kulturmiljöorganisationen en
ligt regleringsbrevet för år zooi. I RAÄ:s fördelnings- 
beslut till länsstyrelserna har dessutom angivits att:

• särskild hänsyn ska tas till den skyddade och 
hotade bebyggelsen, samt bebyggelse som ingår i 
länens kulturmiljöprofil,
• det industrihistoriska arvet samt fäbodkulturen 
och det samiska kulturarvet ska prioriteras,
• ett representativt urval av olika fornlämningsty- 
per ska vårdas,
• möjligheterna att säkerställa värdefulla miljöer 
som kulturreservat bör utnyttjas,
• vårdåtgärder i kulturlandskapet bör prioriteras i 
de län som inte tidigare prioriterat detta ändamål,
• insatser för att tillgängliggöra och förmedla kul
turmiljöer ska prioriteras,
• insatserna bör om möjligt samfinansieras med 
medel från till exempel EG:s strukturfonder, regio
nalekonomiska medel och arbetsmarknadsmedel.

Därutöver görs prioriteringar på regional nivå.
RAÄ disponerade för budgetåret zooi totalt i ram
anslag Z40 198 tkr efter avdrag för zooo års nyttjan
de av anslagskrediten. Dessutom disponerade RAÄ
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4 mkr för bidrag till arbetslivsmuseer. Totalt har 
under zooi utbetalats 144 648 tkr, vilket innebär att 
RAÄ utnyttjat 450 tkr av anslagskrediten för zooi. 
För länsstyrelsernas beslut har utbetalats Z05 139 tkr, 
det vill säga 84% av det totala anslaget.

Införandet av ett bemyndigandesystem för ansla
get, det vill säga rätt att fatta beslut mot de komman
de tre årens anslag, infördes från budgetåret 1997.
Det gör bland annat att fleråriga projekt kan startas 
där z8:z7-medlens andel av finansieringen för hela 
projektet är klar vid projektstarten, vilket är en fördel 
för projektens planering och kvalitet. Bemyndigande- 
systemet innebär en möjlighet att besluta om bidrag 
kommande år så att fastighetsägaren/projektägaren 
kan starta planering och projektering året innan upp- 
rustningsarbetena startas. Bemyndigandet möjliggör 
att kulturmiljösektorn bättre kan utnyttja medfinan
siering genom EU-medel eftersom det krävs att den 
nationella finansieringen garanteras innan beslut om 
EU-medel tas. För år zooi fick beslut mot bemyn- 
diganderamen uppgå till 70 mkr. Av dessa har drygt 
64 mkr använts för beslut som kommer att utbetalas 
från och med år zooz.

Dagens anslagsnivå för kulturmiljövård svarar på 
intet sätt upp mot det behov som finns. De senaste 
åren bar länsstyrelserna årligen begärt cirka 530 mkr 
i beslutsutrymme varav drygt 120 mkr avser bemyn- 
diganden. RAÄ bar under 2001 fördelat 39,5 mkr 
bland annat för centralt initierade projekt. Nuva
rande anslagsnivå utgör således knappt bälften av det 
bedömda bebovet.

1.3 Utbetalade medel 2001 fördelat på 
huvudändamål
Huvuddelen av z8:z7-medlen, 70%, har liksom tidi
gare år gått till byggnadsvård. Minskningen på 7% 
i förhållande till år 2000 förklaras huvudsakligen av

att medel i större utsträckning gått till kulturreservat, 
som redovisas under kulturlandskapsvård. RAÄ:s an
del av medlen till byggnadsvård är högre på grund av 
att bidragen till arbetslivsmuseer redovisas här. Flera 
län har också satsat mer zSrzy-medel på fornvård 
eftersom arbetsmarknadspolitiska medel till forn- 
vårdsinsatser har minskat. Den låga andel medel som 
gått till arkeologiska undersökningar vid bostadsbyg
gande speglar det fortsatt låga bostadsbyggandet. 
Övriga arkeologiska åtgärder som främst innefattar 
arkeologiska utredningar och undersökningar är på 
samma nivå som tidigare. Utförligare beskrivningar 
redovisas inom respektive ändamål. Hur respektive 
län har fördelat medlen mellan olika huvudändamål 
framgår av bilaga 1.

RAÄ:s beslut om zSizy-medel omfattar 39 509 tkr, 
vilket är en ökning med 6585 tkr jämfört med år zooo. 
Detta kan huvudsakligen förklaras av att bidraget till 
arbetslivsmuseer tillkommit under zooi. Medlen har 
också bland annat gått till särskilda satsningar såsom 
storstädernas kulturmiljöer och Tradition & byggpro- 
duktion zooi. Medel har också gått till arbetslivsmu
seer och till konservering av kyrkliga inventarier. En stor 
kostnadspost är upprustningen av det av staten inlösta 
fängelset i Gävle. För utförligare information om vad 
RAÄ:s beslutade medel gått till hänvisas till bilaga 2. 
Medel för regeringens särskilda satsning på industri
samhällets kulturarv ingår inte i denna redovisning 
eftersom dessa stått till regeringens disposition.

Mellan länen finns stora skillnader beträffande 
fördelningen mellan huvudändamålen som framgår 
av diagram 1. En förklaring är att vissa län i större 
utsträckning än andra får medel från andra finan-

Tabell 1 Utbetalade medel 2000 och 2001 fördelat på huvud

ändamål och beslutstagare.

* varav 4 175 tkr avser arkeologiska åtgärder vid bostadsbyggande. 

** varav 3 224 tkr avser arkeologiska åtgärder vid bostadsbyggande.

Användnings-
Andel
av

område år 2001 år 2000

Lst RAÄ Summa Andel % Lst RAÄ Summa Andel %

Byggnadsvård 143,807 27,226 171,033 70% 155,719 24,867 180,586 77%
Kulturlandskapsvård 27,253 270 27,523 11% 17,519 502 18,021 8%
Fornvård 27,856 5,451 33,307 14% 20,589 3,508 24,097 10%
Arkeologiska åtgärder 6,223 6,562 12,785 5% 6,416 4,047 10,463 4%
Summa 205,139 39,509 244,648 100% 200,243 32,924 233,167 100%
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Diagram 1 Utbetalade medel 2001 fördelat på huvudändamål och 

län, medel som beslutats av länsstyrelserna.

siärer och på detta sätt kan driva projekt inom vissa 
huvudändamål med en lägre insats av z8:z7-medel. 
Fördelningen kan också ha »historiska« skäl, det vill 
säga kulturlandskapsvård, som är en relativt sett ny 
verksamhet, och fornvård, som tidigare i hög ut
sträckning finansierats inom arbetsmarknads
politiken, har svårt att hävda sig gentemot den kost
nadskrävande byggnadsvården. Kulturlandskapsvård 
och fornvård utförs också i hög grad på kulturmiljö
vårdens initiativ medan byggnadsvård i högre grad 
bygger på inkomna ansökningar. Eftersom medlen 
är förhållandevis små med hänsyn till behovet är det 
i många fall svårt att balansera inkommande ansök
ningar i förhållande till egna initiativ.

Stockholms och Hallands län har betalat ut störst 
andel medel till byggnadsvård, 86% respektive 85%. 
Gävleborgs och Kalmar län har betalat ut minst andel 
till byggnadsvård, 45% respektive 48%. I Halland 
har 70% av byggnadsvårdsmedlen, cirka 7 mkr, gått 
till radiostationen Grimeton och Tjolöholms slott.

Örebro och Uppsala län har använt minst andel 
medel till kulturlandskapsvård, 3% respektive 4%. 
Gävleborgs och Jämtlands län har använt störst andel 
till kulturlandskapsvård, 37% respektive 29%. För 
Gävleborgs län är det fäbodsatsningen som slår ige
nom och för Jämtlands del är det kostnaderna för det 
nybildade kulturreservatet Lillhärjåbygget.

Västmanlands, Stockholms och Hallands län har 
endast använt 4-5% av medlen till fornvård. Söder
manlands, Skåne och Kalmar län har använt störst 
andel medel till fornvård, cirka en fjärdedel. I Stock
holms län utförs fornvården av kommunerna och 
bekostas i stor utsträckning av dem samt av arbets
förmedlingar och i Hallands län utförs fornvården av 
skogsvårdsstyrelsen och bekostas i stor utsträckning

av länsarbetsnämnden. I Skåne län utfördes fornvår
den tidigare av skogsvårdsstyrelsen och finansierades 
i hög grad av regionala arbetsmarknadsmedel. För att 
kompensera bortfallet av dessa medel och för att få 
kommunerna engagerade i fornvårdsarbetet har kul
turmiljövården i Skåne under senare år ökat andelen 
medel till fornvård. I dag samverkar kulturmiljövår
den med 15 kommuner i fornvårdsarbetet.

Bidrag till arkeologiska undersökningar vid 
bostadsbyggande har betalats ut i liten omfattning 
under zooi, endast 3 ZZ4 tkr i fem län. Till övriga 
arkeologiska åtgärder har utbetalats knappt 3 mkr.

De drygt Z05 mkr som har beslutats av länssty
relserna har gått till vård av 1 096 byggnadsmiljöer, 
Z36 kulturlandskapsmiljöer och till 92 arkeologiska 
objekt. Cirka z zoo fornlämningsmiljöer beräknas har 
vårdats under zooi. Dessutom har medel gått till olika 
slags kunskapsfördjupningar och informationsinsatser.

De insatser som görs med zSrzy-medel avser främst 
vårdinsatser. I genomsnitt utgjorde vårdinsatserna 
cirka 70% av utbetalade medel under zooi. Inom 
byggnadsvården var andelen 8z% och eftersom med
len till byggnadsvård utgör största delen av anslaget 
får det stort genomslag. För kulturlandskapsvård och 
fornvård utgjorde vårdinsatserna drygt 30%.

Nästan hälften av medlen till kulturlandskapsvård 
har gått till kunskapsunderlag. Arbetet med odlings
landskapet är relativt nytt och mycket kunskap behö
ver sökas inför både val av miljöer, skötselplanearbete 
och olika vårdåtgärder. Även de utredningar som lig
ger till grund för bildande av kulturreservat ingår här.

Knappt 10% av medlen inom de olika ändamålen 
används för planering- och uppföljningsarbete. För
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Diagram 2 Utbetalade medel 2001 fördelat på olika insatsområden, 

medel som beslutats av länsstyrelserna.
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byggnadsvården ingår projektering och antikvarisk 
kontroll inom detta insatsområde.

Andelen medel som används för informations
insatser skiljer sig åt mellan de olika ändamålen. 
Informationsinsatser utgör 4% av byggnadsvårds- 
medlen, 8% av medlen till kulturlandskapsvård och 
27% av medlen till fornvård. När medel avsätts för 
fornvård är ett viktigt syfte att tillgängliggöra dem på 
olika sätt vilket också framgår av diagrammet ovan.

Av totalt utbetalade medel på 198 916 tkr, exklu
sive arkeologiska ändamål, har endast 76 525 tkr 
redovisats på olika insatsområden. Ovanstående 
procentfördelning på insatsområden bygger på denna 
redovisning som utgör knappt 40% av totalt utbe
talda medel, vilket gör att ovanstående siffror får 
betraktas med försiktighet.

70% av länens beslutade z8:zy-medel har gått till 
byggnadsvårdsinsatser. RAÄ anser det angeläget att 
kunskapsutbytet av de resurser som satsas på prak
tisk byggnadsvård väsentligt förbättras bland annat 
genom att de erfarenheter som de enskilda restaure
ringarna utgör utnyttjas och tillgängliggörs i högre 
utsträckning än i dag, att kunskapsfördjupningar 
inom de restaureringsprojekt som utförs görs i ökad 
utsträckning samt att ökad samverkan sker mellan 
byggnadsvårdsforskning och det praktiska bygg- 
nadsvårdsarbetet. Ett sådant exempel är det sam- 
verkansprojekt som Högskolan på Gotland bedriver 
tillsammans med fastighetsägare och den regionala 
kulturmiljövården på Gotland. RAÄ har under zooz 
bland annat lämnat bidrag till utvecklingsprojekt 
och anordnat seminarier för att ytterligare förbättra 
sådana former för samverkan.

Länsstyrelsernas arbete med uppföljning och 
utvärdering av z8:zy-medlen prioriteras oftast inte 
på grund av resursbrist, vilket bland annat medför att 
det är svårt att redovisa konkreta resultat och effekter 
av de insatser som görs samt att vunna erfarenheter 
från genomförda projekt inte tas till vara och görs 
tillgängliga för kulturmiljövården i sin helhet. Några 
länsstyrelser, exempelvis Västernorrland och Väster
botten, har dock under zooi tagit initiativ till fördju
pat arbete med uppföljning och utvärdering av de 
28:27-insatser som gjorts. Resultatet av detta arbete 
kan dock inte redovisas ännu. RAÄ anser det ange
läget att uppföljning och utvärdering av z8:zy-insat- 
sernas resultat och effekter görs i ökad utsträckning.

1.4 Strategiskt arbete med 28:27-anslaget
RAÄ har under 2001 fortsatt med att utveckla 
formerna för bidragsgivningen i avsikt att öka 
effektiviteten och effekterna av bidragsgivningen. 
Samarbetet med länen har stärkts bland annat 
genom en fördjupad dialog om frågor i anslutning 
till bidragsmedlen och genom att bidragsgivningen 
har följts upp genom särskilda uppföljningsresor till 
fyra län. För att förbättra förutsättningarna till en 
långsiktig vård av kulturhistoriskt värdefull bebyg
gelse har RAÄ i samverkan med några länsstyrelser 
arbetat med att upprätta långsiktiga vårdavtal, s.k. 
kulturvårdsavtal, med ägarna till vissa kulturhisto
riskt värdefulla byggnader (se vidare avsnitt 1.4.1). 
RAÄ har, i samband med länsstyrelsernas äskanden 
inför 2002 års medelsfördelning, begärt att länen 
mer strategiskt och långsiktigt än tidigare ska visa 
hur äskade anslagsmedel är avsedda att användas. 
RAÄ har också infört möjligheten att stödja särskilda 
angelägna utvecklingsprojekt inom ramen för länens 
arbete med 28:27-anslaget. Den interna beredningen 
av anslaget har vidareutvecklats och dialogen med 
länsstyrelserna omkring det strategiska arbetet med 
anslaget har fördjupats under 2001.

RAÄ har bedrivit utbildning för länsstyrelserna 
i det s.k. BEA-systemet, i vilket länsstyrelserna och 
RAÄ registrerar beslut om bidrag. Genom detta har 
kunskapen att ta ut statistik från BE A förbättrats, 
vilket förväntas öka i fyllnadsgraden i BEA och där
med möjligheterna att bättre kunna följa upp ansla
get på central och regional nivå. RAÄ har tidigare i 
samråd med länsstyrelserna förbättrat BEA-systemet 
och utarbetat anvisningar för dess användning.

För att öka kunskaperna och förståelsen för hur 
kulturmiljövården i samverkan med olika aktörer 
använder 28:27-anslaget har RAÄ i boken »Man 
ställer ju upp för sin hembygd« beskrivit ett urval av 
kulturmiljöprojekt som fått stöd genom anslaget 
28:27. Boken utkom i juni 2002.

Under de senaste åren har många län börjat arbeta 
mer strategiskt med 28:27-medlens fördelning, dels 
för att utmejsla särskilt angelägna satsningar och för 
att i större utsträckning få andra aktörer att med- 
finansiera för kulturmiljövården angelägna projekt. 
Flera län har definierat kulturmiljöprofiler i samband 
med utveckling av regionala kul urmiljöprogram för 
att tydligare kunna styra bidragsmedlen i en sådan
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riktning. Detta strategiska arbete kan också bland 
annat ligga till grund för formulering av konkreta 
kulturmiljöåtgärder inom ramen för länens tillväxtav
tal och EG:s strukturfondsprogram. Byggnadsminnena 
ger i vissa län en snedvriden bild av länens bebyggelse
historia, vilket gör att arbetet med kulturmiljöprofiler 
ger ett breddat perspektiv på länens bebyggelsehistoria 
och vad som är angeläget att prioritera.

Nedan följer exempel på några läns strategiska 
arbete med zSizy-anslaget.

I Västernorrlands län har kulturmiljövården identi
fierat gemensamma visioner, mål, prioriterade områ
den och utvecklingsmöjligheter för kulturmiljö
arbetet i länet i det strategiska kulturmiljöprogrammet 
»Utsikt mot framtiden«. De fyra vägledande målen 
för arbetet berör attitydpåverkan, tillgängliggörande, 
resursanvändning och ansvarstagande. I programmet 
identifieras och prioriteras länets kulturmiljöprofil:

- Den mångkulturella mötesplatsen
- Industrisamhällets kulturarv
- De maritima kulturmiljöerna
- Älvdalarnas kulturlandskap

Denna prioritering ligger sedan till grund för kultur
miljövårdens strategier inom ramen för bland annat 
länets tillväxtavtal och EG:s strukturfondsprogram. 
Bland annat kan nämnas ramprogrammet »Industri
samhällets kulturarv« som genomförs inom ramen 
för länets tillväxtavtal under perioden zooo-zooz. 
Ramprogrammet har en budget som omsluter cirka 
9z mkr med finansiering från bland annat EG:s struk
turfonder, landstinget, länsarbetsnämnden, länets 
kommuner och länsstyrelsen. Programmet är ett led 
i länets arbete med en »regionalt sammanhållen kul
turplanering«. En partssammansatt grupp bestående 
av representanter för länsstyrelse, landsting, kom
munförbund och kommunerna planerar gemensamt 
och driver strategiska frågor inom kulturområdet. 
Länets kulturmiljöprogram håller nu på att ses över.

I Västernorrlands län har man också påbörjat en 
uppföljning och utvärdering av bidragsärenden i 
länet, främst avseende bidrag till byggnadsminnen. 
Arbetet syftar dels till att skapa ett strategidokument 
för en mer långsiktig bidragsanvändning vad gäller 
byggnadsvårdsinsatser i länet, dels till att förstärka 
kontakterna med berörda fastighetsägare. Utvärde
ringen har uppmärksammat den ojämna fördelningen

av länets byggnadsminnen i förhållande till kultur
miljöprogrammets prioriterade områden. Under 
zooz kommer man att fokusera på inhämtande av 
statistikuppgifter för att kunna visa de kortsiktiga 
effekterna av projekten.

I Södermanlands län finns en samsyn mellan läns
styrelsen och länets museer vad gäller den gemensam
ma verksamheten. Som grund för samarbetet ligger 
den gemensamt antagna » Kulturmiljövårdsstrategi 
för Södermanlands län«. Denna kompletteras årligen 
med en gemensam verksamhetsplanering. Länsstyrel
sen och länsmuseet har under de senaste åren utarbe
tat en gemensam ansökan om zStzy-medel till RAÄ.

De grundläggande principerna i kulturmiljövårds- 
strategin är att:

• Den sörmländska kulturmiljövården ska värna 
ett rikt och mångfacetterat kulturarv för ett 
ansvarsfullt historiebruk med många olika män
niskor delaktiga.
• Den sörmländska kulturmiljövården ska aktivt 
delta i samhällsdebatt och samhällsplanering.

Särskild vikt läggs på samverkan och ökad delaktig
het, kunskapsförmedling, hög kvalitet och helhets
syn. Gemensamma möten angående z8:zy-anslaget 
hålls varje månad mellan länsstyrelsen och museerna. 
Rutiner finns utarbetade för till exempel beredning 
av bidragsärenden, främst gällande byggnadsvården. 
Beredning och urval görs gemensamt, därefter gör 
länsstyrelsen en samlad bedömning av vilka objekt 
som ska erhålla stöd. Cirka 80% av den antikvariska 
kontrollen och dokumentationen utförs av museerna 
i länet och resterande del utförs av externa konsulter.

I Jönköpings län utgör länets kulturmiljöpro
fil grunden för prioritering av bidragen. Det är 
industrins, frikyrkorörelsens och det småskaliga 
jordbrukets byggnader och kulturlandskap samt 
fornlämningar från äldre järnålder. Cirka 40% av 
bidragsprojekten går till objekt/miljöer inom någon 
av länets 87 riksintressemiljöer. Då antalet byggna
der, fornlämningar och kulturlandskap inom sådana 
miljöer är mycket stort blir ofta andra samverkande 
faktorer som ägarens engagemang och vilja till lång
siktigt skydd, tillgänglighet, geografisk spridning med 
mera avgörande vid prioriteringar. De projekt som 
har flera samverkande effekter och/eller stimulerar till 
»ringar på vattnet-effekter« prioriteras.

12 Bidrag till kulturmiljövård 2001



I Västra Götalands län har länsstyrelsen samt 
de tre länsmuseerna och Göteborgs stadsmuseum 
arbetat fram en byggnadsvårdspolicy vars syfte är att 
vara ett stöd vid hanteringen av de olika instrument 
och hjälpmedel som finns i arbetet med länets kul
turvärden. Policyn ska bland annat vara vägledande 
i situationer där det är tveksamt hur ett ärende ska 
behandlas. Exempelvis vilka kriterier som gäller för 
byggnadsvårdsbidrag, vilka byggnadskategorier som 
bör prioriteras i byggnadsminnessammanhang, vilka 
värden som särskilt ska beaktas vid tillståndsärenden 
avseende den kyrkliga miljön, vilka kvalitetskrav som 
ska ställas på material och utförande och liknande 
frågeställningar. Policyn är också ett viktigt underlag 
för arbetet inom fysisk planering. Policyn ska konti
nuerligt ses över. Man har också börjat arbeta med 
att utveckla ett tematiskt arbetssätt för att tydligare 
fokusera bidragsmedlen.

I Skåne län har ett arbete påbörjats som syftar till 
att ta fram ett nytt regionalt kulturmiljöprogram - ett 
regionalt program för människans miljöer. 1 projekt
beskrivningen sägs bland annat »Arbetet med kultur
arvet bör sättas i ett större perspektiv, där synen på 
verksamheten sätts i relation till samhällets värde
ringar och målsättningar beträffande utvecklingen 
mot en långsiktigt god livsmiljö, det mångkulturella 
samhället, jämställdhet med mera. Det räcker inte 
längre att vi på ett traditionellt sätt uppmärksammar 
objekt och miljöer. Vi bör använda nya tolkningssätt 
och metoder för att därigenom även kunna upp
märksamma den regionala identiteten, immateriella 
värden, kulturhistoriska samband och övergripande 
strukturer samt i större utsträckning än i tidigare 
program integrera natur- och kulturvärden.«

En viktig del i arbetet med kulturmiljöprogrammet 
är att belysa regionala särdrag, vad som är typiskt 
respektive unikt i ett nationellt och regionalt perspek
tiv. Detta gör det möjligt att identifiera och lyfta fram 
tidigare förbisedda företeelser, områden och objekt, 
representativa för olika delar av länet. Utifrån denna 
regionala översikt identifieras Skånes kulturmiljöpro
fil. Kulturmiljöprofilen ska således spegla både det 
typiska och det unika.

RAÄ vill betona betydelsen av att länsstyrelserna 
i samverkan med bland annat länsmuseerna arbetar 
strategiskt och fokuserat med zSizy-anslaget. RAÄ har 
under zooi vidareutvecklat den interna beredningen av

z8:z7-anslaget samt fördjupat dialogen med länsstyrel
serna omkring det strategiska arbetet med anslaget.

1.4.1 Kulturvård savtal
RAÄ har under flera år i olika sammanhang verkat för 
att formerna för förvaltning och bevarande av kultur
historiskt värdefull bebyggelse vidareutvecklas och 
för att de enskilda ägarnas engagemang och insatser 
stimuleras. En försöksverksamhet med kulturvårds- 
avtal bedrivs i Stockholms och Skåne län med stöd av 
RAÄ. Med kulturvårdsavtal menas ett avtal mellan 
länsstyrelsen och fastighetsägaren där den senare 
förbinder sig att genomföra lämpliga åtgärder såsom 
förebyggande vård, skötsel och restaureringsarbeten 
enligt länsstyrelsens anvisningar mot att länsstyrelsen 
medverkar med z8:z7-bidrag till delar av kostnaderna. 
Detta regleras i formellt avtal parterna emellan.

Länsstyrelsen i Stockholms län och AB Stadshol
men träffade ett kulturvårdsavtal i oktober zooo. 
Avtalet anger att ett antal byggnader inom de så 
kallade reservatsområdena runt Sofia kyrka i Stock
holm skulle rustas upp under en fyraårsperiod. 
z8:z7-medel utgår med i 500 tkr per år under avtals
perioden. Sedan 1993 har AB Stadsholmen varit en 
stor bidragstagare eftersom bolaget uteslutande har 
ett sådant byggnadsbestånd. Bolagets ambitionsnivå 
inom byggnadsvården har väsentligt höjts under den 
senaste femårsperioden och bolaget har också en 
uttalad vilja att deras renoveringar ska kunna vara 
åskådningsexempel på god byggnadsvård. Genom 
att AB Stadsholmens höga kulturhistoriska ambi
tionsnivå stöds långsiktigt av staten blir det lättare 
för bolaget att få igenom övrig finansiering internt. 
Det har också medfört att det finns en press att följa 
den till avtalet fogade tidsplanen så att projekten inte 
skjuts på framtiden. z8:z7-medlen har täckt cirka en 
tredjedel av kostnaderna. Avtalet har också fört med 
sig att länsantikvarien inbjudits till AB Stadsholmens 
styrelse under ett heldagsmöte om god förvaltning 
och byggnadsvård.

I Skåne län har två sexåriga kulturvårdsavtal 
träffats mellan länsstyrelsen och ägarna till byggnads- 
minnena Krapperups slott och Flyinge kungsgård. 
Länsstyrelsen i Skåne ser positivt på denna typ av 
avtal eftersom de ger möjlighet att mer långsiktigt 
planera och genomföra omfattande insatser på större 
anläggningar med stort kulturhistoriskt värde, vilket

Anslaget 28:27, Bidrag till kulturmiljövård 2001 13



främjar såväl de kulturhistoriska värdena som effek
tiviteten i användningen av medlen.

Kulturvårdsavtal kan vara till hjälp i situationer

där det behövs en långsiktighet i det statliga engage
manget vilket också gör det lättare att kräva motpres
tationer av sökanden.
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2. Särskilda centrala satsningar

2.1 Storstadens arkitektur och kulturmiljö
Projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö har 
genomförts av RAÄ tillsammans med länsstyrelserna 
i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö under perioden 1999-2001. Den över
gripande målsättningen har varit att öka kunskapen 
om bebyggelsen från epoken efterkrigstiden med 
fokus på rekordårens bebyggelse. Metodutveckling 
av nya arbetsformer för delaktighet och dialog om 
kulturarvet och riktade insatser för att nå nya grup
per har varit en viktig del i projektet. Till projektet 
har varit knutet en bred referensgrupp, där förutom 
ovan nämnda aktörer också ingått de tre storstads
länens stadsmuseer, Boverket, Integrationsverket och 
Arkitekturmuseet samt inbjudna forskare.

Sammanlagt har 24 mkr tilldelats kulturmiljö
anslaget för projektet under treårsperioden. Under 
2001 utbetalades 7 883 tkr till projektet av RAÄ:s 
28:27-medel.

Kunskapsuppbyggnaden kring efterkrigstidens 
bebyggelse har huvudsakligen bestått av en bebyggel
seinventering som omfattar Stockholms, Malmös och 
Göteborgs kommuner. Inventeringen har fokuserat 
på de stora bostadsområdena i städernas ytterkanter. 
Därutöver har en översiktlig kartläggning av några av 
Stockholms och Göteborgs kranskommuner gjorts. 
Inventeringsmaterialet finns publicerat i Kulturmiljö
vårdens bebyggelseregister på RAÄ:s hemsida. Sam
arbete har etablerats med studieförbund och skolor 
för studier av den egna närmiljön där inventeringen 
kan fungera som kunskapskälla och studiematerial. 
Tryckta rapporter med analyser och sammanfattning
ar av inventeringen ska ges ut för att öka tillgänglig
heten till materialet.

Kunskapsöversikter och tematiska studier som 
behandlar olika bebyggelsekategorier såsom skolor, 
centrumanläggningar, varuhus och arbetsplatsområ
den har gjorts inom projektet. Även andra aspekter

såsom landskapsplanering och utemiljö, trafikplane
ring och bilens miljöer har studerats. Dessutom har 
arkitekter och stadsplanerare som var verksamma 
under epoken intervjuats.

Genom att beskriva bebyggelsens tillkomsthistoria 
och peka på arkitektoniska kvaliteter och kulturhis
toriska värden bidrar projektet till en ökad förståelse 
för den moderna arkitekturen och främjar en genom
tänkt och varsam förändring och förvaltning.

Under 2001 har man inom projektet arbetat sär
skilt med att utveckla och utöka grunden för samver
kan med medborgarna. Uppdraget har inneburit att 
finna vägar till samverkan med grupper som vanligen 
inte direkt omfattas av kulturmiljöarbetet.

Metoder och former för kulturmiljösektorns 
dialog med boende och brukare har provats och 
öppnat möjligheterna för medborgarna att påverka 
kulturmiljöarbetet. I de tre länen har kontakter eta
blerats och projekt startats i samarbete med de lokala 
utvecklingsavtalen inom ramen för storstadssats
ningen, lokala Agenda 21-kontor samt med skolor 
och föreningar.

Dialogprojekten har utgått från stadsdelen/ 
bostadsområdet och handlat om människors erfaren
heter och värderingar av sin boendemiljö. Stadsvand
ringar i dialogform, och etnologiska djupstudier för 
att få en bättre bild av hur boende upplever, använder 
och värderar sina bostadsområden är sådana exem
pel. Barn och ungdomar har getts möjlighet till ökad 
insikt om kulturhistoriska och arkitektoniska värden 
i sitt bostadsområde. Som exempel kan nämnas att 
Solbackeskolan i Göteborg och Ribergsborgsskolan 
i Malmö har adopterat en lokal miljö som framtids- 
minne. I Bergsjöns skolor i Göteborg har man utgått 
från ett konkret objekt, betong, som fungerar som 
ingång till mer komplex kunskap om den egna bebyg
gelsemiljöns utformning och för samhället runtom
kring. Temat har varit betongslöjd och betongspaning
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som eleverna fått arbeta med både i stadsstudier och 
som skapande material i slöjden.

En utförligare redovisning av satsningen på stor
städernas kulturmiljöer görs i rapporten »Riksantik
varieämbetets redovisning och bedömning av insatser 
för att stärka och tillvarata storstädernas kulturmil
jövärden« som överlämnades till regeringen den 22 
februari 2002.

Metoderna för dialog ocb samverkan som prövats i 
de tre storstäderna främjar ett ömsesidigt erfarenhetsut
byte. Det kan bidra till en genomtänkt estetisk utveck
ling av bebyggelsen i rekordårens bostadsområden men 
även till utvecklandet av nya metoder för hela kultur
miljöarbetet. Inte minst viktigt är dialogmetoderna för 
sektorns reflektion kring den egna rollen i samhället 
också i relation till andra myndigheter och aktörer. 
Projekten kan också bidra till att stärka invånarnas 
identitet och hembygdskänsla för den egna närmiljön.

2.2 Industrisamhällets kulturarv
Industrialiseringens effekter har omformat och 
påverkat våra liv i de mest skiftande hänseenden, 
från materiell välfärd till hälsa, möjligheter till kom
munikation och transporter, boende och landskapets 
utformning. Att bevara och bruka industrisamhällets 
kulturarv ställer kulturmiljövården och samhället in
för välkända frågor som måste få nya lösningar, men 
också inför helt nya frågeställningar. Att bevara det 
industrihistoriska arvet medför särskilda ställningsta
ganden bland annat eftersom anläggningarna ofta är 
storskaliga, komplexa och därmed resurskrävande. 
Att bruka det industrihistoriska arvet leder till frågor 
om vad industriminnen kan betyda för samhälle och 
individ i samtid och framtid. För att öka intensiteten 
och fokuseringen kring dessa frågor har regeringen 
under treårsperioden 1999—2001 genomfört en 
särskild satsning på industrisamhällets kulturarv. 
Satsningen har bland annat bestått i särskilda upp
drag till kulturarvsinstitutioner och -myndigheter 
och tillsättandet av en delegation. Delegationen har 
disponerat sammanlagt 24,5 mkr av 28:2y-anslaget, 
att fördela till särskilda projekt. Delegationen för 
industrisamhällets kulturarv har lämnat sin slutrap
port »Industrisamhällets kulturarv« SOU 2002:67 till 
regeringen den 1 juli 2002.

Det industrihistoriska arvet har varit prioriterat 
vid RAÄ:s fördelning av 28:2y-medel för kunskaps

uppbyggnad till länsstyrelserna (se avsnitt 2.3.3). Det 
industrihistoriska arvet har även varit prioriterat vid 
RAÄ:s fördelning av 28:2y-medel till länsstyrelserna, 
vilket fått ett visst genomslag (se avsnitt 3.3). RAÄ 
har gjort en särskild redovisning »Länsstyrelsernas 
insatser för industrisamhällets kulturarv år 2001« 
som lämnats till regeringen i juni 2002.

2.2.1 Bidrag till arbetslivsmuseer
Som en del av den statliga satsningen på industri
samhällets kulturarv gavs RAÄ i regleringsbrevet 
för år 2001 möjlighet att av de medel som stod till 
delegationens förfogande (se ovan) fördela 4 mkr i 
bidrag till arbetslivsmuseer. Inför fördelningen fördes 
diskussioner med de ideella verksamheternas centrala 
organisationer. Beredningsarbetet för fördelningen 
genomfördes i samarbete med centrala myndigheter 
och kulturarvsinstitutioner med kompetens inom om
rådet; Arbetets museum, Nordiska museet, Tekniska 
museet, Statens försvarshistoriska museer, Sveriges 
järnvägsmuseum, Statens sjöhistoriska museer,
Statens kulturråd och Riksarkivet. Ett övergripande 
syfte var att fördela medel till en mångfald av projekt 
inom det breda arbetet med att bevara och bruka in
dustrisamhällets kulturarv. De områden som bedöm
des angelägna att stödja var vård, kunskapsuppbygg
nad, publik verksamhet, säkerhet och nätverk. Till 
RAÄ inkom 400 ansökningar där de sammanlagda 
beloppen uppgick till 70 mkr. Bidrag beviljades till 
77 projekt; från enklare dokumentationsprojekt för 
2 tkr till dockportarna på Beckholmens varv för 500 
tkr. Det genomsnittliga bidraget var cirka 52 tkr.

En utförligare redovisning av bidraget till arbets
livsmuseer görs i rapporten »Bidrag till arbetslivs-

Diagram 3 Bidrag till arbetslivsmuseer 2001 fördelade på olika 
områden.
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museer 2001« som överlämnades till regeringen den 
i april 2002.

Arbetslivsmuseernas verksamhet är ett starkt ut
tryck för kulturarvets demokratiska potential genom 
människors engagemang, medskapande och delaktig
het. Arbetslivsmuseerna representerar en mångfald av 
verksamheter och berättelser om människors liv och 
levnadsvillkor som berör många. Genom bidragen 
kan stöd ges till insatser för bevarande och bruk av 
industrisamhällets kulturarv som utan ideellt arbete 
inte skulle komma till stånd. Arbetslivsmuseerna 
bidrar således i hög grad till att bredda, fördjupa och 
förmedla kunskaper om det svenska industrisamhället.

2.3 Förbättrat kunskapsunderlag
I regleringsbrevet för 2001 gavs möjlighet att utnyttja 
högst 15 mkr av 28:27-anslaget till så kallat förbätt
rat kunskapsunderlag. Detta innebär en höjning med 
10 mkr i förhållande till föregående år, framförallt 
motiverat av den breda kunskaps- och sektorsöver- 
skridande satsningen på Skog & Historia-projektet. 
Som en engångsåtgärd har en del av anslaget under 
året använts till projektet Fornminnesinformation. 
RAÄ har i fördelningsbeslutet till länsstyrelserna 
specificerat medlens användning.

Behovet av generella kunskapsunderlag är stort på 
regional nivå. År 2001 äskade länen cirka 32,5 mkr 
för detta ändamål. Kunskapsläget för en rad olika 
kategorier av kulturlämningar, byggnader och miljöer 
är otillfredsställande samtidigt som det i många fall 
dessutom finns en hotbild. Bristen på kunskap försvå
rar också sektorns deltagande i samhällsplanering, 
regional utveckling etc.

28:27-medlen för kunskapsunderlag har fördelats 
till länsstyrelserna till ett begränsat antal priorite
rade kunskapsfält med utgångspunkt i regeringens 
satsningar och målen för kulturmiljöområdet. Dessa 
har varit digitalisering av fornminnesregistret, indu
strihistoria och Skog & Historia-projekt samt studier 
med anknytning till RAÄ:s projekt Nutida landskap. 
Därutöver har parker- och trädgårdar samt skonsam 
markberedning bedömts vara angelägna och under- 
försörjda kunskapsfält. En uppföljande metodstudie 
avseende arkeologiska rapporter har genomförts.

Användningsområde Utbetalade medel tkr
Skog & Historia 3 954
Fornminnesinformation 3 773
Industrihistoria 2 333
Digitalisering 2 079
Parker och trädgårdar 520
Nutida landskap 430
Arkeologiska rapporter 410
Skonsam markberedning 310
Övrigt 743
Summa 14 552

Tabell 2 Utbetalade medel till kunskapsunderlag 2001 fördelade på 
olika områden.

2.3.1 Skog & Historia
Skogsstyrelsen och RAÄ har med utgångspunkt från 
regionala Skog & Historia-projekt tagit fram ett 
förslag till ett rikstäckande projekt för att säkerställa 
grundfinansiering och antikvarisk kompetens samt 
svara för övergripande utbildnings- och informa
tionsinsatser. Under 2001 har totalt använts 3 954 tkr 
i 28:27-medel till Skog & Historia-projekt i elva län. 
Skogsstyrelsen bidrog inte till finansiering av projek
tet under 2001. Huvuddelen av 28:27-medlen, 3 300 
tkr, har använts till att anställa platsledare för anti
kvarisk bedömning i fält av påträffade lokaler inom 
regionala Skog & Historia-projekt. Det första Skog 
& Historia-projektet påbörjades 1996 i Värmlands 
län. Något år senare startade verksamhet i Väster
bottens och Gävleborgs län. I övriga berörda län har 
verksamhet pågått sedan minst ett år tillbaka. I de 
tre ovan nämnda länen finns ett mycket stort behov 
av sakkunnig granskning av påträffade lämningar. I 
övriga län, där verksamheten inte pågått lika länge är 
granskningsbehoven av mindre omfattning. Avsik
ten är också att få in antikvarisk kompetens tidigt i 
projekten så att den antikvariska granskningen och 
fältinventeringen går i takt. Från de flesta län finns 
rapporter och redogörelser av 2001 års arbete.

2.3.2 Projekt Fornminnesinformation, FMIS
Till utveckling av ett digitalt fornminnesinforma- 
tionssystem, FMIS, användes 3 773 tkr av 2001 års 
28:27-anslag. Detta användes till konsulttjänster för 
teknisk systemutveckling och systemmodellering för 
FMIS:s förvaltningsorganisation. Detta har resulterat 
i en sökapplikation som under 2002 kommer att gö
ras tillgänglig för sökning i hittills färdigdigitaliserade
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delar av Fornminnesregistret. Ytterligare i,6 mkr 
var under zooi avsatta för utveckling av en registre
ringsapplikation till systemet. Den delen kunde dock 
inte genomföras under zooi utan genomförs i stället 
under zooz. Genom denna försening har introduk
tionen av länen som registerförare i FMIS förskjutits 
cirka ett år.

2.3.3 Industrihistoriskt kunskapsunderlag
Förbättrade kunskapsöversikter om det industrihisto
riska arvet är ett viktigt led i utvecklingen av arbetet 
med industrisamhällets kulturarv. Avsaknaden av 
kunskapsunderlag för det industrihistoriska arvet har 
tidigare försvårat strategiska satsningar och priori
teringar. RAÄ förespråkar studier med ett tvärve
tenskapligt angreppssätt som syftar till att beskriva 
regionens »näringslivshistoria i tid och rum«, som 
kan användas för att utarbeta program för långsik
tiga och strategiska satsningar inom området. Under 
zooi användes sammanlagt z 333 tkr i elva län för 
att förbättra kunskapsunderlaget för det industri
historiska arvet.

Genom den statliga satsningen på industrisam
hällets kulturarv 1999-zooi har ett strategiskt arbete 
med industrisamhällets kulturarv genomförts i 16 
län. Det är tydligt att i de län där man tidigare inte 
arbetat särskilt mycket med dessa frågor genomför 
man nu satsningar där perspektivet vidgats, bland 
annat i anslutning till begreppet »industrisamhällets 
kulturarv«, och där syftet är att skapa en plattform 
för ett långsiktigt arbete. Det gäller till exempel Jämt
lands län där man bland annat arbetat med turismens 
historia, och Stockholms län där en del av arbetet 
syftar till att skapa en större medvetenhet om det 
industrihistoriska arvet i kommunernas planerings
instanser. I Skåne län har man tagit sig an näringsgre
nar som tidigare inte rönt mycket uppmärksamhet 
inom kulturmiljöarbetet, så som livsmedelsindustrin 
och cementindustrin.

2.3.4 Digitalisering av fornminnesregister
Till digitalisering av fornminnesregistret användes 
sammanlagt z 079 tkr av zooi års z8:zy-anslag. 
Huvudprincipen för länens utnyttjande av z8:zy- 
anslaget för digitalisering av fornminnesregistret 
har varit att länsstyrelserna förutsätts tillskjuta lika 
mycket som man erhåller från z8:zy-anslaget.

Digitaliseringsverksamheten har under zooi 
bedrivits vid två digitaliseringscentraler - vid skogs
styrelsen i Karlstad och vid länsstyrelsen i Västra 
Götaland. Avsikten var att digitaliseringen skulle 
kunna slutföras under zooz. På grund av en alltför 
optimistisk tidsuppskattning kommer digitaliserings
verksamheten inte att kunna slutföras enligt planerna 
och den kommer därför att belasta z8:zy-anslaget 
även under Z003.

2.3.5 Parker och trädgårdar
Som ett led i att förbättra kunskapsunderlaget för 
trädgårds- och parkanläggningar har pilotprojektet 
Hallands historiska trädgårdar genomförts under 
zooi. Inventeringen ligger till grund både för kultur
miljövårdens fortsatta arbete och för insatser tillsam
mans med folkbildningsorganisationer. Pilotprojektet 
Historiska växthus har slutförts i Södermanlands, 
Upplands och Västmanlands län. Inventeringen 
kommer att slutföras för Stockholms län under våren 
zooz. Slutseminarium kommer att hållas i varje län. 
Genom projektet har kulturmiljövården fått en sam
lad kunskap om olika typer av växthusbyggnader.

2.3.6 Nutida landskap med historia
Under zooi har z8:zy-medel fördelats till Söder
manlands, Västmanlands samt till Västra Götalands 
län för att bearbeta tidigare utförda metodstudier till 
artiklar som ska ingå i projektets slutrapport. Dessa 
studier utvecklar metoder för medborgardialog och 
exemplifierar vad denna kan tillföra kulturmiljöarbe
tet. Slutrapporten som avses att slutföras under zooz 
förväntas bidra till att forma inriktningen av det 
framtida kulturmiljöarbetet. Metodstudierna inklu
derar såväl kortare som längre intervjuer, så kallade 
gåturer som dokumentation med engångskameror.

2.3.7 Arkeologiska rapporter
Länsstyrelsen i Kalmar län erhöll Z75 tkr för rappor
tering av arkeologiska undersökningar i Köpingsvik 
på Öland. Detta arbete utgör underlag för diskussion 
om hur man ska arbeta vidare med äldre arkeolo
giska rapporter i annan form och med annan typ av 
finansiering. Arbetet har lett till ett utvecklat samar
bete med Högskolan i Kalmar i form av forsknings
program och uppsatsarbeten.

Länsstyrelsen i Blekinge har använt 135 tkr till ar-
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bete med register över arkeologiska undersökningar 
och medeltidsstadsrapporter.

2.3.8 Skonsam markberedning
Tillsammans med länsstyrelsen i Västra Götaland, 
Jönköpings, Kronobergs och Uppsala län och ett 
flertal skogsbolag genomfördes en pilotstudie under 
zooi med markberedning inom områden med fossil 
åkermark. Sammanlagt användes 310 tkr i 28:27- 
medel till projektet. Studien syftade bland annat till 
att utreda möjligheterna att markbereda vidsträckta 
områden med fossil åkermark utan att skada forn- 
lämningen. Försöket visar att:

• Det finns markberedningsmetoder med tekniska 
förutsättningar för att undvika skador på forn- 
lämningar.
• Markberedning med harv och flertalet hög- 
läggare är direkt olämpligt i områden med fossil 
åkermark.
• Det finns områden med fossil åker som är direkt 
olämpliga att markbereda även med skonsam 
teknik.
• Maskiner som arbetar med riktad markberedning 
har större förutsättningar att undvika skador på 
rösen.
• De extra kostnader som en skonsammare mark
beredning skulle medföra på i dag registrerade om
råden med fossil åkermark uppgår till 350 tkr/år.

2.3.9 Övrigt
I övrigt har kunskapsunderlagsmedel gått till bebyg
gelseinventering av hälsingegårdar i samverkan med 
RAÄ:s bebyggelseregister, inventering av begrav
ningsplatser i Blekinge samt slutförande av kun- 
skapsfördjupning om frikyrkorörelsens byggnader i 
Jönköpings län.

28:27-medlen för kunskapsunderlag ger RAÄ 
möjlighet att utveckla de nationella registren och att i

Tabell 3 Utbetalade medel och 

antal projekt till det samiska kultur

arvet och fäbodkulturen 2001.

samarbete med länen fördjupa kunskapen inom vissa 
prioriterade områden. De ger också möjligheter att i 
anslutning till insatserna och i samverkan med länen 
bedriva metodutveckling samt pröva, förankra och 
sprida FoU-projektens metoder och perspektiv.

Det finns ett stort behov av generella kunskaps
underlag som tydligt förmedlar kulturmiljön som 
resurs för en hållbar utveckling. Kunskapsläget för en 
rad olika kategorier av kulturlämningar, byggnader 
och miljöer är otillfredsställande samtidigt som det 
i många fall dessutom finns en hotbild. Kunskaps
underlagen kan bland annat användas för olika 
miljöstrategiska beslut, förutom samhällsplanering 
handlar det om användning av strukturfondsme- 
del, miljö- och landsbygdsprogram, tillväxtavtal/ 
tillväxtprogram etc. Under 2001 har en dialog om 
behovet av kunskapsutveckling inletts med den regio
nala organisationen om hur kunskapsbehovet på kort 
och lång sikt kan hanteras.

2.4 Fäbod- och samemiljöer
År 1998 beslöt RAÄ att under en treårsperiod sätta 
fokus på fäbodkulturen och det samiska kulturarvet 
för att möta eftersatta behov av vård och kunskaps
uppbyggnad inom dessa områden. RAÄ avsatte även 
under år 2001 särskilda medel till fäbodkulturen och 
det samiska kulturarvet, dock i något mindre omfatt
ning än tidigare år. Under perioden 1998—2001 har 
de särskilda satsningarna omfattat 36 075 tkr till 
fäbodkulturen och 30 715 tkr till det samiska kul
turarvet. Från och med 2002 ryms arbetet med dessa 
typer av miljöer inom RAÄ:s ordinarie fördelning av 
28:27-medel till länen.

Under 2001 har 82 samiska projekt och 66 fäbod
projekt erhållit stöd. Miljöer har restaurerats och 
viktiga dokumentations- och informationsprojekt har 
genomförts. Intresset för att ta initiativ och med
verka i arbetet har varit mycket stort från samer och

Samernas kulturarv 2001 Fäbodsatsningen 2001
Län Kronor Antal objekt/miljöer Kronor Antal objekt/miljöer
Värmlands län 700 000 14
Dalarnas län 305 000 2 1 185 102 5
Gävleborgs län 130 000 2 4 198 201 25
Västernorrlands län 180 000 1 238 540 4
Jämtlands län 2 087 606 18 2 578 342 12
Västerbottens län 587 763 10 218 253 1
Norrbottens län 3 896 035 49 271 875 5
Summa 7 186 404 82 9 390 313 66
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fäbodbrukare. Informationsinsatser och att miljöerna 
tillgängliggörs för allmänheten är ofta viktiga inslag 
i projekten. På några platser har småskalig turism 
utvecklats. En särskild rapport om satsningen på 
fäbodkulturen, »Sveriges fäbodar«, inlämnades till 
regeringen den i mars zooi. Rapporten »Bevarandet 
av det samiska kulturarvet« inlämnades till rege
ringen i maj 2001.

Satsningen på fäbodkulturen och det samiska kul
turarvet har inneburit att miljöer har rustats och att 
kunskapen och informationen om dessa miljöer har 
ökat väsentligt. Intresset för att ta initiativ och med
verka i arbetet har varit mycket stort från samer och 
fäbodbrukare. Under 2002 har länsstyrelsen i Norr
botten fått 200 tkr för att i samverkan med övriga län 
och samiska organisationer diskutera gemensamma 
bevarande- och utvecklingsfrågor och utarbeta en 
strategiplan för hur man ska arbeta vidare med det 
samiska kulturarvet.

2.5 Tradition och byggproduktion 2001
Genom projektet Tradition & byggproduktion 2001 
har kulturmiljövården erbjudit bland annat hant
verkare, projektorer, entreprenörer, antikvarier, kom
munala tjänstemän, fastighetsmäklare och allmän
heten teoretiska och praktiska kurser samt seminarier 
i yrkesmässig byggnadsvård. Syftet har varit att skapa 
en plattform för gemensamma diskussioner, erfaren
hetsutbyte och utveckling, att öka olika gruppers 
kunskaper om god byggnadsvård och att visa den 
ekologiska dimensionen av byggnadsvårdens insatser.

Projektet har pågått i två etapper under åren 
1999—2.001. Organisationerna som medverkade och 
fick bidrag under 2001 var länsstyrelserna i Gotlands, 
Gävleborgs, Södermanlands, Västmanlands och 
Örebro län, Värmlands Museum samt tre fristående 
nätverksorganisationer, Företag inom Byggnadsvård 
och Restaureringar - FIBOR, Byggnadsvård i Skåne - 
BEVIS och Nätverket för Byggnadsvård på Gotland. 
Ytterligare ett stort antal organisationer och perso
ner har medverkat i planering och genomförande av 
satsningen. RAÄ har, genom Antikvarisk-tekniska 
avdelningen, ansvarat för projektsamordning.

Projektet har erhållit 4 749 tkr i zSizy-medel 
beslutade av RAÄ under treårsperioden, varav 1 600 
tkr under 2001. Dessutom har 1 350 tkr erhållits från 
regeringens kretsloppsmiljard under tidsperioden

1999-2.000. Fänsstyrelserna satsar dessutom »egna« 
tilldelade zBizy-medel i projekten. I vissa län har 
projekten stöttats med regionalekonomiska medel, 
arbetsmarknadsmedel och EU-medel.

Informations- och utbildningsinsatserna har under 
2001, liksom under den första etappen, vänt sig till 
flera olika grupper; yrkesverksamma konsulter och 
hantverkare, fastighetsmäklare, kommunala tjänste
män, fastighetsägare och allmänheten. En verksam
het som har tillkommit under 2001 är samråd med 
företrädare för gymnasiala byggprogram för att få in 
byggnadsvårdstänkandet i utbildningen. Ett sådant 
pilotprojekt har drivits av Sörmlands museum i sam
arbete med Gripenskolans byggprogram i Nyköping. 
Eleverna i årskurs två har fått kunskaper i byggnads
vårdens teori och praktik. De teoretiska kunskaperna 
har tillämpats i specialarbeten och vid renoveringen 
av ett litet arbetarbostadshus från slutet av 1700- 
talet. Kulturmiljövården i Södermanland vill på sikt 
bygga upp liknande verksamhet över hela länet.

Information om projektet finns på RAÄ:s hemsida: 
www.raa.se/trad&byggzooo. Under 2002 kommer 
även en särskild rapport om projektet att tillsändas 
regeringen.

De utbildnings- och informationsinsatser som 
genomförts inom projektet har varit mycket upp
skattade av den mångfald av aktörer som deltagit, 
allt från kommunala tjänstemän och hantverkare till 
en intresserad allmänhet. Samverkan mellan kul
turmiljövården i de län som deltagit har utvecklats 
liksom samarbetet och dialogen med övriga delta
gande aktörer i respektive län. Flera av de inblandade 
organisationerna har fortsatt arbeta med dessa frågor 
i projektets kölvatten även sedan det formella projek
tet avslutats.

2.6 RockCare
RockCare behandlar bevarandeproblemen för häll- 
ristningsområdet i Tanum. Syftet med projektet är att 
utveckla nya metoder för dokumentation och presen
tation av hällristningar med hjälp av ett nätverk av 
internationella experter. Ett annat syfte är att vidare
utveckla metoder för skydd mot miljöförstöring och 
nedbrytning. Projektet, som leds av RAÄ, har erhållit
1.7 mkr under 2000 och 2001 inom ramen för 
EU:s Kultur 2000-program. Under 2001 har projek
tet tilldelats 710 tkr av RAÄ:s FoU-medel, 1,2 mkr i
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28:z7-medel, 184 tkr av finska Museiverket och 75 
tkr av portugisiska kulturministeriet.

Huvudpartner i projektet har varit Italien, men 
samverkan i projektets aktiviteter har också skett 
med Frankrike, Portugal, Finland, Norge, Danmark 
och Ryssland. I Sverige har RAÄ haft ett omfattande 
samarbete med olika regionala institutioner: Vitlycke 
Museum och Bohusläns Museum, Underslös häll- 
ristningsmuseum, länsstyrelsen i Västra Götaland, 
Göteborgs universitet och Tanums kommun.

Vad gäller resultat och effekter kan bland annat näm
nas att ett nätverk har byggts upp som omfattar både 
etablerade experter från de deltagande länderna samt 
forskarstudenter och kulturmiljövårdare som nyligen 
inlett sin yrkesbana. En videofilm om hällristningarna 
i världsarvsområdet Foz Goa i Portugal har tagits fram 
vilken fått stor uppmärksamhet. Projektets aktiviteter 
har också i övrigt uppmärksammats regionalt.

Skolorna i Tanum har medverkat i ett pedagogiskt 
delprojekt med ursprung i länsmuseernas och 
RAÄ:s adoptionsprojekt. Målsättningen var att 
engagera barn och ungdomar aktivt i bevarande
arbetet och att skapa bättre förutsättningar för kun
skapsutbyte och praktisk samverkan mellan skolorna 
i flera av de deltagande länderna. Ett annat mål var 
att utveckla koncept för elevforskning och ömsesidigt 
lärande, vilket bland annat innebar att utveckla 
pedagogik för tolkning och förståelse av hällbilder. 
Under året genomfördes två större skolseminarier

i Foz Goa och i Tanum. Det senare i samband med 
UNESCO:s World Heritage Youth Forum i Karls
krona. Tanumskolorna har också producerat ett brev 
med information om RockCare till alla kommunin
vånare.

Vidareutvecklingen av metoder mot negativ miljö
påverkan har omfattat bland annat utformning av ett 
digitaliserat system för skadedokumentation i anslut
ning till databasen HÄLLRIST som nu utvecklats i en 
Internetversion, WEBRIST. Nya digitala dokumenta
tionsmetoder har utvecklats med scanning och digital 
fotografering av fältdokumentation i form av frottage 
och plastkalkeringar. Metoden har stor potential 
för direkt dokumentation av figurer och skador på 
hällristningarna. Information om projektet finns på 
adressen: www.w-heritage.org/rockcareweb

Arbetet med utveckling av innovativa koncept och 
metoder för dokumentation och skydd av hällrist
ningarna med hjälp av modern digital teknik har varit 
framgångsrikt och fått stort genomslag i expert- och 
forskarvärlden såväl som i skolan, bland allmänheten 
och i media. De metoder som tagits fram kommer att 
kunna användas överallt där hällristningar och häll- 
målningar förekommer och hotas. Ett givande samar
bete har inletts med skolor vilket har resulterat i att en 
viktig plattform för kunskapsspridning inom området 
har etablerats. Under 2.002. har ett samverkansprojekt 
påbörjats med elva län i Sverige för att sprida och 
utveckla erfarenheterna av RockCare-projektet.
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3. Byggnadsvård

3.1 Utbetalade medel till byggnadsvård
Totalt har för länsstyrelsernas beslut utbetalats 143 807 
tkr i byggnadsvårdsmedel under zooi. Dessa beslut 
har berört 1 128 ärenden fördelat på 1 096 objekt.

Diagram 4 nedan visar på utbetalade medel i 
förhållande till antal ärenden. Det genomsnittliga 
bidraget per objekt är 131 tkr, vilket är något lägre 
än förra året, då det genomsnittliga bidraget var 
143 tkr. De län som använt mest medel per objekt är 
Dalarna, Stockholm och Västernorrland, från 238 
till 377 tkr. Detta kan avläsas i diagrammet genom få 
ärenden i förhållande till utbetalade medel. I Dalarna 
står bidragen till Stjärnsunds herrgård och projektet 
Industribyggnader i Koppardalen i Avesta för 57% av 
länets utbetalda medel för byggnadsvård. I projektet 
Koppardalen ingår Avesta hytta med näraliggande 
anläggningar som ägs av Avesta kommun. Byggnads
vårdsmedel för restaureringsarbeten har utgått i flera 
år och har varit en förutsättning för kommunens en
gagemang i upprustningen av hyttan och för att driva 
EU-projekt för att ta tillvara och utveckla industrian-

tkr

läggningen till ett centrum för nya verksamheter och 
företagsetableringar. Evenemanget Avesta Art med 
modern konst är sedan tidigare etablerat i hyttan.

I Stockholms län är främsta orsaken till en hög 
medelsförbrukning per objekt de insatser som gjorts 
gällande grundförstärkning, främst i Gamla stan. Av 
de 16,4 mkr som gått till byggnadsvård i Stockholms 
län har cirka 6,5 mkr gått till grundförstärkning, det 
vill säga cirka 40%. Detta är en minskning med drygt 
10% av andelen byggnadsvårdsmedel till grund
förstärkning i Stockholms län jämfört med 2000.1 
Västernorrland är det främst tre större projekt som 
genererat en hög medelsförbrukning per objekt. Det 
är samfinansiering av ramprogrammet Industrisam
hällets kulturarv, bidrag till Sundsvalls stenstad och 
restaurering av tre korsbyggnader inom världsarvet 
Höga kusten.

De län som använt minst medel per objekt är Upp
sala, Norrbotten, Södermanland och Värmland, 
63-91 tkr per objekt i genomsnitt. Anledningen till 
detta är dels en medveten prioritering att sprida
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medelsfördelningen och dels att några stora kostsam
ma projekt inte prioriterats under zooi.

Redovisningen i tabell 4 är en sammanslagning av 
totalt 22 kategorier. 114 664 tkr av totalt utbetalda 
143 807 har länsstyrelserna fördelat på byggnads- 
kategorier i den redovisning som görs i BEA-syste- 
met. Ifyllnadsgraden på cirka 80% är liknande som 
förra året. Nio länsstyrelser har registrerat kategori 
för mer än 90% av utbetalade medel inom bygg
nadsvården1. Länsstyrelserna i Södermanland2 och 
Gävleborgs län ligger lägst med en ifyllnadsgrad på 
15 respektive 33%. Fördelningen mellan olika bygg- 
nadskategorier per län redovisas i bilaga 3.

De största enskilda kategorierna är hantverk, ma
nufaktur och industri med 23%, areella näringar med 
20% samt slott och herrgårdar och övrig bostads
bebyggelse med cirka 17% vardera.

23% av medlen har använts till vård- och infor
mationsinsatser kring industrihistoriska miljöer. Det 
är en ökning med 4% jämfört med år 2000. De län 
som använt störst andel medel till denna kategori är 
Örebro, Västmanland, Dalarna, Uppsala och Skåne.
I Örebro län har 68% av byggnadsvårdsmedlen 
gått till denna kategori. Exempel på industrimiljöer 
som fått stöd är Ångkraftverket i Västmanlands län, 
Rejmyre Glasbruk i Östergötlands län och Pershyttan 
i Örebro län. Av de 15 mkr som avsattes för generella 
kunskapsunderlag har 2333 tkr gått till förbättrade 
kunskapsöversikter om det industrihistoriska arvet 
(se avsnitt 2.3.3).

Areella näringar är en dominerande kategori i flera 
län. Som en följd av strukturomvandling och ned
läggning av jordbruk behöver denna typ av bebyg
gelse stöd för att den mest angelägna bebyggelsen ska 
kunna bevaras. Det bör noteras att same- och 
fäbodsatsningen redovisas under denna kategori, 
vilket bland annat förklarar att många av norrlands-

länen har betalat ut stor andel till denna kategori. 
Högst ligger Gävleborgs län med 93%, sedan Jämt
lands län med 85% och Norrbottens län med 68%.

16,5% av medlen har gått till kategorin slott och 
herrgårdar och 17% till övrig bostadsbebyggelse. Det 
är en ökning med 4% för slott och herrgårdar och en 
minskning med 7,5% för övrig bostadsbebyggelse. 
Kronobergs län har använt störst andel till slott och 
herrgårdar, 43%, sedan följer Uppsala med 35%. 
Lidhems säteri i Kronobergs län och Örbyhus i Upp
sala län är exempel på denna kategori som fått stöd 
under året. Stockholms län har störst andel medel till 
övrig bostadsbebyggelse, 57%, sedan följer Väster- 
norrlands län med 52%. För Stockholms del är det 
medlen till grundförstärkning som slår igenom och 
för Västernorrlands del är det bidrag till byggnader i 
Sundsvalls stenstad.

10% av medlen har använts till offentlig bebyg
gelse, vilket är en ökning med 3 % jämfört med förra 
året. Denna kategori har främst ökat i Hallands, Väs
tra Götalands och Västmanlands län. I Hallands län 
är det bidrag till radiomasterna i Grimeton som är av 
stor betydelse och i Västmanland har Sätra brunn fått 
knappt 1,5 mkr.

I kategorin övrigt ingår bland annat försvarsväsen- 
det och byggnader med koppling till religionsutövning. 
Det gör att Blekinge, med världsarvet Orlogsstaden 
Karlskrona, och Gotland, som fått ett särskilt bidrag 
på 4 mkr till Gotlands kyrkor, hamnar på en hög andel 
inom denna kategori, 54% respektive 40%.

4,5% av medlen har gått till kategorin kultur och

1. Dessa är länsstyrelserna i Stockholm, Uppsala, Östergötland, 
Jönköping, Kalmar, Skåne, Örebro, Västmanland och Dalarna.

2. Södermanland räknas inte med i den redovisning där vi anger 

högst och lägst andel medel till olika katagorier eftersom ifyllnads
graden i BEA är för låg.

Byggnadskategori Andel av utbetalade 
bidragsmedel i % 2001

Andel av utbetalade 
bidragsmedel i % 2000

Hantverk, industri 22,5 19
Areella näringar 20 23
Övrig bostadsbebyggelse 17 24,5
Slott och herrgårdar 16,5 12,5
Offentlig bebyggelse 10 7
Övrigt 9,5 9
Kultur och föreningsliv 4,5 5
Summa 100 100

Tabell 4 Utbetalade medel till byggnadsvård 
fördelade på byggnadskategorier 2001.
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Skyddsstatus m.m. Andel av utbetalade 
bidragsmedel i % 2001

Andel av utbetalade 
bidragsmedel i % 2000

Byggnadsminnen 43 38
Byggnadsminnesfraga väckt 12 11,5
Kyrkor 3,5 4,5
Skydd enl. detaljplan 11,5 12
Fornminnen 2,5 2
Kultur- eller naturreservat 1 1
Formellt skydd saknas 26,5 31
Summa 100 100

Tabell 5 Utbetalade medel till byggnads
vård fördelade på skyddsstatus 2001.

föreningsliv, det vill säga ungefär lika stor andel som 
förra året. Det är främst några större projekt som fått 
stöd. Häribiand kan nämnas Marstrands societetshus i 
Västra Götalands län, Restaurang Druvan i Östergöt
lands län och Munkfors ordenshus i Värmlands län.

Det är angeläget att registreringen i BEA-systemet 
förbättras för att man både på nationell och regio
nal nivå ska kunna få fram tillförlitlig statistik för 
användningen av anslaget 28:27 och på ett bättre sätt 
än i dag kunna följa upp och utvärdera 28:2y-insat- 
sernas resultat och effekter. RAÄ kommer att fort
sätta dialogen med länsstyrelserna om dessa frågor.

3.2 Skyddad bebyggelse
Byggnadsvårdsmedlen har till 43% gått till byggnads- 
minnen, vilket är en ökning jämfört med föregående 
år. 18,5 % av medlen har gått till bebyggelse som om
fattas av annan skyddslagstiftning såsom skydd enligt 
detaljplan. 12% har gått till objekt där byggnadsmin- 
nesfråga är väckt. 26,5% har gått till bebyggelse som 
inte omfattas av något skydd vilket är en minskning 
med 4,5% jämfört med förra året. Som exempel 
på byggnadsminnen som fått stöd under året kan 
nämnas Ljungs säteri i Östergötlands län, Edhs gård i 
Jönköpings län, Grimeton och Tjolöholms slott i Hal
lands län, Marstrands societetshus och Torpa stenhus 
i Västra Götalands län samt Malmströmska huset i 
Sundsvalls stenstad. 97 152 tkr av totalt registrerade 
143 897 tkr har registrerats på skyddsform i den re
gistrering som görs i BEA. Ifyllnadsgraden på skydds
status är 67%. Länsstyrelserna i Gävle, Norrbotten 
och Södermanland har klart lägst i fyllnadsgrad med 
8,15 och 18%.

Vid slutet av 2001 fanns det totalt 1 802 bygg
nadsminnen i Sverige. Sedan 1990 har antalet 
byggnadsminnen ökat med cirka 800 objekt, således 
en ökning med 80% under tidsperioden. Detta är 
bland annat en följd av att byggnadsminnesbegreppet 
vidgades, genom lagen (1988:950) om kulturmin

nen (KML), från att enbart omfatta en synnerligen 
märklig byggnad eller anläggning till att gälla även 
mer ordinära byggnader som ingår i ett synnerligen 
märkligt bebyggelseområde. Sådana byggnadsmin- 
nesförklaringar har i ganska stor omfattning skett i 
Eksjö och Visby.

Ökningen av antalet byggnadsminnen är också ett 
resultat av de senaste årens omstruktureringar inom 
den statliga verksamheten. Ett stort antal statliga 
byggnadsminnen har övergått till att bli byggnads
minnen enligt KML, vilket innebär behov av resurs
förstärkning för 28:27-anslaget. Under senare år har 
det också tillkommit nya kategorier av byggnader 
och anläggningar som tidigare inte varit skyddade, 
exempelvis en bensinstation, en järnväg, en olje- 
pumpsanläggning, en radiostation och ett modernis
tiskt bostadsområde - Gyttorp. Det finns dock fortfa
rande flera kategorier som utgör viktiga delar i länens 
kulturmiljöprofiler som inte alls är skyddade enligt 
KML. Några av de byggnadsminnen som tillkommit 
under senare tid är mer omfattande och komplexa än 
tidigare och därmed mer vårdkrävande och kostnads
krävande, exempelvis industriminnen.

Knappt hälften av de utbetalade byggnadsvårds
medlen har gått till objekt som ligger inom områden 
av riksintresse för kulturmiljövården. Det län som 
redovisar störst andel bebyggelse inom riksintresse
områden är Uppsala med 87% av utbetalade medel 
och det län som har minst andel är Södermanland 
med 5%.

57% av de utbetalade medlen har gått till objekt/ 
miljöer som ligger på landsbygden, 43% av medlen 
har gått objekt/miljöer som ligger i tätorter. Jämfört 
med förra året har andelen medel till landsbygden 
ökat med 5%. Mellan länen är variationen mycket 
stor vad gäller fördelningen mellan tätort och lands
bygd. Extremfallen för år 2001 är Stockholms län 
som redovisar 71% av utbetalade medel för bygg
nadsvård till tätort samt Jämtlands och Gotlands
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län som redovisar i% respektive 4% av medlen till 
tätort.

Det ökade antalet byggnadsminnen, anläggning
arnas komplexitet och behovet av att skydda flera 
kategorier som utgör viktiga delar i länens kultur
miljöprofiler gör att det finns fortsatt stort behov av 
utökat i8:iy-anslag.

3.3 Hotad bebyggelse, länens kulturmiljöprofiler
Hotad bebyggelse uppstår där verksamheter upphör 
eller förändras så radikalt att hela eller äldre delar av 
bebyggelsekategorier hotas av utplåning eller radikal 
förändring. Hotet kan gälla även äldre hantverkstek- 
niker som riskerar att falla i glömska eller att särskil
da material slutar att tillverkas.

Betydande satsningar har gjorts på den särpräglade 
kulturmiljön i respektive län, länens kulturmiljöprofi
ler. Detta har i många län inneburit en prioritering av 
byggnader på landsbygden som i dag saknar funk
tion och därmed är allvarligt hotade till sin existens. 
Häribiand kan nämnas fäbodar och lador i Malungs 
och Orsa kommuner i Dalarnas län, vallon bruken i 
Uppland, de storbyggda och rikt dekorerade herr
stugorna på Hälsingegårdarna; smedjor, tvättstu
gor, stall, arbetarbostäder och magasin som hör till 
herrgårdsmiljöerna i bland annat Södermanlands län, 
de öländska väderkvarnarna och Gotlands agtäckta 
hus, finngårdar i Värmland och frikyrkobyggnader i 
Jönköpings län.

Andra exempel på hotad bebyggelse som erhållit 
stöd under året är skärgårdarnas båthus och ladu
gårdar och industrimiljöer av olika slag. Gällande 
industrimiljöer är hotbilden störst där den ursprung

liga verksamheten upphört. Dessa industrianlägg
ningar har ofta komplexa bevarandeproblem som 
kräver stora resurser och en bred samverkan med 
olika aktörer. Exempel på sådana miljöer som fått 
stöd är Kalklinbanan mellan Forsby och Köping som 
går genom Västmanlands och Södermanlands län 
och fem kommuner samt Grimetons radiostation i 
Hallands län. Stöd har också gått till protoindustri- 
ella byggnadsmiljöer såsom kvarnar och sågar som är 
viktiga för förståelsen av kulturmiljön på dessa orter. 
Överloppsbyggnader, som i många fall är viktiga 
delar i länens kulturmiljöprofil, saknar i många fall 
formellt skydd vilket avspeglas i tabell 3.

De fem norrlandslänen har i en skrivelse till RAÄ 
pekat på att de äldre ekonomibyggnaderna är starkt 
hotade och att det finns en överhängande risk att en 
hel landsdels kulturlandskap kommer att förlora sin 
särprägel. Länen anser att det behövs en kraftfull 
satsning med både omfattande upprustningar och en 
informations- och upplysningskampanj för ladland
skapen i Norrland. Jämtlands län har under zooi 
fått i uppdrag att se på hur ett projekt med detta syfte 
skulle kunna läggas upp för att motverka detta.

Flera län pekar på att det finns flera kategorier av 
byggnader/miljöer där kunskapsläget är otillfreds
ställande och där vi vet att en hotbild finns eller kan 
förväntas komma. Det finns behov av komplette
rande inventeringar. Det finns i dag ingen samlad bild 
av vilka bebyggelsekategorier som är hotade, dess 
omfattning samt hur stora resursbehoven är. Dessa 
frågor kommer bland annat, att hanteras inom ramen 
för kulturmiljövårdens arbete med de nationella 
miljökvalitetsmålen.
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4. Kulturlandskapsvård

Andelen medel till kulturlandskapsvård har ökat från 
9% av totalt utbetalade medel zooo till 13% zoot. 
Ökningen har i kronor sett ökat från cirka 17 mkr till 
Z7 mkr. Detta kan bland annat förklaras av sats
ningarna på kulturreservat, fäbodar och även vissa 
satsningar inom det samiska kulturarvet.

Kulturlandskapsvården har haft stor draghjälp 
av EU:s miljöstöd. Intresset för och informationen 
om kulturvärdena i odlingslandskapet har ökat, 
bland annat har alla län drivit kampanjen Markernas 
mångfald som riktar sig till jordbrukare. Kampan
jen har drivits inom ramen för EU:s jordbruksstöd 
och inneburit ett fördjupat samarbete över sektors- 
gränserna. I Kalmar län redovisas flera exempel på 
samverkansprojekt avseende vård- och informations
insatser om odlingslandskapet som drivits med olika 
aktörer involverade. Bland annat världsarvet Södra 
Ölands odlingslandskap, Karumprojektet som syftar 
till att lyfta fram 1800-talets landskapsstrukturer i 
Karums by på mellersta Öland samt ett projekt som 
syftar till att utveckla principer för vård, bevarande

och information om de öländska stenmurarna. I 
landsbygdsutvecklingsprojekt såsom Projekt Gräns
bygd och Bråbygdsprojektet, som bedrivs i samver
kan mellan flera län, utnyttjas natur- och kulturmiljö
värdena som viktiga utvecklingsresurser.

Trots dessa satsningar är igenväxning och förfall 
av äldre odlingsbygder ett stort problem där bete 
och slåtter tidigare varit nycklarna till det öppna 
landskapet. Länsstyrelsen i Kalmar län beskriver 
verkligheten så här. »Trenden i odlingslandskapet är 
dubbelbottnad. Samtidigt som de positiva effekterna 
av EU:s miljöstöd är tydligt märkbara runt om i länet 
accelererar nedläggningen av jordbruksföretag, vilket 
i sin tur är orsak till att både byggnader och landskap 
överges och faller i vanhävd. Länet har en starkt 
agrar prägel och en mycket stor andel av landska
pets kulturhistoriska värden är knutna till >bondens 
landskap« varför utvecklingen är mycket oroande. 
Problemen är särskilt påtagliga i länets inlands
kommuner, men är tydliga även i länets övriga delar. 
Resultatet av denna snabbt accelererande process i

Typ av kulturlandskapsmiljö
Diagram 5 Typ av

kulturlandskaps

miljö som erhållit 

stöd under 2001.
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länets odlingsbygder är övergivna och igenväxande 
kulturmarker, alltfler överloppsbyggnader, överstora 
kyrkor samt igenväxande eller ibland helt förstörda 
fornlämningar.«

En likartad hotbild finns i många län. Den sär
skilda satsningen på fäbodar har för norra Sverige 
motverkat denna problematik, även om den inte fullt 
ut kan bemöta den utvecklingstendens som beskrivits 
ovan. I exempelvis Värmlands län redovisas ett gott 
resultat av den särskilda fäbodsatsningen, bland an
nat har på flera sätrar - den värmländska benämning: 
en på fäbodar - djurskötsel med bete återupptagits. 
Den särskilda satsningen på fäbodmiljöer avspeglas 
också i diagram 5.

Medel från anslaget 2.8:27 har i hög utsträckning 
även gått till sådana gårdar eller byar där helheten 
innefattar mycket höga kulturvärden och där vården 
till vissa delar ställer andra kulturhistoriska krav än 
vad som krävs för miljöstödet. Ofta avsätts dessa mil
jöer som naturreservat, kulturreservat eller liknande. 
Även enstaka inslag i kulturlandskapet kan ha stort 
värde för bevarandet av en bygds karaktär och 28:27- 
medlen utgör ett viktigt komplement till miljöstödet 
eftersom det sistnämnda är begränsat till de bönder 
som aktivt söker stödet medan länsstyrelserna själva 
kan styra vilka miljöer som ska prioriteras och vilka 
insatser som ska göras med 28:27-medlen i samråd 
med brukare och fastighetsägare.

Diagrammet 6 visar på utbetalade medel i förhål

lande till antal ärenden. Av tabellen kan utläsas att 
till exempel Kronobergs län har många, men relativt 
»billiga« projekt. Som exempel kan nämnas de avtal 
som länsstyrelsen skrivit med fruktodlande bönder 
för att de ska fortsätta skötseln av de fruktträd som 
är så utmärkande för Urshultstrakten. Jämtlands 
län däremot har under året satsat mycket medel på 
ett projekt, att bilda kulturreservatet Lillhärjåbyg- 
get med allt vad det innebär av kunskapsinsamling, 
skötselplanearbete, vårdinsatser m.m.

I jämförelse med förra året kan en kraftig ökning 
ses i Stockholms, Blekinge, Västra Götalands och 
Jämtlands län. Samtliga dessa län har under året 
satsat stort på kulturreservat. Jämtlands län redovisar 
i sin rapport de prioriteringar som legat till grund för 
fördelningen av 28:27-medien och framhåller att det 
regionala tillväxtavtalet bland annat särskilt pekat 
på kulturlandskapet och fäbod- och samekulturens 
miljöer. Härav följer att man särskilt arbetat med 
att säkerställa de mest värdefulla byggnaderna och 
kulturlandskapen genom vårdinsatser och skydd. Två 
stora EU-projekt med koppling till det jämtländska 
kulturlandskapet och fäbodväsendet avslutades under 
2001 och kommer att få en fortsättning i projekten 
Kulturmiljön - resurs och möjlighet och Fäbodriket.

Det är viktigt att de länsstyrelser som alltjämt har 
en relativt begränsad verksamhet för att säkerställa 
odlingslandskapets kulturvärden prioriterar denna 
verksamhet.

Antal

4 000

3 500

3 000

2 500

2 000

1 500

1 000

AC BD

□□ Utbetalt belopp^ Antal ärenden

Diagram 6 Antal 

ärenden och utbetalat 

belopp för kultur

landskapsvård 2001.
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4.1 Kulturreservat
Länen har i samverkan med RAÄ arbetat intensivt 
med att säkerställa miljöer som kulturreservat. Under 
zoo i har två kulturreservat, Smedstorps dubbelgård i 
Östergötland och Juhola finngård i Värmland bildats. 
Sedan tidigare finns Åsens by i Jönköpings län. Fjäll
hemmanet Lillhärjåbygget i Jämtlands län, fäbod
miljön Hanhinvittikko i Norrbottens län, gårdsmil- 
jön Norrbys i Gotlands län och Rörträsks silängar i 
Västernorrlands län har beslutats som kulturreservat 
under första hälften av zooz. För ytterligare åtmins
tone sex miljöer är arbetet långt framskridet och 
beslut om kulturreservat kan förväntas under senare 
hälften av zooz. Dessa miljöer är torpmiljön Öna i 
Östergötlands län, komministerbostället Råshult i 
Kronobergs län, Ronneby brunnsskog i Blekinge län, 
kaptensbostället Mårtagården i Hallands län, Utsjö 
kvarnstensbrott i Dalarnas län och hälsingebyn Väs
teräng i Gävleborgs län.

Urval av lämpliga miljöer för säkerställande har 
inte styrts av RAÄ utan är helt och hållet länssty
relsernas val. Totalt är ett fyrtiotal miljöer under 
utredning. Hälften av dessa miljöer är välbevarade 
traditionella odlingslandskap med flera markslag, 
inklusive fäbodmiljöer. Resten utgörs av relativt olik
artade objekt, från samiska miljöer, skärgårdsmiljöer, 
bergsmansgårdar till ett beredskapsflygfält.

Nedan följer några exempel på kulturreservatsmiljöer:
I Jämtlands län har kulturreservatsarbetet under 

året koncentrerats till Lillhärjåbygget i Härjedalen. 
Här bevaras väsentligen ett ekonomiskt-kulturellt 
system baserat på självhushåll med hemgård och 
fäbod i väglöst land. Gården torde i ett sådant sam
manhang vara landets sista. Nödvändiga restau
reringsinsatser har gjorts för att långsiktigt kunna 
bruka gården på traditionellt sätt liksom för att öka

tillgängligheten för besökare. Kulturreservatet omfat
tar hela fastigheten med bebyggelse, odlingsmark, 
före detta slåttermark, skogsmark och myrmark 
omfattande drygt z 600 hektar.

1 Gävleborgs län har kulturreservatsarbetet under 
året koncentrerats till byn Västeräng i Delsbo. Ar
betet har inriktats på ett helhetsperspektiv där drift, 
bevarande och framtida försörjning ingår. Avsikten 
är att möjliggöra en fortsatt jordbruksdrift i Väster
äng där kulturreservatet utgör en resurs och inte ett 
hinder. Länsstyrelsen har härvidlag sett över vilka 
möjligheter som finns att anpassa och finansiera en 
ny ladugårdsbyggnad i den befintliga miljön, vilket är 
en förutsättning för att djur ska kunna hållas fortsätt
ningsvis på gården.

Dessa två exempel belyser på ett bra sätt hur Jämt
lands och Gävleborgs län arbetat med kulturreser
vatsinstrumentet utifrån ett helhetsperspektiv för att 
bland annat åstadkomma ett balanserat förhållnings
sätt mellan bevarande och bruk.

Ett exempel på en betydligt mindre omfattande re- 
servatsmiljö med enklare sammansättning är Hanhin
vittikko i Tornedalen som representerar fäbodbrukets 
sista era, 1800-talets andra hälft. Miljön utgörs av en 
liten inäga om 35 hektar i skogshavet, med huvud
sakligen naturlig gräsmark med höga naturvärden, 
välbevarad bebyggelse och några små åkerstycken. 
För att möjliggöra djurhållning enligt traditionellt 
fäbodbruk har medel från z8:z7-anslaget använts för 
att återuppföra en timrad ladugård av samma utse
ende som den som revs i sambands med fäbodbrukets 
upphörande.

Möjligheten att skydda kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer som kulturreservat har givit positiva resultat 
och det pågår ett intensivt arbete i lätten i samverkan 
med RAÄ.
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5. Fornvård

Totalt har cirka 27 856 tkr av länsstyrelsernas 
28:27 -medel använts för fornvårdsinsatser. Det är 
cirka 13,5% av länens totalt utbetalade 28:27-medel. 
Närmare hälften av medlen till fornvård har använts 
till fornvårdsinsatser som bedrivs kontinuerligt enligt 
länens fornvårdsprogram. Projekten Digitalisering 
av fornlämningsregistret och Skog & Historia-pro
jekten är registrerade som kunskapsunderlag inom 
fornvård. Dessa projekt utgör nästan en fjärdedel 
av medlen till fornvård och redovisas i avsnittet 2.3.
15% av medlen har använts till olika typer av infor
mationsinsatser och 6% av medlen har använts till 
ruinvård. Dessutom har medel använts till olika pro
jekt såsom renovering av milstolar i flera län, renove
ring av en stenvalvsbro i Gävleborgs län, restaurering 
av gravfältet Krankmårtenhögen i Jämtlands län och 
dokumentation av skogssamiska lämningar i Väster
bottens län.

Typ av insats Utbetalade medel, tkr Andel, %
Kontinuerlig fornvård 13 258 48
Kunskapsunderlag 6 278 22
Information 4 187 15
Ruinvård 1 679 6
Övrigt 2 454 9
Summa 27 856 100%

Tabell 6 (Ovan) Utbetalade medel till fornvård 2001. 
Tabell 7 Fornvårdens omfattning 2001.

* avser uppgifter från 18län, ** avser uppgifter från 12 län.

*** avser uppgifter från 17 län, **** avser uppgifter från 14 län.

5.1 Den kontinuerliga fornvårdens omfattning 
och utförande
Totalt vårdades 1 660 fornvårdsobjekt i 18 län 
under 2001 enligt den registrering som gjorts i BEA. 
Eftersom redovisningen inte innefattar samtliga län 
är det svårt att göra en jämförelse med tidigare år, 
men vår bedömning med hänvisning till utredningen 
»Fornvård i dag och i morgon« är att vården har 
ökat något jämfört med förra året och att den totala 
vården som utförts under 2001 omfattar ungefär 
2 200 objekt, vilket är de siffror som redovisades 
under 1999. De objekt som redovisas är prioriterade 
av den regionala kulturmiljövården. Här medräk
nas således inte fornvård som bedrivs i egen regi av 
exempelvis kommuner, hembygdsföreningar eller av 
markägare med stöd av EU:s miljöstöd på objekt som 
inte är prioriterade av kulturmiljövården.

Cirka 28 200 dagsverken fornvårdsarbete ge
nomfördes under år 2001 i 17 län. 77% av dessa 
genomfördes i form av olika arbetsmarknadspoli- 
tiska åtgärder. Kommunerna svarade för 38% av de 
fornvårdsobjekt som vårdades 2001, skogsvårds- 
styrelserna för 30%, skogsföretag/entreprenörer 
för 13%, markägare/brukare för 10% och ideella 
föreningar för 4% samt övriga aktörer för 5% (se 
diagram 7). Jämfört med år 2000 kan vi konstatera 
att skogsvårdsstyrelser utför mindre vård till förmån 
för kommuner och skogsföretag/entreprenörer. Detta

Utförare Antal vårdade 
objekt*

Total vårdareal Antal dagsverken Varav av arbetslösa

Skogsvårdsstyrelser 503 517 13 193 11 715
Kommuner 626 670 9 640 8 373
Landstinget 6 3 35 35
Skolor 1 1 1 0
Ideella föreningar 68 57 488 0
Markägare/brukare 173 567 620 0
Skogsf-g/enterprenörer 208 328 2 109 0
Övriga 75 325 2 114 1 508
Summa 1 660 2 468 28 200 21 631
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innebär ofta en ökad kostnad för kulturmiljövår
den eftersom vård från skogsvårdsstyrelsen i stor 
utsträckning bygger på att arbetsmarknadspolitiska 
medel står för vårdomkostnaderna. Redovisningen 
för år zooo byggde på uppgifter från enbart io län 
medan zooi års redovisning bygger på uppgifter från 
18 län. Att vissa län inte alls är med i redovisningen 
påverkar också statistiken. Exempelvis kan nämnas 
att i Stockholms län utförs fornvården helt av kom
muner. Eftersom länet inte är med i redovisningen för 
de båda åren innebär det att kommunernas andel av 
fornvården är högre än det som kunnat redovisas.

Tabellen 8 nedan beskriver hur vårdobjekten i 13 
län fördelar sig mellan olika kategorier av miljöer och 
tidsåldrar. Totalt utgör gravar och gravfält 63 % av de 
vårdade objekten i de 13 länen. Drygt tre fjärdedelar 
av dessa är från äldre och yngre järnåldern. Produk- 
tionslämningar från senare tid såsom småindustriella 
lämningar utgör 8% och försvarsanläggningar från 
främst förhistorisk tid utgör 7%. De dominerande 
tidsperioderna är äldre och yngre järnåldern, senare 
tiders lämningar och bronsåldern.

Drygt hälften av miljöerna ligger i områden som är 
av riksintresse för natur- eller kulturmiljövården.

1 diagram 8 visas hur finansieringen av fornvår
den fördelas mellan olika aktörer. Här ingår bara 
kostnader som har samband med själva vården och 
inte exempelvis informationsinsatser. Redovisningen 
grundar sig på uppgifter från samtliga län. Uppgif
terna om zSrzy-medel för den årliga fornvården har 
uppskattas av RAÄ för sex län utifrån registrerade 
uppgifter i BEA. Mycket av fornvården har genom 
åren bekostats av arbetsmarknadsmedel. Fornvården 
är fortfarande i hög grad beroende av arbetsmark
nadsmedel som utgör 4 5 % av den totala finansie
ringen för vårdinsatserna år zooi. Det har dock skett 
en klar minskning jämfört med förra året då arbets
marknadsmedlen stod för 68% av kostnaderna.
Flera län såsom Halland där arbetsmarknadsmedlen 
utgör en viktig finansiering har dock inte redovisat

Diagram 7 (Ovan, t.v.) Fornvårdens aktörer 2001.

Diagram 8 (Ovan, t.h.) Fornvårdens finansiering 2001.

Tabell 8 Vårdade fornlämningar 2001 fördelade på olika forn- 
lämningstyper och tidsperioder.

Fornv.typ/antal miljöer Sten
ålder

Brons
ålder

Äldre järn
ålder

Yngre järn
ålder

Vikinga
tid

Övrig för
historisk tid

Medel
tid

Senare
tid

Summa
kategorier

Agrar miljö/landskap 1 2 2 19 24
Bebyggelsemiljö 1 5 18 24
Boplatsområde 9 5| 8 9 4 3 TI 39
Gravar 16 101 51 32 1 2 203
Gravgrupp/gravfält 2 26 152 400 39 1 T 624
Försvarsanläggning 1 25 37 1 11 17 92
Jakthistorisk lämning 3 17 1 T 25
Kyrkomiljö 17 9 26
Park 10 10
Plats med tradition 1 7 8
Produktionslämning 1 5 99 105
Ristning, målning 4 11 14 1 2 32
Ruin 41 11 52
Väcjmiljö 9 1 1 31 42
Övrigt 1 2 3 1 1 3 11
Summa tidsåldrar 28 137 238 506 58 24 89 237 1317
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detta. z8:i7-medlen utgör cirka 35% av fornvårdens 
finansiering under 2001, vilket är en ökning med 
10% jämfört med förra året. Kommunerna bidrar 
i genomsnitt med 15% av finansieringen. De olika 
finansieringskällorna skiljer sig åt mellan länen. För 
jämförelse mellan länen se bilaga 4.

Västra Götalands och Värmlands län står tillsam
mans för drygt 60% av de arbetsmarknadsmedel som 
erhållits för fornvård i landet. Vi vet dock att exem
pelvis Halland där arbetsmarknadsmedlen utgör en 
stor finansieringskälla för fornvården inte har redovi
sat detta vilket påverkar statistiken.

Exempel:
I Stockholms län prioriteras de regionala resurser

na på 40 fornvårdsobjekt där särskilda informations
satsningar görs på plats. Länsmuseet har upprättat en 
hemsida (»Upptäck forntiden i stockholmstrakten«) 
med information om fornlämningsmiljöerna med 
tillhörande kartfolder. Här presenteras en kortfattad 
historik över länets historia, lite fakta om kulturmin
neslagen samt en guide med utförliga vägbeskrivning
ar på en karta till de mest sevärda fornlämningarna 
och kulturhistoriskt intressanta miljöerna i Stock
holms län. Foldrarna har delats ut gratis till allmänhe
ten via bibliotek, skolor och museer. Efterfrågan har 
varit stor och hela upplagan på 20 000 exemplar är 
slut. I övrigt stöds den kommunala fornvården som 
bedrivs genom att länsmuseet upprättar vårdplaner 
och utför besiktningar gemensamt med kommunerna.

I Södermanlands län vårdas kontinuerligt 300 
fornlämningar. Vården utförs till största delen av 
Skogsvårdsstyrelsens arbetslag. En mindre del av 
vården sker också av enskilda markägare, kom
muner och hembygdsföreningar. Kvaliteten på den 
utförda vården och informationen på plats bedöms 
av länsstyrelsen som god. Sett till länets oerhört rika 
fornlämningsbestånd finns enligt länsstyrelsen skäl 
att höja vårdens omfattning för att öka representati
viteten av objekten.

I Örebro län har de senaste årens brist på medel 
för fornvård, till följd av länsarbetsnämndens mins
kade engagemang, medfört en generell kvalitetssänk
ning. På de mera välbesökta fornvårdsobjekten anser 
länsstyrelsen att vårdkvaliteten är godtagbar tack 
vare de rutiner som utarbetats genom det mångåriga 
samarbetet med utförarna på skogsvårdsstyrelserna. 
De fornlämningar som vårdas är till största del be-

söksobjekt för den historiskt intresserade 
allmänheten och de vårdas av pedagogiska skäl. 
Kännedom om länets forntida historia ökar ständigt 
och fornlämningsbegreppet har vidgats. De objekt 
som vårdas speglar därför inte i tillfredsställande 
grad dagens kunskap och synsätt, varför en planering 
för en översyn och omprioritering har påbörjats.

I Blekinge län utförs fornvård och kulturland
skapsvård i samverkan mellan kulturmiljövården, 
naturvården, länets kommuner och länsarbetsnämn
den med Skogsvårdsstyrelsen som utförare. Totalt har 
cirka 100 områden och objekt vårdats. Vård av stora 
sammanhängande kulturlandskapsområden med 
såväl stora natur- som kulturvärden har prioriterats. 
Möjligheten att använda arbetsmarknadsmedel är 
enligt länsstyrelsen i Blekinge betydelsefull eftersom 
en länsövergripande organisation ger möjlighet att 
upprätthålla en kontinuerlig vård och goda möjlig
heter att kontrollera kvalitet och resultat. Projektet 
har sysselsatt fem arbetslag om sju personer samt tre 
arbetsledare under cirka tio månader. Många av de 
vårdade områdena lanseras som turistmål.

I många län har det varit svårt att under 2001 
erhålla arbetsmarknadsmedel för omkostnader 
för fornvård. Detta innebär att en större insats 
2.8:2j-medel har behövts för att upprätthålla en 
kontinuerlig vård av god kvalitet. RAÄ har under 
2001 kartlagt hur fornvården bedrivs i länen, vil
ka brister och behov som finns och på vilket sätt 
RAÄ kan stödja fornvårdsarbetet i länen. Bland 
annat avser RAÄ att anordna seminarier för att 
diskutera fornvårdens ideologiska utgångspunk
ter, kvalitets- och tillgänglighets frågor. Utgångs
punkten är att fornvården skulle kunna spela en 
betydligt större och offensivare roll i kulturmiljö
vårdsarbetet än vad som är fallet i dag.

5.2 Ruinvård
Under 2001 har det enligt uppgifter i BEA-registret 
utförts ruinvård i Södermanlands, Östergötlands, 
Gotlands, Skåne, Västra Götalands och Gävleborgs 
län. Som framgår av tabell 9 rör det sig om sju olika 
kategorier av ruiner med olika historisk bakgrund. 
Sammanlagt har 23 ruiner erhållit bidrag för un
derhåll. Dessutom har medel gått till projekteringar 
och utredningar. Totalt har 1 679 tkr utbetalats till 
ruinvård under 2001.
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Kyrkoruin Profanhusruin Försvarsverk
Kila kyrkoruin och kastal, D län
Ekeby kyrkoruin, D län
Vreta kloster, E län
Lundertuns kyrkoruin, M län 
Vassända kyrkoruin, 0 län
S:t Nicolai kyrkoruin, 0 län
Lilla Rytterne kyrkoruin, U län

Rasmus kvarn, F län
Bro prästgårdsportal, 1 län 
Fardume slott, 1 län 
Billesholms kungsgårds 
källare, M län
Månstorps gavlar, M län 
Biskopskällaren Ivön, M län

Visby ringmur, 1 län
Kastalen i Gothem, 1 län
Norra strandverket, 0 län

Anläggning
S:t Sigfrids källa, 0 län

Klosterruin
Åhus klostermur, M län

Vreta kloster, 0 län

Borgruin
Lillö borgruin, M län
Aranäs borgruin, O län

Industrianläggning
Masugnsruin i Gysinge, X län 
Långvinds bruk, X län

Tabell 9 Ruinvård 
2001 fördelat på 
olika kategorier

Planeringsunderlag
I Skåne och Östergötlands län har länsstyrelsen låtit 
genomföra inventeringar av länens ruiner och de har 
därför ett samlat grepp om samtliga ruiner och en 
god bild av tillstånd och vårdbehov. I Skåne har sju 
objekt projekterats under zooi, bland annat Åhus 
stadsmur, Lundertuns kyrkoruin i Ängelholm och 
Billesholms kungsgård i Södra Vram. Åtgärderna ska 
genomföras under zooz .

I Gotlands och Gävleborgs län finns ingen inven
tering utan arbetet initieras oftast av länsstyrelsen 
i samband med annan besiktning. I Gävleborgs län 
planeras byggnadsvård samtidigt med markvård.
I Gotlands län initieras åtgärderna oftast när de är 
akuta och omedelbara insatser behövs. Länsstyrelsen 
anser dock att det skulle vara betydligt bättre med en 
långsiktig plan för att få bättre framförhållning.

Projektering och antikvarisk kontroll 
Projekteringsunderlaget som både innehåller en anti
kvarisk beskrivning och tekniskt underlag för upp
handling tas i regel fram av restaureringsarkitekt eller 
byggnadsingenjör. Projektering utförs av arkitekter 
eller byggnadsingenjörer och i något fall av länsmu
seer. Vården upphandlas av kända byggfirmor med 
byggnadsvårdserfarenhet. Tillgången på kvalificerade 
firmor som kan utföra arbetena skiljer sig åt mellan 
länen. I Jönköpings län finns det cirka io firmor som 
kan utföra dessa arbeten medan det i Gotlands län i 
princip är två firmor som kan komma ifråga.

I vissa fall förekommer det att den person som 
gjort projektering utför både antikvarisk och teknisk 
kontroll. Den antikvariska kontrollen utförs även av 
antikvarier på länsstyrelser eller länsmuseer.

Kunskaps fördjupning, rapportering och 
etfarenhetsutbyte
I samband med ruinvård tas alltför sällan kontakt 
med de högskolor och universitet som bedriver forsk
ning inom området. Det är heller inte särskilt ofta 
som byggnadsarkeologiska undersökningar utförs i 
anslutning till vården av ruinerna, vilket innebär att 
ruinernas vetenskapliga potential inte tas tillvara i så 
stor utsträckning som det är möjligt. Länsstyrelserna 
anser det viktigt att erfarenheter av de restaureringar 
som görs sprids på ett bättre sätt än i dag eftersom ru
inproblematiken är gemensam och man kan dra nytta 
av varandras erfarenheter av problem och lösningar. 
Ett viktigt led i detta är att de rapporter som utar
betas görs tillgängliga. Flera länsstyrelser efterlyser 
också metodrestaureringsideologiska diskussioner 
angående vård av ruiner, särskilt komplexa ruiner 
såsom resterna efter de stora industrianläggningarnas 
murar.

Exempel:
I Västmanlands och Södermanlands län drivs ett 

gemensamt utvärderingsprojekt av kalkbruk. Stora 
Ryttene kyrkoruins västgavel i Västmanlands län 
åtgärdades år zooo och ett hydrauliskt kalkbruk 
användes till murningsarbetena. I Södermanland 
åtgärdades Ekeby kyrkoruin med samma bruk. Av
sikten är att jämföra de båda kyrkorna och utvärdera 
hur bruket i extrema lägen beter sig. I båda fallen 
utfördes murningsarbetena under särskilt dåliga 
klimatbetingelser.

På arbetena i Kila i Södermanlands län pågår en 
utvärdering av muravtäckningsmetoder och material, 
dels av avtäckning med torv och dels av avtäckning 
med sedummatta.

Skåne län har uppmärksammat behovet av infor-
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mationsinsatser gällande ruiner och samtliga länets 
ruiner kommer att ses över avseende informations
behovet.

RAÄ avser att ta initiativ till diskussion med bland 
annat den regionala kulturmiljövården för att för
bättra kunskapsutbytet kring ruinvården.
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6. Arkeologi

6.1 Arkeologiska undersökningar vid bostads
byggande
Totalt har det gått cirka 3 2.24 tkr, 1,6% av totalt 
utbetalade medel, till arkeologisk undersökning 
vid bostadsbyggande under 2001. Detta är ungefär 
samma nivå som förra året.

Ungefär två tredjedelar av bidraget har gått till kost
nader för arkeologiska undersökningar i samband med 
nybyggnation i områden med samlad äldre bebyggelse 
som berörts av kompletterings- eller förtätningsbebyg- 
gelse. I dessa fall har medeltida kulturlager i städer 
berörts. Kostnaden för arkeologiska undersökningar 
i medeltida kulturlager är oftast mycket hög i förhål
lande till den sammanlagda exploateringskostnaden. 
Utan bidrag till den arkeologiska kostnaden skulle det 
i praktiken bli mycket svårt att bygga bostäder i städer 
med medeltida kulturlager.

En tredjedel av bidraget har utbetalats vid nybygg
nation i exploateringsområde där tillgången på lämp
ligt lokaliserad och byggbar mark varit begränsad 
och behovet av bostäder stort. I dessa fall har det rört 
sig om fornlämningar som varit dolda under marken 
och vars förekomst kunnat beläggas först i samband 
med särskild utredning enligt KML 2:11.

För tillfället är nybyggnationen låg men mycket ty

der på att bostadsbyggandet är på väg att öka, vilket 
kan innebära en ökning av bidrag till detta ändamål.

6.2 Arkeologiska åtgärder
Till övriga arkeologiska åtgärder har utbetalats totalt 
2 999 tkr, vilket är ungefär på samma nivå som förra 
året. Sammanlagt har 88 bidrag betalats ut fördelade 
på 17 län.

Drygt 60% av bidragen har avsett kostnader 
för arkeologisk utredning inför ett arbetsföretag 
som avses ta ett begränsat markområde i anspråk 
och antikvariska åtgärder som länsstyrelsen finner 
nödvändiga till följd av skada på fornlämning, som 
inte kan relateras till någon gärningsman. Knappt 
40% av medlen har gått till bidrag till arkeologiska 
undersökningar vid mindre arbetsföretag. Bidraget 
som avser ersättning för kostnader eller skada som 
en markägare eller brukare kan drabbas av till följd 
av ett länsstyrelsebeslut enligt KML 2:7 eller 2:8, om 
vård eller undersökning av en fornlämning har inte 
betalats i något fall.

RAÄ har under året påbörjat en diskussion med 
länsstyrelserna för att förbättra hanteringen av med
len till arkeologiska ändamål. Under 2002 kommer 
diskussioner att ha förts med samtliga länsstyrelser.
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7. Information/tillgänglighet

Det är angeläget att de kulturhistoriskt värdefulla 
objekt/miljöer som erhåller z8:z7-medel i så stor 
utsträckning som möjligt görs tillgängliga för all
mänheten. Det är också viktigt att förståelsen för 
kulturarvet ökar hos olika grupper i samhället och att 
kulturmiljövården tillvaratar det lokala engagemang 
som finns. Under zooi har iz,5 mkr av z8:zy-ansla- 
get gått till särskilda informationsinsatser. Därutöver 
har informationsinsatser bekostats med andra medel 
bland annat medel från EG:s strukturfonder. Någon 
samlad bild finns i dag inte över hur stora dessa insat
ser har varit under zooi.

Många län har under året satsat på att förbättra 
informationen i anslutning till fornlämningsmiljö- 
erna. Framför allt har satsningar gjorts på att ta fram 
nytt skyltmaterial och nya broschyrer, framtagande 
av kulturturistiska guideböcker och något läromedel. 
Som tidigare nämnts har Stockholm satsat på infor
mation på nätet om fornvård. Tillgänglighet kan inte 
endast definieras med informativa, men anonyma 
skyltar, minst lika viktigt är till exempel föreläsnings
serier och temadagar som också har genomförts i de 
flesta län.

Exempel:
I Gotlands län har särskilda kulturmiljöpedagogiska 
satsningar i arkeologi som riktat sig till barn och 
ungdomar gjorts. Länsmuseet har genomfört en fält
utbildning i arkeologi för elever vid gymnasieskolan 
som bland annat innebar en fosfatkartering av fynd
platsen för Spillingsskatten. Elever har också medver
kat vid en utgrävning i djurparken i Alskog. Eleverna 
fick själva vara med och gräva och/eller kartera. Vid 
utgrävningen av området kring en fornlämning del
tog no barn och nästan lika många föräldrar. Dessa 
projekt har ökat deltagarnas förståelse och delaktig
het för kulturarvet.

Ett annat kulturmiljöpedagogiskt arbete har på
börjats i Västernorrlands län inför Botniabanans byg

gande. Ett förmedlingsprojekt har startats i samband 
med de påbörjade arkeologiska undersökningarna 
med syfte att tillvarata de vetenskapliga resultaten 
och förmedla dessa till skolor, allmänhet och andra 
berörda på ett lättfattligt sätt i anslutning till ut
grävningarna. Projektet kommer att omfatta utställ
ningar, informationstavlor och föredragskvällar, men 
även visningar av utgrävningarna och studiedagar 
för lärare och elever. Syfte är att öka tillgängligheten 
och förståelsen för vårt gemensamma kulturarv och 
de antikvariska processerna. Länsmuseet i Väster
norrlands län har arbetat tillsammans med samiska 
organisationer, studieförbund och folkhögskolor i 
projektet Ljusminne. Projektet har främst inneburit 
inventering, dokumentation, kunskapsåterföring och 
studiecirklar kring det samiska kulturarvet och bland 
annat utmynnat i utställningen Vår del av Sapmi.

Alla län har gjort diverse skyltinsatser men ett län 
som har satsat ordentligt på skyltar är Värmlands 
län. Samtliga zoo forn- och kulturlandskapsobjekt 
som ingår i länets fornvårdsprogram är försedda med 
informationsskyltar i minst A3-format och översatta 
till minst två främmande språk. Skyltmaterialet upp
dateras fortlöpande och kompletteras vid behov. För 
att sprida kunskap om skogens kulturarv till framför 
allt markägare och skogsbrukare har under året 
3 000 aluminiumskyltar utplacerats vid fornlämning- 
ar och ytterligare flera tusen skyltar vid andra kultur
lämningar i skogen. Detta har gjorts inom ramen för 
länets Skog & Historia-projekt.

Länsstyrelsen i Kalmar län bedömer att tre projekt 
som bedrivits på Öland har haft stor betydelse för 
att öka förståelsen och delaktigheten i kulturmiljö
arbetet; världsarvet Södra Ölands odlingslandskap, 
Ölandsguld och Ölands kvarnar. Projektet Ölands- 
guld, som drivits av Kalmar läns museum, har med 
utgångspunkt i den äldre järnålderns tydliga och 
ibland dominerade inslag i landskapsbilden, pro-
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ducerat utställningar, skrifter, utflyktskartor och 
skyltar. Genomslaget hos lokalbefolkning och turister 
bedöms som mycket stort. Böcker och skrifter har 
också producerats med stöd av zSizy-medel i Kal
mar län. Efterfrågan är stor och böckerna ger även 
synergieffekter i form av studiecirklar och enskilda 
vårdinitiativ.

Västmanlands län har genom projektet Tradi
tion & byggproduktion nått cirka i 700 personer 
med budskapet om vikten av att tillvarata äldre 
byggnader och kunskap om byggnadsvård. Genom 
olika faktablad, som behandlar bland annat vård av 
fönster, användning av puts, plåttak med mera som 
har delats ut under mässor, länsmuseets rådgivning 
och andra arrangemang har projektet nått ytterligare 
ett par hundra människor. Andra aktiviteter har varit 
kurser i byggnadsvård och andra fördjupningskurser. 
Projektet har också bidragit till att Nätverket för 
byggnadsvård i Västmanlands län har ökat sitt med
lemsantal. I samband med arkitekturåret arrangerade 
kulturmiljövården en seminarieserie med syfte att öka 
kunskaperna om arkitektur och det byggda kultur
arvet hos en bred allmänhet. Målet var att på sikt ge

allmänheten större medvetenhet om det egna boendet 
och den egna staden och därigenom öka efterfrågan 
på god byggnadsvård och arkitektur.

I Gotlands län har man bedrivit så kallade öppna 
restaureringar inom ramen för Tradition & byggpro
duktion. Allmänheten har kunnat besöka byggnads- 
vårdsobjekt som fått kulturmiljövårdsbidrag under 
den tid restaureringsarbetet pågått. Genom dessa 
arrangemang har besökarna haft möjlighet att se ex
empel på god byggnadsvård, diskutera med sakkun
niga inom kulturmiljövården och ta del av praktiska 
demonstrationer av hantverk vid restaureringarna. 
Arrangemangen har varit mycket uppskattade och 
uppslutningen god. Kommunala tjänstemän, fastig
hetsägare och allmänheten har deltagit.

Aktiviteter som ovanstående är en enkel form av 
kunskapsspridande verksamhet som är mycket upp
skattad av deltagarna och ger bra tillfällen till diskus
sioner om bevarandeproblem och byggnadsvård.

Information och tillgängliggörande av kulturmiljö
er som görs med bland annat z8:zy-medel är viktiga 
förutsättningar för att skapa förståelse, delaktighet 
och ansvarstagande för den egna kulturmiljön.
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8. Regional utveckling, sysselsättning, samfinansiering

Ett bevarat och vårdat kulturarv bidrar till att skapa 
attraktiva livsmiljöer som kan intressera såväl boende 
och besökare som företag. Genom att ta tillvara den 
befintliga bebyggelsen bevaras kulturarvet genom 
att brukas och utvecklas. Bevarandevärdena sam
manfaller ofta med det som upplevs som »karaktär« 
och »atmosfär«. Många projekt som får z8:z7-medel 
har en uttalad målsättning att göra kulturmiljöerna 
sevärda och tillgängliga och öka medvetandet om 
kulturvärdenas betydelse för att bland annat öka 
attraktiviteten och bidra till turism, inflyttning och 
etableringar.

Restaureringsinsatser i kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer är arbetsintensiva och ger därför många 
arbetstillfällen. Under zooi har 14% av zSrzy-med- 
len genererat 36350 dagsverken, vilket motsvarar 
i8z årsverken. Med dessa siffror som grund har en 
uppskattning gjorts av antalet dagsverken för samt
liga utbetalda medel. En sådan beräkning innebär 
att hela anslaget har genererat en direkt sysselsätt
ning med Z77 480 dagsverken, vilket motsvarar 1 

387 årsverken. Detta är en ökning med 54% jämfört 
med de siffror som redovisades förra året. Eftersom 
siffrorna bygger på uppskattade beräkningar är det 
inte relevant att analysera denna ökning närmare. 
Sysselsättningen kan hänföras både till den ordina
rie arbetsmarknaden och den som initieras genom 
arbetsmarknadspolitiska insatser.

RAÄ vill särskilt framhålla att länsstyrelsen i 
Skåne län har mycket hög i fyllnadsgrad i BE A gäl
lande redovisning av antal dagsverken. Detta beror

bland annat på att länsstyrelsen kräver ifylld rekvisi- 
tionsblankett med bland annat dessa uppgifter från 
sökanden innan utbetalning av bidragsmedel görs.

Upprustning och tillgängliggörande av en kultur
historisk byggnad eller miljö leder ofta till långsiktig 
sysselsättning efter att arbetet är färdigt i och med 
möjligheten att använda byggnaden/miljön till verk
samhet som är attraktiv ur turismsynpunkt. Detta 
exemplifieras nedan.

Kulturmiljövården arbetar aktivt med att söka 
möjligheter till samfinansiering för angelägna projekt 
inom kulturmiljöområdet. Samverkan sker med 
exempelvis kommuner, länsstyrelsen i övrigt, länsar
betsnämnder, arbetsförmedlingar och EG:s struktur
fonder. Dessutom står fastighetsägarna/brukarna för 
en del av finansieringen. Samfinansiering har redovi
sats i cirka Z5% av de ärenden där utbetalning skett 
av z8:z7-medel under zooi. 54 mkr i z8:z7-medel 
har genererat samfinansiering med cirka zoi mkr 
från olika aktörer under zooi. EU-finansiering står 
för cirka Z9 mkr av dessa medel.

Exempel:
I kulturreservatet Åsens by i Jönköpings län 

bedrivs verksamheten utifrån en helhetssyn på

Tabell 10 Direkt sysselsättning som genererats på de kulturhistoriska 
objekt som erhållit 28:27-medel år 2000 och 2001, faktiska och 
beräknade siffror.

* avser uppgifter från 15 län 2000 och 16 län 2001.
** avser uppgifter från 5 län 2000 och 6 län 2001.
*** avser uppgifter från 5 län 2000 och 8 län 2001.

Användnings

område

Antal dagsverken Antal objekt Kostnad, tkr Procent av totalt

utbetalda medel
Beräknat totalt 

antal dagsverken 
för samtliga län

år 2000 år 2001 år 2000 år 2001 år 2000 år 2001 är 2000 år 2001 är 2000 år 2001

Byggnadsvård 16 630* 28 265* 141 190 21 791 24 836 14,0% 17,3% 118 785 163 380
Kulturlandskapsvård 1 465” 6 200" 16 23 1 738 2 158 15,8% 8,2% 47 910 75 600
Fornvård 7 570"* 1 885*** - - 3 268 1 376 9,9% 4,9% 13 950 38 500
Summa 25 665 36 350 157 213 26 797 28 370 180 645 277 480
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Användningsområde 28:27-medel,
tkr

Annan finans
iering, tkr

varav EU-finans- 
iering, tkr

Antal samfinans- 

ieringsärenden
Totalt antal
ärenden

Byggnadsvård 45 360 167 433 15 272 311 1127
Kulturlandskapsvård 3 882 12 727 7 081 36 252
Fornminnesvård 5 349 20 748 6 480 46 466
Summa 54 591 200 908 28 833 393 1845

Tabell 11 Samfinansieringsprojekt 2001.

bevarande, restaurering, skötsel, kulturarvsbruk, 
kunskapsspridning och aktiv kulturturism. Verk
samheten bedrivs av Haurida sockenråd med stöd 
av kulturmiljövården, Aneby kommun och EG:s 
strukturfonder Mål z södra. Åsens by har under år 
zooi haft drygt 40 000 besökare. Reservatet erbjuder 
bland annat guidningar, temadagar och ett nyinrättat 
vandrarhem. Exempel på temadagar som genomförts 
under året är »vårsådd på gammalt vis«, »fårets dag« 
och »kurs i linberedning«. Vandrarhemmet har fått 
pris av Svenska Turistföreningen för »årets natur- och 
kulturupplevelse«. Verksamheten i Åsens by genere
rar tio årsarbetskrafter. Åsens by är ett bra exempel 
på hur kulturmiljöarbetet kan vara en drivande kraft 
i omställningen till ett hållbart samhälle och pekar 
på kulturarvets betydelse för identitet och regional 
utveckling.

Kulturmiljövården i Blekinge län har tillsammans 
med Karlskrona kommun och länsstyrelsens regio
nalekonomiska enhet gjort satsningar på att med 
musik och teater levandegöra och uppmärksamma 
kulturhistoriska miljöer.

Under zooi har ett kulturturistiskt projekt 
påbörjats på Gotland med fokus på natur- och 
kulturbesöksplatserna. Finansiering sker delvis med 
z8:zy-anslaget. Målet är att stärka hela Gotlands att
raktionskraft genom riktade vårdinsatser inom zoo 
besöksplatser samt att utveckla bemannade besöks- 
centra med tematiska nätverk inom besöksplatserna 
och låta dessa utgöra grunden för utvecklande av ett 
småskaligt företagande och en turistvänlig infrastruk
tur. Platserna är spridda över ön och representerar 
olika gruppers kulturarv.

I Jämtlands län ser man ett ökat engagemang kring 
kulturmiljöfrågorna under året. Allt fler ser möjlighe
ter att utifrån den egna kulturmiljön, dels arbeta med 
den egna bygdens historia och livsmiljö, dels göra 
miljöer tillgängliga i ett kulturturistiskt sammanhang.

Det finns i dag goda förutsättningar att möta och 
skapa debatt kring ett akut hot som till exempel 
storskaliga rivningar av gamla ängslador som ska 
användas till möbeltillverkning.

Länsstyrelsen i Dalarnas län anser det angeläget 
att de insatser som görs med z8:zy-medel stärker 
kulturmiljön som utvecklingsfaktor i länet. En viktig 
princip är att projekten ska genomföras i bred sam
verkan med aktiva ägare. Från bevarandesynpunkt 
ska kulturvärdena i objekt och miljöer vårdas och un
derhållas men också locka till användningar som kan 
bära framtida kostnader för underhåll. En aktivering 
av kulturmiljöerna för boende, turism och andra 
verksamheter innebär stora möjligheter till samfinan
siering och större insatser. Exempel på samverkans- 
insatser som genomförts i Dalarna under senare år 
är restaureringen och utvecklingen av Avesta hytta, 
Stjernsunds herrgård samt upprustning och tillgäng
liggörande av Dalarnas timmerhuskultur.

I Västra Götalands län har under zooi länssty
relsen i samverkan med Västra Götalandsregionen 
och Västsvenska Turistrådet inlett ett gemensamt 
programarbete för att utveckla regionens värdefulla 
natur- och kulturmiljöer till intressanta och hållbara 
besöksmål. I programmet fokuseras på olika teman 
som lyfter fram länets kulturhistoriska profiler. Även 
i arbetet med zSizy-anslaget har man i viss utsträck
ning arbetat med temainriktning, ett arbetssätt som 
successivt kommer att få ökad betydelse i länet.

Kulturmiljövården har kommit att spela en allt 
viktigare roll i det regionala utvecklingsarbetet som 
utförs inom ramen för bland annat länens tillväxtav
tal och EG:s strukturfonder. Runt om i landet bedrivs 
många samverkansprojekt för bevarande och utveck
ling av kulturmiljöer som exemplen ovan visar.

RAÄ anser det angeläget att alla länsstyrelser 
registrerar uppgifter om sysselsättning och samfinan
siering i BEA-systemet.
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Bilagor

Bilaga 1. Totalt utbetalade medel under 2001 Tabell Bidrag till kulturmiljövård, medel som beslutats av länsstyrel-

som länsstyrelserna beslutat om (inklusive serna och utbetalats under 2001
tidigare bemyndiganden) samt utbetalade medel 
fördelade på huvudändamål.

Redovisningen är hämtad från BEA-systemet, ett för 
länsstyrelserna och RAÄ gemensamt datasystem för 
registrering av zS.-zy-anslaget.

Län Totalt utbetalade 
medel 2001

varav byggnads
vård

varav kultur
landskapsvård

varav forn- 
vård

varav
ark. åtgärder

varav ark. und. vid 
bostadsbyggande

AB 18 984 820 16 413 956 1 584 939 928 525 57 400
C 6 237 000 4 924 726 231 000 1 081 274
D 5 860 366 3 722 617 519 930 1 546 849 70 970
E 8 007 137 5 293 979 1 169 971 1 453 422 89 765
F 9 390 770 6 418 683 1 373 728 589 041 53 548 955 770
G 5 802 000 3 648 985 1 501 786 651 229
H 9 028 310 4 367 894 2 094 000 2 154 197 412 219
1 10 571 350 8 317 950 595 100 1 350 510 307 790
K 7 589 109 5 388 190 1 121 944 998 863 80 112
M 10 215 560 6 239 133 849 899 2 534 793 383 075 208 660
N 11 860 000 10 073 774 1 152 179 626 888 7 159
0 22 767 540 15 473 427 2 059 651 4 933 064 301 398
S 6 507 100 5 100 292 382 760 1 024 048
T 9 767 130 7 073 384 300 000 1 212 100 70 516 1 111 130
U 10 005 668 7 798 077 555 829 418 666 384 325 848 771
w 9 750 000 6 794 649 1 885 102 748 574 321 675
X 9 892 816 4 471 745 3 679 760 1 507 441 233 870
V 5 625 000 4 534 093 678 989 383 170 28 748
z 9 647 500 5 256 558 2 845 554 1 445 388 100 000
AC 7 704 553 5 506 943 772 580 1 360 800 64 230
BD 9 924 847 6 987 611 1 897 855 907 381 132 000
Summa 205 138 576 143 806 666 27 252 556 27 856 223 2 998 800 3 224 331
Andel 100% 70% 13,5% 13,5% 1,5% 1,5%
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Bilaga 2. Bidrag till kulturmiljövård 2001, medel 
som beslutats och utbetalats av RAÄ.

Byggnadsminneskostnader
Under zooi har RAÄ lagt ner 8 74z tkr för kostnader 
för det av staten inlösta fängelset i Gävle. Byggnaden 
var hårt angripen av hussvamp och mögel. Statens 
fastighetsverk utför på uppdrag av RAÄ en sanering 
av fängelsebyggnaden. Den ska efter sanering hyras 
ut till en kulturförening i Gävle.

Storstadens arkitektur ocb kulturmiljö 
Se avsnitt z.i.

Ersättning enligt 2 kap. 14 § KML
RAÄ disponerar medel för ersättning enligt z kap.
14 § lagen (1988:950) om kulturminnen med mera. 
Beslut om kostnadsbefrielse enligt bestämmelserna 
i KML z:i4 fattas av länsstyrelsen. Anslagsmedlen 
omfattas dock inte av delegeringen till länen.

Sammanlagt har 4 56z tkr betalats ut fördelat på 
zo utbetalningar, z 3Z9 tkr har gått till kostnader för 
arkeologiska undersökningar vid exploateringar där 
tidigare inte kända fornlämningar påträffats, 
z 005 tkr har gått till arkeologiska undersökningar 
där kostnaden väsentligt överstigit vad som angivits i 
länsstyrelsens beslut enligt KML zrij och 4z tkr har 
gått till kostnader för arkeologiska undersökningar 
där ingen fornlämning berörts. Bidraget som avser

ersättning för arkeologisk förundersökning om läns
styrelsen inte lämnar tillstånd till ingrepp i fornläm- 
ningen har inte betalats ut i något fall. Dessutom 
fick Skogsmuseet i Lycksele 186 tkr för en veten
skaplig genomgång och bearbetning av resultaten 
från arkeologiska undersökningar vid Gammplatsen 
i Lycksele.

Bidrag till arbetslivsmuseer 
Se avsnitt z.z.i.

Projekt Fomminnesinformation
Se avsnitt Z.3.Z, Bidrag till kostnader för fornfynd z
kap. 13 § KML.

Av bidrag till kostnader för att ta till vara fornfynd 
enligt z kap. 13 § lagen (1988:950) om kulturminnen 
med mera kulturmiljövård får högst z 000 tkr använ
das till bidrag för sådana konserveringsinsatser som 
anges i 10 § förordningen (1993:379) om bidrag till 
kulturmiljövård. Medel som inte används för konser
veringsbidrag får användas för att bekosta konserve
ring av fynd från äldre exploateringsundersökningar.

Av de z 000 tkr som utbetalats under zooi har 
cirka 500 tkr gått till konserveringsbidrag. Sådana 
exempel är konservering av metaller från efterun- 
dersökning av nyupptäckt del av offermossen vid 
Finnestorp i Västra Götalands län, kostnader för 
konservering av metaller från kvarteret Professorn i 
Sigtuna i Stockholms län samt kostnader för metal-

Ändamål Totalt utbetalda 
medel 2001

varav
byggnadsvård

varav kultur
landskapsvård

varav forn- 
vård

varav ark. 
åtgärder

Byggnadsminneskostnader 8 742 8 742
Storstadssatsningen 7 968 7 968
Ersättningar 2 kap. 14 § KML 4 562 4 562
Arbetslivsmuseer 4 000 4 000
Fomminnesinformation 3 734 3 734
Fornfynd 2 kap. 13 § KML 2 000 2 000
Kyrkliga inventarier 1 972 1 972
Tradition & byggprod. 2000 1 600 1 600
RockCare 1 200 1 200
Svenskt kulturarv 500 500
Runvård 447 447
Utbetalning tilläggslån 250 250
Färdigställande av ark. und. 40 40
Övrigt 2 494 2 194 270 30
Summa 39 509 27 226 270 5 451 6 562
Andel 100% 69% 1% 14% 16%
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ler och textilier från en nyupptäckt pestkyrkogård i 
Jämshög i Blekinge län.

Huvuddelen av anslaget har gått till konservering 
av fynd från äldre exploateringsundersökningar. 
Arkeologiskt material, främst metallföremål från 
grävningar utförda före 1997 har konserverats och 
rapporterats av RAÄ Antikvarisk-tekniska avdel
ningen (ATm). Dessa material har valts ut genom 
en skadeinventering som pågått under året. Det är 
främst mycket nedbrutna järnföremål från UV-Mitts 
och före detta UV-Uppsalas magasin i Tumba. En 
mindre del har konserverats från SHiVhs rapport
magasin. Vattendränkta trä- och läderföremål från 
utgrävningen i kvarteret Professorn i Sigtuna har 
preparerats fram och behandlats inför frystorkning. 
Detta stora material kommer även att konserveras 
under de närmaste två åren. Även äldre arkeologiska 
fynd från Skåne har konserverats vid LUHM.

Bidrag till konservering av kyrkliga inventarier 
Under zooi har RAÄ beviljat bidrag till konservering 
av kyrkliga inventarier till ett sammanlagt belopp av 
i 97z tkr. Anledningen till att RAÄ avsatt medel för 
detta ändamål är att kyrkofonden inte beviljar bidrag 
för vård av lösa inventarier. Från och med zooz kom
mer finansieringen att ske genom kyrkoantikvarisk 
ersättning.

Bidragen har i första hand gått till föremål som 
är av stort kulturhistoriskt värde och i stort behov 
av konserveringsåtgärder. Vad gäller beloppens 
storlek har hänsyn också tagits till församlingarnas/ 
pastoratens ekonomi. Av 3 z ansökningar har Z5 
beviljats, varav många ansökningar avser flera före
mål. Merparten gäller träföremål och textilier, men 
även några sten- och metallföremål har fått bidrag. 
Bidragsbeloppen är varierande. Bland de föremål som 
beviljats större bidrag kan nämnas Birgitta-altarskå- 
pet i Vadstena klosterkyrka, som fått ett bidrag på 
300 tkr. Konserveringen av altarskåpet är ett samar- 
betsprojekt mellan länsmuseet och Antikvarisk
tekniska avdelningen vid RAÄ.

Tradition & byggproduktion 2.001 
Se avsnitt z.5.

RockCare 
Se avsnitt z.6.

Svenskt kulturarv
Svenskt kulturarv är ett projekt initierat av RAÄ 
och Statens fastighetsverk med stöd av Svenska Spel. 
Svenskt kulturarv startade 1996. RAÄ:s insats under 
zooi uppgick till 500 tkr. Svenskt kulturarv ger ut 
Kulturmagasinet Upptäcktsresan, vars tema zooi var 
arkitektur. Upplagan om 3 50 000 exemplar distribu
erades till medlemsmuseer, turistbyråer, bibliotek och 
SJ:s resecentra. Cirka 36 000 personer köpte kul
turarvskortet år zooi vilket är en ökning med drygt 
50% jämfört med år zooo. En katalog som främst 
riktar sig till gruppresearrangörer i Norden, Kultur- 
Turer, har också tagits fram under året. Branschtid
skriften Kult gavs ut i fyra nummer. Kulturarvs- 
dagarna den 15-16 oktober lockade cirka 170 
personer och 97% av deltagarna tyckte att dagarna 
var bra eller mycket bra.

Runvård
RAÄ:s runologer vid kunskapsavdelningens exper
tenhet planerar och genomför årligen runstensvård 
i landet. Det finns cirka 1 800 runstenar, hela eller 
fragmentariska, i det svenska kulturlandskapet.
RAÄ:s ambition är att varje runsten ska bli åtgärdad 
ungefär vart zy.e år. Det innebär att cirka 70 run
stenar vårdas varje år. Arbetet bedrivs i samråd med 
berörd länsstyrelse.

Sedan cirka 15 år finns ett system med runstens- 
faddrar, det vill säga hembygdsföreningar, andra 
organisationer, skolklasser, privatpersoner etc., som 
åtagit sig tillsyn av en eller flera runstenar i sin när
het. De klipper gräs och sly runt stenen och håller 
allmänt snyggt. En gång om året tvättar de av stenen 
med vatten och en mjuk borste. Vid årsskiftet inläm
nar de en fadderrapport till RAÄ med information 
om runristningens kondition och förändringar sedan 
föregående år. Dessa fadderrapporter tjänar som stöd 
för ämbetets planering av fältarbetet.

En runsten som blir föremål för RAÄ:s vårdinsat
ser blir först rengjord från alger, lavar och mossor av 
en anlitad stenkonservator, som också tätar sprickor, 
byter ut eller bättrar på gamla lagningar och stabilise
rar ristningsytan vid behov. Den rengjorda ristningen 
målas sedan i av en runolog som också författar text 
till den informationsskylt som placeras vid runstenen.

Under zooi har runstensvård bedrivits i Stockholms, 
Uppsala, Östergötlands, Jönköpings och Blekinge län.
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Utbetalning - tilläggslån
Enligt regleringsbrevet hade Boverket rätt att rekvi
rera medel från anslaget för ändamål i enlighet med 
förordningen (1991:1933) om statligt räntebidrag för 
ny- och ombyggnad av bostäder. Under året utbeta
lades ett bidrag för fastigheterna Stiby 9:37 och Stiby 
9:75 i Sölvesborgs kommun, Blekinge län på 250 tkr. 
Detta var den sista utbetalningen som Boverket ska 
rekvirera.

Arkeologiska rapporter
Under 2001 användes 40 tkr av 28:27-anslaget för 
att avsluta det arbete som pågått åren 1998-2000 
med att färdigställa arkeologiska rapporter på under
sökningar utförda av UV före 1982. Arbetet under 
2001 har omfattat att avsluta påbörjade rapporter 
och tryckning av en rapport i rapportserien Projekt 
Uppdragsarkeologi.

Övrigt
Nedan beskrivs kortfattat de flesta av de övriga pro
jekt som erhållit stöd av RAÄ:s 28:27-medel.

Kulturturism i Sverige
För att få en överblick över kulturturismens läge, 
utbildningsbehov och utvecklingsmöjligheter har 
projektet Kulturturism i Sverige dragits i gång som 
ett samarbete mellan länsmuseet och länsstyrelsen i 
Jämtlands län, ETOUR och RAÄ. Projektet har fått 
250 tkr i 28:27-medel av RAÄ under 2001. Projektets 
syfte är att kartlägga nuläget och redovisa utbild
ningsbehov, önskemål och möjligheter att främja ut
bildnings- och utvecklingsinsatser, att bygga nätverk 
och att driva lobbying för kulturturismen i politiken.

Projektledaren har kartlagt kulturturismen i Sverige 
genom kontakter med länen och besök på ett stort 
antal kulturturistiska besöksmål över hela landet.
Ett antal seminarier med inbjudna talare med olika 
branschinriktning och erfarenhet har genomförts. Dis
kussionerna har utgått från övergripande frågor som 
framkommit under kartläggningen och haft som syfte 
att även lyfta fram frågeställningarna i en handlings
plan som kommer att färdigställas under 2002.

Den svenska gården
Svenska föreningen för byggnadsvård fick ett bidrag 
på 45 tkr för medverkan i projektet Den svenska går

den under 2001. Projektet var en gemensam satsning 
med LRF och Studieförbundet Vuxenskolan för att 
nå jordbrukarna med information om byggnadsvård. 
Bland annat har de medverkat vid framtagandet av en 
studiehandledning om ”Den svenska gården”. Fören
ingen medverkade med föreläsningar om byggnads
vård på landsbygden och om föreningens verksamhet 
gällande byggnadsvårdsläger vid fyra byggnadsvårds- 
dagar i Uppsala, Östergötlands och Värmlands län 
med sammanlagt cirka 170 deltagande.

Tradition i trä
RAÄ beviljade 160 tkr i bidrag till Svenska fören
ingen för byggnadsvård för produktionen av boken 
Tradition i trä - en resa genom Sverige. Boken har 
producerats under arkitekturåret 2001 i samverkan 
mellan Svenska föreningen för byggnadsvård, Turist
delegationen och turismforskningsinstitutet ETOUR. 
Svensk träarkitektur ger identitet och karaktär åt 
många bygder och landskap. Boken har gjorts i syfte 
att teckna en rikare bild av den svenska träbyggnads
traditionen och öka intresset för trähusen hos män
niskor inom och utom Sverige. Den ska också kunna 
fungera som en inspirations- och kunskapskälla för 
de som är verksamma inom turism. Boken har fått 
stor uppmärksamhet i media.

Nordiska Konservatorsforbundet 
Nordiska Konservatorsforbundet, NKF, erhöll ett 
bidrag på 150 tkr för genomförande av ett semina
rium på temat restaureringsideologi.

Youth Heritage Forum
Svenska föreningen för byggnadsvård erhöll ett bi
drag på 7 500 kronor för att deltaga i ett möte i Piran 
i Slovenien. Mötet samlade 30 deltagare från 16 
europeiska länder som skulle representera den unga 
sektorn inom kulturarvet och aktiva frivilliga med
lemmar från ideella organisationer med anknytning 
till skyddet av kulturarvet. Fler viktiga kontakter togs 
under mötet och har redan genererat ett kunskaps
utbyte mellan Sverige och Montenegro. Två unga 
arkitekter från den frivilliga organisationen Expeditio 
i Montenegro har deltagit i ett av föreningens bygg
nadsvårdsläger på Öland.
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ELASA
ELASA, European Landscape Architect Student As
sociation, bildades i Ungern 1990. Syftet med ELASA 
är att förbättra möjligheterna för samarbete och 
utbyte mellan landskapsarkitektstuderande från hela 
Europa. Varje år ordnas ett stormöte där man träffas 
och utbyter idéer och studerar landskapet och sam
hället. År 2.001 hölls mötet i Sverige och RAÄ bidrog 
med 5 tkr för genomförandet. Mötet hölls i Malmö 
och innehöll föreläsningar, aktiva diskussionsgrup
per, workshops och studiebesök.

Europa Nostra
För snart 40 år sedan bildades Europa Nostra för att 
på ett ideellt plan samla kulturbevarande organisatio
ner, institutioner och intresserade privatpersoner kring 
Europas gemensamma kulturarv. I dag är drygt 220 
NGO:s (Non Goverment Organisations) i 35 länder 
anslutna och anslutningen ökar ständigt, framför allt 
i Öst- och Centraleuropas länder. Europa Nostra har 
sitt kansli och generalsekreterare i Haag. I Sverige 
har Europa Nostra mest uppmärksammats för sina 
prisutmärkelser. RAÄ beviljade för 2001 ett bidrag 
på 100 tkr för en försöksverksamhet för att utveckla 
kontakterna med Europa Nostra och utveckla arbetet 
i Sverige. Det har bland annat lett till att paraplyorga
nisationen Europa Nostra - Sverige har bildats under 
2001. Syftet är att öka kontakterna mellan de olika 
medlemskategorierna och Europa Nostra centralt

samt att bredda den svenska kunskapsbasen för det 
centrala styrelse- och juryarbetet. Svenska medlemmar 
är bland annat Svenska föreningen för byggnadsvård, 
SAR Sveriges Arkitekters Riksförbund, Sveriges Jord- 
ägarförbund och Statens Fastighetsverk.

Wooden Culture
Europarådet har tagit initiativ till ett projekt kring 
den europeiska träbyggnadstraditionen. Sju länder 
enades vid ett möte i Järvsö i mars 2001 om att 
genomföra ett projekt baserat på ett svenskt förslag.
I korthet handlar projektet om att hantverkare och 
arkitekter från de medverkande länderna arbetar 
tillsammans med ett restaureringsprojekt under två 
veckor. Projektet fokuserar på hantverkarnas kun
skap och deras betydelse i restaureringsprocessen. 
Projektets huvudsyfte är att visa att hantverkare kan 
tillföra stor kunskap om de ges tillfälle att medverka i 
arbetet att undersöka och analysera äldre träbyggna
der inför en restaurering. Varje land anordnar varsin 
workshop och sänder deltagare till de workshops 
som ordnas i övriga länder. Deltagande länder är 
Sverige, Finland, Litauen, Rumänien, Turkiet, Polen 
och Frankrike. Under 2001 anordnades workshops i 
Rumänien och Litauen. RAÄ har under 2001 bidragit 
med 280 tkr. Även Delegationen för industrisamhäl
lets kulturarv är medfinansiär. Projektet samordnas 
av Timmerdraget i samarbete med länsstyrelsen i 
Gävleborgs län.
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Bilaga 3. Medel till byggnadsvård fördelade på olika byggnadskategorier. 
Av länsstyrelserna beslutade medel, utbetalade 2001.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Län Jordbruk Skogsbruk Fiske Nomad- Hantv. manuf. Slott och Bostads- Boställen Religions- Off. Samhälls- Rättsväsen

näring industri herrgårdar bebygg. tjänstebost. utövning
AB 765 000 2 445 000 1 433 760 8 572 373 265 000 242 000
C 719 094 1 805 396 1 691 436 30 000 60 000 211 500
D 45 000 304 300 199 582 20 000
E 1 040 000 930 000 715 000 576 000 40 095 48 884

1 334 261 1 658 891 1 636 187 187 886 49 600 413 535 1 700 60 483 151 125
G 456 851 303 497 1 064 030 36 400 20 000

1 250 994 1 443 550 797 750 303 900 148 750 72 100
360 328 151 400 1 865 202 40 320 3 142 419

K 259 000 321 934 13 100 250 000 56 745
M 283 019 400 000 74 090 1 900 970 1 900 448 1 029 715 225 195 5 000
N 787 959 63 000 252 600 2 245 664 266 500 3 085
0 1 216 670 818 233 1 526 730 2 903 375 2 170 607 39 000 912 845 32 000 289 927
S 1 689 759 454 401 545 000 60 000 213 000 155 000 40 000

549 592 4 560 500 880 900 481 422 69 000
u 615 761 3 554 765 1 073 856 64 635 50 000 66 000 28 180w 100 000 105 000 3 418 625 2 095 000 541 000
X 1 352 300 25 000 15 000 93 750
V 700 000 113 782 1 350 800 123 796 239 000
z 1 408 355 27 748 1 614 456 196 923 61 560
AC 876 181 123 000 35 000 348 343 533 650 147 700 116 722 236 345
BD 675 711 364 774 2 479 084 155 000 66 900 268 800 675 164
Summa 16 485 835 575 748 1 355 097 4 546 883 26 046 914 19 195 088 18 114 790 1 291 287 6 617 289 349 700 174 547 441 052

Sammanslagning av kategorier har gjorts enligt följande:

Bostadsbebyggelse 6, 7, 8 Areella näringar 1,2, 3,4
Offentlig bebyggelse 10,11, 12, 13, 14, 15, 19 Kultur och föreningsliv 16, 17,21
Hantverk, industri 5 Övrigt 9,18, 20,22

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hälso- sjuk- 
socialvärd

Utbildning
vetenskap

Handel
bankväsen

Folkrörelser
föreningsliv nöjesliv

Försvars- Kommunik. Rekreation Konstn.
skapande trädgårdar

Summa per län Totalt utbetalat Andel registrerat

120 000 550 000 100 000 246 330 86 000 182 964 15 008 427 16413956
60 000 151 000 18 800 20 000 4 767 226 4 924 726 97

568 882 3 722 617 15
1 015 000 479 000 4 843 979 5 293 979 91

294 000 83 992 5 988 958 6 418 683 93
249 657 352 797 2 483 232 3 648 985 68

220 550 4 277 894 4 367 894 98
80 000 121 500 115 000 34 200 6 010 369

400 000 539 528 693 666 150 000 1 657 019 18 174 4 359 166 5 388 190 81
88 646 48 000 136 100 52 100 6 143 283 6 239 133 98

12 000 229 929 53 400 3 878 002 7 792 139 10 073 774 77
136 250 22 000 918 240 228 640 285 000 86 200 12 030 717 15 473 427

344 000 135 000 13 450 78 310 3 727 920 5 100 292 73
50 000 6 680 384 7 073 384 94

1 446 265 19 000 190 000 7 108 462 7 798 077 91
48 000 450 000 6 757 625 6 794 649 99

6 000 1 492 050 4 471 745 33
50 000 2 577 378 4 534 093

165 350 18 444 65 565 24 998 3 583 399 5 256 558
200 000 133 724 440 000 15 000 60 000 30 000 3 295 665 5 506 943 60

331 200 150 000 5 166 633 6 987 611 74
1 291 076 1 033 480 1 441 351 3 622 440 2 678 259 5 214 799 1 100 520 120 200 381 548 114 663 788 143 806 666 80
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Bilaga 4. Fornvårdens finansiering 2001 fördelat per län,

Bilaga 4

Länsarbetsnämnd/ Kommuner EU:s miljöstöd Ideell 28:27-medel övrigt Summa
Län arbetsförmedling arbetsinsats
AB

C 90,000 190,000 408,321 688,321
D 259,500 25,000 91,800 376,300
E 267,768 267,768
F 1,125,000 480,000 100,000 15,000 25,000 1,745,000
G 255,000 30,000 426,200 711,200
H 660,000 100,000 760,000
1 -

K 732,000 630,498 477,500 1,839,998
M 37,000 739,879 20,160 50,000 847,039
N 230,505 15,000 245,505
0 4,485,000 1,650,000 244,000 1,099,335 7,478,335
s 3,040,440 10,800 400,000 11,898 3,463,138
T 407,250 32,650 1,047,000 105,430 1,592,330
U -

W 1,017,100 93,700 216,770 17,500 1,345,070
X 76,800 367,108 443,908
Y 231,600 385,000 215,025 831,625
Z 583,433 583,433
AC 166,820 166,820
BD 310,000 10,800 70,481 391,281

1 Summa 11,976,690 3,771,727 695,160 372,400 6,636,266 324,828 23,777,071
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Rapporten beskriver i ord och siffror hur zSzzy-anslaget 
har fördelats mellan olika ändamål under 2,001. Den 
innehåller även kortfattade exempel på projekt som 
bedrivits runt om i landet under detta år. Redogörelsen 
vänder sig främst till den regionala kulturmiljövården 
och Kulturdepartementet.
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