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Förord 

Naturen har alltid varit grunden för människans överlevnad. Vi har i alla 
tider använt naturen och därmed påverkat den. Naturen är i dag under 
hårt tryck och har det senaste århundradet förändrats snabbt till följd av 
människans aktiviteter. Spänningen mellan tillväxt och hållbarhet har 
skapat påfrestningar på miljö och natur. Denna utveckling har resulterat 
i både lokala och globala miljöproblem som skapat nya behov och utma-
ningar. Miljöarbetet för en hållbar samhällsutveckling är därför vikti-
gare än någonsin. 

Kulturmiljön och dess tillstånd är på olika sätt en del av detta miljöar-
bete. I dagens samhälle har många kulturmiljöer förlorat sina ursprung-
liga funktioner och utgör ofta hinder för exploateringar och en rationell 
markanvändning. Dessa miljöer riskerar att rivas, förfalla eller växa igen 
utan skötsel eller hänsyn till dess kulturhistoriska värden. Det innebär 
samtidigt att viktig historisk kunskap om hur människan tidigare brukat 
och påverkat naturen går förlorad. En fornlämning kan exempelvis både 
ge information om hur människan tidigare levt och nyttjat naturen, men 
även om hur miljö- och klimatförhållanden sett ut för fera tusen år 
sedan. Denna kunskap om hur människan tidigare levt och brukat natu-
ren är viktig för att förstå dagens utveckling i miljön. 

Miljömålssystemet är en av fera statliga styrmedel som fnns för att 
bidra till en hållbar samhällsutveckling i Sverige. Riksantikvarieämbetet 
har inom ramen för sitt miljömålsarbete åtagit sig att ta fram en kultur-
miljööversikt som avser att ge en samlad bild av uppföljningen av kul-
turmiljöns tillstånd. Denna första delrapport syftar till att förstärka kul-
turmiljöaspekterna i miljömålssystemet och att tydliggöra kulturmiljö-
arbetets hållbarhetsdimensioner i miljöarbetet. Att kulturmiljöarbetet 
ses som en tvärsektoriell fråga är avgörande för dess framgång i miljö-
målsarbetet. För att kulturmiljöns relevans i samhällsutvecklingen ska 
tydliggöras krävs att alla tar sitt ansvar för kulturmiljöarbetet så att det 
integreras i relevanta politikområden. Syftet med denna rapport är att 
visa på kulturmiljöns mångfald och hur kulturmiljöfrågorna bör fortsatt 
integreras i miljöarbetet. 

Lars Amréus 
riksantikvarie 
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Sammanfattning 

Miljömålssystemet inrättades 1999 med syfte att ge en samlad bild av det 
svenska miljöarbetet. Riksantikvarieämbetet är en av de 26 myndigheter 
som ska verka för att miljömålen uppnås. I samband med Riksantikvarie-
ämbetets återrapportering av myndighetens miljömålsarbete 2015 åtog 
sig myndigheten att genomföra en kulturmiljööversikt. Denna rapport 
utgör första delen av två delrapporter och avser att kartlägga hur kultur-
miljön kommer till uttryck inom befntlig miljömålsuppföljning och 
identifera kunskapsluckor. Resultaten kommer att ligga till grund för 
myndighetens fortsatta arbete med att utveckla uppföljningen av kultur-
miljöns tillstånd i delrapport två. 

Syftet med den första delrapporten är att sammanställa uppföljningen 
av kulturmiljön inom miljömålssystemet samt bedöma vad uppfölj-
ningen kan säga om kulturmiljöns tillstånd. Kartläggningen görs uti-
från tre frågeställningar vilka tillämpas på de tio miljökvalitetsmål som 
har preciseringar för kulturmiljön: 

1. Vilka faktorer i miljömålsuppföljningen betraktas som styrande 
för tillstånd och förändring i kulturmiljön? 

2. Vad kan sägas om kulturmiljöns tillstånd och förändring utifrån 
miljömålsuppföljningen? 

3. Är uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd inom miljömåls-
systemet ändamålsenlig? Vilka utvecklingsbehov fnns? 

Påverkan på kulturmiljön är främst negativ – hänsyn ökar 
med fer aktörers engagemang 
Rapportens slutsats är att tillståndet och förändringen i kulturmiljön är 
– som många andra miljöfrågor – påverkad av övergripande samhällsför-
ändringar. De faktorer som bedöms ha en negativ påverkan på kultur-
miljöns tillstånd och förändring kan ofta härledas till strukturomvand-
lingar, ökad befolkningstillväxt, samt ökat exploateringstryck. Utöver 
större samhällsförändringar har vissa näringar även en stor påverkan på 
förutsättningarna för att bevara kulturmiljön. Vissa av dessa näringar 
riskerar att bidra med en negativ påverkan på kulturmiljöns tillstånd då 
de genom sin verksamhet direkt kan skada fornlämningar eller kultur-
miljöer. Uppföljningen visar samtidigt att nedläggning av traditionella 
näringar har bidragit till att allt fer kulturmiljöer riskerar att rivas ut, tas 
bort eller förfalla på grund av bristande underhåll. I uppföljningen fram-
hålls bristande fnansiering, intresse, kunskap samt skydd av kulturmil-
jövärden som stora utmaningar för att skapa en ökad kulturmiljöhänsyn 
i samhällsutvecklingen. Sektorsövergripande program, gemensamma 
målbilder samt tvärsektoriella samarbeten verkar emellertid bidra till att 
kulturmiljöfrågorna tydligare synliggörs och bidrar till en ökad hänsyn. 
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Uppföljningen följer inte kulturmiljöns tillstånd men visar 
försämrade förutsättningar för bevarande 
I dagsläget är det endast tre av miljökvalitetsmålen – Levande skogar, 
Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö – som har kärnindikatorer 
vilka syftar till att svara mot målets precisering vad avser kulturmiljön. 
Dessa kärnindikatorer är Miljöhänsyn i skogsbruket, Betesmarker och 
slåtterängar samt Skyddad bebyggelse. Utöver dessa tre fnns emellertid 
kärnindikatorer som har mer eller mindre tydliga kopplingar till kultur-
miljöns tillstånd och förändring, men vars kulturmiljöperspektiv inte är 
fullt synliggjort i uppföljningen. Det gör det svårt att utifrån miljömåls-
uppföljningen uttala sig om ett faktiskt tillstånd hos kulturmiljön. I 
dagsläget är det enbart kärnindikatorn Miljöhänsyn i skogsbruket som kan 
ge information om kulturmiljöns tillstånd då den mäter skadefrekven-
sen hos forn- och kulturlämningar inom skogsbruket. Resterande indi-
katorer mäter snarare förutsättningar för bevarande av kulturmiljön. 
Utifrån miljömålsuppföljningen kan man utläsa att förutsättningarna 
för bevarande av kulturmiljön ser fortsatt negativa ut. Av de tio miljö-
kvalitetsmål med preciseringar för kulturmiljön bedöms ingen av dessa 
som möjlig att uppnå med befntliga och beslutade styrmedel. De all-
mänt hållna preciseringarna tydliggör dock inte vad som är väsentligt 
för att målsättningarna för kulturmiljön ska anses vara uppnådda. Det 
är alltså inte alltid självklart vilka målsättningar som är styrande för 
utvecklingen hos kulturmiljön. Inom miljömålsuppföljningen har fokus 
på bevarandet av kulturmiljöer prioriterats. 

Uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd är inte fullt ändamålsenlig 
Utifrån rapportens bedömningsgrund går det att konstatera att uppfölj-
ningen av kulturmiljöns tillstånd och förändring inte kan betraktas som 
fullt ändamålsenlig. Trots att det fnns preciseringar för kulturmiljön 
saknas ofta en återkommande och systematiserad nationell uppföljning 
av dess utveckling. Dock omfattar många miljökvalitetsmål kärnindi-
katorer som på indirekt väg kan följa förändringen hos kulturmiljön, 
men i dagsläget är de inte fullt synliga i uppföljningen. Det fnns där-
med potential att utveckla befntlig miljömålsuppföljning så att den på 
ett tydligare sätt kan synliggöra kulturmiljöns tillstånd och förändring. 

Brist på data- och kunskapsunderlag försvårar uppföljningen 
Att kulturmiljön fortsatt varit relativt dold i miljömålsuppföljningen – 
trots att det vid ett fertal tillfällen uppmärksammats – faller ofta till-
baka på att det inte fnns tillräckligt med relevanta dataunderlag. Det 
har försvårat för en ändamålsenlig uppföljning av kulturmiljöns till-
stånd. För många miljökvalitetsmål fnns omfattande kunskapsluckor 
om både förekomst av kulturmiljöer och dess tillstånd. 
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Förslag på fortsatt arbete 
Övriga miljömålsmyndigheter framhåller samtidigt miljömålsarbetet 
som en viktig arena för att utveckla det nationella kulturmiljöarbetet. 
Med anledning av de slutsatser som framkommit av kartläggningen har 
Riksantikvarieämbetet identiferat två förslag till fortsatt arbete i syfte 
att på ett mer ändamålsenligt sätt integrera kulturmiljöfrågorna i sitt 
miljöarbete. Som en del i detta arbete avser myndigheten att utreda möj-
ligheterna att inom ramen för miljömålssystemet utforma ett förslag till 
etappmål för kulturmiljön. Myndigheten ser även potential att utveckla 
ett tydligare kulturmiljöperspektiv i miljömålssystemet och avser att i 
kulturmiljööversiktens andra delrapport utreda hur miljömålsuppfölj-
ningen kan utvecklas. 
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Samhället har genomgått drastiska förändringar under det senaste 
århundradet. Förr levde majoriteten av Sveriges befolkning på lands-
bygden och försörjde sig genom att bruka marken. Bilden visar potatis-
sättning på en åker i Ångermanland år 1968. Foto: Pål-Nils Nilsson /RAÄ. 



 

 

 

 

 

 

  

 

1. Inledning 

Miljömålssystemet utformades i slutet av 1990-talet med syfte att ge väg-
ledning och inriktning för Sveriges miljöarbete. Kulturmiljön har från 
början varit en integrerad del av miljömålssystemet och pekades inled-
ningsvis ut som en av fyra övergripande miljömålsfrågor tillsammans 
med hälsa, naturmiljö och samhällsplanering.1 

Trots kulturmiljöns givna roll i miljömålssystemet har kulturmiljöfrå-
gorna haft svårigheter att få genomslag i miljöarbetet. I den fördjupade 
utvärderingen från 2015 påpekas svårigheter att få genomslag för kultur-
miljöperspektivet vad gäller uppföljning, etappmål och åtgärder. Den 
bristande uppföljningen upplevs försvåra för att ”med säkerhet bedöma 
hur stora kulturmiljöförlusterna i realiteten är”.2 

År 2017 gav regeringen tio myndigheter i uppdrag att ta fram väg-
ledande strategier för sitt kulturmiljöarbete. Som del i detta uppdrag 
skulle berörda miljömålsmyndigheter analysera hur de genom sitt kul-
turmiljöarbete verkar för att uppnå miljömålen.3 I de vägledande strate-
gierna framhåller myndigheterna miljömålsarbetet som en viktig arena 
för att utveckla det nationella kulturmiljöarbetet och påpekar att det 
fnns behov av utveckling. Bristande resurser, planeringsunderlag, och 
kunskaper om kulturmiljöer, samt en bristande tillgång till kompe-
tens och samverkan myndigheter emellan har identiferats som bakom-
liggande faktorer till att preciseringar för kulturmiljön inte uppnås.4 Det 
är därför angeläget att utreda hur uppföljningen av kulturmiljöns till-
stånd i miljömålssystemet är utformad och hur detta arbete kan utvecklas. 

1 Naturvårdsverket. 2019-08-20. Miljömålssystemets historia. https://www.naturvardsverket.se/ 
Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljomalssystemet/Miljomalssystemets-histo-
ria/ (2019-10-17). 

2 Naturvårdsverket. 2015. Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördju-
pad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662. Bromma. s. 440-455. 

3 Regeringskansliet. 2017-06-28. Uppdrag till 10 myndigheter att utarbeta vägledande strat-
egier för kulturmiljöfrågor (Ku2017/01563/KL). https://www.regeringen.se/regeringsup-
pdrag/2017/06/uppdrag-till-10-myndigheter-att-utarbeta-vagledande-strategier-for-kultur-
miljofragor/ (2020-03-09). 

4 Naturvårdsverket. 2019-10-24. Regeringsuppdrag om att utarbeta vägledande strategier 
för kulturmiljöfrågor. Uppdrag från Kulturdepartementet 2017-06-22, Ku2017/01563/KL. 
NV-05041-17. s. 22-24; Havs- och vattenmyndigheten. 2019-10-31. Redovisning av Havs- och 
vattenmyndighetens vägledande strategier för arbete med kulturmiljöfrågor. s. 7; Skogsstyrelsen. 
2019. Kulturmiljövård – en självklar del i skogslandskapet. Regeringsuppdrag rapport 2019/20. 
s. 7. 
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1.1 Bakgrund om miljömålssystemet 

I samband med 1999 års miljöpolitiska beslut fastslog riksdagen 15 natio-
nella miljökvalitetsmål med syfte att förbättra Sveriges miljöarbete fram 
till 2020.5 

Miljömålssystemet syftar till att utgöra stöd för miljöarbetet och har 
som övergripande målsättning att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Detta övergripande mål, 
kallat generationsmålet, pekar ut kulturmiljön som en viktig resurs i en 
hållbar samhällsutveckling. Utöver generationsmålet fnns i dag även 16 
miljökvalitetsmål, tillsammans med ett antal kärnindikatorer.6 Utöver 
miljökvalitetsmålen fnns även ett tjugotal aktuella etappmål som är 
målövergripande och inriktade på den samhällsomställning som behövs 
för att uppnå generationsmålet.7 

Miljömålssystemet fck en ny målstruktur och organisation 2010. De 
tidigare delmålen som infördes 2000 togs bort och nya preciseringar för 
respektive miljökvalitetsmål infördes tillsammans med ett antal indika-
torer.8 Parallellt med detta infördes en ny bedömningsgrund för miljö-
målsuppföljningen. Den innebär att ett miljökvalitetsmål kan anses vara 
möjligt att uppnå om det miljötillstånd som målet uttrycker bedöms 
komma att nås eller om förutsättningarna att nå målet i form av styr-
medel och åtgärder fnns beslutade.9 

År 2016 fck Naturvårdsverket i regeringsuppdrag att föreslå hur en 
begränsad uppsättning kostnadsefektiva indikatorer kunde utformas för 
att ge en heltäckande bild av utvecklingen hos de nationella miljökvali-
tetsmålen och generationsmålet. Uppdraget resulterade i en översyn av 
miljömålssystemet och en ny uppsättning kärnindikatorer som infördes 
2018. Dessa var avsedda att följa utvecklingen inom respektive miljö-
kvalitetsmål och relevanta delar av hållbarhetsmålen hos Agenda 2030. 
Urvalet av de nya kärnindikatorerna innebar en minskning av antalet 
indikatorer per miljökvalitetsmål.10 Parallellt med detta beslutades att 
miljömålsuppföljningen planeras fortgå efter 2020.11 

5 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1998/99:MJU6. Miljöpolitiken. 1999. Stockholm; 
Regeringens proposition 1997/98:145. Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige. 
1998. Stockholm. Riksdagens tryckeriexpedition. 

6 Sveriges miljömål. 2018-03-22. Generationsmålet. http://www.sverigesmiljomal.se/miljo-
malen/generationsmalet/ (2020-01-30). 

7 Sveriges miljömål. 2019. Etappmålen. http://www.sverigesmiljomal.se/etappmalen/ (2019-12-12). 
8 Naturvårdsverket. 2019-08-20. Miljömålssystemets historia. https://www.naturvardsverket.se/ 

Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljomalssystemet/Miljomalssystemets-histo-
ria/ (2019-10-17). 

9 Naturvårdsverket. 2012. Steg på vägen. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2012. Rapport 
6500. Bromma. s. 30. 

10 Naturvårdsverket. 2017-03-09. Indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet. 
Regeringsuppdrag M2016/01592/Mm. Ärendenr: NV-04676-16. Stockholm. 

11 Sveriges miljömål. 2019-06-10. Så fungerar arbetet med Sveriges miljömål. http://www.sverige-
smiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/ (2019-09-06). 
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Varje år genomförs årliga uppföljningar (ÅU) av miljökvalitetsmålen. 
Den årliga uppföljningen är ett viktigt underlag till regeringens budget-
proposition under utgiftsområde 20: Allmän miljö- och naturvård.12 Vart 
färde år genomförs en fördjupad utvärdering (FU) där en bedömning görs 
om beslutade styrmedel och åtgärder är tillräckliga för att nå miljökva-
litetsmålen.13 Som ett komplement till kärnindikatorerna används även 
ett fertal alternativa uppföljningsmått i uppföljningen som syftar till att 
spegla ytterligare utveckling och särskilda insatser under året.14 Sedan 2013 
har miljömålsmyndigheterna tagit fram målmanualer för att skapa en mer 
konsekvent, transparent och robust miljömålsuppföljning där fertalet av 
de alternativa uppföljningsmåtten presenteras.15 

Naturvårdsverket är den myndighet som har det samordnande ansva-
ret för miljömålsuppföljningen och har även en vägledande roll för myn-
digheter med särskilt ansvar inom miljömålssystemet. Åtta myndigheter 
ansvarar för uppföljning och utvärdering av ett eller fera miljökvali-
tetsmål.16 På regional nivå ansvarar länsstyrelserna för den årliga upp-
följningen där Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet 
(RUS) är samordnande aktör.17 Utöver dessa aktörer fnns 26 nationella 
och regionala myndigheter, däribland Riksantikvarieämbetet, som i sina 
instruktioner har ett utpekat ansvar att bidra till att miljömålen nås.18 

1.2 Motiv till rapporten 

I Riksantikvarieämbetets instruktion fnns utpekat att myndigheten ska 
verka för att målsättningarna inom miljömålssystemet uppnås och vid 
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.19 Med det menas 
att myndigheten har ett generellt ansvar att genomföra åtgärder som 
bidrar till att uppnå miljökvalitetsmålen. Vid sidan av detta ska Riks-
antikvarieämbetet stödja de myndigheter som har ett särskilt ansvar att 
följa upp miljökvalitetsmål som har målpreciseringar för kulturmiljön.20 

I regeringens kulturarvsproposition från 2016 framhålls att Riksanti-
kvarieämbetet som central förvaltningsmyndighet på kulturmiljöområ-
det ska vägleda andra myndigheter i deras arbete med miljökvalitets-
mål som har preciseringar om kulturmiljön. Myndigheten ska likaså i de 

12 Naturvårdsverket. 2019-06-05. Miljömålssystemet. https://www.naturvardsverket.se/Miljoar-
bete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljomalssystemet/ (2019-12-12). 

13 Sveriges miljömål. 2019-11-11. Uppföljningen av miljömålen. http://www.sverigesmiljomal.se/ 
sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/uppfoljning-av-miljomalen/ (2020-02-27). 

14 Naturvårdsverkets miljömålsenhet. Korrespondens via e-post, 2020-02-21. 
15 Boverket. 2014. ÖP-resan – utvecklar dialogen om miljömålen. Rapport 2014:18. Karlskrona. s. 40. 
16 Naturvårdsverket. 2019-06-05. Miljömålssystemet. https://www.naturvardsverket.se/Miljoar-

bete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljomalssystemet/ (2019-12-12). 
17 Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet (RUS). 2019. Om RUS. http://extra. 

lansstyrelsen.se/rus/Sv/om-rus/Pages/default.aspx (2019-12-12). 
18 Sveriges miljömål. 2019-02-12. Myndigheter med ansvar i miljömålssystemet. http://www.sver-

igesmiljomal.se/sa-fungerar-arbetet-med-sveriges-miljomal/vem-gor-vad-i-miljomalssys-
temet/myndigheter-med-ansvar-i-miljomalssystemet/ (2020-02-18). 

19 Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet, 4 §. 
20 Riksantikvarieämbetet. 2015. Kulturmiljöarbetet och miljömålen – om roller och ansvar. 

Stockholm. s. 3–4. 

 11 

http://www.sver
http://extra
https://www.naturvardsverket.se/Miljoar
http://www.sverigesmiljomal.se
https://www.naturvardsverket.se/Miljoar
https://kulturmilj�n.20
https://utveckling.19
https://akt�r.17
https://tetsm�l.16
https://presenteras.15
https://litetsm�len.13
https://naturv�rd.12


 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

återkommande uppföljningarna analysera och rapportera till regeringen 
om det samlade kulturmiljöarbetet i miljömålssystemet.21 

År 2015 fck Riksantikvarieämbetet i uppdrag av regeringen att redovisa 
myndighetens arbete för att nå miljökvalitetsmålen. I återrapporteringen 
åtog sig myndigheten att genomföra en kulturmiljööversikt: ”Genom-
förandemyndigheternas utvärderingar av miljömålen med kulturmiljö-
preciseringar kan sammanställas, analyseras och ge en samlad bild av 
kulturmiljötillståndet i miljömålssystemet”.22 

Med anledning av detta initierade myndigheten 2018 ett arbete med 
att ta fram en kulturmiljööversikt – den första i sitt slag. Kulturmiljö-
översikten består av två delrapporter varav den första avser att kartlägga 
hur kulturmiljön kommer till uttryck inom befntlig miljömålsuppfölj-
ning och identifera kunskapsluckor. Resultaten från den första delrap-
porten kommer att ligga till grund för myndighetens fortsatta arbete 
med att utveckla uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd i delrapport 
två. Detta bedöms som angeläget i samband med 2018 års översyn av 
miljömålssystemet som resulterade i en mer avgränsad uppföljning. Kul-
turmiljööversikten avser även att vara ett stöd till Riksantikvarieämbe-
tets fortsatta miljömålsarbete och övriga miljömålsansvariga myndig-
heters kulturmiljöarbete. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna kartläggning utgör en första delstudie av två. Syftet med denna rap-
port är att sammanställa uppföljningen av kulturmiljön inom miljömåls-
systemet samt bedöma vad uppföljningen kan säga om kulturmiljöns till-
stånd. Kartläggningens syfte specifceras i följande frågeställningar: 

1. Vilka faktorer i miljömålsuppföljningen betraktas som styrande 
för tillstånd och förändring i kulturmiljön? 

2. Vad kan sägas om kulturmiljöns tillstånd och förändring utifrån 
miljömålsuppföljningen? 

3. Är uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd inom miljömålssyste-
met ändamålsenlig? Vilka utvecklingsbehov fnns? 

1.4 Metod 

Rapporten tar sin utgångpunkt i miljömålssystemets årliga uppföljningar 
och fördjupade utvärderingar. Materialinsamlingen har även komplette-
rats med ytterligare underlag med koppling till miljömålsuppföljningen 
och som kan bidra med en fördjupad analys av utvecklingen hos kultur-
miljön. Med anledning av den översyn som skedde 2016–2018 fokuserar 
kartläggningen främst på hur den nuvarande uppföljningen fångar upp 
kulturmiljöns tillstånd och förändring. 

21 Proposition 2016/17:116. Kulturarvs politik. 2017. Stockholm. Riksdagens tryckeriexpedition. 
s. 146. 

22 Riksantikvarieämbetet. 2015. Kulturmiljöarbetet och miljömålen – om roller och ansvar. 
Stockholm. RAÄ 2015-01-16, dnr. 1.1.2-599-2014. s. 4. 
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Utöver sammanställning av befntlig statistik och dokumentstudier 
har intervjuer genomförts med miljömålsansvariga myndigheter. Inter-
vjuade myndigheter är Naturvårdsverket, Boverket, Skogsstyrelsen, 
Havs- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket. Intervjuer genom-
fördes under hösten 2018 med tjänstemän på respektive miljömåls-
myndighet.23 Intervjuerna genomfördes semistrukturerat med frågor 
om vilka faktorer som varit drivande för kulturmiljöns tillstånd, vilka 
genomförda åtgärder som haft stor påverkan på utvecklingen och hur de 
befntliga indikatorerna har fungerat vid uppföljning.24 

En viktig del av kartläggningens metodinsamling har varit att bereda 
delar av utkastet med berörda miljömålsmyndigheter och internt på 
Riksantikvarieämbetet. Beredningen skedde under oktober till novem-
ber månad 2019. Syftet med beredningen var att komplettera befnt-
liga underlag och bidra med ett ökat kulturmiljöperspektiv. Kapitel ett 
och sju har stämts av med Naturvårdsverkets samordningsfunktion för 
miljömålsuppföljning under februari månad 2020. Även RUS har givits 
möjlighet att inkomma med synpunkter under samma period. 

Kartläggningen utgår från de tio miljökvalitetsmål som har precise-
ringar för kulturmiljö.25 Bland dessa mål har fokus legat på att identifera 
vilka kärnindikatorer som kan identifera förändringar i kulturmiljön. 
Detta har skett via intervjuer med miljömålsmyndigheter och genom 
en intern beredning på Riksantikvarieämbetet. Bedömningen av upp-
följningens ändamålsenlighet har skett utifrån kartläggningens bedöm-
ningsgrund.26 

Statistik och grafer är hämtade från miljömålsuppföljningens hemsida, 
sverigesmiljomal.se. Detta underlag har även kompletterats med infor-
mation från den äldre hemsidan miljomal.se. Den äldre hemsidan miljo-
mal.se lades ner under pågående arbete27 vilket delvis har skapat vissa 
begränsningar hos dataunderlaget för vissa miljökvalitetsmål. Vissa mål 
har därför kompletterats med data från bland annat Boverkets öppna data 
för plan- och bygglagstiftningen samt Statens ofciella statistik (SOS). 

23 Intervjuer har genomförts med handläggare, utredare eller miljösamordnare på respektive 
miljömålsmyndighet med ansvar för miljömålsuppföljningen. Urvalet har skett utifrån 
rekommendation från ansvarig miljömålsmyndighet. För vissa myndigheter har fera 
tjänstemän deltagit under intervjun. 

24 Se bilaga 2: Intervjuguide. 
25 Dessa är: Frisk luft, Bara naturlig försurning, Hav i balans samt levande kust och 

skärgård, Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, Storslagen fällmiljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. 

26 Se kapitel 1.7. Bedömningsgrund. 
27 Tidigare hemsidan miljomal.se lades ner i anslutning till att den nya hemsidan 

sverigesmiljomal.se lanserades under årsskiftet 2018/2019. 
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Precisering

Precisering

Tabell 1. Miljökvalitetsmålens kulturmiljöpreciseringar 

Miljökvalitetsmål 
Målansvarig 
myndighet Precisering 

Frisk luft Naturvårdsverket Samtliga ämnen: ”Halterna av luftföroreningar inte överskrider 
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar 
eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål”. 

Bara naturlig Naturvårdsverket Försurad mark: ”Försurningen av marken inte påskyndar 
försurning korrosion av tekniska material och arkeologiska föremål i 

mark och inte skadar den biologiska mångfalden i land- och 
vattenekosystem”. 

Levande sjöar Havs- och Bevarade natur- och kulturmiljövärden: ”Sjöar och vattendrags 
och vattendrag vattenmyndigheten natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar 

fnns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena”. 

Hav i balans samt Havs- och Bevarade natur- och kulturmiljövärden: ”Havs-, kust- och 
levande kust och vattenmyndigheten skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade och 
skärgård förutsättningar fnns för fortsatt bevarande och utveckling av 

värdena”. 

Kulturlämningar under vatten: ”Tillståndet är oförändrat för 
kulturhistoriska lämningar under vattnet”. 

Myllrande våtmarker Naturvårdsverket Bevarade natur- och kulturmiljövärden: ”Våtmarkernas 
natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade 
och förutsättningarna fnns för fortsatt bevarande och utveckling 
av värdena”. 

Levande skogar Skogsstyrelsen Bevarade natur- och kulturmiljövärden: ”Natur- och kultur-
miljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna 
för fortsatt bevarande och utveckling av värdena fnns”. 

Ett rikt Jordbruksverket Bevarade natur- och kulturmiljövärden: ”Biologiska värden och 
odlingslandskap kulturmiljövärden i odlingslandskapet som uppkommit genom 

långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade”. 

Kultur- och bebyggelsemiljöer: ”Kultur- och bebyggelsemiljöer 
i odlingslandskapet är bevarade och förutsättningar fnns för 
fortsatt bevarande och utveckling av värdena”. 

Storslagen fällmiljö Naturvårdsverket Bevarade natur- och kulturmiljövärden: ”Fjällmiljöer med höga 
natur- och kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar 
fnns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena”. 

God bebyggd miljö Boverket Kulturvärden i bebyggd miljö: ”Det kulturella, historiska 
och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används 
och utvecklas”. 

Infrastruktur: ”Infrastruktur för energisystem, transporter, 
avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning är 
integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt 
att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till 
människors behov, för att minska resurs och energianvändning 
samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- 
och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet”. 

Ett rikt växt- och djurliv Naturvårdsverket Biologiskt kulturarv: ”Det biologiska kulturarvet är förvaltat 
så att viktiga natur- och kulturvärden är bevarade och 
förutsättningar fnns för ett fortsatt bevarande och utveckling 
av värdena”. 

Tätortsnära natur: ”Tätortsnära natur som är värdefull för 
friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mångfalden värnas 
och bibehålls samt är tillgänglig för människan”. 
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1.5 Utgångspunkter 

Kulturmiljööversikten utgår från de nationella målen för det statliga 
kulturmiljöarbetet och de nationella miljömålen. 

De nationella målen för kulturmiljöarbetet antogs 2014 och avser att 
främja: 

• ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som 
bevaras, används och utvecklas, 

• människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att 
förstå och ta ansvar för kulturmiljön, 

• ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam 
källa till kunskap, bildning och upplevelser, och 

• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. 

Generationsmålet är miljömålssystemets övergripande målsättning för 
Sveriges miljöpolitik. Generationsmålets strecksatser förtydligar målets 
defnition och vad miljöpolitiken ska fokusera på, bland annat att: ”Den 
biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och 
nyttjas hållbart.”28 

Av de nationella miljökvalitetsmålen fnns totalt tio miljökvalitets-
mål med preciseringar som innehåller formuleringar om kulturmiljön. 
Dessa presenteras i tabell 1. Utöver dessa fnns ytterligare miljökvali-
tetsmål som Riksantikvarieämbetet bedömer har kopplingar till kultur-
miljön. Detta rör exempelvis miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåver-
kan där ett förändrat klimat har en stor påverkan på förutsättningarna 
att bevara kulturmiljön. Likaså kan miljökvalitetsmålet Giftfri miljö vara 
relevant för kulturmiljöer som rör förvaltning och vård av museiföremål, 
bebyggelse eller fornlämningar och som innehåller höga halter av giftiga 
ämnen. Kopplat till varje miljökvalitetsmål fnns även ett antal kärnin-
dikatorer, varav det för vissa mål fnns indikatorer som direkt eller indi-
rekt säger något om kulturmiljöns tillstånd.29 

Utöver de kulturmiljöpreciseringar som fnns för respektive miljökva-
litetsmål fnns ytterligare preciseringar som har tydliga kopplingar till 
kulturmiljöarbetet. Detta rör bland annat preciseringen Hållbar samhälls-
planering som framhåller vikten av en långsiktig och hållbar bebyggelse-
struktur och samhällsplanering. Ytterligare exempel är preciseringen 
God vardagsmiljö som framhåller människans behov av skönhetsupple-
velser och trevnad, där kulturmiljöer är en viktig resurs i att skapa att-
raktiva städer. Preciseringen Variationsrikt odlingslandskap har en tyd-
lig koppling till bevarandet av hävdade betesmarker och slåtterängar. 
När det gäller preciseringar som handlar om att skydda den biologiska 
mångfalden, som exempelvis Hotade arter och återställande av livsmiljöer, 

28 Sveriges miljömål. 2018-03-20. Generationsmålet – miljöarbete för kommande generationer. 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/ (2020-02-27). 

29 Se bilaga 3: Kulturmiljön i miljömålssystemet. 
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Grön infrastruktur och Ekosystemtjänster, är det viktigt att framhålla att 
betydande delar av den biologiska mångfalden är hävdberoende och är 
att betrakta som ett biologiskt kulturarv. Preciseringen Friluftsliv och 
buller förekommer för fera miljökvalitetsmål och innefattar värnandet 
om friluftslivet, som är nära kopplat till kulturmiljöns sociala värden. 

I dagsläget fnns inget etappmål som lyfter fram kulturmiljön som 
prioriterad målsättning. Dock fnns etappmål som indirekt har en kopp-
ling till kulturmiljöfrågorna. Detta rör etappmålen för Skydd av landom-
råden, sötvattensområden och marina områden; Integrering av stadsgrönska 
och ekosystemtjänster i urbana miljöer; Metod för stadsgrönska och ekosystem-
tjänster i urbana miljöer; Kunskap om genetisk mångfald; samt Minskning 
av nationella utsläpp av luftföroreningar. 

1.6 Avgränsningar 

Med kulturmiljö avses i denna rapport de avtryck som de mänskliga 
aktiviteterna genom tiderna avsatt i den fysiska miljön. Kulturmiljö är 
hela den av människor påverkade miljön som i varierande grad präglats 
av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. Det kan gälla allt ifrån 
enskilda objekt såsom bebyggelse och fornlämningar eller stora land-
skapsavsnitt. I denna rapport avses även det biologiska kulturarv vars 
långsiktiga fortlevnad förutsätter eller påverkas positivt av fortsatt bru-
kande. Det immateriella kulturarvet, samt de sociala eller ekonomiska 
värden som även kan omfatta kulturarvet är därför inget som avhand-
las närmare.30 

Studien avgränsas till de tio miljökvalitetsmål31 som har preciseringar 
för kulturmiljön. Generationsmålet innefattar även strecksatser för kul-
turmiljön men där uppföljning främst sker via resultaten i övriga rele-
vanta miljökvalitetsmål och avhandlas därför inte i ett eget avsnitt.32 

Utöver dessa miljökvalitetsmål fnns ytterligare preciseringar som har 
vissa kopplingar till kulturmiljöarbetet, men dessa kommer inte att stu-
deras närmare i denna rapport.33 Uppföljningen av etappmålen har lyfts 
in hos de miljökvalitetsmål där det bedöms som relevant för uppfölj-
ningen av kulturmiljön. 

Då det fortsatta arbetet med kulturmiljööversikten syftar till att 
utveckla den nationella uppföljningen av kulturmiljön har denna kart-
läggning främst fokuserat på den nationella miljömålsuppföljningen. 
Kartläggningen går endast i begränsad utsträckning in på den regionala 
uppföljningen som genomförs av länsstyrelserna. Den bild som återges 
i rapporten är på så sätt styrd av hur den nationella miljömålsuppfölj-

30 För defnition se Bilaga 1: Defnitioner och begrepp. 
31 Dessa är: Frisk luft, Bara naturlig försurning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, 

Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, 
Storslagen fällmiljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. 

32 Miljödepartementet. 2012-04-26. Preciseringar av miljökvalitetsmålen och etappmål i 
miljömålssystemet. M2012/1171/Ma. Regeringsbeslut I:4. Stockholm. 

33 Se kapitel 1.5 Utgångpunkter. 
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ningen är utformad. Rapportens målsättning har varit att förtydliga och 
nyansera bilden av kulturmiljöns tillstånd och förändring inom ramen 
för miljömålsuppföljningen. Samtidigt är denna bild styrd av de data-
underlag och befntlig uppföljning som fnns på området. Detta gör att 
denna rapport inte riktigt kan ge en heltäckande bild av utvecklingen 
hos kulturmiljöns tillstånd. 

1.7 Bedömningsgrund 

Med ändamålsenlig miljömålsuppföljning av kulturmiljöns tillstånd 
menas att om det fnns en precisering för kulturmiljön bör det även fn-
nas någon form av återkommande och systematiserad uppföljning som 
svarar mot preciseringen. 

Med återkommande uppföljning menas att den sker med en viss regel-
bundenhet över tid utifrån mätbara variabler relevanta för kulturmiljöns 
tillstånd eller förändring. Med systematiserad uppföljning menas att den 
är dokumenterad och kan ge en nationell bild av utvecklingen. 

1.8 Rapportens disposition 

I rapportens första kapitel redovisas en bakgrund till miljömålssystemet, 
tillsammans med kartläggningens motiv, syfte och frågeställningar. 
Därefter beskrivs metod, avgränsningar, utgångspunkter samt rappor-
tens bedömningsgrund. Kartläggningens resultat redovisas ordnat uti-
från de tio miljökvalitetsmål med preciseringar för kulturmiljön. Inom 
dessa kapitel redogörs för vilka faktorer som påverkar kulturmiljön, vad 
befntlig miljömålsuppföljning kan säga om kulturmiljöns tillstånd samt 
vilka kunskapsluckor som fnns för respektive miljökvalitetsmål. Kapi-
tel två presenterar miljökvalitetsmålen Frisk luft och Bara naturlig försur-
ning, och kapitel tre presenterar Hav i balans samt levande kust och skär-
gård samt Levande sjöar och vattendrag. I kapitel fyra presenteras Ett rikt 
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv, samt i kapitel fem presente-
ras Levande skog, Myllrande våtmarker och Storslagen fällmiljö. Slutligen 
i kapitel sex presenteras God bebyggd miljö. Kapitel sju och åtta består av 
slutsatser utifrån rapportens tre frågeställningar tillsammans med för-
slag på fortsatt arbete. 
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 Föroreningar får runstenar att snabbare vittra sönder. Detta är en 
runsten i Bjärnby på Öland. Inskriften lyder: Härfrid och Vidbjörn 
lät resa sten efter Fastulf, sin fader. Siglaug lät resa efter sin make. 
Han är begraven i kyrka. Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ. 



 

  
 

 
 

  
  

 

  

 
 

 
 

  

 

 
 

 

2. Klimatförändringar och föroreningar 
påskyndar nedbrytningen av kulturmiljön 

Sedan 1980-talet har luftföroreningarnas negativa efekter på kultur-
miljön allt mer uppmärksammats. Utsläpp har skapat olika miljöefekter 
i form av försurning, korrosion, nedsmutsning och övergödning som i 
sin tur bidrar till att påskynda söndervittringen av kulturmiljöer. Arkeo-
logiska lämningar34, bebyggelse, konstruktioner, hävdberoende växter 
och kulturföremål kan på grund av dessa miljöefekter riskera att brytas 
ner i snabbare takt. I avsnittet nedan presenteras miljökvalitetsmålen 
Frisk luft och Bara naturlig försurning. 

2.1 Frisk luft 

Riksdagens defnition: ”Luften ska vara ren så att människors 
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” 

Preciseringar för kulturmiljön för bensen, bensapyren, 
butadien, formaldehyd, partiklar, marknära ozon, ozonindex, 
kvävedioxid och korrosion: ”Halterna av luftföroreningar 
överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för 
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material 
och kulturföremål…” 

Luftföroreningar och miljögifter gör att lämningar och museiföremål 
vittrar sönder och bryts ned i snabbare takt. Preciseringarna i miljö-
kvalitetsmålet Frisk luft avser de kulturlämningar och kulturmiljöer 
ovan mark som påverkas negativt av föroreningar i luften. Preciseringen 
rör även de växter och djur som hör till det biologiska kulturarvet och 
påverkas negativt av luftföroreningar. 

2.1.1 Faktorer som påverkar kulturmiljön 

Utsläpp från trafk, småskalig vedeldning samt utsläpp från andra län-
der är de vanligaste orsakerna till förorenad luft i Sverige. Vägtrafk är 
en stor källa till luftföroreningar i framför allt tätorter.35 

34 För defnition se Bilaga 1: Defnitioner och begrepp. 
35 Naturvårdsverket. 2019. Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av 

miljömålen 2019. Rapport 6861. Stockholm. s. 33–37, 50. 
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Klimatförändringar påverkar förutsättningarna för bevarande 
Utsläpp av växthusgaser har bidragit till ett förändrat klimat som kom-
mer innebära mildare och fuktigare vintrar, torrare somrar och en höjd 
havsnivå.36 Alla dessa förändringar innebär stor påverkan på kulturmil-
jön. En ökad luftfuktighet vintertid kan gynna tillväxten av igenväx-
ningsvegetation vilket i sin tur kan skada kulturmiljöer då rötter och 
grenar kan bryta sönder konstruktioner och bebyggelse.37 Ett minskat 
bete i kombination med ett mildare klimat bidrar till en ökad igenväx-
ning av landskapet som kan påverka förekomsten av hävdberoende arter 
som kräver hög solexponering. Behovet av att hävda gräsmarker kan öka 
samtidigt som spridning av invasiva arter riskerar att accelerera.38 Sam-
tidigt kan höjda havsnivåer minska arealen kustnära betes- och slåtter-
ängar som i sin tur kan medföra betesbrist i kustnära regioner.39 En höjd 
havsnivå i södra Sverige kommer likaså innebära att kulturmiljöer nära 
kusten riskerar att försvinna eller skadas.40 

Med ett fuktigare klimat förväntas även förekomst av mögel, röta och 
skadeinsekter öka. En högre luftfuktighet utsätter även byggnader och 
museiföremål för en ökad risk av saltkristallisation som innebär att salt-
kristaller i materialet ytskikt expanderar och skapar sprickor.41 Förekom-
sten av frostsprängningar riskerar att öka med en fuktigare luft kombinerat 
med temperatursvängningar runt nollstrecket.42 Likaså kan minskande 
tjäle- och snödjup riskera blottlägga arkeologiska lämningar i glaciärer.43 

Ett förändrat klimat kommer alltså ha en stor negativ påverkan på förut-
sättningarna att bevara kulturmiljöer, kulturhistorisk bebyggelse och 
hävdberoende arter. 

Transporter, industri och vedeldning bidrar till korrosion 
och nedsmutsning 
Luftföroreningar i form av kväveoxider, partiklar och svaveldioxid 
bidrar till att påskynda korrosion och nedsmutsning av olika material. 

36 Sveriges miljömål. 2018-03-21. Begränsad klimatpåverkan. http://www.sverigesmiljomal.se/ 
miljomalen/begransad-klimatpaverkan/ (2019-12-09). 

37 Riksantikvarieämbetet. 2014. Klimat- och miljöefekters påverkan på kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse. Delrapport 2: Vilken påverkan får klimatförändringarna? Visby. s.31–32; 44–49. 

38 Riksantikvarieämbetet. 2014. Klimat- och miljöefekters påverkan på kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse. Delrapport 2: Vilken påverkan får klimatförändringarna? Visby. s. 26. För 
defnition av invasiva arter se Bilaga 1: Defnitioner och begrepp. 

39 Hessle, A. 2017. Kunskapssammanställning om bete och betesdrift i ett förändrat klimat. 
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa. Sveriges lantbruksuniversitet. Uppsala. 

40 Riksantikvarieämbetet. 2019. Kulturarv i ett förändrat klimat. Handlingsplan för 
klimatanpassning 2019–2023. Kortversion. 

41 Riksantikvarieämbetet. 2014. Klimat- och miljöefekters påverkan på kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse. Delrapport 2: Vilken påverkan får klimatförändringarna? Visby. s.31–32; 44–49. 

42 Riksantikvarieämbetet. 2019. Kulturarv i ett förändrat klimat. Handlingsplan för 
klimatanpassning 2019–2023. Kortversion. 

43 Secrets of the ice. 2019. Glaciers, ice patches and archaeology. https://secretsoftheice.com/cli-
mate/glaciers/ (2019-12-09). 
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Skadad och mögelangripen skulptur av gjuten metall i allén på Arbottna herrgård i 
Södermanland. Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ. 

Miljömålsuppföljningen visar att luftföroreningarna i Sverige minskat.44 

Den fördjupade utvärderingen från 2019 konstaterade att halterna av 
kväveoxid och partiklar fortsätter att minska. Denna utveckling kan 
förklaras av en minskad användning av fossila bränslen i Sverige och 
Europa. Samtidigt överskrids nivåerna för kvävedioxid, grova partiklar 
(PM10) och ozon i många svenska städer.45 Transporter, vedeldning och 
förbränning av biomassa genererar utsläpp av grova partiklar som bidrar 
med nedsmutsning av byggnader och kulturföremål i tätorter.46 

Utsläpp som kväveoxider och ozon bildar tillsammans salpetersyra, ett 
ämne som bidrar till ökad korrosion.47 Med korrosion menas de frätangrepp 
som på grund av luftföroreningar sker på olika typer av material som exem-
pelvis metall, glas, sten, porslin och betong.48 De viktigaste källorna till 

44 Naturvårdsverket. 2019-12-10. Utsläpp av luftföroreningar. https://www.naturvardsverket.se/ 
Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Statistik-om-luft/Utslapp-av-luftfororeningar/ (2019-12-10). 

45 Naturvårdsverket. 2019. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Med förlag till 
regeringen från myndigheter i samverkan. Bromma. s. 94–95. 

46 Naturvårdsverket. 2019. Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen 2019. Rapport 6861. Bromma. s. 26, 32. 

47 Naturvårdsverket. 2019. Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av mil-
jömålen 2019. Rapport 6861. Bromma. s. 21. 

48 Sveriges miljömål. 2018-03-21. Frisk luft. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-
luft/ (2019-10-23). 
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utsläpp av kväveoxider är inrikes transporter, industri och arbetsmaskiner.49 

Kväveoxider kan även bidra till förekomst av marknära ozon som skadar 
växternas tillväxt och påskynda bladens åldrade.50 

Internationella direktiv och riktlinjer bidrar till positiv utveckling 
Ett fertal internationella samarbeten verkar för att begränsa utsläpp av 
föroreningar. Preciseringarna för miljökvalitetsmålet Frisk luft baseras 
på WHO:s riktlinjer från 2006.51 I miljömålsuppföljningen pekas FN:s 
luftvårdskonvention52 och EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar 
(takdirektiv) ut som viktiga styrmedel för att minska luftföroreningar.53 

EU:s takdirektiv förväntas ge en minskad intransport av bland annat 
ozon samt ozonbildande ämnen till Sverige. Dessa nya utsläppskrav tros 
dock ge efekt först efter 2020. Likaså håller ett nytt mått på nedsmuts-
ning på att tas fram inom FN:s luftvårdskonvention.54 

Etappmålet Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar syftar 
till att senast 2025 uppnå minskade nivåer av kväveoxider, svaveldioxid, 
fyktiga organiska ämnen, ammoniak och fna partiklar, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284.55 I anslutning 
till detta arbete har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag på nationellt 
luftvårdsprogram.56 Naturvårdsverket gör bedömningen att nya beslu-
tade styrmedel och åtgärder för att reducera utsläpp från trafk och ved-
eldning kommer att bidra med lägre halter av luftföroreningar. I upp-
följningen påpekas samtidigt att användningen av dieselfordon och 
dubbdäck behöver avta för att utsläppen av kvävedioxid och grova par-
tiklar ska minska.57 

49 Naturvårdsverket. 2019. Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen 2019. Rapport 6861. Bromma. s. 21–27, 32. 

50 Naturvårdsverket. 2019. Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen 2019. Rapport 6861. Bromma. s. 21–32. 

51 Naturvårdsverket. 2019. Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen 2019. Rapport 6861. Bromma. s. 12. 

52 Naturvårdsverket. 2019-06-04. FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP). https://www. 
naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-mil-
joarbete/miljokonventioner/Luftvard/ (2019-12-09). 

53 Naturvårdsverket. 2019-03-15. EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar (takdirek-
tivet). https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/ 
EUs-miljooarbete/Luftvardspolitik/EUs-utslappstakdirektiv/ (2019-12-09). 

54 Naturvårdsverket. 2019. Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av mil-
jömålen 2019. Rapport 6861. Bromma. s. 9, 21. 

55 Sveriges miljömål. 2019-03-12. Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar. http:// 
www.sverigesmiljomal.se/etappmalen/minskning-av-nationella-utslapp-av-luftfororeningar/ 
(2020-02-19). 

56 Miljö- och energidepartementet. 2019-03-28. Nationellt luftvårdsprogram. https://www. 
naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/uppdelat-efter-omrade/luft/regerings-
beslut-nationellt-luftvardsprogram.pdf (2020-02-19). 

57 Naturvårdsverket. 2019. Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen 2019. Rapport 6861. Bromma. s. 8, 31, 85. 
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2.1.2 Uppföljningen av kulturmiljön 

I samtliga preciseringar för miljökvalitetsmålet Frisk luft framhålls att 
luftföroreningar inte får skada kulturvärden. Miljökvalitetsmålet består 
av fem kärnindikatorer.58 Av dessa följer ingen kärnindikator luftförore-
ningars påverkan på kulturmiljöns tillstånd. Dock följs utvecklingen av 
korrosion indirekt via kärnindikatorerna Utsläpp av kväveoxider (NOx) 
till luft och Kvävedioxider i gaturum som mäter förekomst av kväveox-
ider.59 Nedsmutsning i form av partiklar mäts via kärnindikatorerna 
PM2,5 halter i urban miljö och Utsläpp av partiklar (PM2,5) till luft. Indi-
katorerna kan därför i viss mån säga något om förutsättningarna för 
bevarandet av kulturmiljön. Utöver detta följer miljömålsuppföljningen 
även förekomsten av marknära ozon som förutom allvarliga hälsoefek-
ter kan ha en negativ påverkan på växter. Fram till 2012 fanns likaså en 
indikator som mätte vittringsgraden på runor, kallad Påverkan på run-
inskrifter. 

Marknära ozon är fortsatt hög på landsbygden 
Marknära ozon bidar till att påskynda växternas åldrande som gör att 
de vissnar i förtid. Ozon bildas naturligt av kväveoxider som reagerar 
på starkt solljus under sommarhalvåret.60 Halterna av marknära ozon 
är generellt lägre i svenska tätorter än på landsbygden. Detta beror på 
att ozon bryts ned av ozonbildande ämnen i trafkavgaser. I Europa har 
utsläppen av ozonbildande ämnen minskat de senaste åren, men är en 
utveckling som inte återspeglas hos de svenska årsmedelvärdena som i 
storts sett är oförändrade sedan 2000.61 Istället har ozonhalterna ökat 
över hela norra halvklotet.62 Det innebär en fortsatt negativ påverkan på 
det biologiska kulturarvet inom skogs- och jordbruk. 

Förekomst av korrosion är oförändrad – men förväntas öka 
I den regionala uppföljningen uppmärksammas en omfattande nedbryt-
ning av stenmaterial på byggnader, kyrkor och kulturföremål i Skånes 
och Gotlands län. Brist på övervakning av nedbrytningstakten i relation 
till luftkvalitet framhålls försvåra uppföljningen. Dock påpekas att en 
stor andel statliga medel och bidrag för kulturmiljövård och kyrko-
antikvarisk ersättning används för restaurering och konservering av 
sten.63 

58 Dessa är Kvävedioxid i gaturum; Kväveoxidutsläpp; Partikelutsläpp av PM2,5; PM2,5 
halter i urban miljö och Resvanor. 

59 Kväveoxider är samlingsnamn för kväveoxid och kvävedioxid som bildas då luftens syre 
och kväve reagerar vid höga temperaturer. 

60 Naturvårdsverket. 2019. Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2019. Rapport 6861. Bromma. s. 21–32. 

61 Naturvårdsverket. 2019. Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2019. Rapport 6861. Bromma. s. 8, 20, 27–28. 

62 Naturvårdsverket. 2019. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019. Med förlag till regeringen 
från myndigheter i samverkan. Bromma. s. 94–95. 

63 Länsstyrelsen. 2018. Regional årlig uppföljning av Frisk luft. s. 11, 37. 
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Uppföljningen av 
korrosion är komplex 

Uppföljningen av korro-
sion är komplex då det 
ofta är fera samverkan-
de faktorer som bidrar 
till en ökad vittring på 
materialet. Efter en viss 
tidpunkt sker korrosio-
nen exponentiellt vilket 
medför att skador på 
materialet kan bli syn-
liga långt efter det att 
skadan inträfat. Detta 
har försvårat för att i 
uppföljningen isolera 
orsak och samband. 

Inom miljömålsuppföljningen mäts korrosionen på två platser i Sverige 
vart tredje år. I den fördjupade utvärderingen från 2019 konstateras att 
utvecklingen för korrosion är oförändrad sedan 2015. Årsvariationerna 
är dock stora och utvecklingen bedöms som osäker.64 Med ett förändrat 
klimat och ökad nederbörd förväntas korrosionen på exempelvis 
metaller, plaster, cement, tegel, betong och sten öka. Betong, sandsten 
och kalksten är dessutom känsliga för försurat regn som i sin tur ökar 
korrosionen. I miljömålsuppföljningen konstateras att målsättningen 
med accepterad korrosionsnivå på högst 6,5 mikrometer per år inte är 
möjlig att uppnå till 2020. Detta förutsätter att utsläppen av kväveoxider, 
svaveloxider och ozonbildande ämnen fortsatt minskar.65 

Orsaker bakom korrosion kan vara svåra att identifera 
Under tidigt 2000-tal omfattades uppföljningen av indikatorn Påver-
kan på runinskrifter. Indikatorn syftade till att mäta luftföroreningarnas 
påverkan på stenmaterial genom att bedöma antalet intakta runor på 
runstenar. Senaste tillfället som indikatorn följdes upp var 2006. Då 
uppskattades 81 procent av runorna vara intakta vilket var en försämring 
sedan första mättillfället då 93 procent av runorna var intakta. Uppfölj-
ningen baserades på skadedokumentation av 22 runinskrifter från tio län. 
Genom uppföljningen gick det att konstatera att vittring skett från tidi-
gare år. Det var dock svårt att påvisa vilka bakomliggande faktorer som 
orsakat vittringen. Att stenarna tidigare rengjorts visade sig ha haft stor 
påverkan på vissa stenarter. Det gällde framför allt för gnejs, en stenart 
som vanligen har stor motståndskraft mot vittring, men som uppvisade 
fest spår av korrosion vid de undersökta tillfällena. Detta antogs kunna 
förklaras av en allt för hårdhänt rengöring av runornas ytor under tidi-
gare årtionden.66 Riksantikvarieämbetet beslutade därför att 2012 lägga 
ner uppföljningen av indikatorn.67 

64 Naturvårdsverket. 2019. Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2019. Rapport 6861. Bromma. s. 32. 

65 Naturvårdsverket. 2019. Frisk luft – underlagsrapport till den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2019. Rapport 6861. Bromma. s. 77. 

66 Riksantikvarieämbetet. 2012. Utvärdering av Miljömål ”Frisk luft” – Påverkan på 
runinskrifter. Projektplan. 

67 Riksantikvarieämbetet. 2012-11-14. Information om avslut av projekt Miljömål ”Frisk luft” 
– påverkan på runinskrifter. Föredragnings-PM. Dnr: 320-3817-2012. 
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Sammanfattande iakttagelser Frisk luft 

Utsläpp av växthusgaser bidrar till ett förändrat klimat som kom-
mer att ha en negativ påverkan på kulturmiljön. Luftföroreningar 
i form av kväveoxider, partiklar och svaveldioxid bidrar till korro-
sion och nedsmutsning av olika material. Transporter, vedeldning 
och förbränning av biomassa genererar utsläpp av grova partik-
lar som i sin tur sotar ner byggnader och kulturföremål. Transpor-
ter, industri och arbetsmaskiner bidrar till utsläpp av kväveoxi-
der och ozon vilket bidrar till ökad korrosion. Halter av marknära 
ozon bidrar även med att påskynda växternas åldrande vilket gör 
att de vissnar i förtid. Det har en negativ påverkan på det bio-
logiska kulturarvet, främst på landsbygden. Åtaganden utifrån 
internationella direktiv och riktlinjer har eller förväntas bidra till 
minskade utsläpp av luftföroreningar. 

I dagsläget saknas uppföljning för kulturarvets tillstånd kopp-
lat till miljökvalitetsmålet Frisk luft. Flera av kärnindikatorerna kan 
på indirekt väg säga något om tillståndet. Dock saknas kunskaper 
om nedbrytningstakten av material i relation till luftkvalitet. Upp-
följningen visar på en utveckling där förekomsten av korrosion 
förväntas öka med ett förändrat klimat. Marknära ozon bedöms 
utgöra ett fortsatt hot mot det biologiska kulturarvet. 

2.2 Bara naturlig försurning 

Riksdagens defnition: ”De försurande efekterna av nedfall 
och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och 
vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka 
korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vatten 
ledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.” 

Preciseringen för Försurad mark: ”Försurningen av marken inte 
påskyndar korrosion av tekniska material och arkeologiska föremål 
i mark och inte skadar den biologiska mångfalden i land- och 
vattenekosystem.” 

Försurning av mark och vatten påverkar inte bara växter och djur nega-
tivt, utan även arkeologiska föremål och kulturmiljöer. Den bidrar 
till att forn- och kulturlämningar, byggnader och andra kulturmiljöer 
snabbare vittrar sönder. Inom miljökvalitetsmålet Bara naturlig försur-
ning följs nedfall av försurande ämnen som svavel och kväve upp vil-
ket till viss del kan ge en bild av hur situationen ser ut för kulturmiljöer 
i försurade marker. 
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2.2.1 Faktorer som påverkar kulturmiljön 

Försurad nederbörd innebär ökad risk för korrosion på miljöer som består 
av eller innehåller exponerade partier av metaller, plaster eller keramer. 
Försurning kan även påskynda nedbrytning av forn- och kulturläm-
ningar i mark och vatten som består av ben, trä, tyger och metaller. 
Fynd som har grävts fram under 2000-talet är överlag i sämre skick än 
liknande lämningar som undersökts 50–100 år tidigare.68 

Internationella utsläpp påverkar försurningen 
Arkeologiska föremål i barrskog är mer utsatta. Detta för att barren i sig 
är sura, samt att torrt och vått nedfall av försurande ämnen tas upp av 
barrträd i högre utsträckning än i öppen mark.69 

Nedfallet av försurande ämnen i form av svavel och kväve har bidragit 
till att försura skogsmarkerna under senare delen av 1900-talet. För-
surningen orsakas framför allt av inhemska och internationella utsläpp 
av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak. De främsta källorna 
till utsläpp av försurande ämnen är internationell sjöfart, transporter, 
värme- och elkraftverk, industri och jordbruk.70 Skogsbruket har i sam-
band med ökad efterfrågan på biobränsle även bidragit till en ökad 
markförsurning – särskilt i områden med redan hög försurning eller 
monokultur av gran.71 Skogsbrukets försurande påverkan bedöms vara 
som störst i södra Sverige. Askåterföring används för att minska skogs-
brukets negativa försurningspåverkan, men förekommer i förhållande-
vis låg utsträckning.72 

Internationella åtgärder genomförs men återhämtningen går långsamt 
De senaste tjugo åren har nedfallet av försurande ämnen minskat i Europa, 
men naturen återhämtar sig långsamt. I dagsläget regleras Europas till-
låtna utsläppsnivåer utifrån FN:s luftvårdskonvention.73 År 2016 antog 
EU ett nytt takdirektiv74 för minskade utsläpp men vars ambitionsnivå 
bedömdes som för låga för att Sverige ska nå miljökvalitetsmålet Bara 

68 Nord, A.G., Tronner, K. & Ullén, I. 2007. Riksantikvarieämbetet kulturmiljöövervakning: 
Bara naturlig försurning. Program för övervakning – en fallstudie över försurningens påverkan 
på fornlämningar. Riksantikvarieämbetet. Rapport 2007:13. Stockholm. s. 11. 

69 Nord, A.G., Tronner, K. & Ullén, I. 2007. Riksantikvarieämbetet kulturmiljöövervakning: 
Bara naturlig försurning. Program för övervakning – en fallstudie över försurningens påverkan 
på fornlämningar. Riksantikvarieämbetet. Rapport 2007:13. Stockholm. s. 26. 

70 Naturvårdsverket. 2019. Bara naturlig försurning – underlagsrapport till den fördjupade 
utvärderingen av miljömålen 2019. s. 31–32; Sveriges miljömål. 2018-03-21. Bara naturlig för-
surning. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/bara-naturlig-forsurning/ (2019-10-25). 

71 Sveriges miljömål. 2018-03-21. Bara naturlig försurning. http://www.sverigesmiljomal.se/mil-
jomalen/bara-naturlig-forsurning/ (2019-10-25). 

72 Naturvårdsverket. 2019. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 – Med förslag till regeringen 
från myndigheter i samverkan. Stockholm. s. 50–51, 96–97. 

73 Naturvårdsverket. 2019-06-04. FN:s luftvårdskonvention (CLRTAP). https://www. 
naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-mil-
joarbete/miljokonventioner/Luftvard/ (2019-12-09). 

74 Naturvårdsverket. 2019-03-15. EU:s direktiv för utsläpp av luftföroreningar (takdirektivet). 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/ 
EUs-miljooarbete/Luftvardspolitik/EUs-utslappstakdirektiv/ (2019-12-09). 
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Arkeologiska föremål som grävts fram under 2000-talet är överlag i sämre skick på grund 
av försurning. Detta är ett fynd av en bennål vid arkeologisk utgrävning vid Triberga 
fornborg på Öland, 2001. Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ. 

naturlig försurning. Konventionen om förhindrande av havsföroreningar 
från fartyg (MARPOL) har emellertid bidragit till att minska svavel-
oxidutsläppen med 80 procent i Östersjön och Nordsjön.75 EU:s svavel-
direktiv för utsläpp från marina bränslen har likaså minskat utsläppen av 
svavel inom Östersjön och Nordsjön. Den internationella sjöfartsorgani-
sationen IMO har under 2016 tagit beslut om att även inrätta kontroll-
områden för kväveoxider (NECA) i Östersjön och Nordsjön.76 

2.2.2 Uppföljningen av kulturmiljön 

I miljömålsuppföljningen görs bedömningen att miljökvalitetsmålet till 
sin helhet inte kommer att uppnås till 2020. Uppföljningen av miljö-
kvalitetsmålet följs i dag upp genom fyra kärnindikatorer Nedfall av 
svavel, Försurning från skogsbruk, Försurade sjöar och Sjöfartens utsläpp av 
försurade ämnen. Samtliga av miljökvalitetsmålets kärnindikatorer kan 
ge information om försurningens påverkan på arkeologiska lämningar 
eller kulturhistorisk bebyggelse, men ingen indikator följer tillståndet 
för sådana fynd eller miljöer. Fram till 2010 fanns även indikatorn Ned-
brytning av arkeologiska material i jord som avsåg att mäta försurningens 
negativa efekter på fornlämningar. 

75 Naturvårdsverket. 2019. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 – Med förslag till 
regeringen från myndigheter i samverkan. Stockholm. s. 96 

76 Sveriges miljömål. 2019. Sjöfartens utsläpp av försurande ämnen. http://www.sverigesmil-
jomal.se/miljomalen/bara-naturlig-forsurning/sjofartens-utslapp-av-forsurande-amnen/ 
(2020-02-19). 
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Försurat nedfall har minskat men skogsbruket bidrar fortsatt 
till försurning 
Svavelnedfallet från sjöfarten har minskat kraftigt sedan början av 2000-
talet, samtidigt som nedfallet av kväve endast uppvisar en svag minsk-
ning.77 Antalet försurade sjöar och vattendrag har blivit färre, men fortfa-
rande är var tionde sjö försurad i Sverige. Mest utsatt är landets sydvästra 
del (inklusive Blekinge och Örebro län) där nästan hälften av sjöarna 
är försurade. Än långsammare återhämtar sig skogsmark och grundvat-
ten.78 Med ett minskat svavelnedfall har luftföroreningarnas försurnings-
påverkan på skogsmark minskat. Däremot har försurningspåverkan från 
skogsbruket ökat då efterfrågan av förnybar energi ökat förekomsten av 
helträdsuttag, det vill säga uttag av grenar och toppar (grot) utöver stam-
uttaget. Skogsbrukets försurningspåverkan bedöms numera motsvara 
luftföroreningarnas försurningspåverkan, där skogsbrukets betydelse 
för försurningen förväntas att öka i framtiden med ett mildare klimat.79 

Försurat nedfall bidrar till vittring av kulturmiljöer 
I dagsläget saknas såväl nationell som regional uppföljning av försur-
ningens påverkan på kulturmiljöer och arkeologiskt material.80 Läns-
styrelsen i Kalmar län konstaterar att regionalt och nationellt behö-
ver försurningens påverkan på arkeologiska föremål, hällristningar och 
andra kulturmiljöer följas upp.81 Utgrävningar i södra Sverige indike-
rar dock att vittringen hos arkeologiskt material är fortsatt hög och som 
på vissa ställen resulterat i nästintill fullständig nedbrytning av materi-
alet. Redan försurad mark kombinerat med en ökad syresättning genom 
exempelvis dräneringar, ökad förekomst av torvkompression och tork-
sprickor, samt fuktuerande grundvatten riskerar att påskynda nerbryt-
ningen av arkeologiskt material.82 

Fram till 2010 ledde Riksantikvarieämbetet uppföljningen av 
indikatorn Nedbrytning av arkeologiska material i jord som syftade till att 
undersöka korrosionshastigheten för markförlagda arkeologiska föremål. 
Projektet som startade 2005 undersökte förändringar av försurning 
inom fornlämningsområden genom jordprover från 25 utvalda platser i 
nio län.83 År 2006 grävdes vägda och märkta metallplåtar ner i Skåne, 

77 Sveriges miljömål. 2019. Sjöfartens utsläpp av försurande ämnen. http://www.sverigesmil-
jomal.se/miljomalen/bara-naturlig-forsurning/sjofartens-utslapp-av-forsurande-amnen/ 
(2020-02-19). 

78 Sveriges miljömål. 2019. Nedfall av svavel. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/bara-
naturlig-forsurning/nedfall-av-svavel/ (2020-02-19); Sveriges miljömål. 2019. Försurade sjöar. 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/bara-naturlig-forsurning/forsurade-sjoar/ (2020-02-19). 

79 Sveriges miljömål. 2019. Försurning från skogsbruk. http://www.sverigesmiljomal.se/miljo-
malen/bara-naturlig-forsurning/forsurning-fran-skogsbruk/ (2020-02-19). 

80 Länsstyrelserna. 2017. Regional uppföljning av Bara naturlig försurning, 20171130. s. 21. 
81 Länsstyrelserna. 2017. Regional uppföljning av Bara naturlig försurning, 20171130. s. 23. 
82 Boethius, A. m.f. 2020. Fading Ageröd – Te bone deterioration on a Scandinavian Mesolithic 

key-site in despair. [Manuskript inlämnat för publicering]. Department of Archaeology and 
Ancient History, Lund University, Lund. 

83  Jämtland, Jönköping, Norrbotten, Skåne, Södermanland, Uppsala, Västernorrland, Västra 
Götaland och Örebro. 
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Norrbotten, Uppsala och Västra Götaland. Enligt plan skulle dessa 
grävas upp igen år 2014, 2022 och 2030.84 De sista jordprovsanalyserna 
och uppgrävningen av plåtar skedde 2010, därefter lades projektet ned. 
Anledningen till detta var att Riksantikvarieämbetet bedömde att 
uppföljningen var för kostsam i relation till den information som kunde 
utläsas av det låga antalet mätplatser.85 Jordprovsanalyserna från 2005 
visade att markförsurningen var störst i västra Sverige, men att marken 
även var försurad långt norrut i landet. Kalkhaltig mark neutraliserar 
försurande ämnen, vilket gjorde att Skåne, Gotland och Öland till stor 
del var förskonade från försurningens efekter på arkeologiska föremål.86 

Resultatet visade att surt nedfall minskat sedan 2006 vilket antogs 
innebära bättre bevarandeförhållande för arkeologiska föremål.87 

Sammanfattande iakttagelser Bara naturlig försurning 

Försurningen bidrar till att påskynda nedbrytningen av forn- 
och kulturlämningar i mark och vatten. Internationella utsläpp 
av försurande ämnen från sjöfart, transporter, kraftverk, industri 
och jordbruk har en stor påverkan på försurningen i Sverige. 
Lämningar i barrskog är mer utsatta då barrträd i sig bidrar till 
en surare jord. Internationella överenskommelser har minskat 
utsläpp av svavel i känsliga havsområden, men fortsatta åtgärder 
krävs. 

Inom miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning fnns ingen 
direkt uppföljning av försurningens påverkan på arkeologiska läm-
ningar eller bebyggelse. Dock följer miljömålsuppföljningen upp 
nedfall av försurande ämnen såsom kväve och svavel. Uppfölj-
ningen visar på minskade utsläpp av försurat nedfall inom sjöfart 
och antalet försurade sjöar och skogsområden har minskat. Samti-
digt bedöms skogsbrukets försurningspåverkan som fortsatt hög 
och förväntas att förvärras med ett mildare klimat. 

84 Nya jordprovsanalyser skulle göras 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 och 2030. 
85 Riksantikvarieämbetet. 2012. Information om avslut av projekt Miljömål ”Bara naturlig 

försurning” – Nedbrytning av arkeologiska föremål. Dnr 330-2990-2010. s.1–2. 
86 Nord, A.G., Tronner, K. & Ullén, I. 2007. Riksantikvarieämbetet kulturmiljöövervakning: 

Bara naturlig försurning. Program för övervakning – en fallstudie över försurningens påverkan på 
fornlämningar. Riksantikvarieämbetet. Rapport 2007:13. Stockholm. s. 7. 

87 Riksantikvarieämbetet. 2012. Projekt Bara naturlig försurning. Uppföljning 2010. 
Dnr. 330-02990-2010. s. 4. 
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På Kastellholmen i Stockholm fnns en hamnanläggning med 
omkring tio skeppsvrak. Sjöhistoriska museet tror att ett av vraken 
kan vara det danska skeppet Graa Ulv som troligtvis sänktes 1670. 
Foto: Leif Gren/RAÄ. 



 

         

       

 
      

  

 

  
 

   
 

 

 

  

- -

- - -

3. Kulturmiljöer visar på vattnets betydelse 
för samhällsutvecklingen 

Kulturmiljöer, lämningar och kulturlandskap av olika slag och ålder vitt-
nar om människans beroende och nyttjande av vatten. Närhet och till-
gång till vatten har i alla tider varit en förutsättning för framväxten av 
våra samhällen. Människans bruk av vattenvägar och vatten för kom-
munikation, handel, fske, bearbetning av material, vattenkraft och 
för bevattning har genom hela mänsklighetens historia drivit utveck-
lingen framåt. I avsnittet nedan presenteras miljökvalitetsmålen Hav i 
balans samt levande kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag. 

3.1 Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Riksdagens defnition: ”Västerhavet och Östersjön ska ha en 
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 
mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad 
av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur  och kultur 
värden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust 
och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar.” 

Preciseringen för Bevarade natur- och kulturvärden: 
”Havs , kust  och skärgårdslandskapens natur  och kulturvärden 
är bevarade och förutsättningar fnns för fortsatt bevarande och 
utveckling av värdena.” 

Preciseringen för Kulturlämningar under vatten: 
”Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under 
vattnet.” 

I anslutning till hav, kust och skärgård fnns en mängd spår som visar 
på mänsklig aktivitet sedan långt tillbaka. Kulturhistoriska lämningar 
under vatten hänger ofta ihop med redan kända kulturmiljöer på land.88 

Översvämmade landskap, vrak och lämningar av förhistoriska boplatser 
kan genom strandlinjeförskjutningar ha lagts under vatten. Boplatser 
och bebyggelse, historiska transportleder, industrianläggningar och 
industrisamhällen, hamnar och ankringsplatser, fskelägen, försvarshis-
toriska platser utgör några exempel på kulturmiljöer kopplade till miljö-
kvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård. 

88 Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket & Riksantikvarieämbetet. 2007. Värdefulla 
kulturmiljöer under havsytan i svensk kust och skärgård – en förstudie. Rapport 5566. Bromma. s.12. 
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3.1.1 Faktorer som påverkar kulturmiljön 

Kulturhistoriska värden i skärgård och kustnära miljöer påverkas nega-
tivt av olika mänskliga aktiviteter som exploatering, bebyggelse, samt far-
tygs- och småbåtstrafk. Enligt miljömålsuppföljningen riskerar avfolk-
ningen i vissa områden försvåra bevarandet av kulturmiljöer, medan 
områden med mycket fritidshusbebyggelse och omfattande turism ris-
kerar att skadas.89 Av vikt för ett levande kulturarv är möjligheten att 
bo och försörja sig vid kust och i skärgård. De strukturomvandlingar 
som skett inom de traditionella näringarna fske, sjöfart samt skogs- och 
jordbruk har i hög grad förändrat förutsättningarna för att utveckla och 
ta tillvara kulturmiljöer vid kust och skärgård. Ekonomibyggnader och 
anläggningar knutna till näringarna som inte längre används riskerar 
att rivas eller byggas om i samband med att de fått en ändrad funktion. 
Nedläggningen och omstruktureringen av jordbruket innebär att betes-
marker i skärgården riskerar att växa igen.90 

Fornlämningar hotas av klimat, invasiva arter och fsket 
De vrak som genom historien förlist i Östersjön och Bottenhavet beskrivs 
ofta som ett ”närmast världsunikt arkiv”.91 Detta för att förhållandena 
för bevarande av trä varit mycket goda i dessa hav med bräckt vatten. 
I dag utgör dock ett förändrat klimat och invasiva arter såsom skepps-
mask92 en risk för att dessa bevarandeförhållanden påverkas negativt.93 

Stora delar av havsområdena är övergödda och förekomsten av farliga 
ämnen gör även att arkeologiska material bryts ner i en snabbare takt.94 

Generella miljö- och samhällsproblem som belastar havsmiljön nega-
tivt, såsom klimatförändringar, ökad grad av urbanisering, försurning och 
övergödning, påverkar även kulturmiljöer till havs.95 Trålfske, fsk- och 
skaldjursodlingar, sjöfart och båttrafk samt dykning bedöms vara bland 
de största hoten mot kulturlämningar under vatten.96 I den fördjupade 
utvärderingen från 2019 bedömer Havs- och vattenmyndigheten att 

89 Sveriges miljömål. 2018-03-21. Hav i balans samt levande kust och skärgård. http://www.sver-
igesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/ (2019-09-23). 

90 Naturvårdsverket. 2003. Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till 
fördjupad utvärdering av miljömålet. Rapport 5321. Bromma. s. 2–43. 

91 Naturvårdsverket. 2015. Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662. Bromma. s. 75. 

92 Skeppsmask har under 2000-talet påträfats på vrak från 1300-talet i södra Östersjön. 
Bräckt vatten har tidigare ansetts vara skonat från skeppsmask, men troligen har klimat-
förändringar gjort skeppsmasken mer tålig mot vatten med låg salthalt. Se: Havs- och 
vattenmyndigheten. 2017-10-05. Skeppsmask. https://www.havochvatten.se/hav/fske--fritid/ 
arter/arter-och-naturtyper/skeppsmask.html (2019-10-15). 

93 Naturvårdsverket. 2015. Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662. Bromma. s. 75. 

94 Danielsson, R. 2006. Handbok i fornminnesvård. Riksantikvarieämbetet. Stockholm. s. 119–121. 
95 Naturvårdsverket. 2015. Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 

fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662. Bromma. s. 101; Havs- och vattenmyndigheten. 
2019. Hav i balans samt levande kust och skärgård – Fördjupad utvärdering av miljökvalitets-
målen 2019. Rapport 2019:3. Göteborg. s. 17–27. 

96 Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket & Riksantikvarieämbetet. 2007. Värdefulla 
kulturmiljöer under havsytan i svensk kust och skärgård – en förstudie. Rapport 5566. Bromma. s. 18 
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förutsättningarna för att bevara och förvalta kulturmiljöer på havets 
botten, samt i kust och skärgård, som otillräckliga. Det beror bland annat 
på att det saknas kunskap om kulturmiljöer och fornlämningars tillstånd, 
antal och läge.97 Flera skeppsvrak förlorade likaså sitt kulturminnesskydd 
i samband med att den nya kulturmiljölagen (1988:950) trädde i kraft 
2014. Tidigare defnierades vrak äldre än 100 år som fornlämningar. 
Enligt ny lagstiftning ska fartygslämningar ha förlist före 1850 för att 
klassifceras som fornlämning. Möjlighet fnns dock för länsstyrelsen att 
fornminnesförklara yngre fartygslämningar.98 

Exploatering påverkar kulturmiljöer vid kust och skärgård 
Exploatering vid kust och skärgård i form av bebyggelse, vindkraftverk, 
broar, sandtäkt, muddringsarbeten, dumpning och kabeldragningar 
är andra exempel på verksamheter som kan påverka kulturmiljöer vid 
havet.99 Likaså har en ökad efterfrågan på boende nära kusten med-
fört ett hårt förändringstryck i kustsamhällen som ofta har höga kultur-
historiska värden. I rapporten Byggnader och bebyggelsemiljöer i kust och 
skärgård konstateras att den övervägande delen av de svenska kust- och 
skärgårdsområdena som påverkas av ett ökat befolknings- och exploate-
ringstryck är ett resultat av dess attraktiva boende- och rekreationsmil-
jöer.100 Exploateringstrycket är än i dag generellt sett högt i havs- och 
kustområden och bedöms att öka framöver i form av bryggor, båttrafk, 
muddring, strandmodiferingar och annan aktivitet.101 

Energipolitik och landsbygdsutveckling har underlättat 
för exploatering 
Utöver detta påverkas kulturmiljön av en rad olika politiska initiativ 
inom miljö-, energi- och landsbygdspolitiken. Inom energipolitiken har 
vindkraft till havs lyfts fram som prioriterat i omställningen till förny-
bar energi.102 Åtgärder för landsbygdsutveckling har även bidragit till 
att underlätta för exploatering nära strandområden. 2013 presenterade 
Naturvårdsverket och Boverket en översyn av det nya regelverket för 
strandskyddet som trädde i kraft 2009 och 2010. I rapporten konstate-

97 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Hav i balans samt levande kust och skärgård – Fördjupad 
utvärdering av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:3. Göteborg. s. 61. 

98 Naturvårdsverket. 2015. Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662. Bromma. s. 82–83. 

99 Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket & Riksantikvarieämbetet. 2007. 
Värdefulla kulturmiljöer under havsytan i svensk kust och skärgård – en förstudie. Rapport 5566. 
Bromma. s. 16–17. 

100 Riksantikvarieämbetet. 2009. Byggnader och bebyggelsemiljöer i kust och skärgård. 
Förvaltningsindex som bakgrund i en fördjupning. Stockholm. s. 5 

101 Naturvårdsverket. 2015. Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662. Bromma. s. 71–83, 92–105; Havs- och vatten-
myndigheten. 2019. Hav i balans samt levande kust och skärgård – Fördjupad utvärdering 
av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:3. Göteborg. s. 27. 

102 Proposition 2018/19:1. Budgetpropositionen för 2019: Utgiftsområde 21 Energi. 2018. 
Stockholm. Riksdagens tryckeriexpedition. s. 21–22. 
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ras att många län tillämpar generella beslut om undantag från strand-
skyddsbestämmelserna, vilket gör att tillämpningen inte är helt enhetlig 
i hela landet.103 År 2017 presenterade Naturvårdsverket även sin utred-
ning om hur strandskyddsregelverket kan förändras för att underlätta 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). I utredningen 
föreslås en utvidgning av vilka åtgärder som kan få dispens från strand-
skyddet och att LIS-reglernas restriktivitet främst bör gälla större tät-
orter.104 I juli 2019 tillsattes en utredning som ska se över strandskydds-
lagstiftningen med hänsyn till bland annat tillgången till antalet sjöar, 
befolkningstäthet och exploateringstryck.105 

År 2018 tog Boverket fram en ny vägledning för översiktsplanering 
i kust och hav. Vägledningen avser att ge kustkommunerna stöd i den 
kommunala översiktsplaneringen vad gäller kulturmiljövärden samt 
forn- och kulturlämningar vid kust och skärgård.106 År 2019 lämnade 
Havs- och vattenmyndigheten likaså in ett förslag till statliga havsplaner. 
Förslagen som rör Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska visa 
statens samlade syn på hur havet ska användas.107 Bland annat ska 
områden som kräver att särskild hänsyn till höga kulturmiljövärden 
anges i havsplanerna.108 

Kulturmiljöer kan potentiellt ingå i skydd av marina områden 
Etappmålet om Skydd av landområden, sötvattensområden och marina 
områden anger att det formella skyddet av marina områden (i form av 
nationalparker, Natura 2000-områden och naturreservat) ska vara tio 
procent år 2020. I den fördjupade utvärderingen från 2019 bedöms mål-
sättning som uppnått.109 Det saknas dock en uppskattning av det for-
mella skyddet för kulturmiljön i hav-, kust- och skärgårdsmiljöer.110 

Kulturreservat nämns som en relevant men outnyttjad skyddsform för 

103 Naturvårdsverket & Boverket. 2013. Strandskydd. Redovisning av ett regeringsuppdrag. 
En utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna, med 
rättelseblad. Stockholm och Karlskrona. s. 9–11. 

104 Naturvårdsverket. 2017-08-28. Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om lands-
bygdsutveckling i strandnära läge. NV-02386-17. Stockholm. s. 5–7. 

105 Regeringskansliet. 2019-06-05. Utredning ser över strandskyddet i grunden. https://www. 
regeringen.se/pressmeddelanden/2019/07/utredning-ser-over-strandskyddet-i-grunden/ 
(2020-03-03). 

106 Boverket. 2018-11-05. Översiktsplanering vid kust och hav. https://www.boverket.se/sv/ 
PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hav/kulturmil-
jovarden/ (2020-01-29). 

107 Havs- och vattenmyndigheten. 2019-12-17. Förslag till havsplaner. https://www.havoch-
vatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/havsplaner/forslag-till-havsplaner.html 
(2020-01-29). 

108 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och 
Västerhavet. Förslag till regeringen 2019-12-16, Diarienummer 3628-2019. Göteborg. s. 4. 

109 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
– Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:3. Göteborg. s. 11, 29 

110  Naturvårdsverket. 2015. Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662. Bromma. s. 74, 124. 
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Äldre kustsamhällen har försvunnit i samband med ett rationaliserat fske. Denna bild 
föreställer Klövsjö fskeläge i Jämtland 1965. Foto: Jan Norrman/RAÄ (PDM). 

kulturmiljöer111 men där utökade resurser krävs för att antalet kultur-
reservat ska öka.112 I den fördjupade utvärderingen från 2019 konstateras 
att kulturmiljöer i normala fall inte omfattas av marina områdesskydd, 
men skulle kunna göra det.113 

3.1.2 Uppföljningen av kulturmiljön 

I den fördjupade utvärderingen från 2019 görs bedömningen att var-
ken preciseringen Bevarade natur- och kulturmiljövärden eller Kulturläm-
ningar under vatten kommer att uppnås till 2020. Hur utvecklingen i 
kulturmiljöns tillstånd ser ut är dock svårt att uttala sig om då ingen 
av kärnindikatorerna direkt mäter utvecklingen för dessa preciseringar. 

111 Endast 4 av dagens 44 kulturreservat inkluderar sådana miljöer. För defnition för kultur-
reservat se Bilaga 1. Defnitioner och begrepp. 

112 I dagsläget fnansieras kulturreservat via anslaget 7:2 bidrag till kulturmiljövård, som även 
avser att fnansiera annan form av kulturmiljöarbete i länen. I dagsläget tar de 44 kultur-
reservaten en betydande del av anslaget 7:2 i anspråk, både initialt i form av intrångs-
ersättning till markägaren när de bildas och även därefter löpande för underhåll av reserva-
tets mark och byggnader. 

113 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Hav i balans samt levande kust och skärgård – Fördjupad 
utvärdering av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:3. Göteborg. s. 57–58. 
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Fiskets påverkan på 
det marina kulturarvet 

Under 2019 genomförde 
Riksantikvarieämbetet 
tillsammans med Havs- 
och vattenmyndigheten 
en studie om i vilken 
omfattning yrkesfsket 
till havs påverkar forn- 
och kulturlämningar. 
Rapporten konstaterar 
att fest forn- och kultur-
lämningar riskerar att 
påverkas i Västerhavet 
och södra Östersjön. 

Fler än 600 kända forn- 
och kulturlämningar 
ligger inom områden 
med intensivt fske med 
bottentrål och garn. 
Närmare 30 kända forn-
lämningar bedöms löpa 
förhöjd risk att påverkas 
av garnfske. 

Källa: Riksantikvarieämbetet 
& Havs- och vattenmyndig-
heten. 2020. s. 6–7. 

För miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård fnns 
sedan 2018 fem indikatorer.114 Av dessa kan kärnindikatorn Kustnära 
byggande visa på exploateringstrycket vid kusten. Denna indikator kan 
därmed vara relevant för att följa tillståndet för kulturmiljön vad avser 
preciseringen för Bevarade natur- och kulturmiljövärden. Tidigare fanns 
även indikatorerna Antal yrkesfskare samt Antal fskefartyg som delvis 
kunde bidra med information om förutsättningarna för bevarande av 
fskesamhällen vid kust och skärgård. 

Kulturlämningar under vatten kräver fortsatt utredning 
För preciseringen Kulturlämningar under vatten saknas en kärnindikator 
för kulturmiljöuppföljning på nationell och regional nivå. I den fördju-
pade utvärderingen från 2019 bedömer Havs- och vattenmyndigheten 
att preciseringen inte kommer att uppnås fram till 2020 på grund av att 
lämningarna i kust- och havsvatten inte är kända, vilket i sin tur för-
svårat möjligheten till uppföljning och hänsyn.115 Även i den regionala 
uppföljningen påpekas att kunskap om det maritima kulturarvet är lågt, 
vilket försvårar för många län att göra en bedömning av tillståndet hos 
forn- och kulturlämningar under vatten. Detta bedöms som problema-
tiskt då det fnns starka intressen för verksamheter som medför ingrepp i 
havsbotten, till exempel bottentrålning, hamnutveckling, vindkraftseta-
blering och sandtäkter.116 I underlagsrapporten till den fördjupade utvär-
deringen framhålls att åtgärder i form av kunskaps- och planerings-
underlag samt resurser till skydd av kulturmiljöer behöver vidtas för att 
miljökvalitetsmålet på sikt ska nås.117 

Det kustnära byggandet har ökat 
Det kustnära byggandet påverkar i de festa fall kulturmiljövärdena 
negativt. Det bidrar även till inskränkningar i det allmänna friluftslivet 
och minskade upplevelsevärden. Samtidigt framhåller miljömålsupp-
följningen att viss ny bebyggelse kan vara en förutsättning för fortsatt 
traditionellt brukande och bibehållande av kulturmiljövärden.118 

I fgur 1 visas antalet nyuppförda byggnader i närheten av havsstrand-
linjen mellan 2014–2017. I uppföljningen konstateras att antalet nyupp-
förda byggnader inom 100 meter från havsstrandlinjen minskat sedan 

114 Dessa är: Ekologisk och kemisk status för kustvatten, Hållbart nyttjade fsk- och skald-
jursbestånd i kust och hav, Marint skräp på stränder, Miljögifter i sill och strömming samt 
Kustnära byggande. 

115 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Hav i balans samt levande kust och skärgård – Fördjupad 
utvärdering av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:3. Göteborg. s. 62. 

116 Länsstyrelsen. 2018. Hav i balans samt levande kust och skärgård. Länsstyrelsernas regionala 
årliga uppföljning hösten 2018. s. 1–24, 33–38. 

117 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Hav i balans samt levande kust och skärgård – Fördjupad 
utvärdering av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:3. Göteborg. s. 53, 70; Naturvårdsver-
ket. 2015. Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i fördjupad utvärder-
ing. Volym 2. Rapport 6662. Bromma. s. 67. 

118 Miljömål.se. Hav i balans samt levande kust och skärgård (2018-12-09). 
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Figur 1. Antal nyuppförda byggnader under 2014–2017 inom 100 meter från havsstrand-
linjen. Källa: Naturvårdsverket 2019. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/hav-i-
balans-samt-levande-kust-och-skargard/kustnara-byggande/. 

2016. 119 De festa nya byggnader ligger inom 50 meter från redan befntlig 
bebyggelse. Det är främst komplementbyggnader i form av uthus, garage, 
sjöbodar och lager som dominerar. Under den studerade perioden har 
bebyggelse inom strandskyddade områden har varierat mellan 100–350 
byggnader. Sett till hela Sverige är 28 procent av landets totala havsstrand-
linje påverkad av bebyggelse, där de tre storstadsregionerna tillsammans 
med Västerbotten och Västernorrland har högst bebyggelsepåverkan.120 

Utifrån underlaget går att utläsa att exploateringen längs kust- och skär-
gård är omfattande. Det går dock inte att bedöma vilka exakta konsekven-
ser detta kan få för kulturmiljön i dessa områden. 

Antal yrkesfskare och fskefartyg har minskat 
Fram till 2018 fanns indikatorerna Antal yrkesfskare samt Antal fskefar-
tyg. Dessa följde förutsättningarna för tillvaratagande och utveckling av 
kulturmiljön genom ett levande yrkesfske i kust- och skärgårdsområde-
na.121 I den årliga uppföljningen från 2003 konstaterades att det skett en 
stadig minskning av antalet yrkesfskare sedan 1980-talet. Värst drab-
bat var det småskaliga fsket som haft stor negativ påverkan på förut-
sättningarna för bevarande av äldre fskehamnar. Äldre fskefartyg i 
trä hade minskat i omfattning och fsket som verksamhet och kulturell 
yttring bedömdes i uppföljningen som hotat.122 I uppföljningen från 2019 
påpekas att förutsättningarna för att bedriva ett småskaligt och kust-
nära fske fortsatt har försämrats och antalet yrkesfskare är få och fort-

119 Statistik för det kustnära byggandet publiceras utifrån byggnadstyp, antal byggnader, 
byggnation inom skyddade områden och andel bebyggelsepåverkad av strandlinje. 

120 Sveriges miljömål. 2019. Hav i balans samt levande kust och skärgård http://www.sverige-
smiljomal.se/miljomalen/hav-i-balans-samt-levande-kust-och-skargard/kustnara-byg-
gande/ (2020-02-03). 

121 Moström, J., Nilsson, D. & Schibbye, K. 2004. Indikatorer för levande kust och skärgård – 
att mäta förutsättningarna för framtidens kulturarv. Riksantikvarieämbetet. Rapport 2004:3. 
Stockholm. s. 14. 

122 Naturvårdsverket. 2003. Hav i balans samt levande kust och skärgård. Underlagsrapport till 
fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Rapport 5770. Bromma. s. 43. 

2014 2015 2016  2017 

Totalt antal 
byggnader 
Inom 50 meter 
från befntlig 
byggnad 
Inom tätbebyggt 
område 
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satt minskande.123 Mellan 2008–2015 minskade antalet fskefartyg från 
1 507 till 1 257 stycken.124 I den regionala uppföljningen ses ett minskat 
småskaligt yrkesfske som ett hot mot bevarande av levande kustsam-
hällen, som riskerar att ersättas med bostäder och fritidshus. Samtidigt 
lyfter vissa län fram kustsamhällenas attraktionskraft för att locka besö-
kare, turister och nya fastighetsägare. Denna utveckling ses som positiv 
för många kustsamhällen, men uppges samtidigt medföra ett ökat för-
ändringstryck som kan påverka kustens kulturmiljövärden negativt.125 

Sammanfattande iakttagelser Hav i balans 
samt levande kust och skärgård 

En ökad avfolkning av kust- och fskesamhällen har försvårat för-
utsättningarna att bevara, använda och utveckla kulturmiljöer vid 
kust och skärgård. Nerläggningen av traditionella näringar har 
en negativ påverkan på kulturmiljön. Likaså har ett ökat exploa-
teringstryck i form av exempelvis bebyggelse, vindkraftverk, 
broar, trålfske, muddringsarbeten och kabeldragningar en nega-
tiv påverkan på kulturmiljön. Trålfske, fsk- och skaldjursodlingar, 
sjöfart och båttrafk samt dykning bedöms vara bland de största 
hoten mot kulturlämningar under vatten. Åtgärder för lands-
bygdsutveckling har likaså bidragit till att underlätta för exploate-
ring i strandområden genom ett förändrat strandskydd, vilket ris-
kerar att bidra till en ökad belastning på kulturmiljön. Ett förändrat 
klimat har gynnat förekomst av invasiva arter såsom skeppsmask 
vilket försämrat bevarandestatusen hos vrak i Östersjön. I uppfölj-
ningen lyfts olika skyddsformer i marina områden som en möjlig-
het för att i större utsträckning skydda fer kulturmiljöer. 

I miljömålsuppföljningen följs exploateringstrycket vid kust 
och skärgård upp av kärnindikatorn Kustnära byggande. I uppfölj-
ningen antas ett ökat kustnära byggande bidra till negativa efek-
ter för kulturmiljön och friluftslivet. Indikatorn visar på en minsk-
ning i antalet nyuppförda byggnader sedan 2016, samtidigt som 
uppföljningen visar på en fortsatt hög exploatering. Uppfölj-
ningen visar även på försämrade förutsättningar för ett levande 
yrkesfske med ett minskande antal yrkesfskare och fskefartyg. 
I dagsläget saknas en uppföljning av tillståndet hos forn- och 
kulturlämningar under vatten. I miljömålsuppföljningen fram-
hålls behovet av kunskapsunderlag som hög. I en studie genom-
förd av Riksantikvarieämbetet konstateras att fer än 600 kända 
forn- och kulturlämningar ligger i områden med intensivt fske 
med bottentrål och garn. 

123 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
– Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:3. Göteborg. s. 67. 

124 Havs- och vattenmyndigheten & Jordbruksverket. 2016. Svenskt yrkesfske 2020 
– Hållbart fske och nyttig mat. Göteborg & Jönköping. s. 21–22. 

125 Länsstyrelsen. 2018. Regional årlig uppföljning av Bara naturlig försurning. s. 31, 43–44. 
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3.2 Levande sjöar och vattendrag 

Riksdagens defnition: ”Sjöar och vattendrag ska vara ekolo 
giskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljö 
värden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande 
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för frilufts 
liv värnas.” 

Preciseringen för Bevarade natur- och kulturmiljövärden: 
”Sjöar och vattendrags natur  och kulturmiljövärden är bevarade 
och förutsättningar fnns för fortsatt bevarande och utveckling 
av värdena.” 

Sverige har nästan 100 000 sjöar126 och drygt 25000 vattendrag127. Vatten-
drag och sjöar har varit en viktig källa till näring i form av fske, hygien, 
rekreation, bad och nöjen. Boplatser, tvättstugor, dammar, kvarnar, sågar, 
översilningsängar, hyttor, trösklogar, transport- och fottningsleder är 
exempel på kulturmiljöer kopplade till miljökvalitetsmålet Levande sjöar 
och vattendrag. Inte minst är en stor del av industriella kulturmiljöer knutet 
till rinnande vatten och vattenkraft som varit en förutsättning för utveck-
lingen av gruvor, järnframställning, tegel- och glasbruk, sågverk, fabriker 
och verkstäder – och avgörande för samhällens elektrifering. 

3.2.1 Faktorer som påverkar kulturmiljön 

Vattenvård är ofta komplext och kan på olika sätt påverka kulturmiljön 
– både direkt i form av åtgärder men även indirekt genom förändrade 
förvaltningsbetingelser. Utvecklingen av den svenska vattenförvalt-
ningen har på senare tid främst fokuserat på åtgärder i syfte att skapa en 
förbättrad ekologisk status i och invid vatten. Dessa åtgärder har ofta en 
direkt påverkan på kulturmiljön. Till exempel riskerar hela kvarnmiljöer 
att utraderas i samband med att dammar rivs ut då förutsättningarna för 
bevarandet av kvarnmiljön i samband med detta tas bort. Åtgärder kan 
innebära utrivningar, muddring, översvämningsområden, kalknings-
åtgärder eller födesåtgärder i form av utjämningsdammar. Fiskvårdande 
åtgärder kan även innebära anläggningar eller återskapande av lekbott-
nar, viloplatser, uppväxtområden och utsättning av fsk. 

En inbyggd målkonfikt mellan natur- och kulturmiljöer 
Till följd av sjösänkningar, dikning och bevattning inom jord- och skogs-
bruket och dämningar inom vattenkraften har olika miljöproblem upp-
stått. Dessa kulturmiljöer innebär ofta vandringshinder för fskar och 

126 SMHI. 2008. Sveriges sjöar. Faktablad nr 39. Norrköping. 
127 SMHI. 2010. Sveriges vattendrag. Faktablad nr 44. Norrköping. 
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Dammen bakom herrsmedjan vid Engelsbergs bruk visar på järnbruket utveckling i 
Bergslagen. Den historiska anläggningen är i dag ett världsarv. Foto: Mats Frii/RAÄ. 

kan även medföra att hela livsmiljöer försvinner för vattendjur och väx-
ter. Det har även bidragit till att naturens egen förmåga till vattenrening 
har försämrats. För att miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag 
ska uppnås krävs ofta att dessa vattenmiljöer återställs. Det fnns såle-
des en inbyggd målkonfikt inom miljökvalitetsmålet där målsättning-
arna för ekologiska värden ofta står i motsättning till målsättningarna 
för kulturmiljövärden. Åtgärderna berör ofta kulturmiljöer, men kun-
skap om i vilken utsträckning dessa berör värdefulla kulturmiljöer sak-
nas och behovet av kunskapsunderlag bedöms som stort.128 

Brist på underhåll ett hot mot kulturmiljöer 
Strukturomvandlingar i form av exploatering, upphört brukande och 
nedläggning av jordbruk har bidragit till att kulturhistoriska lämningar 
vid vattendrag riskerar att stå inför förfall eller rivning.129 I en rapport 
från länsstyrelserna i Kalmars och Västerbottens län pekas bristande 
underhåll och igenväxning ut som de vanligaste orsakerna till att bebyg-
gelsemiljöer, broar och dammar förfaller. I undersökningen bedömdes 
26 procent av de studerade miljöerna helt eller delvis ha förlorat sina kul-
turhistoriska värden.130 I Kalmar län uppskattas 36 procent av de inven-
terade kulturmiljöerna vid dammar som värdefulla. Av länets vatten-
kraftverk som fortfarande är i drift bedöms 68 procent ha ett högt eller 

128 Riksantikvarieämbetet. 2019. Kulturmiljöer vid vattendrag. Uppföljning av länsstyrelsernas 
arbete med kunskapsunderlag. Stockholm. s. 2–3, 12–13. 

129 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Levande sjöar och vattendrag – Fördjupad utvärdering 
av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:2. Göteborg. s. 23. 

130 Dedering, C. & Joelsson, J. 2010. Kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag. Meddelandeserien 
2010:15 resp. 5.2010. Länsstyrelsen Kalmar län & Länsstyrelsen i Västerbotten. Kalmar. s. 48. 
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mycket högt kulturhistoriskt värde.131 I miljömålsuppföljningen påpekas 
att insatser i form av skyddsbestämmelser, restaurering och vård krävs 
för att de vattenanknutna kulturmiljöerna ska bevaras och målet nås.132 

Fortsatta åtgärder krävs för att uppnå miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) syftar till att säkra Sveriges vattenkva-
litet och beslutas löpande med stöd av Vattenförvaltningsförordningen 
(2004:660). För att miljökvalitetsnormerna ska uppnås fram till 2027 
krävs fortsatta åtgärder där hänsyn tas till både natur- och kulturmiljöer, 
enligt miljömålsuppföljningen. När vattenmiljöer ska återställas eller 
vattenvägar öppnas upp ställs krav på samverkan och dialog mellan 
natur- och kulturvården. Resurser som möjliggör lösningar, såsom 
faunapassager i stället för utrivningar, är avgörande för att hänsyn ska 
kunna tas till både natur- och kulturmiljön.133 

Vattenförvaltningens åtgärdsprogram har ett bristande 
kulturmiljöperspektiv 
EU:s vattendirektiv syftar till att skapa en förbättrad vattenkvalitet i 
Europa. Direktivet innebär att Sverige åtagit sig att ta fram åtgärdspro-
gram för vatten. I vattenmyndigheternas åtgärdsprogram134 framhålls 
behovet av underlag för vattenmiljöer med höga kulturmiljövärden. I 
den fördjupade utvärderingen från 2019 påpekas att i vattenförvaltning-
ens åtgärdsprogram saknas förslag på hur vattenkvalitet och biologisk 
mångfald kan förbättras samtidigt som kulturmiljövärden bevaras. Bak-
grunden till detta är att programmen inte är tvärsektoriellt utformade – 
något som framhålls som viktigt för att undvika att kulturmiljövärden 
uteblir i miljöbalksprövningar som rör vattenverksamhetsärenden. I den 
fördjupade utvärderingen framhålls att vid sådana prövningar är det av 
vikt att det fnns tillräckliga kunskapsunderlag för att göra avvägningar 
och att resurser fnns för arbete med kulturmiljöerna.135 

Ny lagstiftning förväntas öka omprövningar av äldre vattenkraftverk 
I dagsläget saknar uppskattningsvis 90 procent av producenterna av vat-
tenkraftsel moderna tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Otillräck-
liga underlag bedöms försvåra verksamhetsutövares möjlighet att söka nya 

131 Länsstyrelsen. 2018. Levande sjöar och vattendrag. RÅU 2018. s. 25–26. 
132 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Levande sjöar och vattendrag – Fördjupad utvärdering 

av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:2. Göteborg. s. 42. 
133 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Levande sjöar och vattendrag – Fördjupad utvärdering 

av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:2. Göteborg. s. 37. 
134 Fem länsstyrelser är utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i var sitt vatten-

distrikt. Dessa är Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Väster-
havet. Åtgärdsprogrammen för vatten redovisar vad kommuner och myndigheter behöver 
göra för att distriktets vatten ska följa miljökvalitetsnormerna. Nu gällande åtgärdspro-
gram beslutades av respektive vattendistrikt i slutet av 2016, gäller för åren 2016–2021 och 
kompletterades 2018. 

135 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Levande sjöar och vattendrag – Fördjupad utvärdering 
av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:2. Göteborg. s. 41. 
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tillstånd. Utan tillstånd riskerar många verksamheter att tvingas riva ut 
anläggningar som kan utgöra värdefulla kulturmiljöer. I samband med den 
nya vattenlagstiftningen136 som trädde i kraft 2019 beslutades att vatten-
kraftverk med äldre tillstånd endast behöver ompröva sina tillstånd, det 
vill säga ingen miljökonsekvensbeskrivning krävs. Som konstateras i Riks-
antikvarieämbetets rapport Kulturmiljöer vid vattendrag kan detta i sin tur 
innebära negativa efekter för kulturmiljön. Detta då kunskapen om vat-
tenmiljöns kulturvärden riskerar att förbli osynliga i processen.137 Havs-
och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät läm-
nade med anledning av lagändringen in ett förslag till nationell plan för 
omprövning av alla vattenkraftverk till regeringen under hösten 2019.138 

3.2.2 Uppföljningen av kulturmiljön 

I underlaget till fördjupade utvärderingen från 2019 görs bedömningen 
att miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag inte kommer upp-
nås till 2020. För att vända utvecklingen behövs ytterligare insatser 
inom vilka hänsyn ska tas till kulturmiljöer, bland annat vid restaure-
ring av sjöar och vattendrag, åtgärdande av vandringshinder samt skydd 
av värdefulla vattenmiljöer.139 

Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag består i dag av fem 
kärnindikatorer.140 Av dessa kan indikatorerna Åtgärdade fysiska hinder 
och Strandnära byggande till viss del säga något om förändringstrycket 
på kulturmiljöer. Dock saknar dessa indikatorer redovisningar och 
analys av tillståndet hos kulturmiljön. Tidigare uppföljning av miljö-
kvalitetsmålet var Skyddade sjöar och vattendrag samt Andel kulturreservat. 
Dessa kommer fortsatt ingå som underlag för miljömålsuppföljningen.141 

Åtgärdade fysiska hinder visar inte hänsyn till kulturmiljön 
Åtgärdande av fysiska hinder handlar om att återställa vattendrag och 
skapa fria vandringsvägar mellan lekområden och uppväxtområden för 
fskar. Rivning av vandringshinder, omläggning av vägtrummor, anläg-
gande av lekbottnar, översvämningsområden, muddring, sanering, 
åtgärder av bristande kantzoner samt byggnation av naturlika passager är 
exempel på åtgärder som i många fall kan påverka kulturmiljöer.142 Pas-

136 Proposition 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft. 2019. Stockholm. Stockholms tryckeri-
expedition. 

137 Riksantikvarieämbetet. 2019. Kulturmiljöer vid vattendrag. Uppföljning av länsstyrelsernas 
arbete med kunskapsunderlag. Stockholm. s. 14–15. 

138 Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät. 2019. Förslag till 
nationell plan för omprövning av vattenkraft. Med beskrivning av vattenmiljö och efektiv 
tillgång till vattenkraftsel samt identiferade behov för fortsatt arbete. s. 57. 

139 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Levande sjöar och vattendrag – Fördjupad utvärdering 
av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:2. Göteborg. s. 44–45. 

140 Dessa är: Föryngring av fodpärlmussla, God status av vatten, Skydd av limniska områden, 
Strandnära byggande och Åtgärdade fysiska hinder. 

141 Havs- och vattenmyndigheten, 2019-08-26. Manual för uppföljning och bedömning av 
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. s. 39. 

142 Sveriges miljömål. 2019. Antal installerade faunapassager och borttagna vandringshinder. 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjoar-och-vattendrag/atgardade-fy-
siska-hinder/#ChartTabContainer (2019-10-01). 
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Figur 2. Antalet åtgärder vid vandringshinder mellan 2000–2017. 
Källa: Naturvårdsverket 2019. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-sjo-
ar-och-vattendrag/atgardade-fysiska-hinder/. 

sager i form av fskvägar och omlöp har generellt sett en mindre negativ 
påverkan på kulturmiljöer än exempelvis öppningar för utrinning. Minst 
10000 kulturmiljöer med dämmande funktion kan komma att beröras 
utifrån en uppskattning baserad på information ur Kulturmiljöregistret 
(före detta FMIS)143 och SMHI:s nationella dammregister.144 

I fgur 2 visas uppföljning av kärnindikatorn Åtgärdade fysiska hinder 
som mäter antalet åtgärdade vandringshinder. I uppföljningen framgår 
dock inte vad för typ av miljöer som berörs och vilka åtgärder som 
genomförts. Det gör att det inte går att utläsa hur dessa åtgärder har 
påverkat kulturmiljön. Uppföljningen visar på att antalet åtgärdade 
fysiska hinder har varierat mycket mellan åren sedan 2000.145 Något som 
talar för en positiv utveckling är att inventeringar av kulturmiljöer i och 
kring vatten parallellt med detta har ökat sedan 2010.146 Inventeringar 
är viktiga för att göra avvägningar och som utgångspunkt i en dialog 
om hur åtgärder i kulturmiljöer i och vid vatten ska genomföras. 
Som stöd i arbetet för att ta hänsyn till kulturmiljöer i samband med 
vattenvårdsåtgärder har Riksantikvarieämbetet tagit fram en metod för 
att bedöma kulturmiljöers känslighet.147 

143 I Kulturmiljöregistret rör informationen främst forn- och kulturhistoriska lämningar. 
Byggnader är inte representerade i någon större utsträckning. 

144 Riksantikvarieämbetet. 2016. Kulturmiljöer vid vattendrag – Framgångsfaktorer och problem 
för att beakta kulturmiljöer i anslutning till vattenvårdsåtgärder. Stockholm. s. 20–21. 

145 En entydig förklaring till den stora variationen mellan åren saknas, enligt 
sverigesmiljomal.se. Många åtgärder är ett resultat av många års arbete vilket gör att 
antalet åtgärder per år kan variera mycket mellan län och år utan att detta är onormalt. 
Till exempel är alla åtgärder som genomförts under 2018 troligen inte registrerade i 
databasen ännu, sifrorna för 2018 kan därför komma att ändras. 

146 Riksantikvarieämbetet. 2019. Kulturmiljöer vid vattendrag. Uppföljning av länsstyrelsernas 
arbete med kunskapsunderlag. Stockholm. s. 16, 39. 

147 Se: Riksantikvarieämbetet. 2019. Kulturmiljöers känslighet – Metod för att bedöma kultur-
miljöers känslighet i samband med vattenvårdsåtgärder som innebär fysiska miljöanpassningar 
vid sjöar och vattendrag. Stockholm. 
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I den regionala uppföljningen framhålls samverkan som viktig förut-
sättning för att hänsyn ska tas till både natur- och kulturmiljöer. Av 
uppföljningen framgår ett fortsatt behov av kunskapsunderlag för 
vattenknutna kulturmiljöer. Länsstyrelsen i Örebro län påpekar att 
kulturmiljövärden ofta skadas i större eller mindre utsträckning i 
arbetet med att restaurera vattendrag. Länsstyrelsen framhåller att ett 
tvärsektoriellt arbete bidrar till att hitta goda kompromisser så att båda 
intressena kan tillgodoses på ett godtagbart sätt. Samtidigt påpekas att 
samverkan försvåras av obalanser i kunskapsunderlag och resurser, vilket 
är till kulturmiljöns nackdel.148 

Strandnära byggande ökar 
En ökad förekomst av exploatering i form av bryggor, båttrafk, 
muddring, strandmodiferingar och annan mänsklig aktivitet kan ha 
en negativ påverkan på natur- och kulturmiljöer.149 Uppföljningen av 
kärnindikatorn Strandnära byggande150 visar att exploateringen i strand-
nära lägen fortsätter och att det inte fnns några tecken på avmattning. 
Under 2017 var 12 procent av inlandsstrandlinjen påverkad av bebyggelse. 
Stockholm och Skåne län har en betydligt högre påverkansgrad än res-
ten av landet, runt 30 procent. Enligt den årliga uppföljningen innebär 
detta inskränkningar i det allmänna friluftslivet och påverkar även djur- 
och växtlivet negativt, både i vattnet och på land.151 

Kunskapsbrist har försvårat arbetet med att skydda kulturmiljöer 
Många kulturmiljöer saknar i dagsläget ett långsiktigt skydd och andelen 
skyddad bebyggelse är fortsatt låg.152 Insatser för vård, skötsel och res-
taurering av vattenanknutna kulturmiljöer redovisas sällan av länen i de 
regionala uppföljningarna. Inte heller har några särskilda bidrag till-
kommit för att skydda, vårda och restaurera kulturmiljöer.153 I Havs- 
och vattenmyndighetens rapport från 2017 konstateras att omkring 
en miljon hektar särskilt värdefulla miljöer bedömdes sakna långsik-
tigt skydd inom områden med höga natur-, fsk- och kulturmiljövär-

148 Länsstyrelsen. 2018. Levande sjöar och vattendrag. http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Site-
CollectionDocuments/Uppf%c3%b6ljning%20och%20utv%c3%a4rdering/Uppf%c3%-
b6ljning%202019/8LevandeSjoarRAU2018.pdf (2020-03-03) s. 7, 22–24, 38–40, 69–70. 

149 Sveriges miljömål. 2019. Strandnära byggande. http://www.sverigesmiljomal.se/miljo-
malen/levande-sjoar-och-vattendrag/strandnara-byggande/ (2019-10-01). 

150 Indikatorn följer andel bebyggelsepåverkad strandlinje, antal nytillkomna byggnader 
inom skyddade områden (nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotop-
skyddsområden i skog och övriga biotopskyddsområden – det vill säga inte kulturreservat), 
antal nyuppförda byggnader inom 100 meter från sjöar och vattendrag, olika byggnads-
typer (komplementbyggnad, bostäder och annan bebyggelse) samt bebyggelsepåverkad 
inlandsstrandlinje. 

151 Sveriges miljömål. 2019. Strandnära byggande. http://www.sverigesmiljomal.se/miljo-
malen/levande-sjoar-och-vattendrag/strandnara-byggande/ (2019-10-01). 

152 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Levande sjöar och vattendrag – Fördjupad utvärdering 
av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:2. Göteborg. s. 35. 

153 Havs- och vattenmyndigheten. 2019. Levande sjöar och vattendrag – Fördjupad utvärdering 
av miljökvalitetsmålen 2019. Rapport 2019:2. Göteborg. s. 23, 35. 
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den. Komplettering av kartläggningar lyfts fram som prioriterat, särskilt 
för kulturmiljöer. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att värdefulla 
vattenmiljöer behöver få en högre prioritet och mer resurser för att den 
nationella strategin för skydd av värdefulla sjöar och vattendrag ska upp-
nås.154 Därför föreslås att anslaget för restaurering av fysiskt påverkade 
vattendrag och inventering av kulturmiljöer ska utökas. Förslaget inne-
bär att staten, för att säkra värdefulla kulturmiljövärden, behöver avsätta 
12–15 miljoner kronor per år för inventering av kulturmiljöer i områden 
som berörs av restaureringsinsatser.155 

Sammanfattande iakttagelser Levande sjöar 
och vattendrag 

Arbetet med att förbättra vattenkvalitén styrs till stor del av 
vattenförvaltningsförordningen och miljökvalitetsnormer. Den 
svenska vattenförvaltningen har under de senaste åren främst 
fokuserat på åtgärder med avsikt att bidra till en bättre ekologisk 
status i och invid vatten. Dessa åtgärder har i vissa fall inneburit 
målkonfikter mellan kulturvärden och ekologiska värden och 
medfört utrivningar av äldre kulturmiljöer. Exploatering och ner-
läggning av jordbruk har likaså bidragit till ett bristande under-
håll av kulturmiljöer vid vatten. I miljömålsuppföljningen fram-
hålls att vattenförvaltningens åtgärdsprogram bedöms ha ett 
bristande kulturmiljöperspektiv. Ny lagstiftning för vattenkraft 
kan bidra med att minska risken för utrivningar av kulturmiljöer 
då befntliga vattenkraftverk numera endast behöver ompröva 
tidigare tillstånd. Samtidigt kan lagstiftningen bidra till att kultur-
miljövärdena blir mer osynliga i processen då behovet av miljö-
konsekvens beskrivningar minskar. 

I miljömålsuppföljningen saknas indikatorer som följer kultur-
miljöns tillstånd vid sjöar och vattendrag. Kärnindikatorerna 
Åtgärdande av fysiska hinder och Strandnära byggande kan säga 
något om förändringstrycket vid vattenmiljöer, men saknar ana-
lys av åtgärdernas och exploateringens påverkan på kulturmil-
jön. Inventeringar vid vatten har emellertid ökat något sedan 
2010. Exploateringen av strandnära lägen bedöms fortsatt öka, 
med störst påverkansgrad i Stockholm och Skåne län. Bristen på 
kunskap och skydd av värdefulla kulturmiljöer har samtidigt för-
svårat uppföljningsarbetet. 

154 Havs- och vattenmyndigheten. 2017-11-28. Skydd av värdefulla sjöar och vattendrag. 
Redovisning av genomförandet av ett uppdrag i Havs- och vattenmyndighetens 
regleringsbrev för 2017. Göteborg. s. 3–4. 

155 Naturvårdsverket. 2019. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 – Med förslag till 
regeringen från myndigheter i samverkan. Stockholm. s. 69. 
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En stenmur längs åkerkanten i Nordbillingen i Västra Götaland har 
tidigare fungerat som hägnad för att stänga ute boskap från åkern. 
Många stenmurar har i dag höga biologiska värden och utgör små-
biotoper i odlingslandskapett. Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ. 
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4. Jordbruket har format landskap, 
växt- och djurliv 

Sveriges öppna och variationsrika odlingslandskap har skapats genom 
hundratals år av jordbrukande. Jordbruket var tidigare småskaligt och 
uppdelat i in- och utägor som särskilde åkermarken från betesmarker 
i skogs- och gräsmarksområden. Resultatet blev ett mosaikartat och 
varierat landskap vilket även skapat livsmiljöer för hävdberoende fora 
och fauna. Men i takt med teknisk utveckling, rationalisering av jord-
bruket, samt förändrade former för odling och djurhållning har land-
skapsbilden i Sverige förändrats. Spår efter äldre tiders bruk tas bort, 
förfaller och överges till att växa igen när de brukningssätt och funk-
tioner som skapat dem upphört. I avsnittet nedan presenteras uppfölj-
ningen av kulturmiljöns tillstånd för miljökvalitetsmålen Ett rikt odlings-
landskap och Ett rikt växt- och djurliv. 

4.1 Ett rikt odlingslandskap 

Riksdagens defnition: ”Odlingslandskapets och jordbruks 
markens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduk 
tion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” 

Preciseringen för Bevarade natur- och kulturvärden: 
”Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet 
som uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är 
bevarade eller förbättrade.” 

Preciseringen för Kultur  och bebyggelsemiljöer: ”Kultur  och 
bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och 
förutsättningar fnns för fortsatt bevarande och utveckling av 
värdena.” 

Odlingslandskapet har genom tiderna formats av olika behov och bruk-
ningsmetoder. Än i dag går dessa kulturminnen att se i form av exempel-
vis alléer, stenmurar, fägator, åkerholmar, märgelgravar, överloppsbygg-
nader samt ängs- och betesmarker. Preciseringarna i miljökvalitetsmålet 
Ett rikt odlingslandskap tar upp de kulturlämningar, biologiska värden, 
kulturlandskap och bebyggelse som jordbruket har lämnat efter sig. 
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4.1.1 Faktorer som påverkar kulturmiljön 

Det äldre mosaikartade odlingslandskapet har försvunnit i större ut-
sträckning. Det moderna jordbruket har genom en ökad rationalisering 
och mekanisering bidragit till att skapa ett allt mer homogent odlings-
landskap från att tidigare omfattas av såväl åker, äng och skog. 

Ett förändrat jordbruk gör att fer kulturmiljöer försvinner 
Kulturmiljöer riskerar att försvinna inom det moderna jordbruket då de 
i många fall kan utgöra hinder för nya former av markanvändning. I 
andra delar av landet, med sämre förutsättningar för ekonomiskt bär-
kraftigt jordbruk, överges hela odlingslandskap som riskerar att växa 
igen eller exploateras. Enligt Jordbruksverkets skattningar kan antalet 
kulturmiljöer som årligen försvinner på grund av nerlagda jordbruks-
områden uppskattas till en halv procent.156 I tätbefolkade delar av landet 
byggs ofta bostäder på nedlagd jordbruksmark, något som hittills påver-
kat Skåne län tydligast.157 

Möjligheterna att leva och verka på landsbygden är en viktig 
förutsättning för bevarande av kulturmiljöer på landsbygden. I dagsläget 
nyttjas motsvarande sju procent av Sveriges yta som jordbruksmark,158 

vilket är en kraftig minskning sedan 1940-talet. Rationaliseringar av 
jordbruket har bidragit till att jordbruksföretagen blivit färre i antal 
parallellt med att de vuxit i storlek. Särskilt markant har utvecklingen varit 
för jordbruksföretag med kreatur.159 Detta har inneburit att gräsmarker 
betas i mindre utsträckning samtidigt som betesdjuren koncentreras 
till vissa områden som i stället belastas hårdare.160 Betesdjuren har 
i större utsträckning fyttats från skogsbygd till slättbygd och betar 
numera på åkrar och vallar med mer bördig jord. Bete i skogsmarker 
har i stort sett upphört och gränsdragningarna mellan odlingsmark 
och skog har blivit mer skarpa. I samband med jord- och skogsbrukets 
utveckling har arealen skogsmark ökat medan arealen jordbruksmark 
minskat.161 Många landskapselement162 som tidigare varit en del av 
odlingslandskapet fnns numera i skogsmarker. I en studie genomförd 
av Sveriges Lantbruksuniversitetet (SLU) uppskattades en tredjedel av 
alla kvarvarande stenmurar helt ligga i skogsmark.163 

156 Jordbruksverket. 2006. Kulturhistoriska bidrag och särdrag – uppföljning och utvärdering 
av miljöersättningen till natur- och kulturmiljöer. Rapport 2006:10. Jönköping. 

157 Jordbruksverket. 2017. Exploatering av jordbruksmark 2011–2015. Rapport 2017:5. 
Jönköping. s. 4–7. 

158 Sveriges ofciella statistik. 2019. Jordbruksmarkens användning 2018. Slutgiltig statistik. 
Statistiska meddelanden. JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15. s. 6. 

159 Sveriges miljömål. 2019. Jordbrukets utveckling. http://www.sverigesmiljomal.se/miljo-
malen/ett-rikt-odlingslandskap/jordbrukets-utveckling/ (2019-07-29). 

160 Naturvårdsverket. 2019. Miljömålen: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2019 
– med fokus på statliga insatser. Rapport 6890. Stockholm. s. 309–321. 

161 Jordbruksverket. 2018. Ett rikt odlingslandskap. Fördjupad utvärdering 2019. Rapport 2018:31. 
Jönköping. s. 30. 

162 För defnition se bilaga 1: Defnition och begrepp. 
163 Christensen, P., Eriksson, Å., & Sandring, S. 2015. Jordbrukslandskapet – tillstånd- och 

förändringsanalyser utifrån NILS. Sveriges lantbruksuniversitet. Arbetsrapport 445:2015. 
Umeå. s. 31. 
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Förekomsten av strandängar har minskat i stor utsträckning. På bildens syns betande 
hästar på en strandäng i närheten av Borgholm på Öland. Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ. 

EU-stöd bidrar till bevarande av kulturmiljöer 
Under tidigt 1990-tal avreglerades det svenska jordbruket i syfte att minska 
dess produktion. Detta resulterade i att fera åkermarker ställdes om till 
betesmark eller skogsbruk.164 När denna avreglering togs bort i samband 
med Sveriges inträde i EU kom fokus i stället att läggas på ökad produk-
tion och efektivisering av jordbruket.165 Samtidigt har Europas gemen-
samma jordbrukspolitik (GJP) bidragit till att bibehålla delar av Sveriges 
jordbruksmark i drift. Gårdsstödet infördes 2005 och är ett stöd frikopplat 
från produktionen. I tvärvillkoren till stödet har bland annat krav ställts 
på att de marker som erhåller stöd ska hävdas.166 I miljömålsuppföljningen 
uppskattas att närmare hälften av all jordbruksmark skulle riskera att läg-
gas ner om gårdsstödet togs bort. Det skulle i sin tur medföra stora nega-
tiva konsekvenser för både natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. 
Samtidigt har gårdsstödet inga kvalitetskrav på produktionen, vilket gör 
det svårt att bedöma hur hävden i dessa gräsmarker påverkats av stödet.167 

Flera av åtgärderna inom landsbygdsprogrammet utgör likaså ett 
viktigt styrmedel för att bevara kulturmiljöer i odlingslandskapet. 

164 Livsmedelsekonomiska institutet. 2005. Den svenska avregleringen 1990 – lärdomar för 
frikoppling av jordbruksstöd. Malmö. s. 6, 21–22. 

165 Sveriges miljömål. 2019. Jordbruket utveckling. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
ett-rikt-odlingslandskap/jordbrukets-utveckling/ (2019-07-29). 

166 Jordbruksverket. 2011. Jordbrukarstödens utveckling. Sveriges femton första år som medlem i 
EU. Rapport 2011:42. Jönköping. s. 8. 

167 Naturvårdsverket. 2019. Miljömålen: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2019 
– med fokus på statliga insatser. Rapport 6890. Stockholm. s. 116. 
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Störar avsedda för höhässjor i Storsjö i Jämtland. Hässjorna har i det moderna jordbruket 
ersatts av höbalar. Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ. 

Bland annat ges ersättning till skötsel och restaurering av betesmarker 
och slåtterängar, underhåll av fäbodar samt skötsel av natur- och 
kulturmiljöer inom skogsbruket. Enligt Jordbruksverkets skattningar 
skulle fyra femtedelar av ängs- och betesmarker riskera att försvinna 
utan ersättning via landsbygdsprogrammet.168 Detta kan ställas i relation 
till att nästan 40 procent av de värdefulla ängs- och betesmarkerna i 
Natura 2000-områden helt saknar jordbrukarstöd. Orsaken till detta 
är att markerna inte uppfyller EU:s defnition på betesmark, att det 
råder brist på djurhållande lantbrukare och att ersättningen för skötsel 
uppfattas som för låg.169 

Landskapselement är även viktiga biotoper 
Många kulturmiljöer i odlingslandskapet är livsmiljöer för hävdbero-
ende arter. Kulturmiljöer såsom alléer, stenmurar, pilevallar, odlings-
rösen och åkerholmar utgör viktiga biotoper. Dessa landskapselement 
omfattas i dagsläget av skydd genom det generella biotopskyddet i miljö-
balken.170 År 2014 genomfördes en lagändring av biotopskyddet som 
innebar att jordbrukare har rätt att ansöka om dispens att få ta bort 
småbiotoper i syfte att utveckla eller bibehålla ett aktivt jordbrukande. 
I Naturvårdsverkets utvärdering från 2018 konstateras att lagändringen 
innebar en ökning av antal dispenser, men att dessa främst beviljades i 

168 Jordbruksverket. 2020-02-05. Landsbygdsprogrammet. https://nya.jordbruksverket.se/stod/ 
programmen-som-fnansierar-stoden/landsbygdsprogrammet (2020-02-24). 

169 Jordbruksverket. 2018. Ett rikt odlingslandskap. Fördjupad utvärdering 2019. Rapport 2018:31. 
Jönköping. s. 23. 

170  Miljöbalken (1998:808) 7 kapitel 11 §. För defnition se Bilaga 1: Defnitioner och begrepp. 
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län i skogs- och mellanbygder som ofta omfattas av många landskaps-
element. Vanligast förekommande var borttagning av alléer för åtgärder 
kopplade till infrastruktur.171 I miljömålsuppföljningen gjordes därmed 
bedömningen att förändringen i biotopskydd hittills inte haft någon 
större negativ efekt på kulturmiljöerna i odlingslandskapet.172 

4.1.2 Uppföljningen av kulturmiljön 

I den fördjupade utvärderingen från 2019 konstateras att varken precise-
ringen för natur- och kulturmiljöer eller för biologiskt kulturarv kom-
mer att uppnås fram till 2020 med befntliga styrmedel.173 Sedan 2018 
har miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap fem kärnindikatorer174 

varav indikatorerna Betesmarker och slåtterängar och Fåglar och färilar till 
viss del kan beskriva tillståndet hos kulturmiljön i odlingslandskapet. 
Kärnindikatorn Jordbrukets utveckling kan ge en övergripande bild av de 
faktorer som påverkar jordbruket och kan indirekt beskriva förutsätt-
ningarna för bevarandet av kulturmiljöer i odlingslandskapet.175 Mellan 
åren 2000–2013 omfattades uppföljningen även av indikatorn Kulturspår 
i åkermark som följde antalet landskapselement som sköttes via miljö-
ersättning.176 

Utvecklingen för betesmarker och slåtterängar är stabil på en låg nivå 
Bete och slåtter har tidigare varit en viktig källa för sommar- och vinter-
foder. Sedan mitten av 1990-talet har det funnits ersättningar för sköt-
sel och restaurering av betesmarker och slåtterängar. Dessa stöd är vik-
tiga för att hålla betesmarker och slåtterängar i hävd och fyller en viktig 
funktion i att bevara det biologiska kulturarvet i odlingslandskapet. 
Enligt Jordbruksverkets Landja-undersökning från 2016 uppskattas 20 
procent av lantbrukarna med miljöersättningen helt sluta hävda mar-
kerna utan ersättning.177 

Uppföljning av tillståndet hos betesmarker och slåtterängar följs i dag 
upp via kärnindikatorn Betesmarker och slåtterängar och fångas även upp 
av den nationella miljöövervakningen Nationell inventering av landskapet i 
Sverige (NILS). Kärnindikatorn Betesmarker och slåtterängar mäter antalet 
betesmarker (både naturbetesmarker och kultiverade betesmarker) och 
slåtterängar som sköts med miljöersättning. Då indikatorn baseras på 

171 Naturvårdsverket. 2018. Tillämpning av bestämmelser om det generella biotopskyddet 2013– 
2017. Rapport 6863. Bromma. s. 35–36. 

172 Naturvårdsverket. 2019. Miljömålen: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2019 
– med fokus på statliga insatser. Rapport 6890. Stockholm. s. 316. 

173 Naturvårdsverket. 2019. Miljömålen: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2019 
– med fokus på statliga insatser. Rapport 6890. Stockholm. s. 116–117. 

174 Dessa är: Betesmarker och slåtterängar, Fåglar och färilar, Jordbrukets utveckling, 
Ekologisk produktion i slättbygd och Skördenivåer korn och vete. 

175 Sveriges miljömål. 2018-03-21. Ett rikt odlingslandskap. http://www.sverigesmiljomal.se/ 
miljomalen/ett-rikt-odlingslandskap/ (2019-07-29). 

176 Miljomal.se. Kulturspår i åkermark. (2018-12-10). 
177 Jordbruksverket. 2018. Ett rikt odlingslandskap. Fördjupad utvärdering 2019. Rapport 2018:31. 

Jönköping. s. 23. 
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Figur 3. Areal betesmarker och slåtterängar som erhållit miljöersättning 2001-2014. 
Källa: Naturvårdsverket 2019. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-odlings-
landskap/betesmarker-och-slatterangar/ 

anslutningsgrad till miljöersättningen kan den inte visa på exakta arealer 
ängs- och betesmarker som hävdas i landet. Enligt Jordbruksverkets 
skattningar är det uppskattningsvis 30000 hektar hävdberoende 
gräsmarker som i dagsläget saknar stöd.178 I länsstyrelsernas årliga 
uppföljning konstateras att det främst är i gräsmarker utan stöd som 
hävden upphör. Det har i sin tur haft en negativ efekt på gräsmarkernas 
artrikedom.179 I miljöövervakningen NILS konstateras att igenväxning 
av träd och buskar i betesmarker varit relativt oförändrad mellan 2006 
och 2015. Andelen hävdad mark har likaså varit relativt stabil. Dock 
påpekas att annan markanvändning ökar på bekostnad av hävdade och 
ohävdade marker.180 

Figur 3 visar utvecklingen för kärnindikatorn Betesmarker och slåtter-
ängar. Uppföljningen visar på att arealen betesmarker med miljöersättning 
minskat sedan 2005, medan arealen slåtterängar svagt ökat.181 Enligt Jord-
bruksverkets ofciella statistik från 2018 fnns totalt 444 100 hektar betes-
marker och slåtterängar i landet.182 Den övervägande andelen av dessa 
marker utgörs av betesmarker i form av kultiverad åker och vall183 medan 
naturbetesmarker är mer ovanligt förekommande. Arealen för slåtter-

178 Detta är en skattning utifrån befntliga inventeringar. Då dessa inte är heltäckande får 
skattningen tolkas med viss försiktighet. Källa: Naturvårdsverket. 2018. Jordbrukarstöd och 
värdefulla gräsmarker. Hur fungerar de för arbetet med gynnsam bevarandestatus? Rapport 
6822. Stockholm. s. 22. 

179 Naturvårdsverket. 2019. Miljömålen: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2019 
– med fokus på statliga insatser. Rapport 6890. Stockholm. s. 309–312. 

180 Hägglund, R. m.f. 2017. Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker via 
NILS. Tillstånds och förändringsskattningar baserade på data insamlade 2006–2015. Sveriges 
lantbruksuniversitet. Arbetsrapport 47 2017. Umeå. s. 45. 

181 I statistiken ingår även marker som brukats som vall över fem år. 
182 Totalt 444 100 hektar betesmarker och slåtterängar i landet. 
183 Motsvarande 83 procent. 
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ängar har ökat med 45 procent sedan 2010.184 Under samma period har
 antalet jordbruksföretag med ängs- och betesmarker minskat i antal.185 

Den ofciella statistiken visar på en svag ökning i areal betesmark 
sedan 2010. Förändringarna kan delvis förklaras av förändrade regler för 
stödberättigade gräsmarker. Bland annat bidrog nya regler för stödbe-
rättigade gräsmarker 2008 till att fer slåtterängar och betesmarker inte 
längre var stödberättigade, däribland hag- och ängsmarker. Ytterligare 
en efekt av de nya regeländringarna var att fer ängs- och betesmarker 
började röjas från sly, vilket var positivt för många kulturmiljöer, sam-
tidigt som fera jätteträd med höga kulturhistoriska värden togs bort i 
anslutning till detta.186 År 2015 tillkom en ny betesmarksdefnition som 
innebar att fer gräsmarker blev stödberättigade.187 Under 2010 infördes 
likaså en ny defnition på vilka jordbruksföretag som ingår i Lantbruks-
registret.188 Sedan 2015 har en del av gårdsstödet utgjorts av ett riktat 
djurbidrag till nötkreatur och syftar till att leda till att fer betesmarker 
hävdas. Huruvida dessa förändringar har inneburit positiva efekter för 
gräsmarker i form av förbättrad skötsel av gräsmarker är dock svårt att 
uttala sig om i nuläget.189 

Slåtterängar har minskat med 98 procent sedan 1920-talet. Enligt 
Jordbruksverkets ofciella statistik fnns i dag 11 500 hektar slåtterängar 
i Sverige.190 Den främsta orsaken till denna arealminskning är att dessa 
marker har övergivits som fodermarker. Numera odlas vinterfodret 
på åkern och de tidigare slåtterängarna används som betesmark. I 
miljömålsuppföljningen går dock att utläsa en svag positiv utveckling hos 
antalet slåtterängar som sköts med miljöersättning.191 Denna utveckling 
kan troligen förklaras av att fer slåtterängar slås via maskinslåtter. I 
den regionala uppföljningen konstateras att de slåtterängar som slås 
med maskin i större utsträckning sköts om än slåtterängar som slås 
manuellt.192 I Norrbottens län har sifran ökat till följd av ett ökat antal 
slåttermyrar vars hö används som renfoder.193 

184 Ökat från 7 982 hektar 2010 till 11 572 hektar 2018. 
185 Från 37 950 jordbruksföretag 2010 till 33 850 jordbruksföretag 2018. Källa: Sveriges ofciella 

statistik. Jordbruksmarkens användning 2018. Slutgiltig statistik. Statistiska meddelanden. 
JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15. s. 8, 31–32. 

186 Sveriges miljömål. 2019. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-
odlingslandskap/betesmarker-och-slatterangar/ (2019-07-29). 

187 Ersättning räknades ut utifrån beskuggning istället för antal träd. 
188 Sveriges ofciella statistik. Jordbruksmarkens användning 2018. Slutgiltig statistik. 

Statistiska meddelanden. JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15. s. 5–7. 
189 Sveriges ofciella statistik. Jordbruksmarkens användning 2018. Slutgiltig statistik. Statis-

tiska meddelanden. JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15. s. 5–7; Sveriges mil-
jömål. 2019. Betesmarker och slåtterängar. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
ett-rikt-odlingslandskap/betesmarker-och-slatterangar/ (2019-07-29). 

190 Sveriges ofciella statistik. Jordbruksmarkens användning 2018. Slutgiltig statistik. 
Statistiska meddelanden. JO 10 SM 1802, korrigerad version 2019-04-15. s. 31. 

191 Sveriges miljömål. 2019. Betesmarker och slåtterängar. http://www.sverigesmiljomal.se/mil-
jomalen/ett-rikt-odlingslandskap/betesmarker-och-slatterangar/ (2019-07-29). 

192 Länsstyrelsen. 2018. Ett rikt odlingslandskap RÅU 2018. s. 52. 
193 Länsstyrelsen. 2018. Ett rikt odlingslandskap RÅU 2018. s. 35. 
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Betesmarker med höga 
biologiska värden 

Alvar-, skogs-, fäbod- 
och mosaikbeten är 
spår från en tid när 
kreaturen fck beta fritt 
på utägorna. Enligt mil-
jömålsuppföljningen har 
arealen för alvars- och 
skogsbeten svagt ökat, 
men har från 2014 legat 
på en relativt stabil nivå. 

Alvarbeten fnns bara 
i Kalmar och Gotlands 
län och motsvarar en-
ligt Sveriges ofciella 
statistik sex procent av 
den totala betesmarks-
arealen. 

Fäbodbete motsvarar 
cirka tre procent av 
betesmarksarealen och 
förekommer endast 
i Värmland samt i norra 
Sverige. Sedan 2010 
har fäbodbetet mins-
kat i omfattning med 
nästan en femtedel. År 
2018 fanns drygt 210 
jordbruksföretag med 
fäbodbete. 

Källa: Sverigesmiljömål.se, 
Betesmarker och slåtter-
ängar; Sveriges ofciella 
statistik. Jordbruksmarkens 
användning 2018. 

Trots att utvecklingen för betesmarker och slåtterängar är oföränd-
rad eller svagt positiv anses den som otillräcklig för att möta målsätt-
ningarna för miljökvalitetsmålet. I uppföljningen konstateras att dessa 
arealer behöver öka för att bryta den negativa utvecklingen hos biolo-
gisk mångfald.194 

Ett homogent odlingslandskap missgynnar det biologiska kulturarvet 
Förekomsten av en art kan ofta berätta något som människans tidigare 
verksamhet i landskapet. Indikatorn Fåglar och färilar avser att mäta popu-
lationsutvecklingen för dagfärilar och fågelarter i odlingslandskapet. 
Många av de arter195 som följs upp är hävdberoende och kan betraktas 
vara del av det biologiska kulturarvet.196 

Sedan mitten av 1970-talet har antalet jordbruksfåglar i Sverige 
halverats i antal till följd av ett rationaliserat jordbruk. Liknande 
tendenser syns även i andra västeuropeiska länder.197 Resultaten från 
miljömålsuppföljningen visar en konstant negativ utveckling med 
kraftigt minskande fågelpopulationer. Störst förändring sker i de delar 
av landet som tidigare har präglats av ett småskaligt jordbruk men där 
jordbruksmarken har omvandlas till annan typ av markanvändning.198 

I fgur 4 presenteras utvecklingsindexet för gräsmarksfärilar på 
nationell nivå. För gräsmarksfärilar är utvecklingen inte fullt lika 
nedåtgående utan har på nationell nivå varit förhållandevis stabil sedan 
2010. I regioner med mer livskraftiga bestånd samspelar detta ofta med 
fungerande ekosystem och biologiskt rika miljöer.199 

Ett problem med kärnindikatorn Fåglar och färilar är att vissa av de 
studerade fågelarterna är fyttfåglar som häckar i Sverige på vår- och 
sommartid. Det innebär att dessa arter även påverkas av förändrade 
förhållanden i de länder där de övervintrar. Indikatorn bör därför tolkas 
med viss försiktighet vad gäller resultat för enskilda år. Samtidigt ger 
indikatorn för fåglar en samlad bild av förändringar på landskapsnivå då 
fåglar ofta är beroende av ett fertal olika typer av biotoper i landskapet. 
Fjärilar å andra sidan rör sig inom ett begränsat område och reagerar 
därför snabbt på förändringar i miljön och kan på så sätt spegla de 

194 Sveriges miljömål. 2019. Betesmarker och slåtterängar. http://www.sverigesmiljomal.se/mil-
jomalen/ett-rikt-odlingslandskap/betesmarker-och-slatterangar/ (2019-07-29). 

195 De fåglar som följs upp är: buskskvätta, gulsparv, gulärla, hämpling, ladusvala, ortolan-
sparv, pilfnk, råka, stare, sånglärka, tofsvipa, tornfalk, törnskata, törnsångare och ängs-
piplärka. De färilar som följs upp är: ängssmygare, aurorafäril , mindre guldvinge, 
puktörneblåvinge, svingelgräsfäril, kamgräsfäril, slåttergräsfäril, skogsvisslare, mindre 
blåvinge, svartfäckig blåvinge, ängsblåvinge, och väddnätfäril. 

196 För defnition se Bilaga 1. Defnitioner och begrepp. 
197 Wretenberg, J. m.f. 2006. Population trends of farmland birds in Sweden and England: 

similar trends but diferent patterns of agricultural intensifcation. Journal of Applied Ecology 
43: 1110-1120. Uppsala. 

198 Sveriges miljömål. 2019. Fåglar och färilar. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
ett-rikt-odlingslandskap/faglar-och-farilar/ (2019-07-29). 

199 Sveriges miljömål. 2019. Fåglar och färilar. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
ett-rikt-odlingslandskap/faglar-och-farilar/ (2019-07-29). 
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Figur 4. Populationsutvecklingen för tolv svenska gräsmarksfärilar i odlingslandskapet. 
För att förlusten av gräsmarksfärilar ska anses vara helt hejdad ska index vara 1. 
Källa: Naturvårdsverket 2019. http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-
odlingslandskap/faglar-och-faril. 

förändringar som sker på lokal nivå.200 Gräsmarksfärilar är ofta knutna 
till vissa växter, varav många av de studerade arterna hör hemma i 
naturliga gräsmarker. Det gör dem till relativt tillförlitliga indikatorer 
för att spegla allmäntillståndet hos det traditionella odlingslandskapet. 

Skötsel av landskapselement ser olika ut beroende på var i 
landskapet de befnner sig 
Mellan 2001–2013 fanns en miljöersättning för skötsel av natur- och kul-
turmiljöer som följdes upp genom indikatorn Kulturspår i åkermark.201 

Denna miljöersättning försvann från landsbygdsprogrammet 2014 och 
med det även miljömålsindikatorn. Uppföljningen baseras på antalet 
landskapselement som sköttes om med miljöersättningen. Den kan där-
för inte ge en heltäckande bild av antalet välskötta landskapselement i 
odlingslandskapet. 

Målsättningen i miljömålsuppföljningen var att kulturmiljöer skulle 
bevaras och minst hälften skulle vara synliga i landskapet.202 I miljö-
målsuppföljningen framkommer att antalet landskapselement som 
sköttes om med miljöersättning minskade mellan åren 2001 till 2013. 
Ersättningen visade dock på stora regionala skillnader där det främst 
var en hög anslutningsnivå hos de södra länen, med en betydlig lägre 
anslutningsnivå hos de norra.203 Detta antas delvis kunna förklaras av att 
de norra länen har relativt färre ersättningsberättigade landskapselement 
än de södra. Från att anslutningsnivån i början av 2000-talet låg i 

200 Sveriges miljömål. 2019. Fåglar och färilar. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
ett-rikt-odlingslandskap/faglar-och-farilar/ (2019-07-29). 

201 Miljomal.se. Kulturspår i åkermark (2018-12-10). 
202 Jordbruksverket. 2014-05-21. Målmanual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet 

Ett rikt odlingslandskap. s. 26–27. 
203 Riksantikvarieämbetet. 2016. Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer? 

En utvärdering av miljöersättningar till natur- och kulturmiljöer i Sveriges landsbygdsprogram 
2007–2013. Stockholm s. 16–20. 

Gräsmarksfärilar 

Ersättningars 

symboliska värde 

I intervjuer med Jord-
bruksverket framhålls 
miljöersättningens 
symboliska värde. Miljö-
ersättningen till natur- 
och kulturmiljöer upp-
levs ha fungerat som 
en tydlig politiskt signal 
vilket har bidragit till 
ett ökat intresse bland 
lantbrukare att sköta om 
natur- och kulturmiljöer. 

Jordbruksverket 
påpekar att: 
”Det fnns ett behov av 
att skapa ett långsiktigt 
tänkande hos jordbru-
kare. Landskapselement 
ska ses som en aktiv del 
av ett fungerande jord-
bruk och inte ett hinder.” 

Källa: Jordbruksverket. 
Intervju, 2018-10-24. 
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genomsnitt runt 35 procent sjönk den till 20 procent tio år senare.204 Det 
var främst större företag anslutna till miljöersättningen och motsvarande 
en femtedel av alla jordbrukare.205 I Jordbruksverkets utvärdering från 
2006 konstaterades att motsvarande tretton procent av den dåvarande 
miljöersättningen till skötsel av natur- och kulturmiljöer inte bidrog till 
någon miljöefekt på grund av felaktigt skötsel.206 

Intresset att sköta om kulturmiljöer är dock relativt stort bland 
många lantbrukare. I Riksantikvarieämbetets utvärdering från 2016 
konstateras att nästan en femtedel av alla jordbrukare avser att sköta sina 
landskapselement även utan miljöersättning. Samtidigt tyder resultaten 
på att det främst är de landskapselement i närheten av gårdsmiljön som 
prioriterats.207 I intervjuer med Jordbruksverket framkommer att orsaken 
bakom detta ofta är tids- och resursbrist hos jordbrukare som därför 
bara hinner prioritera kulturmiljöer nära ägorna.208 

I den regionala uppföljningen påpekas att förutsättningarna för att 
nå delar av miljökvalitetsmålet i hög grad beror på vilka styrmedel och 
ersättningsformer som fnns tillgängliga. Några länsstyrelser framhåller 
att borttagningen av Miljöersättningen till natur- och kulturmiljöer 
samt Utvald miljö har haft stora negativa efekter för bevarandet och 
uppföljningen av landskapselement.209 I den regionala uppföljningen 
konstateras att det i dagsläget råder kunskapsbrist om tillståndet hos 
odlingslandskapets bebyggelse och landskapselement.210 

I dagsläget följs förändringar hos landskapselement upp via den regio-
nala miljöövervakningen Remiil. Utifrån Remiil går det att utläsa att 
tillståndet hos landskapselementen i åkermark tenderar att variera. 
Landskapselement i direkt anslutning till åkermark är ofta mer 
välskötta med en högre solexponering än element i anslutning till skogs- 
eller betesmark. Många öppna diken är synliga i landskapet och röjs 
regelbundet, medan stenmurar och åkerholmar i större utsträckning 

204 Orsaken bakom den minskande anslutningsnivån var delvis på grund av ersättningen 
uppfattades som för omfattande då kravet var att alla kulturmiljöer skulle skötas, paral-
lellt med att ersättningen upplevdes som för låg. Likaså genomgick systemet en förändrad 
blockinventering parallellt med förändrad defnition av åkermark vilket gjorde att färre 
jordbrukare var berättigade att söka stödet. Det omfattande antalet skötselvillkor som var 
kopplade till miljöersättningen upplevdes likaså som avskräckande bland lantbrukare. 

205 Jordbruksverket. 2006. Kulturhistoriska bidrag och särdrag – uppföljning och utvärdering av 
miljöersättningen till natur- och kulturmiljöer. Rapport från projektet CAP:s miljöefekter 
Rapport 2006:10. Jönköping. s. 21. 

206 En förklaring till den höga andelen felskötta kulturmiljöer kan förmodligen till viss del 
förklaras av ersättningen även krävde att marken omkring överloppsbyggnader skulle slås, 
något som jordbrukare vid kontroller ofta fck nerslag på. Dock hade ersättningen en 
positiv påverkan på skötsel av själva byggnaderna. Källa: Jordbruksverket. 2006. Kultur-
historiska bidrag och särdrag – uppföljning och utvärdering av miljöersättningen till natur- och 
kulturmiljöer. Rapport från CAP:s miljöefekter. Rapport 2006:10. Jönköping. s. 8. 

207 Riksantikvarieämbetet. 2016. Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer? 
En utvärdering av miljöersättningar till natur- och kulturmiljöer i Sveriges landsbygdsprogram 
2007–2013. Stockholm s. 18. 

208 Jordbruksverket. Intervju, 2018-10-24. 
209 Länsstyrelsen. 2018. Ett rikt odlingslandskap RÅU 2018. s. 16, 22, 63. 
210 Länsstyrelsen. 2018. Ett rikt odlingslandskap RÅU 2018. s. 6–7, 22, 66–70. 
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tenderar att växa igen.211 I en utredning från Jordbruksverket konstateras 
att landskapselement med miljöersättning generellt sett har mindre 
igenväxningsvegetation och är mer solexponerade än element utan 
miljöersättning. Utredningens slutsats är att miljöersättningen bidragit 
till en ökad synlighet av landskapselementen men inte nödvändigtvis 
varit positiv för den biologiska mångfalden.212 Behovet av ökad regional 
och lokal anpassning av skötsel har vid ett fertal olika tillfället lyfts fram 
som förutsättning för att kunna gynna både natur- och kulturmiljöer.213 

Sammanfattande iakttagelser Ett rikt odlingslandskap 

En förändrad markanvändning i form av ett rationaliserat jord- och 
skogsbruk har haft en negativ påverkan på tillståndet hos kultur-
miljön. Odlingslandskapet har förlorat sina mosaikartade struk-
turer och blivit allt mer homogent. En minskad hävd har bidra-
git till en ökad igenväxning samtidigt som jordbruk har lagts ner 
och många äldre jordbruksmarker ligger numera i skogsmarker. 
Ett förändrat jordbruk har bidragit till att allt fer överlopps- och 
ekonomibyggnader står utan underhåll och förfaller. Gårdsstödet 
och landsbygdsprogrammet har emellertid bidragit till en fortsatt 
hävd, vilket haft positiva efekter för kulturmiljön. Många land-
skapselement utgör viktiga biotoper för hävdberoende arter och 
skyddas via det generella biotopskyddet i miljöbalken. Underlätt-
nader för att ta bort småbiotoper infördes 2014, men verkar hittills 
inte haft större negativa efekter på kulturmiljön. 

I miljömålsuppföljningen följs utvecklingen hos kulturmiljön 
upp via kärnindikatorn Betesmarker och slåtterängar. Uppfölj-
ningen visar på en oförändrad utveckling för antalet skötta betes-
marker medan slåtterängar svagt ökat. Utvecklingen bedöms 
som otillräcklig för att möta kravet för miljökvalitetsmålet. Kärn-
indikatorn Fåglar och färilar har likaså en tydlig koppling till bio-
logiskt kulturarv, men som inte tydligt framgår av uppföljningen. 
Indikatorn visar på en negativ utveckling för odlingslandskapets 
fåglar. För dagsfärilar har utvecklingen varit förhållandevis stabil 
sedan 2010. Tidigare uppföljning visar på en minskad andel land-
skapselement som sköttes om med miljöersättning 2001–2013. 
Intresset att sköta kulturmiljöer är dock stort, men kräver ofta 
extra resurser. Landskapselement i direkt anslutning till åkermark 
är ofta mer välskötta med en högre solexponering än element i 
anslutning till skogs- eller betesmark. 

211 Länsstyrelserna. 2016. Resultat från regional miljöövervakning av småbiotoper, gräsmarker 
och myrar 2009-2014. Nationell miljöövervakning på uppdrag av Naturvårdsverket. 
Örebro. s. 26–71. 

212 Wissman, J., Berg, Å., & Glimskär, A. Förstudie: Utvärdering av miljöersättningen för 
natur- och kulturmiljöer. Jordbruksverket. s. 14–20. 

213 Wissman, J., Berg, Å., & Glimskär, A. Förstudie: Utvärdering av miljöersättningen för 
natur- och kulturmiljöer. Jordbruksverket. s. 14-20; Riksantikvarieämbetet. 2017. Större 
miljönytta – lägre kostnad. Rapport från CAP:s miljöefekter. Stockholm. s. 78–80. 
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4.2 Ett rikt växt- och djurliv 

Riksdagens defnition: ”Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och fram 
tida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fort 
leva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kultur 
miljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livs 
kvalitet och välfärd.” 

Preciseringen för Biologiskt kulturarv: ”Det biologiska kultur 
arvet är förvaltat så att viktiga natur  och kulturvärden är beva 
rade och förutsättningar fnns för ett fortsatt bevarande och 
utveckling av värdena.” 

Preciseringen för Tätortsnära natur: ”Tätortsnära natur som är 
värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den biologiska mång 
falden värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan.” 

Människan har i alla tider använt naturen och därmed – medvetet eller 
omedvetet – påverkat den. Denna påverkan har lämnat spår i form av 
olika arter och landskap som kan avläsas även efter att själva bruket upp-
hört. Preciseringarna för miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv rör 
det biologiska kulturarvet och den tätortsnära naturens förutsättningar 
för bevarande och överlevnad. Preciseringen för biologiskt kulturarv rör 
de ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, utvecklats eller gyn-
nats av människans nyttjande av landskapet och vars långsiktiga fortlev-
nad förutsätter fortsatt mänskligt brukande och skötsel.214 Preciseringen 
för tätortsnära natur rör natur- och kulturmiljöer i urban miljö såsom 
parker och grönområden vilka är viktiga för den biologiska mångfalden 
samt människors friluftsliv och hälsa. 

4.2.1 Faktorer som påverkar kulturarvet 

Det biologiska kulturarvet rör de arter som spridit sig via människan, 
men omfattar även den genetiska mångfalden hos domesticerade arter 
och lantraser, samt äldre kulturväxter och deras vilda släktingar. I dags-
läget utgör de vilt förekommande släktingarna en viktig resurs för de 
domesticerade arternas långsiktiga utveckling och förädling. Dessa arter 
bidrar även till att synliggöra hur människan skapat förutsättningar för 
landskapets biologiska mångfald och är en viktig kunskapskälla för att 

214 Riksantikvarieämbetet. 2014. Biologiskt kulturarv – växande historia. Stockholm. s. 3. 
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förstå utvecklingen hos dagens hotade arter.215 På grund av många arters 
livscykler kan det vara svårt att bedöma det biologiska kulturarvets till-
stånd och bevarandestatus. Många växtarter är långlivade eller beroende 
av en kontinuerlig markanvändning, samtidigt som de genom sina frö-
banker kan fnnas kvar en lång tid efter det att artens livsmiljö försvun-
nit. Det gör att många arter på sikt kommer att försvinna. Detta är vad 
som kallas växternas utdöendeskuld.216 

Strukturomvandlingar och exploateringar har bidragit 
till negativa efekter 
Landskapet har genomgått stora förändringar. Jord- och skogsbruk har 
blivit mer storskaligt när äldre brukningsmetoder har rationaliserats 
bort. Användningen av växtskyddsmedel och gödsel har bidragit till en 
ökad övergödning och nedgång av insektspopulationer. Inom jordbru-
ket har även minskad skötsel av ängs- och betesmarker gjort att många 
marker vuxit igen eller gjorts om till åkrar. I vissa delar av landet ökar 
exploateringen i form av växande tätorter och infrastruktur, vilket ökat 
barriärefekterna i landskapet.217 Inom skogsbruket har skogsbetet i allt 
större utsträckning försvunnit och dagens skogar är betydligt tätare än 
de tidigare varit. Detta har fått stora konsekvenser för växter och djur 
som är beroende av halvöppna miljöer.218 I miljömåluppföljningen kon-
stateras att i större tätorter har naturen ofta fått göra avkall till förmån 
för exploatering och förtätning. I mindre tätorter är exploateringstrycket 
lägre, men bristen på ofentligt ägd mark kan försvåra främjandet av den 
tätortsnära naturen såsom parker och grönområden.219 Likaså har belast-
ningen i kust, skärgård och fäll ökat i takt med en expanderande turism-
näring som i sin tur kan innebära ett ökat slitage på natur- och kultur-
miljöer. Allt detta, tillsammans med ett förändrat klimat, har inneburit 
en negativ utveckling för den biologiska mångfalden – liksom för det 
biologiska kulturarvet.220 

215 Riksantikvarieämbetet. 2014. Biologiskt kulturarv – växande historia. Stockholm. s. 8–11. 
216 Riksantikvarieämbetet. 2016. Växter och vegetation som biologiskt kulturarv. Rapportserie 

Vårda väl. Stockholm. s. 2–8. 
217 Sandström, J. m.f. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i 

Sverige 2015. Sveriges lantbruksuniversitet. Art databanken. Rapport 17.s. 7–19. 
218 Jordbruksverket. 2018. Ett rikt odlingslandskap. Fördjupad utvärdering 2019. Rapport 2018:31. 

Jönköping. s. 30. 
219 Naturvårdsverket. 2019. Ett rikt växt- och djurliv. Underlag till den fördjupade utvärderingen 

av miljömålen 2019. Rapport 6874. Bromma. s. 18–19. 
220 Sandström, J. m.f. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i 

Sverige 2015. Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken. Rapport 17. Uppsala. s. 34–54. 
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Allt fer arter som har sin hemvist i odlingslandskapet har börjat söka sig till urbana 
miljöer. På bilden syns en häckande stork på taket till Tomarps kungsgård i Skåne. 
Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ. 

Konventioner och direktiv syftar till att bromsa en negativ utveckling 
En rad politiska beslut har fattats för att bromsa den negativa utveck-
lingen hos den biologiska mångfalden. Konventionen om biologisk 
mångfald (CBD)221 undertecknades av Sverige 1992 och består sedan 
2010 av 20 delmål kallade Aichimålen som bland annat innefattar beva-
randet av kulturellt värdefulla arter.222 Fågeldirektivet antogs 1979 och 
har som syfte att skydda alla vilda fåglar och deras livsmiljöer. 1992 kom-
pletterades Fågeldirektivet med EU:s art- och habitatdirektiv som har 
syftet att bevara alla hotade eller sällsynta vilda djur och växter samt 
deras livsmiljöer. Det övergripande syftet med de båda direktiven är att 
återställa eller upprätthålla en god bevarandestatus hos hotade arter.223 

Utifrån direktiven har vissa skyddsvärda områden valts ut till Natura 

221 Se: Convention on biological diversity. 2019-11-10. Te convention on biologicaldiversity. 
https://www.cbd.int/convention/ (2019-12-04). 

222 Naturvårdsverket. 2019-04-23. CBD – Konvention om biologisk mångfald. http://www. 
naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-
miljoarbete/miljokonventioner/Konventionen-om-mangfald/ (2019-12-04). 

223 Artdatabanken. 2019-09-03. EU:s art- och habitatdirektiv. https://www.artdatabanken.se/ 
arter-och-natur/naturvard/skydd-av-arter/art-och-habitatdirektivet/ (2018-11-05); 
Sundseth. K. 2015. EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv- för natur och människor i 
Europa. EU-kommissionen. Ecosystems LTD. Bryssel. s. 13. 
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2000-områden. I Sverige fnns cirka 4000 Natura 2000-områden som 
motsvarar 15 procent av landets yta.224 

År 2011 ratifcerade Sverige den Europeiska landskapskonventionen 
(ELC). Konventionen syftar till att bidra till ett helhetsperspektiv på 
landskapet i planering och förvaltning, samt förbättra skyddet och 
hållbart nyttja biologisk mångfald och ekosystemtjänster.225 I anslutning 
till detta tog regeringen fram en ny strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (proposition 2013/14:141).226 Strategin syftar bland 
annat till att skydda hotade växt- och djurarter, genetisk mångfald och 
natur- och kulturmiljöhänsyn i brukandet. Förslagen i propositionen 
avser även att bidra till måluppfyllandet av miljökvalitetsmålen.227 Inom 
etappmålet Kunskap om genetisk mångfald drivs bland annat program 
för odlad biologisk mångfald (POM) där analyser genomförts av 
olika växtgrupper tillsammans med en kartläggning av husdjursrasers 
egenskaper.228 

Under 2015 tog även EU-kommissionen fram en strategi för grön infra-
struktur.229 Denna strategi syftar till att skapa strukturer för ekosystemen 
så att de ska bli mer motståndskraftiga mot klimatförändringar och annan 
mänsklig påverkan.230 Enligt Naturvårdsverket har regeringens satsningar 
på naturvårdsarbetet inneburit en positiv utveckling för miljöarbetet.231 I 
anslutning till detta har invasiva arters negativa efekter på den inhemska 
biologiska mångfalden uppmärksammats. 2015 tillkom EU:s förordning 
om invasiva arter som några år senare kompletterats med den nationella 
förordningen om invasiva arter (SFS 2018:1939), vilka båda syftar till att 
skydda den inhemska biologiska mångfalden.232 

224 Naturvårdsverket. 2010. Naturreservat i Sverige. Stockholm. s. 14. 
225 Naturvårdsverket. 2019-11-29. Landskapskonventionen. http://www.naturvardsverket.se/Mil-

joarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/miljokonventioner/ 
Landskapskonventionen/ (2020-01-20). För defnition se Bilaga 1: Defnitioner och begrepp. 

226 Proposition 2013/14:141. En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 2014-
03-13. Stockholm. Riksdagens tryckeriexpedition. 

227 Regeringen. 2015-04-24. Svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
https://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/strategi-for-biologisk-mangfald-och-ekosys-
temtjanster/ (2019-12-04). 

228 Sveriges miljömål. 2019-03-11. Kunskap om genetisk mångfald. http://www.sverigesmiljo-
mal.se/etappmalen/kunskap-om-genetisk-mangfald/ (2020-02-24). 

229 För defnition se Bilaga 1: Defnitioner och begrepp. 
230 Riksantikvarieämbetet. 2019-03-13. Ekosystemtjänster och grön infrastruktur. https://www. 

raa.se/kulturarv/landskap/ekosystemtjanster-och-gron-infrastruktur/ (2019-11-06). 
231 Naturvårdsverket. Korrespondens via e-post, 2019-10-22. 
232 Naturvårdsverket. 2019-07-01. Invasiva främmande arter. https://www.naturvardsverket.se/ 

Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Biolgisk-mangfald-
i-EU/Invasiva-frammande-arter-i-EU/ (2019-12-04). 
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Skyddsområden och nationellt stöd bidrar till fortsatt hävd 
Biologiskt kulturarv återfnns i Sveriges 5 000 naturreservat.233 I vissa 
av dessa ingår att bevara och vårda hävdade och kulturpräglade marker 
såsom betesmarker, slåtterängar, översilningsängar, slåttermyrar samt 
betade torp- och fällmiljöer. Det fnns dock fortsatta behov av att iden-
tifera dessa kulturvärden.234 Det biologiska kulturarvet återfnns även 
hos många kulturreservat. Totalt har 44 kulturreservat bildats i Sverige, 
en utveckling som på grund av resursbrist stannat av under senare delen 
av 2010-talet.235 

Miljöersättningarna inom landsbygdsprogrammet och gårdsstödet 
har även haft en viktig funktion att behålla marker i hävd. Sammanlagt 
har landsbygdsprogrammet miljöersättningar och miljöinvesteringar, 
samt stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (NOKÅS) 
fnansierat skötsel och bevarande av fäbodmiljöer, brynmiljöer och betad 
skog som antas ha en positiv påverkan på det biologiska kulturarvet.236 

Genom den nya nationella livsmedelsstrategin som beslutades 2017 har 
åtgärder för ökad produktion av betesbaserat nötkött pekats ut som prio-
riterat, en åtgärd som antas ha positiva efekter på hävdade gräsmarker.237 

4.2.2 Uppföljningen av kulturarvet 

Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv tillkom först 2005 och 
avsåg att underlätta rapportering till Konventionen för biologisk mång-
fald (CBM) samt följa upp delar av den biologiska mångfalden som inte 
hanterades inom övriga miljökvalitetsmål.238 Miljökvalitetsmålet har 
sedan 2018 tre kärnindikatorer,239 varav indikatorerna Bevarandestatus för 
naturtyper och Rödlistade arter kan ge viss information om tillståndet för 
det biologiska kulturarvet. Indikatorn Bevarandestatus hos naturtyper kan 
ge information om utvecklingen hos hävdade habitat och hävdberoende 
arter. För indikatorn Rödlistade arter följs utvecklingen hos rödlistade 
arter, som även omfattar arter som tillhör det biologiska kulturarvet. 
Detta är dock ett perspektiv som inte fullt framkommer i uppföljningen. 
Naturvårdsverket påpekar att uppföljningen av det biologiska kultur-
arvet är svårt att fånga upp utifrån befntliga indikatorer för Ett rikt 
växt- och djurliv. Kulturmiljöperspektivet anses vara tydligare för kärn-

233 För defnition se Bilaga 1: Defnitioner och begrepp. 
234 Naturvårdsverket. 2019. Ett rikt växt- och djurliv. Underlag till den fördjupade utvärderingen 

av miljömålen 2019. Rapport 6874. Bromma. s. 32; Riksantikvarieämbetet & Naturvårdsver-
ket. 2016-03-10. Förvaltning av natur- och kulturreservat. Regeringsuppdrag i regleringsbrev 
för 2015. Dnr: RAÄ 1.1.2-1102-2015. s. 13–14. 

235 Riksantikvarieämbetet. 2018-02-26. Sveriges kulturreservat. https://www.raa.se/kulturarv/ 
landskap/kulturreservat/forteckning/ (2019-08-09). 

236 Naturvårdsverket. 2019. Ett rikt växt- och djurliv. Underlag till den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen 2019. Rapport 6874. Bromma. s. 30–32. 

237 Regeringskansliet. 2017. En livsmedelsstrategi för Sverige – fer jobb och hållbar tillväxt i hela 
landet. Regeringens handlingsplan N2017/00647/KOM. Stockholm. 

238 Naturvårdsverket. Intervju, 2018-10-30. 
239 Indikatorer är Bevarandestatus för naturtyper, Rödlistade arter och Skyddad produktiv 

skog. 
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En blommande gotländsk äng visar spår av tidigare hävd genom dess rikliga förekomst 
av vitsippor och gullvivor. Foto: Helena Duveborg. 

indikatorn Fåglar och färilar.240 I dagsläget fnns det ingen kärnindikator 
som direkt kan kopplas till preciseringen Tätortsnära natur. Orsaken till 
detta är att det saknas statistik och en vedertagen defnition av tätorts-
nära natur.241 

Bevarandestatus hos tidigare betad mark är försämrad 
Kärnindikatorn Bevarandestatus hos naturtyper mäts vart sjätte år där 
bedömningar genomförs utifrån rekommendationer framtagna av EU-
kommissionen.242 Uppföljningen från 2019 visar på att bevarandestatusen 
för gräsmarker, skog och maritima miljöer är fortsatt negativ och bedöms 
som otillfredsställande. För perioden 2013–2019 har det inte skett någon 
tydlig förbättring av naturtypers bevarandestatus, vilket beror på natur-
liga orsaker eller bristande skötselåtgärder.243 

240 Se kapitel 4.1.2. Naturvårdsverket. Intervju, 2018-10-30. 
241 Naturvårdsverket. 2019. Ett rikt växt- och djurliv. Underlag till den fördjupade utvärderingen 

av miljömålen 2019. Rapport 6874. Bromma. s. 18. 
242 Indikatorn mäter faktorer såsom utbredningsområdets storlek, förekomstareal, kvalitet 

och framtidsutsikt. Den samlade bedömningen presenteras utifrån följande kategorier: 
gynnsam, otillräcklig, dålig/ogynnsam och okänd. 

243 Sveriges miljömål. 2019. Bevarandestatus för naturtyper. http://www.sverigesmiljomal.se/ 
miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/bevarandestatus-for-naturtyper/ (2020-01-17). 
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I den årliga uppföljningen från 2019 pekas värdefulla ängs- och 
betesmarker, brynmiljöer och betad skog särskilt ut bland de miljöer som 
hotas av en förändrad markanvändning och moderna brukningsmetoder 
inom jord- och skogsbruket. Många brynmiljöer i övergången mellan 
skog och jordbruksmark är dåligt utvecklade och i behov av restaurering. 
I fällandskapet framhålls renbetets påverkan på biodiversiteten som 
viktig, men hur och i vilken utsträckning detta påverkar behöver fortsatt 
utredas.244 Gemensamt för fera av de hotade naturtyperna är att de 
påverkas av en omfattande exploatering. Inom jordbruket påverkas arter 
och naturtyper negativt av nedläggningar av jordbruk, höga kvävenedfall 
och en intensiv markanvändning. Detta har i sin tur en negativ påverkan 
på det biologiska kulturarvet i form av minskad hävd, igenväxning, 
övergödning och minskad variation i landskapet. Inom skogsbruket har 
en ökad avverkning och andra skogsbruksåtgärder negativa efekter på 
bevarandestatusen hos skogsmiljöer.245 

Många hävdberoende arter är rödlistade 
En liknande utveckling går att konstatera hos antalet rödlistade arter 
i Sverige som mäts genom kärnindikatorn Rödlistade arter.246 Bedöm-
ningen görs utifrån hotade arter som på naturlig väg invandrat till Sve-
rige eller som kommit hit med hjälp av människan före år 1800. Till den 
senare kategorin hör även de arter som räknas till det biologiska kultur-
arvet.247 

I fgur 5 redovisas utvecklingen för rödlistade arter inom respektive 
landskapstyp. Enligt miljömålsuppföljningen bedöms statusen hos röd-
listade arter vara fortsatt negativ där fera arter försvinner eller där ut-
vecklingen inte har bromsats upp. Bin är den artgrupp som har störst 
andel hotade arter.248 Mycket tyder på att det är det biologiska kultur-
arvet i odlingslandskapet som är på väg att försvinna på grund av ett 
rationaliserat jordbruk. Det gäller i synnerhet arter förknippade med 
det småskaliga brukandet såsom naturbetesmarker, slåtterängar och 
fäbodbruk. Flertalet rödlistade kärlväxter och insekter har sin hemvist 
i slåtterängar och torra, magra betesmarker – kulturmiljöer som i allt 
större utsträckning försvunnit. Likaså har trädbärande ängs- och 
betesmarker som är livsmiljöer för många skalbaggar, lavar och svampar 

244 Naturvårdsverket. 2019. Ett rikt växt- och djurliv. Underlag till den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen 2019. Rapport 6874. Bromma. s. 17–18. 

245 Sveriges miljömål. 2019. Rödlisteindex för arter. http://www.sverigesmiljomal.se/miljo-
malen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/rodlistade-arter/ (2019-09-03). 

246 Rödlistan baseras utifrån IUCN:s kriterier och revideras vart femte år. Bland de arter som 
rödlistas hör de arter som är utdöda, akut eller starkt hotade, sårbara eller nära hotade. 
Bedömningarna grundas på artens populationsstorlek, minskningstakt, geografska 
utbredning, grad av fragmentering eller fuktuation. 

247 Sandström, J. m.f. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i 
Sverige 2015. Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken. Rapport 17. Uppsala. s. 8. 

248 Sveriges miljömål. 2019. Rödlisteindex för arter. http://www.sverigesmiljomal.se/miljo-
malen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/rodlistade-arter/ (2019-09-03). 
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Figur 5. Rödlisteindex för olika landskapstyper (bruten skala). För att förlusten av biologisk 
mångfald ska vara hejdad ska index vara 1. Jordbrukslandskapet och den marina miljön är 
de miljöer som har störst andel rödlistade arter. Källa: Naturvårdsverket 2019. 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/rodlistade-arter/. 

i större utsträckning börjat försvinna.249 I den regionala uppföljningen 
framhålls slåtter, hamling, bete och röjning som viktiga åtgärder för 
bevarandet av biologiska kulturarvet. Åtgärdsprogram för hotade arter 
(ÅGP) bedöms bidra med att skapa förutsättningar för bevarande av arter 
knutna till skyddsvärda träd.250 

En del domesticerade arter har sitt svenska ursprung i parker, träd-
gårdar, alléer och på kyrkogårdar. I vissa fall har utländska prydnadsväxter 
spridit sig från trädgårdar och odlingar, för att sedan sprida sig fritt i 
landskapet. Flera av dessa arter har nu en månghundraårig historia som 
vilda arter i Sverige. I andra fall kan dessa arter orsaka problem som 
invasiva arter.251 I miljömåluppföljningen konstateras en utveckling som 
går mot att allt fer arter som tidigare förekommit i odlingslandskapet 
numera tagit sin tillfykt till urbana miljöer. Det kan röra sig om nerlagda 
sandtäkter, hävdade vägkanter, hamnområden, kyrkogårdar samt park-
och trädgårdsmiljöer.252 I den regionala uppföljningen lyfter vissa läns-
styrelser vård av fornlämningsmiljöer och kyrkogårdar som viktiga för 
att gynna hävdberoende arter.253 

Avverkning av gammal skog eller tidigare extensivt brukade skogar 
är en av de främsta orsakerna till att skogslevande arter blir rödlistade.254 

249 Sandström, J. m.f. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i 
Sverige 2015. Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken. Rapport 17. Uppsala. s. 20–25, 
36–40; Riksantikvarieämbetet. 2014. Biologiskt kulturarv – växande historia. Stockholm. 
s. 8–11. 

250 Länsstyrelsen. 2018. Ett rikt växt- och djurliv RÅU 2018. s. 2, 53–55. 
251 Naturvårdsverket. Korrespondens via e-post, 2019-10-22. 
252 Sandström, J. m.f. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i 

Sverige 2015. Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken. Rapport 17. Uppsala. s. 20-25, 
36-40; Riksantikvarieämbetet. 2014. Biologiskt kulturarv – växande historia. Stockholm. 
s. 8–11. 

253 Länsstyrelsen. 2018. Ett rikt växt- och djurliv s. 34–35, 55. 
254 Naturvårdsverket. Korrespondens via e-post, 2019-10-22. 

 65 

http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-rikt-vaxt--och-djurliv/rodlistade-arter


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Arter som lever i brynmiljöer eller betad skog hör ofta till det traditionella 
odlingslandskapet och hotas i dag av en förändrad markanvändning inom 
jord- och skogsbruket.255 I de södra delarna av Sverige fnns ädellövskogar 
där nära hälften av alla rödlistade arter har sin hemvist. Dessa skogar har 
under lång tid i olika former påverkats av mänskligt brukande. Under 
senare tid har dessa skogar påverkats av ökad täthet och igenväxning av 
gran, som haft negativ påverkan på det biologiska kulturarvet.256 

Fjällen har i fera tusen år nyttjats av människan och renskötsel har till 
stora delar präglat fällandskapet sedan 1500-talet. I låglänta fällområden 
har jordbrukare haft kreatur betandes som i sin tur påverkat fora och 
fauna i området. Motsvarande 37 procent av de arter som förekommer i 
fällen förekommer inte någon annanstans i Sverige. Fjällmiljön bedöms 
ha en gynnsam bevarandestatus med förhållandevis få rödlistade arter.257 

Samtidigt pekar miljömåluppföljningen på att det fnns ett behov av att 
inventera den biologiska mångfalden i fällandskapet för att få större 
kunskap om olika arters förutsättningar och behov.258 

Hav, myrar och småvatten har i alla tider varit en livsviktig källa 
för både människor, växter och djur. Många av de rödlistade arterna 
är knutna till våtmarker som tidigare hävdats såsom rikkärr, fukthedar 
och stränder. I miljömålsuppföljningen konstateras att våtmarkernas 
bevarandestatus har försämrats med åren. En orsak till detta är en ökad 
dränering av våtmarker. Parallellt med detta har ett mildare klimat och 
en minskad hävd bidragit till en ökad igenväxning. I kustnära områden 
hotas många rödlistade arter av en upphörd hävd vilket gjort att allt fer 
dynmiljöer, kusthedar och strandängar växt igen.259 Naturvårdsverkets 
bedömning är att på grund av det generellt dåliga miljötillståndet, den 
försämrade utvecklingen hos ängs- och hagmarker, samt bristande 
resurser så kommer preciseringarna för kulturmiljön inte att uppnås 
inom snart framtid om inga drastiska åtgärder vidtas.260 

255 Naturvårdsverket. 2019. Ett rikt växt- och djurliv. Underlag till den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen 2019. Rapport 6874. Bromma. s. 18. 

256 Sandström, J. m.f. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i 
Sverige 2015. Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken. Rapport 17. Uppsala. s. 26–31. 

257 Sandström, J. m.f. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i 
Sverige 2015. Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken. Rapport 17. Uppsala. s. 32–35 

258 Naturvårdsverket. 2019. Ett rikt växt- och djurliv. Underlag till den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen 2019. Rapport 6874. Bromma. s. 53-54; Riksantikvarieämbetet. 2014. 
Biologiskt kulturarv – växande historia. Stockholm. s. 5–6. 

259 Sandström, J. m.f. 2015. Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i 
Sverige 2015. Sveriges lantbruksuniversitet. ArtDatabanken. Rapport 17. s. 41–45, 53. 

260 Naturvårdsverket. 2019. Ett rikt växt- och djurliv. Underlag till den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen 2019. Rapport 6874. Bromma. s. 54. 
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Sammanfattande iakttagelser Ett rikt växt- och djurliv 

Ett mer storskaligt jord- och skogsbruk har bidragit till en mins-
kad hävd och en ökad användning av växtskyddsmedel och 
gödsel. Med ökade barriärefekter i form av bebyggelse och 
infrastruktur samt en minskad tätortsnära natur har växt- och 
djurlivet allt mer trängts undan. Ett minskat bete har tillsammans 
med ett förändrat klimat och ökad förekomst av invasiva arter 
resulterat i en negativ utveckling för den biologiska mångfalden 
– liksom för det biologiska kulturarvet. Ett fertal internationella 
konventioner och direktiv har införts för att bromsa den negativa 
utvecklingen. Skyddsområden och olika former av ersättningar 
har bidragit till att vårda och bevara kulturpräglade marker såsom 
betesmarker, slåtterängar, översilningsängar, slåttermyrar och häv-
dade fäbod- och fällmiljöer. 

Utvecklingen hos den biologiska mångfalden följs upp via 
kärnindikatorerna Bevarandestatus hos naturtyper och Rödlistade 
arter. Bevarandestatus hos många hävdade miljöer och hävdbe-
roende rödlistade arter bedöms som hotade. Båda indikatorerna 
kan indirekt följa utvecklingen hos det biologiska kulturarvet, 
men är något som inte tydligt framgår av uppföljningen. 
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Odlingsrösen och döda lövträd vittnar om ett äldre 
odlingslandskap i skogarna vid Nötekulla i Småland. 
Foto: Rikard Sohlenius/RAÄ. 
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5. Spåren efter mångfaldigt bruk 
av skogar, våtmarker och fäll 

Tusentals år av brukande har satt spår i skogar, våtmarker och fäll. Spå-
ren härrör inte bara från det förindustriella jord- och skogsbruket, utan 
även från rennäringens skiftande driftsformer, gruvor, fäbodbruk, tjär-
bränning, järnframställning, samt 1800- och 1900-talens framväxande 
industriella skogsbruk. Spåren bildar kulturmiljöer som tillsammans 
vittnar om människans mångfaldiga sätt att bruka landskapen i för-
futen tid. I de festa fall, som exempelvis rennäringen, kan inte spå-
ren avgränsas till någon enskild naturtyp. De sträcker sig tvärtom över 
skogar, fäll och våtmarker, som tillsammans bildar olika system av 
lämningar. I avsnittet nedan presenteras miljökvalitetsmålen Levande 
skogar, Myllrande våtmarker och Storslagen fällmiljö. 

5.1 Levande skogar 

Riksdagens defnition: ”Skogens och skogsmarkens värde för 
biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden 
värnas.” 

Preciseringen för Bevarade natur- och kulturmiljövärden: 
”Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förut 
sättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena 
fnns.” 

Sveriges yta täcks till knappt 70 procent av skog.261 All skog i Sverige 
är mer eller mindre kulturpräglad. När inlandsisen började smälta för 
över 10000 år sedan följde nya bosättningar vilket i sin tur påverkade 
naturen. Preciseringen för Levande skogar rör de kulturmiljöer som vuxit 
fram som ett resultat av människans brukande av skogen. Skogens kul-
turmiljöer består av mer än enskilda fornlämningar och kulturmiljöer 
såsom fångstgropar, kolmilor, gravar och spår av äldre bosättningar. Det 
biologiska kulturarvet i form av hamlade träd, hävdberoende fora och 
ädellövträd är likaså ett arv från tidigare brukande av naturen. I slutet av 
1800-talet utgjorde stora delar av dagens skogar en del av jordbruket, och 
bär därför ofta spår av jordbruksdrift, men även bebyggelse och tidig-
industriella lämningar.262 

261 Lundh, G. 2019. Kulturmiljövård – en självklar del i skogslandskapet. Skogsstyrelsen. 
Rapport 2019/20. Jönköping. s. 12. 

262 Lundh, G. 2019. Kulturmiljövård – en självklar del i skogslandskapet. Skogsstyrelsen. 
Rapport 2019/20. Jönköping. s. 22. 
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5.1.1 Faktorer som påverkar kulturmiljön 

I den fördjupade utvärderingen 2019 bedömdes miljökvalitetsmålet 
Levande skogar som inte möjligt att nå. Utifrån preciseringarna för kul-
turmiljön framhåller Skogsstyrelsen behovet av ökad miljöhänsyn i 
samband med skogsbruk, till exempel gällande körskador på forn- och 
kulturlämningar och skyddszoner. Även ett långsiktigt bevarande av 
värdekärnor och landskapsperspektiv bör utvecklas i miljöarbetet.263 

Ett mekaniserat skogsbruk och minskat skogsbete har förändrat 
skogarnas utseende 
Dagens skogslandskap skiljer sig markant från det skogslandskap som 
fanns för hundra år sedan. Bruket av de svenska skogarna har rationali-
serats i allt större utsträckning. Skogsbruket har sedan mitten av 1900-
talet präglas av en ökad mekanisering och fokus på produktion. Parallellt 
med detta har förekomsten av skogsbete minskat i stor omfattning.264 

Skogsbruket präglas i högre grad av slutavverkning och trakthyggesbruk 
vilket har resulterat i högproduktiva, täta skogar. I dagsläget har gränsen 
mellan skogsmarker och jordbruksmarker blivit mer markanta. Skogar 
med en ålder på över 160 år gamla och viktiga strukturer i form av glesa 
och variationsrika lövskogar har minskat i omfattning. Förekomsten av 
kulturbetingade störningsregimer i form av brand, hamling, skogsbete 
eller slåtter har upphört eller drastiskt minskat. Samtidigt har exploa-
tering i form av bostäder, industri eller timmerproduktion även mins-
kat förutsättningarna för friluftsliv i skogen.265 Hur dessa förändringar 
påverkat utvecklingen hos kulturmiljön och det biologiska kulturarvet är 
dock i låg grad dokumenterat.266 

Skogsbruket skadar forn- och kulturlämningar 
Motsvarande 75 procent av alla kända och registrerade forn- och kultur-
lämningar återfnns i skogen.267 Forn- och kulturlämningar skadas ofta 
i samband med skogsbruk, trots att dessa skyddas i lag. Skador på forn-
och kulturlämningar kan ske vid körning, nedrisning, markberedning och 
plantering.268 Även om enstaka lämningar inte skadas kan vegetationen och 
skogens karaktär påverkas, vilket leder till en förändrad landskapsbild.269 

263 Skogsstyrelsen. 2019. Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019. Rapport 2019/2. 
Jönköping. s. 5–6. 

264 Lundh, G. 2019. Kulturmiljövård – en självklar del i skogslandskapet. Skogsstyrelsen. 
Rapport 2019/20. Jönköping. s. 12. 

265 Skogsstyrelsen. 2019. Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019. Rapport 2019/2. 
Jönköping. s. 8. 

266 Lundh, G. 2019. Kulturmiljövård – en självklar del i skogslandskapet. Skogsstyrelsen. 
Rapport 2019/20. Jönköping. s. 25. 

267 Lundh, G. 2019. Kulturmiljövård – en självklar del i skogslandskapet. Skogsstyrelsen. 
Rapport 2019/20. Jönköping. s. 12. 

268 Skogsstyrelsen. 2014. PM: Bevara skogens kulturmiljöer. Dnr 2014/2958. Jönköping. s. 6. 
269 Riksantikvarieämbetet. 2006. Fallstudie: Skydd av kulturmiljöer i skogen. Levande skogar 

– delmål 1. Rapport 20106:6. Stockholm. s. 7–9; Sveriges miljömål. 2019. Miljöhänsyn 
i skogsbruk. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/levande-skogar/miljohan-
syn-i-skogsbruk/ (2019-07-17). 
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När Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet 2014 utredde orsakerna 
till varför forn- och kulturlämningar skadas grupperades orsakerna i 
fyra huvudområden: 

• oklarheter rörande roller och ansvar hos aktörerna, 
• bristfälliga kunskaps- och planeringsunderlag, 
• varierande arbetssätt och rutiner, bland annat angående länsstyrel-

sernas tolkning om hur lagen ska tillämpas, samt 
• kompetens- och kunskapsluckor så väl på myndigheter som inom 

skogsbruket.270 

I miljömålsuppföljningen påpekar Skogsstyrelsen att särskilt fokus legat 
på hänsynsåtgärder i anslutning till körning vid vatten- och kulturmil-
jöer. Framför allt framhålls kunskapsnivån om kulturmiljövärden som 
viktig för att förhindra skador. I den årliga uppföljningen från 2019 
bedöms skogsbrukets kunskapsnivå vad gäller vikten av att förhindra 
körskador numera som hög.271 

Dock är en utmaning att stora delar av landet saknar inventeringar 
av forn- och kulturlämningar i skogen. Totalt uppskattas 75 procent av 
skogen inte vara inventerad efter dagens behov.272 Nyligen genomförda 
inventeringar i Norrbotten visar på att det fnns relativt bra möjligheter att 
identifera nya lämningar i skogslandskapet, framför allt i områden kring 
sjöar, myrar, vattendrag och forntida strandlinjer. Inventeringen visar 
på att de kulturlämningar som påträfats har färre skador jämfört med 
identiferade fornlämningar. Detta tros bero av att kulturlämningarna 
är mer lätta att identifera i landskapet då det ofta rör sig om synliga 
husgrunder och ruiner. Resultatet visar på ett stort behov av fortsatt 
fornminnesinventering i skogen, särskilt i de områden som bedriver 
intensivt skogsbruk.273 

Målbilder, program och strategier syftar att ge positiva 
efekter för kulturmiljön 
För att skadorna inom skogsbruket ska minska har sektorn tagit fram 
gemensamma målbilder för god miljöhänsyn inom projektet Dialog om 
miljöhänsyn. Dessa togs fram på eget initiativ av Skogforsk och skogs-
bruket, i dialog med Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och länssty-
relserna. Dessa faktablad beskriver bland annat användandet av kultur-
stubbar och innehåller målbilder för kulturlämningar i skogen. År 2016 

270 Fogelberg, K., Lundh, G., Mårtensson, T. & Sundkvist, A. 2016. Kulturarv i skogen. 
Meddelande 5. Skogsstyrelsen & Riksantikvarieämbetet. Jönköping. s. 10–11. 

271 Skogsstyrelsen. 2019. Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019. Rapport 2019/2. 
Jönköping. s. 5, 22, 36–39. 

272 Lundh, G. 2019. Kulturmiljövård – en självklar del i skogslandskapet. Skogsstyrelsen. 
Rapport 2019/20. Jönköping. s. 12. 

273 Palmbo, F. 2018. Skogsbrukets påverkan på fornlämningar 2018. Arkeologisk specialinven-
tering av markberedda skogsområden med fornlämningspotential, Vuollerim, Jokkmokk 
socken och kommun, Lapplands landskap samt Edefors socken, Bodens kommun, Norr-
bottens landskap, Norrbottens län. Norrbottens museum. Rapport 2018:13. Jokkmokk. 

Forn- och kultur-

lämningar är 

skyddade enligt lag 

Fornlämningar är 
skyddade genom 
bestämmelserna i 
2 kapitlet i kulturmiljö-
lagen (SFS 1988:950). 
Det innebär att den 
som planerar eller utför 
ett arbete i marken är 
skyldig att se till att 
skador på fornlämningar 
undviks eller begränsas. 
Övriga kulturlämningar i 
skogen skyddas genom 
§ 30 skogsvårdslagen 
med tillhörande före-
skrifter (SFS 1979:429). 

För defnition på forn- och 
kulturlämningar se Bilaga 1: 
Defnitioner och begrepp. 
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tog även skogsbruket med stöd från nationella myndigheter och Skog-
forsk fram gemensamma riktlinjer för bättre hänsyn till kulturmiljöer. 
De nya riktlinjerna beskriver hur skogsbruk ska planeras och utföras i 
anslutning till kulturmiljöer. Samtidigt påpekas bland annat att kvalite-
ten på digital information, myndigheternas samverkan och skogsbruks-
kunskaper bland handläggare behöver förbättras för att insatserna inom 
skogsbruket ska ge skillnad.274 

Andra åtgärder som har betydelse för kulturmiljöns tillstånd i skogen 
är bland annat det nationella skogsprogrammet beslutat av regeringen i 
juni 2018. Programmet består av nio regeringsuppdrag i vilket bland annat 
ingår att Sveriges Lantbruksuniversitet ska ta fram och kommunicera 
tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog.275 Regeringsuppdraget 
redovisades i februari 2020 och har genomförts i samverkan med andra 
myndigheter, bland annat Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, 
Naturvårdsverket, Sametinget och Statistiska centralbyrån.276 

Den nationella strategin för skydd av skog är också relevant för 
utvecklingen av kulturmiljöns tillstånd. Strategin omfattar formellt skydd 
som naturreservat, biotopskyddsområde och naturvårdsavtal. Skydd av 
värdefulla skogsområden ska enligt strategin sammanvägas med ”andra 
miljökvalitetsmål, friluftslivets, kulturmiljövårdens, rennäringens och 
andra samhällsintressen.”277 

5.1.2 Uppföljningen av kulturmiljön 

Uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Levade skogar består av totalt 
fem kärnindikatorer.278 Tillståndet hos kulturmiljöer i skogen följs främst 
upp genom kärnindikatorn Miljöhänsyn i skogsbruk som mäter tillstån-
det hos forn- och kulturlämningar. Utöver denna återfnns även kultur-
miljöaspekter i kärnindikatorerna Strukturer i skogen och Gammal skog. 
Indikatorn Gammal skog (skog äldre än 120 år) kan till viss del säga något 
om bevarandet av skogar som visar spår från äldre bruk. Likaså är före-
komsten av grova träd och äldre lövrik skog ofta ett resultat av mänskligt 

274 Skogsstyrelsen. 2019. Målbilder för god miljöhänsyn. https://www.skogsstyrelsen.se/mer-
om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/ (2019-07-18); Skogforsk. 2016-06-21. Bättre 
hänsyn till kulturmiljö med gemensamma riktlinjer. https://www.skogforsk.se/kunskap/kun-
skapsbanken/2016/battre-hansyn-till-kulturmiljon-med-nya-riktlinjer/ (2020-01-07). 

275 Mångbruk beskrivs i regeringsuppdraget som: ”Utöver produktion av skoglig råvara 
handlar mångbruk även om bevarande av den biologiska mångfalden, kulturmiljövärden, 
estetiska värden, renskötsel, jakt, bär- och svampplockning samt fäbodbruk och frilufts-
liv m.m. Skogens ekonomiska, biologiska, sociala och kulturella värden utgör basen för att 
utveckla mångbruk av skog. Med mångbruk menas att skogen används för olika kommer-
siella och icke-kommersiella syften, både avseende varor och tjänster.” 

276 Regeringskansliet. 2018-06-17. Uppdrag att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, 
ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog. https://www. 
regeringen.se/regeringsuppdrag/2018/07/uppdrag-ta-fram-och-kommunicera-tvarveten-
skaplig-kunskap-om-mangbruk-av-skog/ (2020-01-22). 

277 Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen. 2017. Nationell strategi för formellt skydd av skog. 
Bromma. s. 12. 

278 Dessa är: Miljöhänsyn i skogsbruk, Strukturer i skogen, Gammal skog, Häckande fåglar i 
skogen och Skog undantagen skogsbruk (saknas data för indikatorn januari 2020). 
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Figur 6. Andel skadade och grovt skadade forn- och kulturlämningar fördelat över 
landet 2012–2018. Källa: Skogsstyrelsen 2019, Hänsynsuppföljning kulturmiljö. 
http://pxweb.skogsstyrelsen.se/pxweb/sv/Skogsstyrelsens%20statistikdatabas/ 
?rxid=03eb67a3-87d7-486d-acce-92fc8082735d. 

brukande av naturen. Dessa kulturmiljöperspektiv är dock förhållande-
vis osynliga hos den nuvarande miljömålsuppföljningen. 

Miljöhänsyn i skogsbruket har svagt förbättrats 
Kärnindikatorn Miljöhänsyn i skogsbruk följer upp tillståndet på forn- och 
kulturlämningar i skogen. I denna uppföljning ingår även Skogsstyrel-
sens hänsynsuppföljning av kulturmiljön (HK). Hänsynsuppföljningen 
innebär att runt 500 avverkningar, med kända och registrerade kultur-
lämningar, följs upp vart tredje år efter avverkning.279 Ungefär 1 000 
enskilda lämningar ingår i uppföljningen, varav omkring 30 procent är 
registrerade fornlämningar. Inom hänsynsuppföljningen bedöms ned-
risning, rotvältor, körskador, markberedningsskador och plantering.280 

I fgur 6 presenteras uppföljningen av antalet fornlämningar som 
skadats eller grovt skadats i samband med skogsbruk. Statistiken visar 
att var åttonde kulturlämning har en skada eller grov skada, vilket är 
en minskning sedan tidigare år. 2018 hade 13 procent av de inventerade 
forn- och kulturlämningarna utsatts för stor negativ påverkan i samband 
med föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsarbete, och 
2017 var motsvarande sifra 20 procent.281 Den vanligaste orsaken till 
påverkan på forn- och kulturlämningar är markberedningen som också 
ger de svåraste skadorna. Ofta är det fornlämningar som inte är synliga 

279 De aktuella områdena inventeras tre år efter avverkning vilket innebär att den senaste 
hänsynsuppföljningen, som publicerades i mars 2019, genomfördes 2018 och avsåg områden 
som avverkades 2015. Indikatorn för kulturmiljöhänsyn är alltså i första hand ett långsik-
tigt mått som kan fånga upp mer övergripande tendenser. En anledning till den förhål-
landevis långa eftersläpningen är att uppföljningen behöver ske efter markberedning då 
majoriteten av skadorna sker. 

280 Plantering bedöms inte utifrån skada utan registreras bara som ja eller nej. 
281 Sveriges miljömål. 2019. Miljöhänsyn i skogsbruk. http://www.sverigesmiljomal.se/miljo-

malen/levande-skogar/miljohansyn-i-skogsbruk/ (2019-07-17). 
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ovan mark som skadas. Flest skadeanmärkningar har Norra Norrland 
och Södra Norrland som även är regioner som präglas av ett intensivt 
skogsbruk.282 

Skogsstyrelsen och Skogforsk uppger att de åtgärder som genomförts 
för ökad miljöhänsyn upplevs ha bidragit till en mer skonsam körning i 
samband med skogsavverkning. Gemensamma riktlinjer och målbilder tros 
ha bidragit till den positiva utvecklingen.283 Likaså bedöms genomförda 
utbildningar riktade till skogsbruket ha påverkat utvecklingen.284 Fortsatta 
insatser bedöms dock som nödvändiga i miljömålsuppföljningen.285 I den 
regionala uppföljningen från 2018 framhålls att samverkan med skogssektorn 
tillsammans med rådgivning och utbildning till berörda aktörer är en 
viktig åtgärd för att minska skador på fornlämningar och kulturmiljöer. 
Införandet av digital teknik förväntas även förbättra miljöhänsynen i 
samband med markberedning och andra skogsbruksåtgärder.286 Likaså 
bedöms förekomsten av tydligt placerade kulturstubbar bidra till en 
markant minskad skadenivå.287 

Gammal skog börjar återhämta sig 
Kärnindikatorn Gammal skog följer skog på skogsmark med en genom-
snittlig trädålder högre än 140 år i norra Sverige288 samt högre än 120 år 
i södra Sverige. Under förra sekelskiftet minskade andelen gammal skog 
kraftig och omfattade under tidigt 1990-tal en miljon hektar. År 2014 
fanns ca 1,8 miljoner hektar gammal skog. Att gammal naturskog för-
svunnit i stor omfattning är ett resultat av omfattande skogsbete, skogs-
bruk och svedjebruk under tidigt 1900-tal. Kärnindikatorn Gammal skog 
omfattar således uppföljning av både gamla naturskogar och kulturpräg-
lade skogar som bär spår av äldre tiders skogsbruk, skogsbete och sved-
jebruk. I dag är avverkning av skog det största hotet mot gammal skog. 
Att skogen sakta har börjat återhämta sig är bland annat tack vare många 
skogsägares frivilliga avsättningar.289 

282 Skogsstyrelsen. 2020. Hänsynsuppföljning Kulturmiljö – Resultat 2019. Jönköping. 
283 Skogforsk. 2016-06-21. Bättre hänsyn till kulturmiljö med gemensamma riktlinjer. 

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2016/battre-hansyn-till-kulturmil-
jon-med-nya-riktlinjer/ (2020-01-07); Skogsstyrelsen. 2019. Målbilder för god miljöhänsyn. 
https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/ (2019-07-18). 

284 Lundh, G. 2019. Kulturmiljövård – en självklar del i skogslandskapet. Skogsstyrelsen. 
Rapport 2019/20. Jönköping. s. 14. 

285 Skogsstyrelsen. 2019. Fördjupad utvärdering av Levande skogar 2019. Rapport 2019/2. 
Jönköping. s. 10. 

286 Länsstyrelsen. 2018. Levande skogar. s. 6–8,11, 42, 55. 
287 Länsstyrelsen. 2018. Levande skogar s. 28, 47. 
288 Norrlands och Dalarnas, Värmlands och Örebros län. 
289 Sveriges miljömål. 2019. Gammal skog. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 

levande-skogar/gammal-skog/ (2020-02-04). 
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I skogarna mellan Nikkaloukta och Kiruna fnns spår av barktäkt i tallarna. Det är utsnitt i 
barken från en tid då man avverkade tallens innerbark i syfte att använda det som kost-
tillskott eller nödföda. Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ. 

Strukturer i skogen saknar ett kulturmiljöperspektiv 
Kärnindikatorn Strukturer i skogen mäter bland annat förekomst av död 
ved, grova träd290 och äldre lövrik skog.291 I uppföljningen syns en svag 
positiv utveckling hos antalet grova träd och död ved. Utvecklingen hos 
äldre lövrik skog har varit förhållandevis oförändrad sedan 2005. Före-
komsten av grova träd kan i många fall vara spår av en tidigare lång 
kontinuitet av hävd som bidragit till en ökad grad av solexponering och 
därmed skapat förutsättningar för grova stammar.292 För kärnindikatorn 
är detta kulturmiljöperspektiv dock inte synliggjort i miljömålsuppfölj-
ningen. De vanligaste sorters ädellövskogar är ek- och bokskogar som 
förr i tiden planterades på grund av dess produktionsvärde – men som i 
dag bedöms ha höga natur- och rekreationsvärden.293 

290 Med grova träd avses för tall, gran och ädellövträd som är 45 cm eller mer i diameter. 
För övriga lövträd gäller minst 35 cm i diameter. 

291 Med äldre lövrik skog avses skog som i medeltal är äldre än 80 år i boreal region (Norrland 
och Dalarnas, Värmlands, och Örebro län) och äldre än 60 år i boreonemoral och nemoral 
region (resten av landet) samt där minst 3/10 av grundytan utgörs av lövträd. 

292 Axelsson Linkowski, W. 2010. Utmarksbete, främst skogsbete, och dess efekter på biologisk 
mång fald. CBM:s skriftserie 40. Naptek, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala. s. 19. 

293 Brunet, J., Löf, M., Andréasson, A. & de Jong, J. 2010. Bruka och bevara ädellövskogen – 
en guide för målklassning och skötsel för kombinerade mål. CBM:s skriftserie 41. Centrum för 
biologisk mångfald, Uppsala. 
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Kompletterande uppföljning av biologiska värden i skogen 
I dagsläget saknas en uppföljning av skogens biologiska kulturarv. Ett 
fåtal projekt inom området har genomförts för att följa utvecklingen, 
exempelvis projektet Syrener i ruiner.294 I den regionala uppföljningen 
påpekar dock Länsstyrelsen i Kalmar län att: ”Mycket av det biologiska 
kulturarvet i skogen, exempelvis hamlade träd, gamla vårdträd, kultur-
växter, träd med spår av äldre kultur och ristningar med mera skyddas 
av skogsvårdslagens hänsynsparagrafer. Ett problem är att kunskapen 
om det biologiska kulturarvet är bristfällig inom skogssektorn samtidigt 
som det är starkt hotat av dagens trakthyggesbruk.”295 

I Skogsstyrelsens rapport Indikatorer för miljökvalitetsmålet Levande 
skogar framhålls att kunskapen om det biologiska kulturarvet är låg 
och saknar uppföljning. Skogsstyrelsen beslutade 2019 om två nya 
uppföljningsmått.296 Uppföljningen av Natur- och kulturmiljövårdande 
skötsel följer upp statliga insatser för naturvårdande skötsel i formellt 
skyddade områden. Uppföljningen av Ekonomiska stöd till natur- och 
kulturmiljövårdande insatser omfattas av ersättningarna Stöd till natur-
och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (NOKÅS), Lokala naturvårds-
satsningen (LONA) och stöd inom landsbygdsprogrammet.297 Dessa 
kommer ingå som underlag i miljömålsuppföljningen och redovisas i 
myndigheters årsredovisningar298 respektive Skogsstyrelsens statistiska 
meddelande om biotopskydd och naturvårdande insatser.299 I vilken 
omfattning dessa indikatorer kommer att beröra kulturmiljön är dock 
oklart. Den kritik som lyfts fram är att de ekonomiska stöden endast går 
att använda för kulturmiljöer om det samtidigt fnns höga naturvärden. 
En sammanställning genomförd av Skogsstyrelsen visar att biologisk 
mångfald dominerar fördelningen inom NOKÅS och att stöd till 
kulturmiljöer och biologiskt kulturarv endast utgör en liten del.300 

294 Lundh, G. 2019. Kulturmiljövård – en självklar del i skogslandskapet. Skogsstyrelsen. 
Rapport 2019/20. Jönköping. s. 25. 

295 Länsstyrelsen. 2018. Levande skogar. s. 28. 
296 Andersson, C., Andersson, E. & Eriksson, A. 2019. Indikatorer för miljökvalitetsmålet 

Levande skogar. Skogsstyrelsen. Rapport 2019/1. Jönköping. s. 7–8. 
297 Andersson, C., Andersson, E. & Eriksson, A. 2019. Indikatorer för miljökvalitetsmålet 

Levande skogar. Skogsstyrelsen. Rapport 2019/1. Jönköping. s. 76. 
298 Gäller Ekonomiska stöd till natur- och kulturmiljövårdande insatser. 
299 Gäller Natur- och kulturmiljövårdande skötsel. 
300 Lundh, G. 2019. Kulturmiljövård – en självklar del i skogslandskapet. Skogsstyrelsen. Rap-

port 2019/20. Jönköping. s. 20–21. 
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Sammanfattande iakttagelser Levande skogar 
Ett mekaniserat skogsbruk och minskat skogsbete har föränd-
rat skogarnas utseende. Många skogsområden består i dag av 
täta, högproduktiva skogar och gränsdragningen mellan skogs-
och jordbruk har blivit mer markant. Viktiga strukturer i form av 
glesa och variationsrika ädellövskogar har minskat i omfattning. 
Forn- och kulturlämningar skadas inom det moderna skogsbru-
ket vid avverkning, markberedning och planering. Oklarheter i 
roller och ansvar, bristfälliga dataunderlag, varierande arbetssätt 
och bristande kompetens har lyfts fram som orsaker till att läm-
ningarna skadas. Gemensamma målbilder, program och strate-
gier har tagits fram inom skogssektorn för att bidra till en ökad 
kulturmiljöhänsyn. 

Fokus i uppföljningen varit på skador på forn- och kulturläm-
ningar via kärnindikatorn Miljöhänsyn i skogsbruket. Utvecklingen 
är svagt positiv med färre fornlämningar som skadas grovt, men 
arbete återstår. Kärnindikatorerna Gammal skog och Strukturer i 
skogen skulle kunna omfattas av ett kulturmiljöperspektiv men 
detta återspeglas inte i uppföljningen. I dagsläget saknas en 
kärnindikator för det biologiska kulturarvet i skogen. Detta kom-
mer delvis att följas upp via uppföljning av naturvårdande sköt-
sel och stöd till natur- och kulturmiljövårdande insatser. Det är 
oklart huruvida denna uppföljning kommer kunna bidra med 
kunskap om det biologiska kulturarvets tillstånd. 

5.2 Myllrande våtmarker 

Riksdagens defnition: ”Våtmarkernas ekologiska och vatten 
hushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden.” 

Preciseringen för Bevarade natur- och kulturvärden: 
”Våtmarkernas natur  och kulturvärden i ett landskapsperspektiv 
är bevarade och förutsättningarna fnns för fortsatt bevarande 
och utveckling av värdena.” 

Våtmarker har genom tiderna spelat en viktig roll för samhällens loka-
lisering och har därmed varit centrala för landets utveckling och männ-
iskors försörjning. I många våtmarker fnns på grund av den syrefattiga 
miljön ett fertal arkeologiska lämningar i form av bosättningar, jakt- 
och fskeanläggningar, skeppsmaterial, vagnar och jordbruksredskap. I 
våtmarkerna har människor sedan förhistorisk tid lagt lin, hampa och 
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Många våtmarker påverkas av olika former av dräneringar som sker inom skogs- och 
jordbruk. Bilden visar en strandäng vid Långdunker i Södermanland. 
Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ. 

lind i blöt för att kunna bearbeta dess fbrer till rep och textilier. Våtmar-
ker har inte minst varit viktiga för jordbruket då de gav naturligt göds-
lade och dränerade jordar, och var viktiga för slåtter och bete. De har 
även varit platser för ritualer och som oferplatser. Lämningar i, och i 
anslutning till, våtmarker visar kort sagt på en variation av verksamhe-
ter från olika tider och har därför ofta höga kulturhistoriska värden.301 

5.2.1 Faktorer som påverkar kulturmiljön 

När jordbruket under 1900-talet gradvis rationaliserades upphörde häv-
den av våtmarkerna. En färdedel av landets våtmarker fnns inte längre 
bevarade till följd av utdikningar inom jord- och skogsbruk.302 Nästan 
alla våtmarkstyper har påverkats av någon form av dräneringsåtgärd, som 
exempelvis markavvattning, vattenavledning, dikning, kanalisering och 
bortledning av vatten. Dräneringar har inneburit stora förändringar i det 
gamla kulturlandskapet och medfört att de naturliga våtmarkerna har 
försvunnit och torkat igen. Det har haft en negativ påverkan på bevaran-
deförhållanden för arkeologiskt material. Under 1900-talet är det speci-
ellt förekomsten av hävdade våtmarker som minskat. I samma takt som 
hävden förändrades har även förutsättningarna för att förvalta våtmar-
kernas kulturmiljöer stannat av eller minskat – vilket lett till att de för-
fallit och försvunnit. Detta har även resulterat i att hävdberoende fora 
och fauna försvunnit från många våtmarker.303 

301 Riksantikvarieämbetet. 2002. Våtmarkernas kulturarv. Stockholm. s. 4–8, 11. 
302 Naturvårdsverket. 2019. Myllrande våtmarker. Underlag till den fördjupade utvärderingen 

av miljömålen 2019. Rapport 6873. Bromma. s. 11. 
303 Länsstyrelsen i Örebro län. 2008. Planeringsunderlag för lokalisering av våtmarker i 

odlingslandskapet - anläggning och restaurering i Örebro län. 2008:22. Örebro. s. 15–16. 
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Anläggning av nya våtmarker kan skada kulturmiljön 
Arbetet med att anlägga nya våtmarker och därmed förbättra miljön kan 
stå i konfikt med bevarandet av landskapets kulturmiljöer. Nya våtmar-
ker anläggs ofta i det befntliga odlingslandskapet och kräver därför att 
hänsyn tas till kulturmiljön och kulturhistoriska värden.304 I en rapport 
från Länsstyrelsen i Västra Götalands län påpekas att: ”Felplacerade 
våtmarker kan innebära att rumsliga samband och strukturer utplånas”. 
Nyanlagda våtmarker kan alltså om de anläggs fel skada bland annat 
fornlämningar och byggnader.305 

Medvetenheten om våtmarkernas betydelse för grundvattentillgången 
har samtidigt ökat under senare tid. Till exempel har regeringen satt 
igång en särskild våtmarkssatsning som omfattar 200 miljoner kronor 
under åren 2018–2021. Inom satsningen kan restaurerings- eller 
anläggningsprojekt av våtmarker få stöd i syfte att stärka landskapets egen 
förmåga att hålla kvar och balansera vattenföden.306 Den upptrappade 
anläggnings- och restaureringstakten kan därför innebära ökade behov 
av hänsyn till kulturmiljöer i anslutning till våtmarker. 

Ett bristande kunskapsläge försvårar hänsyn till kulturmiljövärden 
En bristande kunskap och uppföljning av den historiska markanvänd-
ningen av våtmarker försvårar restaureringsarbetet i samband med 
nyanläggning och restaurering av våtmarker. Både i den regionala och 
nationella uppföljningen framhålls bristande inventeringsunderlag som 
ett hinder för att dels följa tillståndet, dels skydda och sköta om kultur-
miljöer.307 Om skyddsvärda kulturmiljöer inte är kända är det svårt att 
upprätta skydds- och skötselplaner. Tidigare satsningar på våtmarksin-
venteringar har i liten utsträckning fokuserat på våtmarkernas kultur-
miljöer. I början av 1980-talet inleddes en storskalig inventering av våt-
marker – Våtmarksinventeringen (VMI) – som när den avslutades 25 år 
senare omfattade en granskning av 35 000 objekt. VMI hade inget upp-
drag att kartlägga värdefulla kulturmiljöer. Någon systematisk kultur-
miljöinventering gjordes därför inte, vilket ledde till att inventerarna i 
länen inte har använt samma nyckelord för olika kulturmiljöbegrepp. 
Det är därför svårt att utifrån denna inventering genomföra en nationell 
sammanställning av kulturmiljöer i våtmarker.308 

304 Riksantikvarieämbetet. 2007. Anlagda våtmarker. Metod för utvärdering av indikator. 
Rapport 2007:16. Stockholm. s. 12. 

305 Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 2008. Den kulturella våtmarken. Rapport 2008:51. 
Malmö. s. 14. 

306 Naturvårdsverket. 2020-02-03. LONA – bidrag för våtmarksprojekt. https://www. 
naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Gor-en-vatmarkssatsning/ (2019-06-20). 

307 Naturvårdsverket. Intervju, 2018-10-22; Naturvårdsverket. 2019. Myllrande våtmarker. 
Underlag till den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019. Rapport 6873. Bromma. s. 37; 
Länsstyrelsen. 2018. Myllrande våtmarker. s. 2, 6–7, 10–12, 19, 47. 

308 Naturvårdsverket. 2009. Våtmarksinventeringen – resultat från 25 års inventeringar. Nationell 
slutrapport för våtmarksinventeringen (VMI) i Sverige. Rapport 5925. Bromma. s. 78. 
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Omfattande 

torvbrytning är ett hot 

En verksamhet som kan 
skada fornlämningar 
och arkeologiska före-
mål i anslutning till 
våtmarker är maskinell 
torvbrytning. När torv 
bryts förstörs den 
befntliga myren helt 
och hållet och även 
omgivande mark kan 
påverkas. 

Ur ett internationellt 
perspektiv är Sverige ett 
av de länder i världen 
som bryter mest torv. 
Utifrån befntlig statistik 
ligger landets torvbryt-
ning på en relativt jämn 
nivå och ser inte ut att 
avta. 

Källa: Naturvårdsverket. 
2019. Myllrande våtmarker. 
Underlag till den fördjupade 
utvärderingen 2019. s. 51–52, 
63. Sveriges miljömål: Torv-
utvinningens omfattning. 

Skyddsområden för våtmarker fokuserar på naturvärden 
Allt fer våtmarker omfattas av olika skydd i syfte att bevara dess natur-
värden och kan även omfatta delar av det biologiska kulturarvet. Av den 
skyddade landarealen består 16 procent av våtmarker, varav cirka hälften 
ingår i Myrskyddsplanen.309 Myrskyddsplanen togs fram 1994 av Natur-
vårdsverket tillsammans med länsstyrelserna. Planen består av ett urval 
av myrar som bedöms ha ett behov av ett långsiktigt skydd. Totalt ingår 
ungefär 326 000 hektar våtmark i planen och det motsvarar fyra procent 
av landets våtmarksareal.310 Sverige har likaså 664 154 hektar skyddade 
Ramsarområden. Urvalet baseras på Ramsarkonventionens defnition av 
våtmarker som omfattar myrar, sumpskog, strandängar, annan fuktig 
mark och grunda havsområden, sjöar och vattendrag. Dessa våtmarker 
ingår helt eller delvis i EU:s nätverk Natura 2000-områden och är ofta 
skyddade riksintressen för naturvården, naturreservat eller national-
parker.311 I vilken utsträckning dessa skydd bidrar till att skydda kultur-
miljövärden i våtmarker är dock oklart. 

5.2.2 Uppföljningen av kulturmiljön 

I Naturvårdsverkets underlag till fördjupad utvärdering 2019 konstateras 
att kulturmiljöer förfaller och försvinner. Prognosen är fortsatt negativ för 
våtmarkernas kulturmiljöer. Naturvårdsverket bedömer att miljökvalitets-
målets precisering Bevarade natur- och kulturvärden inte kommer nås till 
2020 med befntliga och beslutade styrmedel och åtgärder. Insatserna för 
skötsel av dessa kulturmiljöer, samt resurserna för genomförande är otill-
räckliga. Inventeringar av våtmarker efterfrågas för att kunna identifera 
var de kulturhistoriska värdena fnns samt behov av insatser.312 

Det saknas en nationell bild av kulturmiljöns tillstånd 
I dagsläget är det ingen av de fyra kärnindikatorerna313 som direkt följer 
tillståndet för våtmarkernas kulturmiljöer. Dessa kärnindikatorer är uti-
från ett kulturmiljöperspektiv svårtolkade då de mäter olika former av 
åtgärder som både kan innebära positiva och negativa efekter för kultur-
miljöns tillstånd. Kärnindikatorn Torvutvinningens omfattning skulle 
kunna säga något om det exploateringstryck som torvbrytning utsätter 
våtmarkers kulturmiljöer för, men detta är inget som följs inom kärnin-
dikatorn i dag. Samma problematik gäller för kärnindikatorn Hydrolo-

309 Naturvårdsverket. 2019. Myllrande våtmarker. Underlag till den fördjupade utvärderingen 
2019. Rapport 6873. Bromma. s. 24. 

310 Naturvårdsverket. 2019-10-18. Myrskyddsplan för Sverige – introduktion. 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Myr-
skyddsplan-for-Sverige/ (2020-02-25). 

311 Naturvårdsverket. 2019. Myllrande våtmarker. Underlag till den fördjupade utvärderingen 
2019. Rapport 6873. Bromma. s. 25. 

312 Naturvårdsverket. 2019. Myllrande våtmarker. Underlag till den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen 2019. Rapport 6873. Bromma. s. 68–69, 75. 

313 Dessa är: Anlagda eller hydrologiskt restaurerade våtmarker, Genomförande av myr-
skyddsplanen, Hydrologisk restaurering av torvmarker och Torvutvinningens omfattning. 
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gisk restaurering av torvmarker. Uppföljningen omfattar inte några kvali-
tativa aspekter utan mäter antal hektar som restaurerats. Vid restaurering 
av torvmarker kan exempelvis hänsyn till landskapets historiska brukande 
och platsens kulturmiljöer behöva tas när äldre utdikningsanläggningar 
rivs. Detta är dock inget som går att utläsa utifrån befntlig uppföljning. 

Det saknas en nationell helhetsbild av kulturmiljöernas tillstånd i våt-
marker. Bedömningen om preciseringens Bevarade natur- och kulturvär-
den kommer att uppnås utifrån ett kulturmiljöperspektiv utgår till stor 
del från länsstyrelsernas regionala uppföljning.314 Enligt den regionala 
uppföljningen från 2018 bedöms tillståndet hos kulturmiljöer i många 
våtmarker som kritiskt. Länsstyrelsen i Dalarnas län konstaterar att 
många myrar växer igen, vilket tros vara ett resultat av tidigare dik-
ningar, ett ökat kvävenedfall, upphörd våtmarksslåtter och föränd-
ringar i klimatet.315 I uppföljningen konstateras att bete och slåtter av 
mader, fuktängar, rikkärr och myrar behöver återtas i många län för att 
natur- och kulturmiljövärden ska bevaras i hävdgynnade våtmarker.316 

I Skåne län framhålls ökad kunskap och samordning av hantering av 
äldre bevattningssystem såsom ängavattningar, som prioriterat.317 Andra 
typer av lämningar såsom spår av lador, hässjor, trädristningar eller spår 
av myrmalmuttag är i många fall inte inventerat och kunskapen om till-
ståndet hos dessa miljöer är bristfälliga.318 

Anlagda och hydrologisk restaurerade våtmarker saknar 
kulturmiljöperspektiv 
Kärnindikatorn Anlagda eller hydrologiskt restaurerade våtmarker visar 
omfattningen av att anlägga och restaurera våtmarker. År 2015 noterades 
den största omfattningen (1 141 hektar) av anlagda eller hydrologiskt restau-
rerade våtmarker under 2000-talet.319 Den senaste treårsperioden har anläg-
gandet sjunkit och 2018 anlades 458 hektar våtmarker, främst i odlingsland-
skapet. Utvecklingen bedöms vara för låg i förhållande till behoven.320 I 
en tidigare bedömning påpekar Riksantikvarieämbetet att indikatorn (tidi-
gare kallad Anlagda våtmarker) inte tar hänsyn till bevarandet av kultur-
miljöer och därför behöver kompletteras med återkommande utvärderingar 
av hur våtmarksanläggningarna påverkar kulturmiljön.321 

314 Naturvårdsverket. Intervju, 2018-10-22. 
315 Länsstyrelsen. 2018. Myllrande våtmarker. RÅU 2018. s. 6–7. 
316 Länsstyrelsen. 2018. Myllrande våtmarker. RÅU 2018. s. 10–12, 24, 31. 
317 Länsstyrelsen. 2018. Myllrande våtmarker. RÅU 2018. s. 34. 
318 Länsstyrelsen. 2018. Myllrande våtmarker. RÅU 2018. s. 6–7, 10–12, 19, 47. 
319 Sveriges miljömål. 2019. Anlagda eller restaurerade våtmarker. http://www.sverigesmiljomal. 

se/miljomalen/myllrande-vatmarker/anlagda-eller-restaurerade-vatmarker/ (2019-10-17). 
320 Största delen av dessa är anlagda med medel från EU:s Landsbygdsprogram. Men även 

medel från EU:s LIFE-fonder ingår, liksom för skötsel i skyddade områden samt till viss 
del även våtmarksåtgärder i lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), och för Särskilda åtgärd-
sprojekt (SÅP). Källa: Sveriges miljömål. 2019. Anlagda eller restaurerade våtmarker. 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/anlagda-eller-restaure-
rade-vatmarker/ (2019-10-17). 

321 Riksantikvarieämbetet. 2007. Anlagda våtmarker. Metod för utvärdering av indikator. 
Rapport 2007:16. Stockholm. s. 9. 
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Myrskyddsplanens genomförande kräver fortsatt utredning 
Kärnindikatorn Myrskyddsplanens genomförande följer antal hektar 
skyddsvärd våtmark som ännu inte skyddas via den nationella myr-
skyddsplanen. Naturvårdsverket framhåller att åtgärder för att för-
bättra kunskapen om kulturhistoriska värden för våtmarksobjekt fram-
hålls som angeläget för att säkerställa myrskyddsplanens genomförande. 
Kärnindikatorn kan därför vara relevant ur ett kulturmiljöperspektiv. 
Dock mäter kärnindikatorn inte i vilken utsträckning kulturmiljöer har 
tagits i beaktande. År 2007 uppskattades 61 procent av de drygt 380 våt-
marksområdena som återstår att skydda innehålla beskrivningar av kul-
turhistoriska värden. Beskrivningarna togs fram av länsstyrelserna med 
stöd av data ur Kulturmiljöregistret (före detta FMIS).322 

Sammanfattande iakttagelser Myllrande våtmarker 

Kulturmiljöer och arkeologiska lämningar i våtmarker påverkas 
negativt av en minskad hävd, anläggning av nya våtmarker, torv-
brytning, försurning och övergödning. Vid restaurering eller 
anläggning av våtmarker kan det uppstå målkonfikter mellan 
kulturmiljövärden och ekologiska värden. Ett bristande kun-
skapsläge har försvårat möjligheterna att ta hänsyn till kulturmil-
jöer i våtmarker. Våtmarkernas viktiga funktioner för rent vatten 
samt växt- och djurliv har bidragit till att allt fer våtmarker omfat-
tas av olika former av skydd vad gäller dess naturvärden. Dessa 
kan även omfatta skydd för arter som rör det biologiska kultur-
arvet, men i vilken omfattning är oklart i dagsläget. 

För miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker saknas det kärn-
indikatorer som följer upp tillståndet och förändringen hos kul-
turmiljön. Utifrån dagens uppföljning är det inte möjligt att få en 
nationell bild av kulturmiljöns tillstånd utan kräver fortsatt utred-
ning. Utvecklingen antas dock vara negativ för kulturmiljöer i 
våtmarker. Åtgärder för att förbättra kunskapen om kulturhisto-
riska värden för våtmarksobjekt framhålls i uppföljningen som 
angeläget för att säkerställa myrskyddplanens genomförande. 

322 Naturvårdsverket. 2007. Myrskyddsplan för Sverige. Huvudrapport över revidering 2006. 
Rapport 5667. Bromma. s. 21, 35–36. 
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Världsarvet Laponia är Europas största sammanhängande naturlandskap och visar även 
på fera tusen år gamla spår efter mänsklig verksamhet. Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ. 

5.3 Storslagen fällmiljö 

Riksdagens defnition: ”Fjällen ska ha en hög grad av ursprung 
lighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur  och kulturvärden. Verksamheter i fällen ska bedrivas med 
hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar.” 

Preciseringen för Bevarade natur- och kulturmiljövärden: 
”Fjällmiljöer med höga natur  och kulturmiljövärden är bevarade 
och förutsättningar fnns för fortsatt bevarande och utveckling 
av värdena.” 

Människor har levt i fällen i tusentals år. Renskötsel har format det vid-
sträckta landskapet med bland annat betesmarker, visten, vallar, kåtor 
och härdar. Vidare har gruvbrytning, skogsbruk, och fångstkultur läm-
nat avtryck, samtidigt som fälljordbruken har satt sina spår i de södra 
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delarna av fällen.323 Från 1800-talet och framåt har fällturisterna adde-
rat sitt historiska lager till samers, forskares, jägares och skogsarbetares 
väv som tillsammans bildar ett system av kulturmiljöer.324 

5.3.1 Faktorer som påverkar kulturmiljön 

Fjällen med sin särpräglade natur är känslig för förändringar. Något som 
i miljömålsuppföljningen pekas ut som viktig förutsättning för beva-
randet av fällandskapet är att målsättningarna om minskade utsläpp av 
växthusgaser i Parisavtalet uppfylls. Klimatet bedöms vara det största 
hotet mot bevarandet av kalfällen och fällens unika natur.325 

Försämrade förutsättningar för bete hotar kulturlandskapet 
Ett förändrat klimat, tillsammans med ett minskat bete, bidrar till en 
ökad igenväxning vilket hotar viktiga ekosystem.326 Många av fällens 
fysiska uttryck håller på att försvinna och försämrade möjligheter att 
bedriva jordbruk och renskötsel i fällområdet gör att samiska visten, 
renvallar, mark kring fäbodar, ängs-, betes- och våtslåttermarker för-
svinner eller växer igen.327 Bland annat försvåras tamrenarnas förfytt-
ning mellan vinter- och sommarbetesmarker av att vägar, stängsel och 
annan exploatering skapar barriärer i landskapet.328 Igenväxning är ett 
problem för kulturlämningar i fällen, men påverkar även fällens kultur-
landskap med sina öppna, storslagna vyer. 

Exploateringstrycket hotar fällens kulturmiljöer 
Exploateringstrycket i fällen har försvårat för att bevara fällens kultur-
miljöer. Det är framför allt mineralutvinning, skogsbruk, terrängtrafk, 
transportinfrastruktur, samt vind- och vattenkraft som har en negativ 
påverkan på kulturmiljön.329 Mineralutvinning kan ske inom ett natur-
reservat, om det inte anses strida mot reservatets syfte. Innehåller inte 
reservatbeslutet och skötselplaner beskrivningar av områdets kulturmil-

323 Riksantikvarieämbetet. 2008. Utvärdering av indikatorn ”Skyddade fällmiljöer”. En fallstudie 
om hur kulturvärden skyddas och vårdas i tolv fällområden. Stockholm. s. 6. 

324 Naturvårdsverket. 2014-06-05. Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fäll-
miljö. Redovisning av ett regeringsuppdrag NV-04173-13. s. 34. 

325 Naturvårdsverket. Intervju, 2018-10-22; Naturvårdsverket. 2014-06-05. Förslag till en 
strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fällmiljö. Redovisning av ett regeringsuppdrag 
NV-04173-13. s. 124. 

326 Naturvårdsverket. Intervju, 2018-10-22; Naturvårdsverket. 2014-06-05. Förslag till en 
strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fällmiljö. Redovisning av ett regeringsuppdrag 
NV-04173-13. s. 124. 

327  Naturvårdsverket. Intervju, 2018-10-22; Naturvårdsverket. 2014-06-05. Förslag till en 
strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fällmiljö. Redovisning av ett regeringsuppdrag 
NV-04173-13. s. 124. 

328 Naturvårdsverket. 2019. Storslagen fällmiljö – Underlag till den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen 2019. Rapport 6872. Bromma. s. 11, 18. 

329 Naturvårdsverket. 2014-06-05. Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen 
fällmiljö. Redovisning av ett regeringsuppdrag NV-04173-13. s. 14. 
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jöer – vilket de ofta saknar – kan detta påverka tillståndsprövningen.330 

Ökad turism och friluftsliv kan likaså leda till slitage och skador kring 
turistanläggningar och vandringsleder.331 Utöver dessa påverkar även 
jakt, fske, testverksamheter för bilar och fyg, grus- och bergtäkter samt 
försvars- och rymdverksamheter.332 

I miljömålsuppföljningen bedöms exploateringstrycket ha lättat något 
de senaste åren på grund av minskat intresse för ny gruvbrytning och 
vindkraftparker i fällområden. Exploatering i obrutet fäll har sedan 
2010 varit i stort sett oförändrad och utvecklingen hos den högre exploa-
teringen har stått stilla. Inom övrigt fäll märks en rätt hög exploatering 
men som kan förklaras av att den använda fällavgränsningen inkluderar 
en bufertzon på fem kilometer, och innehåller därför en hel del skogs-
bilvägar.333 

Kunskapsläget om kulturmiljövärden i fällen är otillräckligt 
Något som försvårar för ett bevarande är att kunskapsläget är ofull-
ständigt när det gäller kulturmiljöer i fällen, i synnerhet vad gäller det 
samiska kulturarvet.334 Knappt en femtedel av fällområdet har inven-
terats de senaste 25 åren.335 I exempelvis Norrbottens län är endast 23 
procent av arealen ovan odlingsgränsen inventerad på forn- och kultur-
lämningar och i obrutet fäll är motsvarande sifra 18 procent.336 Fjäl-
lens biologiska kulturarv, byggnader och fornminnen behöver inventeras 
för att uppföljning av kulturmiljöns tillstånd ska vara möjlig.337 Läns-
styrelserna i Norrbottens, Jämtlands, Västerbottens och Västernorrlands 
län initierade 2018 ett treårigt projekt till bevarande av samiskt präglade 
kulturmiljöer. Satsningen syftar till att restaurera samiska kulturmiljöer 
och att ta fram och tillgängliggöra ny kunskap om samiskt präglade kul-
turmiljöer.338 

330 Riksantikvarieämbetet. 2008. Utvärdering av indikatorn ”Skyddade fällmiljöer”. 
En fallstudie om hur kulturvärden skyddas och vårdas i tolv fällområden. Stockholm. s. 33; 
Schlyter, P. & Österlin, C. 2016. Slutredovisning från projektet ”Stöd för lokalt förankrad 
natur- och kulturmiljövård” inom utlysningen ”Integrerad natur- och kulturmiljövård för levande 
fällvärld”. Stockholms universitet, Naturgeografska institutionen. Stockholm. s. 6. 

331 Naturvårdsverket. 2014-06-05. Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen 
fällmiljö. Redovisning av ett regeringsuppdrag NV-04173-13. s. 124. 

332 Naturvårdsverket. 2014-06-05. Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen 
fällmiljö. Redovisning av ett regeringsuppdrag NV-04173-13. s. 14. 

333 Med högre exploatering menas att ett område berörs av minst ett av följande GIS-objekt: 
tätorter och småorter, vindkraft, gruvor och täkter, fygplatser och fygfält, allmänna och 
enskilda vägar samt järnvägar. Övrig exploatering innebär att området berörs av minst ett 
av följande GIS-objekt: traktorvägar, campingplatser, idrottsbanor, golfbanor, motorbanor, 
skidliftar och anlagda skidområden, begravningsplatser, återvinningsanläggningar och 
enskilda byggnader. Källa: Naturvårdsverket. 2019. Storslagen fällmiljö – Underlag till den 
fördjupade utvärderingen av miljömålen 2019. Rapport 6872. Bromma. s. 8, 19–21. 

334 Schlyter, P. & Österlin, C. 2016. Förena natur och kultur? – Integrerad natur- och kultur-
miljövård i fällen. Naturvårdsverket. s. 2. 

335 Naturvårdsverket. 2019. Storslagen fällmiljö – Underlag till den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2019. Rapport 6872. Bromma. s. 124. 

336 Länsstyrelsen. 2018. Storslagen fällmiljö RÅU 2018. s. 1–16. 
337 Naturvårdsverket. Intervju, 2018-10-22. 
338 Länsstyrelsen. 2018. Storslagen fällmiljö RÅU 2018. s. 10–15. 
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Förfallen kåta vid sjön Bajep Sårvejávvres norra strand i Norrbotten. 
Foto: Rikard Sohlenius/RAÄ. 

Åtgärder för renskötsel och ny terränglagstiftning kan göra skillnad 
Åtgärder som i miljömålsuppföljningen bedöms ha bidragit till en posi-
tiv utveckling för fällens kulturmiljöer är prisstödet till renkött, stödet 
till förvaltning och utveckling av samebyarnas renbruksplaner, förvalt-
ningsmodellen för världsarvet Laponia samt handlingsplanerna för grön 
infrastruktur. Till problem som kvarstår hör bristande stödformer till 
fäll- och fällnära jordbruk, en bristfällig terrängkörningslagstiftning 
samt få resurser för inventering, skydd och skötsel av kulturmiljöer.339 

Under 2019 presenterades ett nytt förslag till lagstiftning för terräng-
körning. Utredningen föreslog åtgärder med syfte att minska fordonens 
negativa påverkan på miljön – däribland även kulturmiljön. Bland annat 
föreslås ökade möjligheter att kanalisera snöskoterkörning till leder, en 
ny skoterledsavgift, en efektivare tillsyn och en skärpt strafrättslig reg-
lering.340 

339 Naturvårdsverket. 2019. Storslagen fällmiljö – Underlag till den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2019. Rapport 6872. Bromma. s. 8. 

340 Statens ofentliga utredningar. 2019. Hållbar terrängkörning. Betänkande av Utredningen om 
hållbar terrängkörning. SOU 2019:67. Stockholm. s. 19–25. 
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Figur 7. Upprustning av fälleder samt återstående upprustningsbehov under 2015–2018. 
Källa: Naturvårdsverket 2019. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/storslagen-
fallmiljo/falleder/. 

5.3.2 Uppföljningen av kulturmiljön 

Förutsättningarna för bevarande av kulturmiljöer i fällmiljöer bedöms 
i miljömålsuppföljningen som negativ.341 Kunskapsbrist om fällvärldens 
kulturvärden försvårar dock möjligheterna till uppföljning.342 Ingen av 
de tre kärnindikatorerna343 följer särskilt tillståndet för fällens kultur-
miljöer. Dock kan kärnindikatorn Fjälleder fånga upp sociala värden 
kopplade till kulturmiljön. Kärnindikatorn Täckning av fällvegetation 
följer delvis upp utvecklingen till följd av ett förändrat klimat, men visar 
även på efekter av ett minskat bete. 

Fjälleder är en del av kulturarvet 
Kärnindikatorn Fjälleder tillkom 2018 med motiveringen att fälleder 
är viktiga för det rörliga friluftslivet, folkhälsan och fällsäkerheten.344 

Leder kan också vara ett verktyg för att styra besökare så att slitage på 
miljön begränsas. Lederna är dessutom i sig en kulturmiljö och kan där-
för till viss del följa tillståndet för kulturmiljön i fällen. I en nyligen 
publicerad rapport inom forskningsprogrammet Storslagna fäll beskrivs 
stigar och leder som ”komplexa erfarenhetskorridorer, där olika ambitio-

341 Naturvårdsverket. 2019. Storslagen fällmiljö – Underlag till den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2019. Rapport 6872. Bromma. s. 71. 

342 Naturvårdsverket. 2019. Storslagen fällmiljö – Underlag till den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2019. Rapport 6872. Bromma. s. 8, 55; Naturvårdsverket. 2014-06-05. Förslag till 
en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fällmiljö. Redovisning av ett regeringsupp-
drag NV-04173-13. s. 123. 

343 Dessa är: Fjälleder, Täckning av fällvegetation och Häckande fåglar i fällen. 
344 Sveriges miljömål. 2019. Fjälleder. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/storsla-

gen-fallmiljo/falleder/ (2019-10-03). 
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ner, idéer och spänningar kring landskapsbruk, traditioner, ekonomi och 
naturskydd kommit till uttryck”. Med det menar forskarna att ledernas 
historiska framväxt, användning och utveckling bör ses som en del av 
landskapets kulturarv.345 

I fgur 7 redovisas resultaten för kärnindikatorn Fjälleder som mäter 
antalet fälleder som restaurerats. Denna kärnindikator skulle kunna ge 
en bild av i vilken utsträckning äldre broar, rastplatser och spångar res-
taureras, förutsatt att lederna utgör spår av tidigare mänsklig aktivitet i 
fällandskapet samt att hänsyn tas till deras kulturhistoriska värde i sam-
band med restaureringar. I uppföljningen lyfts dock inte någon av dessa 
aspekter fram. 

Ökad täckning av fällvegetation visar på en minskad hävd 
Även kärnindikatorn Täckning av fällvegetation skulle kunna säga något 
om tillståndet för fällens kulturmiljöer, inte minst utifrån ett land-
skapsperspektiv. Detta är dock ett perspektiv som skulle behöva utveck-
las ytterligare inom miljömålsuppföljningen. Kärnindikatorn beskriver 
trädskiktets täckning samt ”förbuskning”, vilket är resultatet av ett för-
ändrat klimat och minskat betestryck. Uppföljningen visar på en ökad 
igenväxning av landskapet och särskilt på kalfällen. Av fältskiktet ökar 
ris- och stråväxterna mest, medan örterna är ungefär oförändrade. Detta 
indikerar ett otillräckligt bete från tamren och smågnagare.346 

Kulturvärden fångas ej upp av skötselplaner och skyddade fällmiljöer 
Fram till nyligen användes indikatorn Skyddade fällmiljöer för att följa 
det formella skyddet av natur- och kulturmiljöer. År 2019 uppgick ande-
len skyddad natur i fällen till 43 procent, att jämföra med 13,4 procent 
i landet som helhet.347 Indikatorn har dock tidigare bedömts som otill-
räcklig ur ett kulturmiljöperspektiv.348 I den tidigare uppföljningen 
framhölls brister i skydd och skötsel av områden med höga kulturvär-
den.349 Indikatorn mätte arealen skyddad av natur- eller kulturmiljö, 
där den övervägande delen utgjordes av skyddad natur. Uppföljningen 
kunde därför i väldigt begränsad utsträckning visa på hur stor andel kul-
turmiljöer som skyddades via ett formellt skydd. Ytterligare skydd för 
kulturmiljöer i fällområdet är kulturreservat som år 2019 bestod av totalt 
tre kulturreservat.350 

345 Wall-Reinus, S. m.f. 2018. Vägar till mång funktionella landskap: en pilotmodell i Jämtlands-
fällen. En pilotmodell i Jämtlandsfällen. Slutrapport från ett forskningsprojekt inom forsk-
ningssatsningen Storslagen fällmiljö. Naturvårdsverket. Rapport 6820. Bromma. s. 22, 49. 

346 Sveriges miljömål. 2019. Fjällvegetation. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
storslagen-fallmiljo/fallvegetation/ (2019-10-04). 

347 Naturvårdsverket. 2019. Storslagen fällmiljö – Underlag till den fördjupade utvärderingen 
av miljömålen 2019. Rapport 6872. Bromma. s. 36. 

348 Riksantikvarieämbetet. 2008. Utvärdering av indikatorn ”Skyddade fällmiljöer”. 
En fallstudie om hur kulturvärden skyddas och vårdas i tolv fällområden. Stockholm. s. 33. 

349 Miljomal.se. Skyddade fällmiljöer (2018–12-09). 
350 Dessa är Fatmomakke kyrkstad (kyrkstad för samer och nybyggare), Aatoklimpoe – 

Atoklimpen (samisk renskötselmiljö), och Lillhärjåbygget (gårdsmiljö och odlings- 
och fällandskap). 
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På uppdrag av Riksantikvarieämbetet undersökte museet Ájtte i 
Jokkmokk tolv fällmiljöer som ligger i naturreservat med kända kultur-
värden. Undersökningen visade att kulturvärden endast i enstaka fall 
nämndes i skötselplanerna. Samiska kulturmiljöer var nästintill osynliga 
och igenväxningen av samiska visten och renvallar samt andra tidigare 
hävdade marker som ängs-, betes- och våtslåttermarker är ett generellt 
problem längs hela fällkedjan.351 

Sammanfattande iakttagelser Storslagen fällmiljö 

Ett förändrat klimat och ett högt exploateringstryck i form av 
vind- och vattenkraft, mineralutvinning, turism och terrängtra-
fk innebär ett hot mot fällens kulturmiljöer. I miljömålsuppfölj-
ningen framhålls att försämrade möjligheter att bedriva fäll- och 
fäbodbruk samt renbete leder till en ökad igenväxning av land-
skapet. Samtidigt påpekas att kunskapsläget är otillräckligt och 
i behov av ytterligare inventeringar, framför allt vad gäller det 
samiska kulturarvet. Åtgärder för att underlätta renskötsel och 
förslag på mer restriktiva regler för terrängkörning tros kunna 
bidra till att minska den negativa påverkan på kulturmiljön. 

Miljökvalitetsmålet saknar en uppföljning som direkt följer kul-
turmiljöns tillstånd i fällen. Dock bidrar kärnindikatorn Fjälleder 
till att följa upp det rörliga kulturarvet. Uppföljningen visar på en 
fortsatt upprustning av fälleder. Kärnindikatorn Täckning av fäll-
vegetation mäter graden av igenväxning och kan indirekt signa-
lera en bristande hävd i fällen, särskilt utsatt är kalfällen. Den 
tidigare uppföljningen av Skyddade fällmiljöer har bedömts som 
otillräcklig ur ett kulturmiljöperspektiv då den främst mäter före-
komst av skyddad natur. 

351 Riksantikvarieämbetet. 2008. Utvärdering av indikatorn ”Skyddade fällmiljöer”. 
En fallstudie om hur kulturvärden skyddas och vårdas i tolv fällområden. Stockholm. s. 5.
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Det före detta gasverket i stadsdelen Hjorthagen i Stockholm 
levererade fram till 2011 stadsgas till Stockholms gasnät. Vissa av 
dessa glasklockor planeras numera att byggas om till bostäder. 
Foto: Leif Gren/RAÄ. 
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6. Den byggda miljön är en källa 
för berättelser 

Den kulturhistoriskt värdefulla miljön har genom århundradena suc-
cessivt vuxit fram i Sverige. Ny bebyggelse har uppkommit i takt med 
en växande befolkning och städer har byggts på med olika historiska 
lager. Den politiska, religiösa och ekonomiska makten har centrerats 
till de större tätorterna vilket även haft en stor påverkan på städernas 
utformning i form av kyrkor, stadshus, handelstorg, kvarnar och indu-
stribyggnader. Gårdar, byar och städer har knutits samman genom vat-
ten- och landsvägar, som sedan 1850-talet även omfattat järnvägar. I 
dagens bebyggda miljö kan vi utläsa spår av samhällets utveckling i 
form av exempelvis byggnader, vägar, kanaler, jordbruksmarker och 
trädgårdar. I avsnittet nedan presenteras miljökvalitetsmålet En god 
bebyggd miljö. 

6.1 God bebyggd miljö 

Riksdagens defnition: ”Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur  och kulturvärden 
skall tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas.” 

Preciseringen för Infrastruktur: ”Infrastruktur för energisystem, 
transporter, avfallshantering och vatten  och avloppsförsörjning 
är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering 
samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är 
anpassad till människors behov, för att minska resurs- och 
energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsynen 
är tagen till natur  och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet.” 

Preciseringen för Kulturvärden i bebyggd miljö: ”Det kul 
turella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemönster samt platser och landskap 
bevaras, används och utvecklas.” 
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Väderkvarnen i Strängnäs uppfördes under 1850-tal och är numera byggnadsminne. 
På Kvarnkullens sluttning ner mot hamnen ligger äldre träbebyggelse som överlevde 
stadsbranden 1871. Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ. 

Ett fertal miljökvalitetsmål syftar att bidra till en hållbar samhällsut-
veckling i bebyggd miljö. Det är framför allt miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö som framhåller kulturmiljöns roll i den hållbara utveck-
lingen. Preciseringarna för God bebyggd miljö rör det kulturella, historiska 
och arkitektoniska arvet i stadsmiljö och på landsbygd, och omfattar all 
den bebyggelse som bidrar till bebyggelsemiljöer, stadsbilder, rörelse-
strukturer och olika årsringar viktiga för den historiska förståelsen. Mil-
jökvalitetsmålet syftar till att säkerställa ett bevarande, användande och 
utvecklande av kulturmiljöer i form av bebyggelse, platser, landskap och 
infrastruktur som beskriver samhällets framväxt och utveckling. 

6.1.1 Faktorer som påverkar kulturmiljön 

I den fördjupade utvärderingen från 2015 framhålls en fortsatt befolk-
ningstillväxt tillsammans med ett högt exploateringstryck och ökad 
avfolkning av glesbygden som de största övergripande trenderna som 
påverkar kulturmiljön.352 

Förtätning och avfolkning påverkar den byggda miljön 
I ett internationellt perspektiv har Sverige ett förhållandevis ungt fastig-
hetsbestånd. Mindre än en femtedel av bebyggelsen är uppförd före 
1930.353 Sedan 1900-talets början har Sverige präglats av en stark urbani-

352 Naturvårdsverket. 2015. Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662. Bromma. s. 440–455. 

353 Myndighetens för kulturanalys. 2020. Kulturmiljöstatistik. Kulturfakta 2020:1. Göteborg. s. 84. 
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seringsutveckling och i dag bor 87 procent av Sveriges befolkning i tät-
orter.354 I och med en ökad urbanisering har förtätningen i städerna ökat. 
Många större kommuner präglas i dag av bostadsbrist och trycket på nya 
bostäder har ökat, liksom efterfrågan på exploatering av mark.355 Enligt 
Boverkets prognoser till 2025 behövs i snitt 66900 nya bostäder byggas 
per år för att möta den ökade efterfrågan.356 Samtidigt ställs ökade krav 
på större volymer och högre höjder vid nybyggnation.357 Förtätning av 
stadskärnor tillsammans med standardiserade byggmetoder har påver-
kat utformningen av byggnader, som i sin tur skapat mindre utrymme 
för åtgärder anpassade utifrån platsens förutsättningar. 

I avfolkade regioner försvinner istället förutsättningarna för att bevara 
kulturmiljöer med en minskande befolkning. Det leder ofta till ett 
eftersatt underhåll där kulturmiljöer och den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen riskerar att överges och förfalla. Parallellt med att allt fer 
jordbruksföretag läggs ner riskerar ett större antal överloppsbyggnader 
att stå utan skötsel.358 

Infrastrukturen har en bristande landskapsanpassning 
I takt med växande tätorter och förändrade handels- och transport-
mönster har belastningen på infrastrukturen ökat. Behovet av person-
transporter och kommunikationer förväntas öka.359 Detta ställer krav på 
att den tillkommande infrastrukturen planeras med hänsyn till befntlig 
bebyggelsestruktur. I Trafkverkets rapport från 2017 påpekas att det på 
många platser fnns en inbyggd bristande landskapsanpassning och kul-
turmiljöhänsyn i den befntliga transportinfrastrukturen. Denna behö-
ver enligt Trafkverkets bedömning åtgärdas för att miljökvalitetsmålet 
ska vara möjligt att uppnå.360 

Nybyggnation och ett ökat förändringstryck påverkar 
I samband med ett ökat bostadstryck har ökade krav ställts på att plan- och 
byggprocessen ska förenklas för att underlätta för nybyggnation. Sedan 
2014 har förenklingar av planprocessen införts tillsammans med minskade 

354 Boverket. 2019. Fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö 2019. Rapport 2019:2. 
Karlskrona. s. 10–11, 43–45. 

355 Boverket. 2019. Fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö 2019. Rapport 2019:2. 
Karlskrona. s. 10–11, 43–45. 

356 Boverket. 2018. Behov av nya bostäder 2018-2025. Rapport 2018:24. Karlskrona. s. 20. 
357 Naturvårdsverket. 2019. Miljömålen: Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2019 

– med fokus på statliga insatser. Rapport 6890. Stockholm. s. 340–370. 
358 Boverket. 2019. Fördjupad utvärdering av God bebyggd miljö 2019. Rapport 2019:2. 

Karlskrona. s. 43–45; Naturvårdsverket. 2019. Miljömålen: Årlig uppföljning av Sveriges 
nationella miljömål 2019 – med fokus på statliga insatser. Rapport 6890. Stockholm. s. 340–370. 

359 Trafkverket. 2018. Reviderade prognoser för person- och godstransporter 2040 – efter beslutad 
nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Trafkverkets Basprognoser 2018-04-01 rev 
2018-11-15. Rapport 2018:207. Borlänge. 

360 Trafkverket. 2017. Trimnings- och miljöåtgärder. Underlagsrapport till Nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029. Rapport 2017:148. Borlänge. s. 50–51. 
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krav för vissa åtgärder som nu undantas bygglovsplikt.361 Ett ökat explo-
ateringstryck i from av förtätningar, rivningar och nybyggnation riskerar 
att medföra att konfikter mellan kulturvärden och andra intressen ökar. 
Inom ett fertal län pågår i dagsläget en översyn av riksintressen för kul-
turmiljövården som inneburit ett antal justeringar av riksintresseanspråk 
i syfte att underlätta kommuners handläggning i plan- och lovärenden.362 

Samtidigt som kulturmiljöer riskerar att försvinna i samband med en 
ökad exploatering lyfts kulturmiljön fram som en viktig resurs för håll-
bar fysisk planering – inte minst inom det nya politikområdet gestal-
tad livsmiljö.363 I uppföljningen framhålls en cirkulär ekonomi genom 
återanvändning och återbruk av befntlig bebyggelse som nödvändig 
för att minska miljöpåverkan.364 Ett ökat återbruk av byggnader stäl-
ler samtidigt högre krav på bebyggelsen i form av tillgänglighetsanpass-
ning, energiefektivisering och brandskydd, vilket innebär ett ökat för-
ändringstryck på befntlig bebyggelse.365 I den regionala uppföljningen 
påpekas att åtgärder för energi- och klimatanpassning riskerar att med-
föra skador på kulturmiljövärden.366 Förändringstrycket på miljöer 
byggda efter 1945 är stort, samtidigt som det fnns brister i den kultur-
historiska kunskapen om och värderingen av dessa miljöer.367 Förvalt-
ning av byggnader genom underhåll och ombyggnation kan därför både 
medföra positiva och negativa efekter för bevarandet av kulturhisto-
riska värden. 

Fysisk planering har blivit mer exploatörstyrt 
Planering och byggande har i allt högre grad blivit exploatörsstyrt och 
fastighetsmarknaden domineras numera av ett fåtal stora fastighetsbo-
lag.368 I Riksantikvarieämbetets utvärdering Stadens riksintressen – hin-
der att ta sig förbi eller resurs att utveckla framkommer att det kommunala 
markinnehavet generellt sett har minskat, vilket även påverkat kommu-
ners möjlighet att inverka på bostadsbyggandets inriktning. Enskilda 

361 Kravet på detaljplan för en ny sammanhållen bebyggelse gäller bara bebyggelse med 
bygglovspliktiga byggnadsverk och om det fnns ett behov av planläggning. Oro har 
uttryckt för att ändringarna kan medföra att komplexa frågor fyttas till bygglovs-
prövningen och kan resultera i förlängda handläggningstider, otillfredsställande 
utredningar och oönskade efekter för bl.a. natur- och kulturmiljön. Planprocessen 
förenklades 2018 att utgå från ett standardförfarande (numera kallat utökat förfarande) 
till ett enkelt planförfarande. Källa: Proposition 2017/18:167. Ett tydligare och enklare 
detaljplanekrav. 2018-03-08. Stockholm. Riksdagens tryckeriexpedition. s. 15. 

362 Länsstyrelsen. 2018. God bebyggd miljö. RÅU 2018. s. 2–9, 27–29, 33–44, 50–56, 60–66. 
363 Proposition 2017/18:110. Politik för gestaltad livsmiljö. 2018-02-22. Stockholm. Riksdagens 

tryckeriexpedition. 
364 Naturvårdsverket. 2019. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 – Med förslag till 

regeringen från myndigheter i samverkan. Stockholm. s. 120. 
365 Boverket. 2007. Kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Underlagsrapport till fördjupad 

utvärdering av God bebyggd miljö 2007. Karlskrona. s. 17–19. 
366 Länsstyrelsen. 2018. God bebyggd miljö. RÅU 2018. s. 22. 
367 Riksantikvarieämbetet. 2019-02-08. Storstadens arkitektur och kulturmiljö. https://www.raa. 

se/kulturarv/modernt-kulturarv/storstadens-arkitektur-och-kulturmiljo/ (2020-01-28). 
368 Boverket. Intervju, 2018-10-23. 
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Akademikvarnen i Uppsala byggdes under senare delen av 1760-talet och är numera ett 
byggnadsminne. Dess lokaler används i dag av Upplands länsmuseum. 
Foto: Bengt A Lundberg/RAÄ. 

exploatörer och fastighetsägare är ofta den aktör som initierar och fnan-
sierar planläggningen. I utvärderingen konstateras att ramarna för plan-
arbetet ofta sätts i ett tidigt skede av planprocessen som ett resultat av 
olika aktörers ekonomiska risktaganden, arkitektoniska visioner och 
politiska idéer. Kulturvärdena utgör därför sällan utgångspunkt för en 
omvandling utan tenderar att uppfattas som ett hinder för bostadsbyg-
gande.369 I rapporten Hur kunde det bli så här? påpekas att utpekade kul-
turhistoriska värden, planeringsunderlag och miljökvalitetsmål tende-
rar att åsidosättas till förmån för genomförandet av en detaljplan. Detta 
menar utredarna försvårar tillämpningen av en demokratisk planprocess 
och därmed tillämpningen av plan- och bygglagen (PBL 2010:900).370 

Skydd av kulturvärden är ofta otillräckliga i översikts- och 
detaljplaneringen 
En viktig förutsättning för ett fungerande kulturmiljöarbete är att dessa 
frågor lyfts in i översiktsplaneringen. I Riksantikvarieämbetets utvär-

369 Riksantikvarieämbetet. 2019. Stadens riksintressen – hinder att ta sig förbi eller resurs att 
utveckla. Stockholm. s. 60–69. 

370 Ingo, S, Berglund, K, & Pemer, A. 2018. Hur kunde det bli så här? En kritisk analys av 
beslutsprocessen i tre aktuella stadsbyggnadsprojekt i Stockholm: Astoria, Gallerian och 
Liljeholmskajen. Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Urban City 
Research. Drukatava. 
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Stortorgets centrala läge nära hamnen gjorde det till en lämplig marknadsplats i Malmö. 
På torget fanns även en vattenreservoar som var i bruk ända in på 1800-talet som numera 
uppmärksammas genom Torgbrunnsskulpturen skapad av Stig Blomberg. 
Foto: Ed Webster, Flickr. 

dering från 2017 konstateras att många översiktsplaner saknar tillräck-
liga371 redovisningar av kulturvärden för att vara ett stöd i planering-
en.372 I Boverkets rapport ÖP-resan påpekas att miljökvalitetsmålen 
sällan används som ett proaktivt verktyg i översiktsplaneringen, utan att 
de snarare fungerar som en checklista för översiktsplanens miljökonse-
kvensbeskrivning.373 

Riksantikvarieämbetets utvärdering från 2017 slår fast att två av tre 
kommuner saknar de förutsättningar som behövs för att ta hänsyn till 
kulturvärden i bygglovsprocesser. Flertalet av de studerade kommunerna 
saknar strategiska överväganden i översiktsplanen för hur kulturmiljön 
ska hanteras i den fysiska planeringen. Samtidigt ser utvärderingen 
ett ökat behov av kulturmiljöprogram i samband med införandet av 
de bygglovsbefriande åtgärderna 2014.374 I den regionala uppföljningen 

371 Med tillräckliga redovisningar menar utvärderingen att kulturmiljövärdena beskrivs och 
kommer till uttryck, att bedömning av påverkan på kulturmiljövärdena framgår, liksom att 
förslag på hur åtgärder för att motverka negativ påverkan framgår alternativt att åtgärdens 
påverkan motiveras. 

372 Riksantikvarieämbetet. 2017. Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser – en 
utvärdering om kommuners förutsättningar för att ta hänsyn till kulturvärden. Stockholm. 
s. 20–21, 32–41. 

373 Boverket. 20114. ÖP-resan – utvecklar dialogen om miljömålen. Karlskrona. s. 16–17, 31–33. 
374 Riksantikvarieämbetet. 2017. Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser – en 

utvärdering om kommuners förutsättningar för att ta hänsyn till kulturvärden. Stockholm. 
s. 32–48. 
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påpekar Länsstyrelsen i Hallands län att värdefulla kultur- och bebyg-
gelsemiljöer knutna till ett landskapsperspektiv inte alltid behandlas på 
ett ändamålsenligt sätt i planeringen och i avvägningen gentemot andra 
intressen.375 

I miljömålsuppföljningen framhålls intresse och kunskap om kultur-
värden som viktiga förutsättningar för att tillvarata den kulturhistoriska 
bebyggelsen. Ytterligare förutsättning är att kulturhistoriska byggnader 
ges formellt skydd i detaljplan och områdesbestämmelser.376 Kommu-
ner har ofta svårt att hävda varsamhets- och hänsynskraven i plan- och 
bygglagen utanför ett detaljplanelagt område om inte kulturmiljövärdena 
sedan tidigare är utpekade som kulturhistoriskt intressanta.377 I Riks-
antikvarieämbetets utvärdering Kulturvärden försvinner i byggprocessen 
konstateras att det fnns stora brister i hur kulturvärden uppmärksam-
mas och hanteras i samband med ändring av byggnader. I tre av fem fall 
redovisas inte kulturvärden i bygglov eller startbesked.378 Samtidigt fnns 
indikationer på att vissa skydd i plan- och bygglagen ses av kommuner 
som kraftlösa i plan- och bygglovsprocesser.379 Det kan även förekomma 
en viss motvilja på kommunal nivå att införa skyddsbestämmelser i de 
fall det saknas ekonomiska förutsättningar att bevara eller underhålla 
bebyggelsen.380 

6.1.2 Uppföljningen av kulturmiljön 

Sedan 2018 består miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö av fyra kärnin-
dikatorer381 varav kärnindikatorn Skyddad bebyggelse mäter omfattningen 
skyddad bebyggelse via q-märkning eller som byggnadsminnesförkla-
ring.382 Innan dess omfattades miljökvalitetsmålet av ytterligare tre indi-
katorer med koppling till kulturmiljön: Kulturmiljöunderlag, Antikvarisk 
kompetens, och Rivningsförbud.383 

Boverket framhåller att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är ett 
komplext mål som gjort det svårt att avgränsa uppföljningen till ett 
fåtal indikatorer. Primärt har indikatorerna för kulturmiljön utformas 

375 Länsstyrelsen. 2018. God bebyggd miljö. RÅU 2018. s. 16–17. 
376 Sveriges miljömål. 2019. Skyddad bebyggelse. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 

god-bebyggd-miljo/skyddad-bebyggelse/ (2019-12-02). 
377 Riksantikvarieämbetet. 2017. Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser – en utvärder-

ing om kommuners förutsättningar att ta hänsyn till kulturvärden. Stockholm. s. 12. 
378 Riksantikvarieämbetet. 2018. Kulturvärden försvinner i byggprocessen: Intervjuer och 

aktgranskning av bygglovsärenden. Stockholm. s. 4, 15–25. 
379 Exempelvis skyddar ett rivningsförbud en byggnads stomme men inte hela byggnaden. 

Rivningsförbudet behöver ofta kompletteras med andra skydds- och varsamhetsbestäm-
melser för att anses ge fullgott skydd. 

380 Boverket. 2009. Kulturhistorisk värdefull bebyggelse – en analys av miljökvalitetsenkäten 2009. 
Karlskrona. s. 15; Riksantikvarieämbetet. 2019. Stadens riksintressen – hinder att ta sig förbi 
eller resurs att utveckla. Stockholm. s. 67. 

381 Dessa är: Bostäder i kollektivtrafknära lägen, Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan, 
Skyddad bebyggelse och Tillgång till service och grönska. 

382 Sveriges miljömål. 2019. Skyddad bebyggelse. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
god-bebyggd-miljo/skyddad-bebyggelse/ (2019-12-02). 

383 Miljomal.se. (2018-09-21). 

Etappmål omfattar 

biologiskt kulturarv 

i städer 

I dagsläget fnns två 
etappmål som delvis 
speglar natur- och 
kulturmiljöns samspel i 
urban miljö: Integrering 
av stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i 
urbana miljöer och 
Metod för stadsgrönska 
och ekosystemtjänster i 
urbana miljöer. 

Dessa etappmål 
omfattar även andra 
värden såsom kulturella 
ekosystemtjänster 
och grön infrastruktur. 
Etappmålen syftar till att 
kommunerna ska aktivt 
arbeta för att ta tillvara 
och integrera stadsgrön-
ska och ekosystemtjäns-
ter i urbana miljöer inom 
samhällsplaneringen. 

Källa: Sveriges miljömål: 
Metod för stadsgrönska och 
ekosystemtjänster i urbana 
miljöer; Sveriges miljömål: 
Integrering av stadsgrönska 
och ekosystemtjänster i 
urbana miljöer. 
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för att ha en tydlig koppling till fysisk planering.384 Det avspeglas även 
i de indikatorer som tagits fram där fokus i miljömålsuppföljningen 
har koncentrerats till att följa upp bebyggelsen, medan övriga 
kulturhistoriska värden – som exempelvis kulturella och arkitektoniska 
arv – inte varit lika synliga i uppföljningen. Bristen på kvantitativ data 
har försvårat uppföljningen av kulturvärden som relaterar till platser, 
natur och landskap. Därför kan miljömålsuppföljningen endast ge en 
snäv bild av kulturvärdena i bebyggd miljö. Samtidigt påpekar Boverket 
att miljömålsuppföljningens uppmärksammande av kulturmiljön har 
bidragit till att stärka kulturmiljöfrågorna i planeringssammanhang.385 

Antalet q-märkta byggnader ökar svagt från en låg nivå 
Kärnindikatorn Skyddad bebyggelse är tvådelad och består av indika-
torerna q-märkt och byggnadsminnen. Kärnindikatorn visar både 
antal enskilda och statliga byggnadsminnen, samt antalet byggnader 
som omfattas av varsamhetsbestämmelser, bestämmelser om skydd av 
kulturvärden eller rivningsförbud i detaljplan och områdesbestämmel-
ser. Däremot bedöms inte utformningen eller kvalitén hos skydds- och 
varsamhetsbestämmelserna.386 

I den fördjupade utvärderingen från 2019 konstaterades att även med 
ytterligare åtgärder kommer preciseringarna för kulturvärden inte vara 
möjliga att uppnå fram till 2020.387 År 2019 hade 20 län genomfört 
basinventeringar för indikatorn q-märkt. De data som ligger till grund 
för den nationella miljömålsuppföljningen omfattar dock endast tio län 
och bör därför tolkas med viss försiktighet vad gäller den nationella 
utvecklingen.388 

I fgur 8 går att utläsa att antalet skyddade byggnader har ökat i antal 
sedan 2000, men utvecklingen går långsamt från en låg nivå. Andelen 
skyddade byggnader uppskattas i genomsnitt motsvara drygt en procent 
av den totala bebyggelsen hos de län som ingår i uppföljningen. I dags-
läget saknas en samlad nationell överblick av de byggnader som skulle 
vara relevanta för skydd i detaljplan och områdesbestämmelser, liksom 
för byggnader relevanta för en byggnadsminnesförklaring.389 I en läns-

384 Boverket. Intervjuer, 2018-10-15 och 2018-10-23. 
385 Boverket. Intervju, 2018-10-15. 
386 Uppföljningen av indikatorn q-märkt sker genom länsstyrelsernas inventeringar av 

samtliga plankartor från 2000-2016 med avseende på eventuella skydds- och varsamhets-
bestämmelser (k och q-bestämmelser). Statistiken för byggnadsminnen hämtas in från 
Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. 

387 Naturvårdsverket. 2019. Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 – Med förslag till 
regeringen från myndigheter i samverkan. Stockholm. s. 91. 

388 För perioden 1999–2015 ingår data från tio län. Bland dessa saknas vissa av de befolknings-
mässigt större länen. År 2015 hade totalt sexton län genomfört basinventeringen. Av dessa 
har mindre än hälften (6 av 16) fortlöpande ajourhållit materialet. Under 2019 har totalt 20 
län genomfört inventeringen av antalet q-märkningar. Dataunderlaget på sverigesmiljo-
mal.se kommer att uppdateras senare under 2020. 

389 Sveriges miljömål. 2019. Skyddad bebyggelse. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
god-bebyggd-miljo/skyddad-bebyggelse/ (2020-01-27). 
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Figur 8. Antal skyddade byggnader enligt plan- och bygglagen (2010:900) i Blekinge, 
Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Södermanland, Värmland, Västernorrland, 
Västmanland och Västra Götaland (1999–2015). Källa: Naturvårdsverket 2019, 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/skyddad-bebyggelse/. 

omfattande inventering i Halland 2005–2009 bedömdes knappt tio pro-
cent av det totala antalet byggnader utgöras av kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse.390 År 2010 hade drygt en tiondel av dessa byggnader skydd i 
detaljplan eller områdesbestämmelser.391 Motsvarande sifra i Skånes län 
var en procent år 2006.392 År 2015 uppskattades två procent av landets 
bebyggelse ha någon form av skydd enligt skydds- eller varsamhetsbe-
stämmelse.393 Detta indikerar att det endast är en liten andel av landets 
bebyggelse med höga kulturhistoriska värden som skyddas. 

I uppföljningen går även att skönja vissa geografska skillnader i 
användningen av skyddsbestämmelser. Detta tros kunna förklaras mot 
bakgrund av kommuners olika ambitionsnivåer och tillgång till antikva-
risk kompetens. Utvecklingen följer tillkomsten av nya detaljplaner, vil-
ket kan tolkas som att ökningen hänger samman med tillkomst av nya 
detaljplaner i områden med kulturhistorisk värdefull bebyggelse.394 I den 
regionala uppföljningen konstaterar Länsstyrelsen i Värmlands län att 
ett fertal byggnader har fått skydd- eller varsamhetsbestämmelser under 
de senaste åren. Detta bedöms dock inte vara ett resultat av ett aktivt 
bevarande från kommunernas sida utan ses snarare som ett resultat av en 
ökad exploatering inom planlagda områden.395 

390 Kulturmiljö Halland. 2009. Bebyggelseinventeringen i Halland. http://www.kulturmiljohal-
land.se/bebyggelseinventering.html (2020-01-27). 

391 Sveriges miljömål. 2019. Skyddad bebyggelse. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
god-bebyggd-miljo/skyddad-bebyggelse/ (2020-01-27). 

392 Likaså konstateras att motsvarande 70 procent av Skånes tätorter saknar helt skydd för 
kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Källa: Länsstyrelsen i Skåne län. 2006. 
K-märkt – på riktigt! Skåne i utveckling. 2006:09. Malmö. s. 3. 

393 Naturvårdsverket. 2015. Mål i sikte – Analys och bedömning av de 16 miljökvalitetsmålen i 
fördjupad utvärdering. Volym 2. Rapport 6662. Bromma. s. 440–455. 

394 Sveriges miljömål. 2019. Skyddad bebyggelse. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 
god-bebyggd-miljo/skyddad-bebyggelse/ (2019-10-01). 

395 Länsstyrelsen. 2018. God bebyggd miljö. RÅU 2018. s. 48–49. 
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Figur 9. Antalet byggnader skyddade via en byggnadsminnesförklaring enligt 3 kap. 
Kulturmiljölagen samt Förordningen om statliga byggnadsminnen, i hela landet (1999– 
2017). Källa: Naturvårdsverket 2019, http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/god-be-
byggd-miljo/skyddad-bebyggelse/. 

Antalet byggnadsminnesförklaringar har avtagit 
Inom kärnindikatorn Skyddad bebyggelse följs även utvecklingen av anta-
let byggnader som skyddas som byggnadsminnen eller statliga bygg-
nadsminnen.396 Indikatorn säger därmed inget om själva skötseln av 
området som omfattas av en byggnadsminnesförklaring. 

I fgur 9 presenteras antalet byggnader skyddade via en byggnadsmin-
nesförklaring. I miljömålsuppföljningen konstateras att tillkomsten av nya 
byggnadsminnesförklaringar avtagit sedan 1999, men att antalet skyddade 
byggnader svagt ökat från en relativt låg nivå. År 2017 var 10 200 byggnader 
skyddade via en byggnadsminnesförklaring eller statlig byggnadsminnes-
förklaring.397 Sedan 2010 har 158 nya byggnadsminnesförklaringar och 
19 statliga byggnadsminnesförklaringar tillkommit. År 2018 fanns totalt 
2 250 byggnadsminnen och 281 statliga byggnadsminnen.398 

I Riksantikvarieämbetet rapport Nya byggnadsminnen konstateras 
att inrättandet av byggnadsminnen fördelar sig ojämnt mellan olika 
län. Under perioden 2010–2014 var det endast sex länsstyrelser som 
inrättat fer än fyra byggnadsminnen. Flest avslagsbeslut återfnns 
bland storstadslänen. Den främsta orsaken till avslag är att objektet 
inte uppnår kriteriet för synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Hos 
de byggnadsminnen som inrättas är äldre bostadsbebyggelse, ofentlig 
bebyggelse och jordbrukets byggnader överrepresenterade – däremot är 
modernistisk bebyggelse underrepresenterad.399 

Inrättandet av nya byggnadsminnen har stadigt avtagit sedan 1990-
talet. Orsakerna till detta är att det ofta saknas fnansiering för under-
håll, eller att bebyggelsens kulturhistoriska värden har skadats, alter-

396 För defnition se Bilaga 1. Begrepp och defnitioner. 
397 Sveriges miljömål. 2019. Skyddad bebyggelse. http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 

god-bebyggd-miljo/skyddad-bebyggelse/ (2019-10-01). 
398 Riksantikvarieämbetet. 2019-08-15. Bebyggelseregistret. 
399 Riksantikvarieämbetet. 2017. Nya byggnadsminnen: en utvärdering om länsstyrelsernas 

förutsättningar att bilda nya byggnadsminnen. Stockholm. s. 12–13. 
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nativt att andra samhällsintressen väger tyngre i bedömningen. Likaså 
fnns tendenser till ”snabba avslag” i takt med att ansökningarna från all-
mänheten har ökat. I vissa fall har länsstyrelsen även valt att hänvisa till 
att ett starkare skydd kan ges genom bestämmelser om skydd av kultur-
värden via plan- och bygglagen. Detta innebär i praktiken att ansvaret 
för att skydda bebyggelse med höga kulturhistoriska värden fyttas över 
från länsstyrelsen till kommunerna.400 

Små kommuner har svaga förutsättningar att omhänderta 
kulturmiljövärden 
Innan miljömålsuppföljningen gjordes om 2018 omfattades miljökvalitets-
målet God bebyggd miljö även av indikatorerna Kulturmiljöunderlag, Anti-
kvarisk kompetens och Rivningsförbud. De tidigare indikatorerna fokuserade 
på att mäta kommunernas förvaltningsbetingelser att bevara kulturhis-
toriskt värdefull bebyggelse. Indikatorerna baserades på de delmål som 
inledningsvis togs fram vid utformandet av miljömålssystemet 2000. De 
äldre indikatorerna utgör i dag fortsatt ett underlag för miljömålsuppfölj-
ningen och följs numera upp inom ramen för Boverkets PBL-uppföljning 
som även inkluderar uppföljning av aktuella översiktsplaner.401 

Kommunernas förutsättningar att prioritera kulturmiljövärden i plan- 
och bygglovsprocesser tenderar att hänga samman med kommunens 
fnansiella och personella resurser. I Boverkets rapport från 2009 kon-
stateras att det fnns ett nära samband mellan de tre indikatorerna (Kul-
turmiljöunderlag, Antikvarisk kompetens och Rivningsförbud) och befolk-
ningsstorleken på kommunen. Stora kommuner tenderar att i större 
utsträckning ha tillgång till antikvarisk kompetens, aktuella kunskaps-
underlag och har även fer beslutade rivningsförbud.402 

Indikatorn Antikvarisk kompetens mäter kommunernas tillgång till 
antikvarisk kompetens.403 Syftet med indikatorn är att bedöma i vilken 
utsträckning kommuner har kompetens att omhänderta kulturmiljö-
frågorna i den fysiska planeringen.404 De fördelar som lyfts fram med 
att ha en egen antikvarisk kompetens är att den underlättar för att kul-
turmiljöaspekterna kan belysas kontinuerlig i samhällsplaneringen 
och på så sätt komma in i olika delar i kommunens verksamhet.405 

400 Riksantikvarieämbetet. 2017. Nya byggnadsminnen: en utvärdering om länsstyrelsernas 
förutsättningar att bilda nya byggnadsminnen. Stockholm. s. 31. 

401 Boverket. Intervju, 2018-10-15; Boverket. 2019-06-31. Uppföljning av plan- och bygglagstift-
ningens tillämpning. https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/ 
uppfoljning/ (2020-01-13). 

402 Boverket. 2009. Kulturhistorisk värdefull bebyggelse – en analys av miljökvalitetsenkäten 2009. 
Karlskrona. s. 11. 

403 Med antikvarisk kompetens avses en person med relevant utbildning och med arbetsup-
pgift att tillvarata kulturmiljövärdena i den fysiska planeringen. I arbetsuppgifterna ska 
ingå att ta fram underlag till och delta i den fysiska planeringen. 

404 Miljomal.se. Antikvarisk kompetens (2018-09-21). 
405 Boverket. 2014. God bebyggd miljö i kommunerna – en studie av miljömålsenkäten 2006-2013. 

Rapport 2014:25. Karlskrona. s. 36–41. 
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Figur 10. Antikvarisk kompetens i procent från 2006–2018 utifrån antal svarande 
kommuner. Kategorin ”Har tillgång till antikvarisk kompetens” består av kategorierna: 
egen kompetens, kompetens via avtal och egen kompetens samt via avtal. 
Källa: Boverkets miljömålsenkät 2018. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publice-
rat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/. 

I fgur 10 framgår att tillgången på antikvarisk kompetens var rela-
tivt låg och oförändrad mellan åren 2006–2015, men indikerar en svag 
ökning från 2018.406 Över hälften av de svarande kommunerna saknade 
under den studerade perioden tillgång till antikvarisk kompetens. Majo-
riteten av kommunerna har tillgång till egen antikvarisk kompetens, och 
andelen kommuner med tillgång till antikvarisk kompetens via avtal har 
svagt ökat sedan 2010.407 I Boverkets utredning från 2014 konstateras att 
tillgången på antikvarisk kompetens rör sig om mindre än en halvtids-
tjänst i mer än hälften av fallen.408 

Indikatorn Planeringsunderlag mäter antalet kommuner med aktu-
ella dokument som fyller funktionen som kulturmiljöprogram.409 Ett väl 
utarbetat planeringsunderlag bedöms bidra till att förbättra möjlighe-
terna för ett långsiktigt och strategiskt arbete med kulturmiljöfrågorna. 
Samtidigt påpekar Boverket att kunskapsunderlag i sig inte garanterar 
att hänsyn till kulturvärden tas i planeringsprocesserna.410 

I fgur 11 presenteras andelen kommuner med kulturmiljöprogram. 
Utifrån miljömålsuppföljningen bedömdes tillgången på aktuella kultur-
miljöunderlag som svagt ökande mellan åren 2010–2018. Över hälften av 
kommunerna uppgav att de hade tillgång till relevanta underlag medan en 
färdedel uppgav att de saknade aktuella kulturmiljöprogram.411 Utifrån 

406 Variationen i svarsfrekvensen mellan olika år gör dock att resultaten får tolkas med viss 
försiktighet. Under den studerade perioden har svarsfrekvensen varierat från 191 till 241 
svaranden av 290 kommuner. Svarsfrekvensen har i genomsnitt varit 76 procent sedan 2006. 

407 Boverket. 2020-02-05. Öppna data – Resultat från miljömålsenkäter. https://www.boverket. 
se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/ (2020-02-12). 

408 Boverket. 2014. God bebyggd miljö i kommunerna – en studie av miljömålsenkäten 2006-2013. 
Rapport 2014:25. Karlskrona. s. 36–41. 

409 För att besvara frågan jakande ska kommunen ha ett eller fera aktuella dokument som 
sammantaget tydliggör kulturvärdena, identiferar särskilt värdefulla områden samt anger 
strategier och förhållningssätt till hur kulturvärdena ska tillvaratas och utvecklas. 

410 Boverket. Intervju, 2018-10-15; Boverket. 2014. Förslag på strategi för miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö. Regeringsuppdrag rapport 2014:32. Karlskrona. s. 34. 

411 Miljomal.se. Planeringsunderlag (2018-09-21). 
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Figur 11. Andelen kommuner med planeringsunderlag för kulturmiljö i procent 2010–2018. 
Källa: Boverkets miljömålsenkät 2018. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publice-
rat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/. 

Boverkets miljömålsenkät från 2018 går att utläsa att på regional nivå har 
drygt 60 procent av kommunerna tillgång till regionala planeringsunder-
lag för kulturmiljön. Trots att tillgången på regionala underlag för kultur-
miljön har ökat sedan 2010 visar uppföljningen på att kommunernas behov 
av kunskapsunderlag i stort sett är oförändrade.412 

Indikatorn Rivningsförbud mäter antalet skattade rivningsförbud i 
detaljplan och områdesbestämmelser med stöd av PBL.413 Indikatorn mäter 
hur aktivt kommunerna arbetar med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
utifrån antagandet att kommuner med många rivningsförbud (som är en 
av de mest ingripande skyddsformerna i PBL) rimligen även arbetar aktivt 
med andra skyddsformer för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.414 

I fgur 12 presenteras antalet kommuner som infört rivningsförbud i 
detaljplan eller områdesbestämmelser. Uppföljningen visar på en positiv 
utveckling av antalet rivningsförbud. Sedan 2004 har antalet byggnader 
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Figur 12. Antal kommuner som infört rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestäm-
melser från 2010–2018. Källa: Boverkets miljömålsenkät 2018. https://www.boverket.se/sv/ 
om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/. 

412 Boverket. 2020-02-05. Öppna data – Resultat från miljömålsenkäter. https://www.boverket. 
se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/miljomalsenkaten/ (2020-02-12). 

413 Totalt fanns det data för 14 län vid 2015 års uppföljning. 
414 Boverket. Intervju, 2018-10-23. 
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som har skydd i detaljplan eller områdesbestämmelser fyrdubblats, paral-
lellt med att antalet kommuner som inte har något skydd alls minskat 
med två tredjedelar. Utvecklingen har dock skett från en mycket låg nivå 
och bedöms inte som tillräcklig för att möta de behov som fnns. Knappt 
fyra av tio kommuner har utnyttjat möjligheten att i större utsträck-
ning använda rivningsförbud som skydd till fer än elva byggnader. Vid 
en kontroll av kommunernas enkätsvar gick det dock att konstatera att 
kommunerna ofta tenderar att underskatta antalet införda rivningsför-
bud.415 Variationer i svaren mellan olika år antyder även att många kom-
muner har en dålig uppfattning om i vilken mån de har säkerställt värde-
fulla kulturmiljöer. 

Sammanfattande iakttagelser God bebyggd miljö 

Avfolkning av landsbygden och en ökad förtätning i storstäderna 
har en negativ påverkan på kulturmiljön. Infrastrukturen framhålls 
ha en bristande landskapsanpassning, vilket även påverkar upple-
velsen av kulturlandskapet. I samband med ett ökat bostadstryck 
har ökade krav ställs på att plan- och byggprocessen ska förenk-
las för att underlätta för nybyggnation. Samtidigt som behoven 
av fer bostäder ökat har kraven på befntlig bebyggelse i form av 
tillgänglighetsanpassning, brandskydd och energiefektivisering 
blivit striktare. Bostadsmarknaden har i högre grad blivit exploa-
törsstyrd. Intresse och kunskap framhålls som en viktig förutsätt-
ning för att kulturmiljövärden ska tas hänsyn till i den fysiska pla-
neringen. Skydd av kulturvärden bedöms som otillräckliga i den 
kommunala översikts- och detaljplaneringen. Två av tre kommu-
ner bedöms sakna rätta förutsättningar som behövs för att ta 
hänsyn till kulturvärden i bygglovsprocesser. 

I dagsläget har miljökvalitetsmålet en kärnindikator, Skyddad 
bebyggelse, som har ett uttalat kulturmiljöperspektiv. Kärnindi-
katorn mäter antalet skyddade byggnader i detaljplan och områ-
desbestämmelser samt antal byggnadsminnen. Uppföljningen 
visar på en svag positiv utveckling för kulturmiljön, dock från en 
låg nivå. Tidigare omfattades miljökvalitetsmålet även av indika-
torer som mätte kommunerna förutsättningar att tillvarata kul-
turvärden i fysisk planering. Även denna uppföljning visar på en 
svag positiv utveckling, men indikerar att små kommuner har 
sämre förutsättningar än stora. I dagsläget saknas en uppföljning 
av kulturvärden i bebyggd miljö som relaterar till platser, natur 
eller landskap. 

415 Miljomal.se. Rivningsförbud (2018-09-21). 
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7. Slutsatser 

Syftet med denna rapport är att sammanställa uppföljningen av kul-
turmiljön inom miljömålssystemet samt bedöma vad uppföljningen 
kan säga om kulturmiljöns tillstånd. Utifrån denna kartläggning ska 
en bedömning genomföras om miljömålsuppföljningen av kulturmil-
jöns tillstånd kan anses vara ändamålsenlig. I avsnittet nedan diskute-
ras rapportens tre frågeställningar utifrån det underlag som framkom-
mit av databearbetning, intervjuer och beredning. 

7.1 Påverkan på kulturmiljön är främst negativ – hänsyn ökar 
med fer aktörers engagemang 

Den första frågeställningen avser att besvara vilka faktorer som i miljö-
målsuppföljningen betraktas som styrande för tillståndet och föränd-
ringen i kulturmiljön. Resultaten i kartläggningen visar på att tillstånd 
och förändring i kulturmiljön är – som för många andra miljöfrågor 
– beroende av övergripande förändringar i samhället. Med en allt mer 
globaliserad värld har även den internationella påverkan på det svenska 
miljöarbetet ökat. Flera av dagens miljökvalitetsmål är utformade uti-
från riktlinjer i europeiska eller internationella överenskommelser, kon-
ventioner och direktiv. Dessa skapar förutsättningar för att hantera mil-
jöutmaningar som påverkar fera olika länders miljöarbete. 

De faktorer som har en påverkan på kulturmiljöns tillstånd och för-
ändring kan ofta härledas till stora samhällsförändringar som exempel-
vis strukturomvandlingar, klimatförändringar, ökad befolkningstillväxt, 
urbanisering, samt ökat exploateringstryck i tätorter, skärgård, skog och 
fäll. Inom exempelvis den byggda miljön har en ökande befolkningstill-
växt och urbanisering bidragit till att städer i större utsträckning förtä-
tats i syfte att minska belastningen på miljön. På landsbygden har i stäl-
let avfolkningen medfört att miljöer och byggnader står utan funktion 
och underhåll. En ökad förtätning av städer har medfört ett förhöjt för-
ändringstryck på den byggda miljön, vilket samtidigt bidragit till en för-
sämrad luftkvalitet i städer. Dessa luftföroreningar bidrar i sin tur till en 
ökad nedsmutsning och korrosion som påskyndar nedbrytningen av kul-
turmiljön och därmed försvårar för ett långsiktigt bevarande. De sam-
hällsförändringar som i nuläget påverkar kulturmiljöns tillstånd kommer 
troligen att fortsätta ha en påverkan även i framtiden. Denna påverkan 
behöver dock inte vara enbart negativ. Exempelvis innebär en fortsatt 
urbanisering, växande turismnäring och friluftsliv en ökad belastning 
på kulturmiljön men kan samtidigt skapa förutsättningar för bevarande 
och ökad användning av kulturarvet. 

Utöver större samhällsförändringar har vissa näringar en stor påverkan 
på förutsättningarna för att bevara kulturmiljön. Många areella näringar 
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riskerar att medföra en negativ påverkan på kulturmiljöns tillstånd. 
Kulturmiljöer kan exempelvis komma till skada i samband med 
torvbrytning, avverkning, trålfske och mineralutvinning. Uppföljningen 
visar samtidigt att nedläggning av traditionella näringar bidragit till 
att allt fer kulturmiljöer riskerar att rivas ut, tas bort eller förfalla på 
grund av bristande underhåll. Exempelvis riskerar äldre fottnings- eller 
kvarnmiljöer rivas ut när deras verksamheter inte längre är i bruk. Ett 
förändrat jordbruk har även inneburit att färre marker hävdas, vilket haft 
en stor påverkan på Sveriges landskapsbild i odlings- och skogslandskap, 
skärgård och fäll. Att färre marker hävdas har även inneburit en negativ 
påverkan på det biologiska kulturarvet som i många delar av landet 
försvinner i samband med att livsmiljön växer igen eller tas bort. 

I uppföljningen framhålls bristande fnansiering, intresse, kunskap 
samt skydd av kulturmiljöer som stora utmaningar för att skapa en ökad 
kulturmiljöhänsyn i samhällsutvecklingen. Sektorsövergripande pro-
gram och strategier, samt tvärsektoriella samarbeten verkar emellertid 
bidra till att kulturmiljöfrågorna tydligare synliggörs och bidrar till en 
ökad hänsyn. För att detta arbete ska fungera framhålls kunskapsun-
derlag och resurser som nödvändiga. Gemensamma målbilder har även 
bidragit till att skapa en ökad tydlighet om vilka kulturmiljöer och vär-
den som samhället vill värna om, vilket underlättat för ett ökat hänsyns-
tagande. 

7.2 Uppföljningen följer inte kulturmiljöns tillstånd 
men visar försämrade förutsättningar för bevarande 

Rapportens andra frågeställning syftar till att besvara vad som kan sägas 
om kulturmiljöns tillstånd och förändring utifrån miljömålsuppfölj-
ningen. Resultatet i kartläggningen visar på att det är svårt att utifrån 
miljömålsuppföljningen uttala sig om ett faktiskt tillstånd hos kultur-
miljön. I dagsläget är det enbart kärnindikatorn Miljöhänsyn i skogsbruket 
som kan ge information om kulturmiljöns tillstånd då den mäter skade-
frekvensen hos forn- och kulturlämningar inom skogsbruket. Resterande 
indikatorer mäter snarare förutsättningar för bevarande av kulturmiljön. 
Utifrån miljömålsuppföljningen kan man utläsa att förutsättningarna 
för bevarande av kulturmiljön ser fortsatt negativa ut. Av de tio miljö-
kvalitetsmål med preciseringar för kulturmiljön bedöms ingen av dessa 
som möjlig att uppnå med befntliga och beslutade styrmedel. 

Enligt miljömålsuppföljningen bedöms korrosionen på material som 
oförändrat, men förväntas att öka med ett förändrat klimat. Exploate-
ringen av kust- och strandnära områden är fortsatt hög vilket antas ha en 
negativ påverkan på kulturmiljöer. För fornlämningar under vatten har 
ett bristande kunskapsläge försvårat uppföljningen. I en nyligen public-
erad rapport av Riksantikvarieämbetet konstateras emellertid att fer än 
600 kända forn- och kulturlämningar under vatten ligger inom områ-
den med intensivt fske. För kulturmiljöer vid vattendrag krävs fortsatta 
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åtgärder för bevarande, samtidigt som dessa riskerar att ligga i konfikt 
med bevarandet av ekologiska värden. 

Gemensamt för många miljökvalitetsmål är att en minskad hävd av 
landskapet har haft en negativ påverkan på bevarandet av det äldre kul-
turlandskapet i skog, fäll, skärgård och odlingslandskap. En minskad 
hävd i fällområdet har tillsammans med ett mildare klimat inneburit 
en ökad igenväxning av vegetation. Inom skogsbruket prioriteras hög-
produktiva skogar vilket bidragit till att skapa mer tätbevuxna skogsom-
råden med färre variationer och strukturer. Den förändrade landskapet 
har i sin tur haft en stor negativ påverkan på hävdberoende arter och det 
biologiska kulturarvet. 

Trots att miljömålsuppföljningen främst visar på en negativ prognos 
kan delar av uppföljningen samtidigt visa på en svagt positiv utveckling 
för kulturmiljön. I skogen har antalet grova skador på forn- och kultur-
lämningar minskat något sedan 2000. Även om fortsatta åtgärder bedöms 
som nödvändiga indikerar uppföljningen på att tidigare insatser bidragit 
till en mer skonsam körning inom skogsbruket. Likaså har antalet slåtter-
ängar med miljöersättning ökat något. Detta antas vara ett resultat av 
ökad maskin- och myrslåtter som kan bidra till att gynna hävdberoende 
arter. Miljömålsuppföljningen visar även på en försiktig ökning av antalet 
skyddade byggnader, planeringsunderlag för kulturmiljö och antikvarisk 
kompetens. Samtidigt påpekas att utvecklingen går mycket långsamt och 
bedöms som otillräcklig i förhållande till samhällets behov. 

7.3 Uppföljningen av kulturmiljöns tillstånd är inte 
fullt ändamålsenlig 

Rapportens tredje frågeställning syftar till att besvara om uppföljningen 
av kulturmiljöns tillstånd inom miljömålssystemet är ändamålsenlig. 
Bedömningen görs utifrån antagandet att om det fnns en precisering 
för kulturmiljön bör det även fnnas någon form av återkommande och 
systematiserad uppföljning som svarar mot preciseringen. 

Det övergripande generationsmålet visar inriktningen för Sveriges 
miljöpolitik. Kulturmiljön framhålls i generationsmålets strecksatser 
som prioriterat samhällsvärde som ska bevaras, främjas och nyttjas håll-
bart. Generationsmålet har sedan 2018 åtta kärnindikatorer varav ingen 
följer utvecklingen hos kulturmiljön. Bedömningen av generations-
målets måluppfyllelse rörande kulturmiljön är därför beroende av den 
sammantagna uppföljningen av övriga miljökvalitetsmål med precise-
ringar för kulturmiljön. 

I dagsläget är det endast tre av miljökvalitetsmålen – Levande sko-
gar, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö – som har kärnindi-
katorer som syftar till att svara mot målets precisering som avser kultur-
miljön. Dessa kärnindikatorer är Miljöhänsyn i skogsbruket, Betesmarker 
och slåtterängar samt Skyddad bebyggelse. Utöver dessa tre fnns emeller-
tid kärnindikatorer med mer eller mindre tydliga kopplingar till kultur-
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miljöns tillstånd och förändring, men vars kulturmiljöperspektiv inte är 
fullt synliggjort i uppföljningen. Av dessa kan bland annat kärnindika-
torn Fåglar och färilar nämnas, som kan ge en förhållandevis tillförlitlig 
bild av allmäntillståndet hos det traditionella odlingslandskapet. I data-
underlagen för Rödlistade arter och Bevarandestatus hos naturtyper går det 
delvis att utläsa utvecklingen hos hävdade naturtyper och hävdberoende 
arter. Detta gäller även kärnindikatorn Täckning av fällvegetation där en 
ökad vegetation i fällen kan indikera en otillräcklig hävd. För kultur-
miljöer vid vatten kan indikatorerna Strandnära bygganden, Kustnära 
byggande och Torvutvinningens omfattning ge en indikation om explo-
ateringstrycket vid kusten, vattendrag och våtmarker. Exploateringens 
direkta påverkan på kulturmiljöns tillstånd är dock inget som under-
sökts i miljömålsuppföljningen, men den antas vara negativ. I nuläget 
saknas preciseringar och en miljömålsuppföljning av klimatförändring-
arnas påverkan på kulturmiljön. Dock är precisering för miljökvalitets-
målet Begränsad klimatpåverkan, att hålla den globala medeltemperaturs-
ökningen under 1,5 grader, även relevant ur ett kulturmiljöperspektiv. 

Både den nationella och regionala uppföljningen följer, utöver kärn-
indikatorer, ytterligare uppföljningsmått som pekas ut i miljökvalitets-
målens målmanualer.416 I dessa manualer fnns ytterligare målsättningar 
som syftar till att specifcera preciseringarna för de olika miljökvalitets-
målen. För miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande 
våtmarker och Hav i balans samt levande kust och skärgård framhålls bland 
annat att andelen värdefulla kulturmiljöer med formellt skydd ska öka. 
Inom Levande skogar ingår att följa upp natur- och kulturvårdsåtgärder 
i skogen. Kulturmiljöperspektivet hos detta uppföljningsmått bedöms 
dock som bristfälligt då ersättning främst riktar sig mot miljöer med 
höga naturvärden. För God bebyggd miljö ingår en fortsatt uppföljning av 
antalet rivningsförbud, tillgång till antikvarisk kompetens, samt aktu-
ella planeringsunderlag och översiktsplaner. 

Miljökvalitetsmålens preciseringar för kulturmiljön är ofta av över-
gripande karaktär och kan därför omfatta en rad olika kulturmiljöer. De 
allmänt hållna preciseringarna tydliggör dock inte vad som är väsent-
ligt för att målsättningarna för kulturmiljön ska anses vara uppnådda. 
Det är alltså inte alltid självklart vilka målsättningar som är styrande för 
utvecklingen hos kulturmiljön. Inom skogsbruket har denna problem-
atik hanterats genom framtagande av sektorsövergripande målbilder. I 
målmanualerna har detta hanterats genom att preciseringarna brutits 
ner till ett antal kompletterande uppföljningsmått. Där bedöms målupp-
fyllnaden ofta utifrån att en viss utveckling som anses påverka kultur-
miljöns tillstånd ska ”minska” eller ”öka” i omfattning. Trots detta sak-
nas kriterier för när en kulturmiljö kan anses vara i fullgott skick vilket 
försvårar för en uppföljning av kulturmiljöns tillstånd. 

416 Se Bilaga 3. Kulturmiljön i miljömålssystemet. 
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Generellt ligger fokus i uppföljningen på ett bevarande av kulturmiljön. 
Målsättningar för att utveckla kulturmiljön saknas i uppföljningen och de 
mer sociala aspekterna av kulturarvet uppmärksammas sällan. Dessa vär-
den, i form av exempelvis turism, dykning och friluftsliv, tenderar sna-
rare att utmålas som ett hot mot kulturmiljön samtidigt som de inne-
bär ett nyttjande av kulturarvet. Likaså tenderar miljömålsuppföljningen 
att fokusera på uppföljning av enskilda objekt. Det gör att landskapsper-
spektivet sällan fångas upp i uppföljningen. Detta kan till viss del förkla-
ras av att fertalet av preciseringarna för miljökvalitetsmålen framför allt 
lyfter fram kulturmiljöernas funktion i landskapet, men inte själva kultur-
landskapet i sig. Det kan förmodligen även förklaras av att uppföljningen i 
många fall återspeglar befntlig lagstiftning som i sig är objektsfokuserad. 
Dock bidrar det till att landskapsperspektivet försvinner i uppföljningen. 

Utifrån rapportens bedömningsgrund går det att konstatera att upp-
följningen av kulturmiljöns tillstånd och förändring inte kan betraktas 
som fullt ändamålsenlig. Trots att det fnns preciseringar för kultur-
miljön saknas ofta en återkommande och systematiserad nationell upp-
följning av dess utveckling. Dock omfattar många miljökvalitetsmål 
kärnindikatorer och annan uppföljning som på indirekt väg kan följa 
förändringen hos kulturmiljön, men som i dagsläget inte är fullt synliga 
i miljömålsuppföljningen. Utifrån kartläggningens resultat går att kon-
statera att kulturmiljöperspektivet blivit mer osynligt i den nationella 
uppföljningen i samband med den översyn som genomfördes 2018. Detta 
till följd av att ett fertal indikatorer relevanta för kulturmiljön försvun-
nit till förmån för miljömässiga eller ekologiska värden. De få kärnin-
dikatorer som kommit att redovisas för kulturmiljön har dessutom låg 
precision och återspeglar, såsom tidigare påpekats, närmast förutsätt-
ningar mer än tillstånd. Det innebär att miljömålsuppföljningen ger en 
relativt snäv bild av den nationella utvecklingen hos kulturmiljöns till-
stånd. Det fnns därmed potential att utveckla befntlig miljömålsupp-
följning så att den på ett tydligare sätt kan synliggöra kulturmiljöns till-
stånd och förändring. 

7.4 Brist på data- och kunskapsunderlag försvårar 
uppföljningen 

Rapportens tredje frågeställning avser likaså att identifera vilka utveck-
lingsbehov som fnns hos befntlig miljömålsuppföljning. Uppföljningen 
visar på att det för många miljökvalitetsmål saknas kunskap om kultur-
miljöns tillstånd. Detta försvåras av att kulturmiljöfrågorna saknar pro-
gram och budget för en miljöövervakning.417 Uppföljningen av kultur-
miljöns tillstånd har därför i brist på mätvärden och indikatorer främst 
vilat på expertutlåtanden. 

417 Förslag på en kulturmiljöövervakning har tidigare utarbetats. Se: Riksantikvarieämbetet. 
2011. Kulturmiljöövervakning genom NILS-programmet. Redovisning av metodutvecklings-
arbetet under åren 2008-2010 samt våren 2011. Stockholm. 

 109 



Att kulturmiljön fortsatt varit relativt dold i miljömålsuppföljningen 
– trots att det vid ett fertal tillfällen uppmärksammats – faller ofta till-
baka på att det inte fnns tillräckligt med relevanta dataunderlag. Det 
har försvårat för en ändamålsenlig uppföljning av kulturmiljöns till-
stånd. För många miljökvalitetsmål fnns omfattande kunskapsluckor 
om både förekomst av kulturmiljöer och dess tillstånd. Det rör sig dels 
om grundläggande kunskapsbrist inom vissa kulturmiljöfrågor, dels om 
kunskapsluckor för vissa delar av landet. Inom skogsbruket är exem-
pelvis 75 procent av landets skogar ännu inte inventerade på forn- och 
kulturlämningar, och det saknas regional skadestatistik. Kulturmiljöer i 
fällen är bristfälligt inventerade och kunskapen om samiska lämningar 
bedöms som otillräckliga. Likaså saknar våtmarker inventering av forn-
lämningar och andra kulturhistoriska värden. Vid vattendrag fnns inget 
fullständigt register över antalet kulturmiljöer. Fullständiga invente-
ringar av forn- och kulturlämningar i havet saknas, och i skärgården 
saknas kunskap om den förändrade hävdens påverkan på kulturland-
skapet. Inom den byggda miljön är kunskapen om själva tillståndet hos 
bebyggelsen bristfällig i många län. Byggnader utanför detaljplanelagt 
område saknar inventeringar och kännedomen om förekomst och för-
ändringar hos överloppsbyggnader är bristfällig. 

Vad gäller det biologiska kulturarvet fnns data som följer utveck-
lingen hos den biologiska mångfalden. Dock behöver kopplingarna mel-
lan de biologiska värdena och kulturvärdena utredas vidare. Luftförore-
ningarnas och försurningens påverkan på kulturmiljöer utreds i endast 
begränsad utsträckning i den regionala uppföljningen, och där saknas en 
nationell överblick. Det fnns därför anledning att se över möjligheterna 
att bättre nyttja de befntliga nationella och regionala dataunderlag som 
fnns och undersöka om dessa kan bidra med ytterligare kunskap om 
kulturmiljöns tillstånd. 

En svårighet vad gäller uppföljning av kulturmiljön består i att kul-
turmiljövärden ofta kräver kvalitativa bedömningar. Det gör att viss typ 
av uppföljning måste förlita sig på kvalifcerade skattningar eller subjek-
tiva bedömningar. Samtidigt kan en kvantitativ indikator endast återge 
en begränsad bild av verkligheten. Exempelvis visar indikatorn för gräs-
marksfärilar på en relativt stabil nivå sedan 2010, samtidigt som före-
komsten av bin minskat. Båda dessa arter är känsliga för en förändrad 
markanvändning i odlingslandskapet och kan antas vara negativt påver-
kade av en minskad hävd och ökad användning av bekämpningsmedel. 

Ytterligare en svårighet hos befntlig uppföljning är att vissa kärnin-
dikatorer är svåra att jämföra över tid då förändrade defnitioner eller 
regelverk har påverkat vilken data som ingår i uppföljningen. Vissa av 
indikatorerna kan även på en nationell nivå framstå som relativt stabila, 
men innebär stora förändringar på lokal eller regional nivå. Dessa små, 
men betydelsefulla, förändringar blir därför ibland svåra att fånga upp 
på nationell nivå. Många indikatorer kräver likaså omfattande admi-
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nistrativa system i form av datainsamling, bearbetning och analys, vil-
ket kan vara kostsamt. Att skapa en uppföljning som kan anses vara fullt 
ändamålsenlig för kulturmiljöns tillstånd kan därför te sig som omöj-
lig. Samtidigt kan indikatorerna i sig bidra med att legitimera kultur-
miljöfrågor i miljömålsarbetet och därmed bli styrande för vilka typer av 
åtgärder som genomförs. På så sätt kan kulturmiljöns roll i miljöarbetet 
även tydliggöras. 
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8. Förslag på fortsatt arbete 

Sedan miljömålssystemets start har kulturmiljöperspektivet haft svårighe-
ter att få genomslag i miljömålsarbetet vilket även avspeglas i hur miljö-
målsuppföljningen är utformad. Samtidigt framhåller övriga miljömåls-
myndigheter miljömålsarbetet som en viktig arena för att utveckla det 
nationella kulturmiljöarbetet. Inom ramen för kartläggningen har Riks-
antikvarieämbetet identiferat två förslag till fortsatt arbete i syfte att på 
ett mer ändamålsenligt sätt integrera kulturmiljöfrågorna i miljöarbetet. 

8.1 Fortsatt tvärsektoriell samverkan och etappmål 
kan underlätta 

Kulturmiljöfrågorna spänner över ett fertal olika miljökvalitetsmål och 
politikområden. För att kulturmiljöfrågorna ska tas om hand i det fort-
satta miljöarbetet gör Riksantikvarieämbetet bedömningen att kultur-
miljöfrågorna fortsatt behöver integreras i statsförvaltningen så att kun-
skap och förståelse om dess värden ökar inom fera sektorer och inom 
civilsamhälle och näringsliv. För vissa miljökvalitetsmål fnns likaså en 
inneboende konfikt mellan kulturvärden och andra samhällsvärden. 
En gemensam samverkan mellan olika aktörer och genomtänkta avväg-
ningar utifrån kunskaps- och planeringsunderlag är ofta nödvändiga för 
att åtgärderna fullt ut ska ta om hand olika politiska målsättningar. 

Riksantikvarieämbetet avser att tillsammans med övriga miljömålsmydig-
heter fortsatt arbeta vägledande för hur kulturvärden kan bidra till en håll-
bar samhällsutveckling. Som del av detta arbete avser myndigheten att ut-
reda möjligheterna att utforma ett förslag till etappmål för kulturmiljön. 

8.2 Fortsatt utredning om hur uppföljningen kan utvecklas 

Utifrån det resultat som framkommit av kartläggningen gör Riksanti-
kvarieämbetet bedömningen att miljömålsuppföljningen av kulturmil-
jöns tillstånd och förändring inte är fullt ändamålsenlig. Myndighe-
ten ser dock potential att utveckla ett tydligare kulturmiljöperspektiv 
hos befntlig miljömålsuppföljning för att på så sätt öka kulturmiljöns 
synlighet i miljömålssystemet. Det fnns likaså behov av att utreda hur 
befntliga kunskaps- och dataunderlag för kulturmiljön kan utvecklas så 
att miljömålsuppföljningen på bättre sätt kan fånga upp utvecklingen av 
kulturmiljöns tillstånd. 

I kulturmiljööversiktens andra delrapport avser Riksantikvarieämbetet att i 
samarbete med övriga miljömålsmyndigheter utreda hur ett tydligare kultur-
miljöperspektiv kan utvecklas i miljömålsuppföljningen. 
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BILAGOR 

Bilaga 1: Defnitioner och begrepp 

Kulturarv: Kulturarv omfattar alla materiella och immateriella uttryck 
av mänsklig aktivitet genom tiderna. Uttrycken kan vara historiska spår, 
objekt eller företeelser. Kulturarv kan också beskrivas som förutsätt-
ningar för eller resultatet av dynamiska samtal eller förhandlingar om 
samhällets utveckling. 

Kulturmiljö: Kulturmiljö avser de avtryck som de mänskliga aktivi-
teterna genom tiderna avsatt i den fysiska miljön. Kulturmiljö är hela 
den av människor påverkade miljön som i varierande grad präglats av 
olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö utgör en 
kontext som kan innehålla föremål, ortnamn eller traditioner som är 
knutna till platsen. 

Biologiskt kulturarv: Biologiskt kulturarv är natur som berättar om kultur. 
Det utgörs av ekosystem, naturtyper och arter som uppstått, utvecklats, 
eller gynnats genom människans nyttjande av landskapet och vars långsik-
tiga fortlevnad förutsätter eller påverkas positivt av brukande och skötsel. 

Fornlämning: Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. 1 § kulturmiljö-
lagen. Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under 
forna tider, som har tillkommit genom äldre tiders bruk och som är var-
aktigt övergivna. Lämningen behöver dessutom vara tillkommen före år 
1850, eller i fråga om fartygslämning, förlist före 1850. Fornlämningar är 
också naturbildningar som ålderdomliga bruk, sägner eller märkliga his-
toriska minnen är knutna till liksom lämningar efter äldre folklig kult. 
Det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över 
eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada 
en fornlämning (2 kap. 6 § kulturmiljölagen). 

Kulturlämning: Kulturlämning, även benämnd övrig kulturhistorisk 
lämning, avser väl avgränsade lämningar efter människors verksam-
het som kan antas ha tillkommit 1550 eller senare och som inte bedöms 
som fornlämning (Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SKSFS 
2019:1, 7:17). 

Arkeologiska lämningar: Fyndmaterial som påträfas i samband med en 
arkeologisk undersökning. Förutom föremål som människor har till-
verkat, s.k. artefakter, kan arkeologiskt fyndmaterial även omfatta ben-
material från djur eller människor eller växt- eller djurdelar, s.k. ekofak-
ter (Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd för uppdrags-
arkeologi, KRFS 2017:1 32 §). 
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Landskapselement: Landskapselement är spår eller lämningar från äldre 
tiders jordbruk. Dessa kan röra linjeelement som exempelvis stenmu-
rar, gärdesgårdar, alléer, öppna diken, jordvallar och fägator. Det omfat-
tar även punktelement som exempelvis solitärträd, överloppbyggnader, 
odlingsrösen, brunnar och byggnadsgrunder. 

Småbiotoper: Biotopskyddsområde är en form av områdesskydd (7 kap. 11 
§ miljöbalken). Dessa skyddsområden kan användas för små mark- och 
vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla 
livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. Biotoperna är också viktiga 
för vanligare arter, samt för omväxling i landskapet. Det generella bio-
topskyddet skyddar följande sju biotoper i hela landet: alléer, källa med 
omgivande våtmark i jordbruksmark, odlingsrösen i jordbruksmark, 
pilevall, småvatten och våtmark i jordbruksmark, stenmurar i jordbruk-
smark och åkerholmar. Utöver dessa fnns ytterligare 35 biotopområ-
den som Skogsstyrelsen, länsstyrelse eller kommun kan skydda som sär-
skilda biotopskyddsområden. 

Naturreservat: Sedan 1960-talet har det funnits skydd för särskilt vär-
defulla naturmiljöer i form av naturreservat (7 kap. 4–8 §§ miljöbal-
ken). Ett naturreservat syftar till att bevara biologisk mångfald, vårda 
och bevara värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för fri-
luftslivet, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer, samt 
livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

Kulturreservat: År 1999 tillkom skydd för värdefulla kulturpräglade 
landskap i form av kulturreservat (7 kap. 9 § miljöbalken). I ett kultur-
reservat kan hela områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och 
vårdas. Därmed omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och mar-
ker – men även sådana värden som består av verksamheter, kunskaper och 
traditioner kan hanteras inom ramen för kulturreservatets förvaltning. 

Ekosystemtjänster: Ekosystemtjänster är allt det vi människor får gratis 
från naturen. Det kan röra sig om alltifrån tillgång till mat och vatten, 
till att växter renar luften och bidrar till en förbättrad hälsa. Man brukar 
dela upp ekosystemtjänsterna i fyra olika typer: försörjande (sådant som 
vi behöver för att överleva), reglerande (ser till att naturen fungerar på ett 
bra sätt), kulturella (sådant som gör oss människor glada) och stödjande 
tjänster (sådant som behövs för att annat ska fungera i naturen). 

Grön infrastruktur: Grön infrastruktur defnieras som ekologiskt funk-
tionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt 
anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att 
biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster 
främjas i hela landskapet. 
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Invasiva arter: Avser arter som har en negativ påverkan på inhemsk bio-
logisk mångfald, ekosystem, människors hälsa och samhälle. 

Byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen: En byggnad eller bebyg-
gelsemiljö som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde kan skyd-
das som byggnadsminne. En byggnadsminnesförklaring kan ske av en 
enskild byggnad enlig 3 kap. Kulturmiljölagen (1988:950) eller en stat-
ligt ägd byggnad genom förordningen om statliga byggnadsminnen 
(2013:558). 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Tema 1. Faktorer och drivkrafter som påverkar kulturmiljön 

a. Vilka centrala samhällsförändringar har skett kopplat till miljökva-
litetsmålet? Har de varit positiva/negativa för kulturmiljöarbetet? 

b. Vilka styrmedel bedömer du är de centrala i arbetet med målets pre-
cisering(ar) om kulturmiljöer? 

c. Har tillämpningen och, i förekommande fall, förändringar av styr-
medel påverkat kulturmiljöarbetet? Under senaste mandatperioden? 
Sedan 2000? 

d. Vad för kulturmiljöarbete har bedrivits inom miljökvalitetsmålet av 
din myndighet/andra aktörer? 

e. Vilka aktörer (centrala myndigheter, länsstyrelserna, kommunala 
och regionala planupprättare, markägare, areella näringar m.f.), 
bedömer du har haft störst påverkan på målets preciseringar om 
kulturmiljöer? Under senaste mandatperioden? Sedan 2000? 

f. Vilka åtgärder eller styrmedel bedömer du vore mest prioriterade 
för att stärka kulturmiljöarbetet för målet? 

g. Vilka drivkrafter i samhället uppfattar du har störst påverkan på 
kulturmiljöns tillstånd och förändring inom ramen för miljökvali-
tetsmålet? På vilket sätt och i vilken omfattning bedömer du att de 
påverkar kulturmiljön? 

h. Vad skulle du lyfta fram som de största utmaningarna för kultur-
miljöarbetet inom miljökvalitetsmålet? 

Tema 2. Preciseringar och indikatorernas ändamålsenlighet 

a. Hur uppfattar du att målets precisering om kulturmiljö harmonierar 
med de nationella målen för kulturmiljöarbetet? 

b. Upplever du att det har varit lätt eller svårt att bedöma kulturmiljöns 
tillstånd och förändring i uppföljningar och fördjupade utvärde-
ringar? 

c. Vilka myndigheter har lämnat underlag som har varit relevanta för 
att bedöma kulturmiljöns tillstånd och förändring i årliga uppfölj-
ningar och i fördjupade utvärderingar? 

d. Upplever du att de befntliga indikatorer som kopplar till målets 
preciseringar om kulturmiljöer stödjer bedömningen av tillstånd och 
förändring på ett ändamålsenligt sätt? Om ja, på vilket sätt? Om nej 
– vilka förändringar skulle du vilja se? 
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e. Var du med och framställde målmanualen för målet? Kan du i så fall 
berätta om arbetet med att ta fram denna manual? 

f. Skulle bedömningarna av kulturmiljöns tillstånd och förändring 
kunna underlättas? På vilket sätt? 

Tema 3. Övriga refektioner 

a. Har du några andra refektioner om arbetet med målets kultur-
miljöpreciseringar? 
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Målansvarig 
myndighet 

Kärnindikatorer Precisering Uppföljning utifrån målmanual* Tidigare indikatorer Bedömning utifrån 
bedömningsgrund** 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
  

 
 

 

  
 

 
 

 

  
 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Bilaga 3: Kulturmiljön i miljömålssystemet 

Miljökvalitetsmål 

Generationsmålet 

Frisk luft 

Bara naturlig 
försurning 

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket 

Bevarande natur- och kulturvärden 
Den biologiska mångfalden och 
natur- och kulturmiljön bevaras, 
främjas och nyttjas hållbart. 

Halterna av luftföroreningar inte 
överskrider lågrisknivåer för cancer eller 
riktvärden för skydd mot sjukdomar 
eller påverkan på växter, djur, material 
och kulturföremål. 

Försurad mark 
Försurningen av marken inte påskyndar 
korrosion av tekniska material och 
arkeologiska föremål i mark och inte 
skadar den biologiska mångfalden i 
land- och vattenekosystem. 

Indikator saknades för Indikator saknas för kulturmiljö. 
kulturmiljö. 

Påverkan på 
runinskrifter (I) 
Var delmål som togs bort 
2012 

Nedbrytning av 
arkeologiskt material i 
jord (I) 
Var delmål som togs bort 
2010 

Utsläpp av kväveoxider (NOx) till luft (P) 
Mäter olika verksamheters utsläpp av 
kväveoxider. 
Kvävedioxider i gaturum (S) 
Mäter förekomst av kvävedioxider i 
städer. 
PM2,5 halter i urban miljö (S) 
Mäter förekomst av PM2,5 i urban miljö. 
Utsläpp av partiklar (PM2,5) till luft (P) 
Mäter utsläpp av små partiklar (PM2,5) 

Nedfall av svavel (P) 
Mäter nedfall av svavel i Sverige 
Försurning från skogsbruk (P) 
Mäter andel avverkad granskog med 
överskridande av kritiskt baskatjon-
upptag vid grotuttag och där askåter-
föring inte sker. 
Försurade sjöar (S) 
Mäter andelen försurade sjöar i Sverige 
Sjöfartens utsläpp av försurade ämnen (P) 
Utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider 
från sjöfart. 

- Indikatorer kopplade till angivna 
miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmål 
med särskilt betydande koppling till 
strecksatsen: Ett rikt växt- och djurliv, 
Levande sjöar och vattendrag, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, 
Myllrande våtmarker, Levande skogar, 
Ett rikt odlingslandskap, Storslagen 
fällmiljö och God bebyggd miljö. 

- Miljö i kommunala översiktsplaner 
(aktuella kommunomfattande 
program för t.ex. kulturmiljö). 

- Nedsmutsning av kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader och material 
följs upp regionalt vid behov. 

- Två platser i Sverige mäter korrosion. 

Saknas bedömningsmått med 
koppling till kulturmiljö. 

Saknas ändamålsenlig 
uppföljning för 
preciseringen Bevarade 
natur- och kulturvärden. 

Saknas ändamålsenlig 
uppföljning av 
luftföroreningarnas 
påverkan på kultur 
föremål. 

Saknas ändamålsenlig 
uppföljning 
för preciseringen för 
Försurad mark. 

* Miljömålsmanualer har tagits fram sedan 2013. För vissa miljökvalitetsmål revideras nu befntliga målmanualer efter 2018 års översyn av miljömålsuppföljningen, vilket innebär att alla målmanualen inte är beslutade. 
** Med ändamålsenlig uppföljning av kulturmiljöns tillstånd inom miljömålssystemet menas att om det fnns en precisering för kulturmiljön bör det även fnnas någon form av återkommande och systematiserad uppföljning 
som återger en nationell bild av utvecklingen och som svarar mot preciseringen. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

   

 
 

 

   

  

  
 

  
 

  

 

 
 

  
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

    Miljökvalitetsmål Målansvarig 
myndighet 

Kärnindikatorer Precisering Uppföljning utifrån målmanual* Tidigare indikatorer Bedömning utifrån 
bedömningsgrund** 

Levande sjöar Havs- och vatten-
och vattendrag myndigheten 

Hav i balans samt Havs- och vatten-
levande kust och myndigheten 
skärgård 

Bevarade natur- och 
kulturmiljövärden 
Sjöar och vattendrags natur- och 
kulturmiljövärden är bevarade och 
förutsättningar fnns för fortsatt 
bevarande och utveckling av 
värdena. 

Bevarade natur- och kulturmiljövärden 
Havs-, kust- och skärgårdslandskapens 
natur- och kulturvärden är bevarade 
och förutsättningar fnns för fortsatt 
bevarande och utveckling av värdena. 
Kulturlämningar under vatten 
Tillståndet är oförändrat för 
kulturhistoriska lämningar under 
vattnet. 

Strandnära byggande 
vid sjöar och 
vattendrag (P) 
Antal nyuppförda 
byggnader inom 100 m 
från sjö eller vattendrag, 
exklusive tätort. 
Indikatorn kunde mäta 
exploateringstrycket vid 
sjöar och vattendrag. 

Yrkesfske (D) 
Indikatorn kunde till 
viss del följa upp förut-
sättningarna för tillvara-
tagande av kultur-
miljön i kust- och 
skärgårdsområdena. 
Fiskefartyg (D) 
Indikatorn kunde till 
viss del följa upp förut-
sättningarna för tillvara-
tagande av kulturmiljön i 
kust- och skärgårds-
områdena. 
Strandnära byggande 
vid havet (P) 
Mätte antalet nyuppförda 
byggnader inom 100 m 
från havsstrand, exklusive 
tätort. Indikatorn kunde 
mäta exploateringstrycket i 
kust- och skärgård. 

Strandnära byggande (P) 
Antal nyuppförda byggnader inom 
100 m från sjö eller vattendrag, 
exklusive tätort. Indikatorn kunde mäta 
exploateringstrycket vid sjöar och 
vattendrag. 

Åtgärdade fysiska hinder (R) 
Åtgärder för att återställa vattendrag 
och skapa fria vandringsvägar. Oklart 
om de visar på positiva eller negativa 
efekter för kulturmiljön. 

Kustnära byggande (P) 
Mäter exploateringstrycket i kust- 
och skärgård i skyddade områden. 

- Andelen värdefulla kulturmiljöer 
som omfattas av formellt skydd ska 
öka på längre sikt. 

- Målet är då att en större andel av 
ekosystemtjänsterna med anknytning 
till natur- och kulturvärden ska få 
bedömningen ”god”. 

- Exploateringen i strandnära lägen 
ska minska långsiktigt. 

- Andelen värdefulla kulturmiljöer som 
omfattas av formellt skydd ska öka. 

- Andelen ekosystemtjänster som 
kopplar till natur- och kulturmiljöer 
med bedömningen ”god” ska öka. 

- Inga skador sker på kulturlämningar 
under vatten. 

- Antalet kända kulturlämningar ska öka. 

Saknas ändamålsenlig 
uppföljning för 
preciseringen 
Bevarade natur- och 
kulturmiljövärden. 

Fortsatt utredning krävs 
om Strandnära byggande 
och Åtgärdade fysiska 
hinder kan utvecklas för att 
följa kulturmiljönstillstånd 
inom preciseringen 
Bevarade natur- och 
kulturmiljövärden. 

Saknas ändamålsenlig 
uppföljning för 
Bevarade natur- och 
kulturmiljövärden samt 
Kulturlämningar under 
vatten. 

Fortsatt utredning krävs 
om kustnära byggande 
kan utvecklas för att följa 
kulturmiljönstillstånd 
inom preciseringen 
Bevarade natur- och 
kulturmiljövärden. För 
uppföljning av 
preciseringen 
Kulturlämningar under 
vatten krävs fortsatt 
utredning. 



  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

 

  
 

 
  

   

  

 

  

  

 

 
  

 
 
 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

    Miljökvalitetsmål Målansvarig 
myndighet 

Kärnindikatorer Precisering Uppföljning utifrån målmanual* Tidigare indikatorer Bedömning utifrån 
bedömningsgrund** 

Myllrande Naturvårdsverket 
våtmarker 

Levande skogar Skogsstyrelsen 

Bevarade natur- och kulturmiljövärden 
Våtmarkernas natur- och kulturvärden 
i ett landskapsperspektiv är bevarade 
och förutsättningarna fnns för fortsatt 
bevarande och utveckling av värdena. 

Bevarade natur- och kulturmiljövärden 
Natur- och kulturmiljövärden i skogen 
är bevarade och förutsättningarna för 
fortsatt bevarande och utveckling av 
värdena fnns. 

Anlagda våtmarker (R) 
Areal våtmarker som är 
anlagda, restaurerade och 
har skötselersättning från 
jordbruksstöd. 
Bevarandestatus 
våtmarkstyper (S) 
EU:s art- och habitat-
direktiv om naturtypers 
bevarandestatus. 

Skador på forn- och 
kulturlämningar (I) 
Mätte skador på forn- 
och kulturlämningar i 
samband med avverkning. 
Gammal skog (S) 
Indikatorn skog med en 
genomsnittlig trädålder 
högre än 120 år i södra 
Sverige och 140 år i norra 
Sverige. 

Anlagda eller hydrologiskt 
restaurerade våtmarker (R) 
Finns kulturmiljö¬perspektiv men är 
inget som följs upp inom indikatorn. 
Torvutvinningens omfattning (P) 
Finns kulturmiljö¬perspektiv men är 
inget som följs upp inom indikatorn. 
Genomförande av myrskyddsplanen (R) 
Finns kulturmiljö¬perspektiv men är 
inget som följs upp inom indikatorn. 
Hydrologisk restaurering av 
torvmarker (S) 
Omfattar inga kvalitativa aspekter utan 
mäter bara hektar som restaureras. 

Miljöhänsyn i skogsbruket (I) 
Mäter skador på forn- och kultur-
lämningar i samband med avverkning. 
Gammal skog (S) 
Indikatorn skog med en genomsnittlig 
trädålder högre än 120 år i södra Sverige 
och 140 år i norra Sverige. 
Strukturer i skogen (P) 
Mäter produktiv skogsmark med död 
ved, grova träd och äldre lövrik skog. 

- Det fnns skyddsplan/program för 
bevarande av de värdefullaste 
områden med kulturmiljövärden 
knutna till våtmarker 

- Kulturmiljö - Skyddsplan för 
kulturmiljövärden och våtmarker 
genomförd (100%) 

- Det fnns styrmedel och fnansiering 
av åtgärder för att klara kulturmiljö-
värden knutna till våtmarker (100%). 

- Bevarande av kulturmiljöer i skyddade 
områden, minst 100 stycken. 

- Värdefulla kulturmiljöer (utöver 
biologiskt innehåll) är i gott skick i de 
skyddade områdena. 

- Kända forn- och kulturlämningar, 
antal och areal, län. 

- Utförda åtgärder med stöd från 
Nokås, per län (Från 2019 kommer 
uppföljningen kompletteras 
med data från LONA och 
Landsbygdsprogrammet). 

- Natur- och kulturvårdande skötsel 
(tillkommer från 2019). 

Saknas ändamålsenlig 
uppföljning för 
preciseringen 
Bevarade natur- och 
kulturmiljövärden. 

Fortsatt utredning 
krävs om Anlagda 
eller hydrologiskt 
restaurerade våtmarker, 
Torvutvinningens 
omfattning, Genomförande 
av myrskyddsplanen och 
Hydrologiskt restaurering 
av torvmarker kan 
utvecklas för att följa 
kulturmiljönstillstånd 
inom preciseringen 
Bevarade natur- och 
kulturmiljövärden. 

Finns ändamålsenlig 
uppföljning för 
preciseringen 
Bevarade natur- och 
kulturmiljövärden via 
indikatorn Skador på forn-
och kulturlämningar. 

Fortsatt utredning 
krävs om Gammal skog, 
Strukturer i skogen 
och Skog undantagen 
från skogsbruk kan 
utvecklas för att följa 
kulturmiljönstillstånd 
inom preciseringen 
Bevarade natur- och 
kulturmiljövärden. 



 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

 

 
 

 

  
 

  

  
 

   

 

  

 
 

 
  

  
 

  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 
 

    Miljökvalitetsmål Målansvarig 
myndighet 

Kärnindikatorer Precisering Uppföljning utifrån målmanual* Tidigare indikatorer Bedömning utifrån 
bedömningsgrund** 

Ett rikt Jordbruksverket 
odlingslandskap 

Storslagen Naturvårdsverket 
fällmiljö 

Bevarade natur- och kulturmiljövärden 
Biologiska värden och kulturmiljövärden 
i odlingslandskapet som uppkommit 
genom långvarig traditionsenlig skötsel 
är bevarade eller förbättrade. 
Kultur- och bebyggelsemiljöer 
Kultur- och bebyggelsemiljöer i 
odlingslandskapet är bevarade och 
förutsättningar fnns för fortsatt 
bevarande och utveckling av värdena. 

Bevarade natur- och kulturmiljövärden 
Fjällmiljöer med höga natur- och 
kulturmiljövärden är bevarade och 
förutsättningar fnns för fortsatt 
bevarande och utveckling av värdena. 

Äldre lövrik skog (R, S) 
Lövrik skog kan som i södra 
Sverige vara resultatet 
av en kulturpåverkan där 
markanvändningen och 
hävden gynnade lövträden. 
Betesmarker och slåtter-
ängar (R) Indikatorn visade 
dels den totala arealen 
ängs- och betesmarker 
som har miljöersättning, 
dels på arealen ängs- och 
betesmarker med höga 
natur- och kulturvärden. 
Kulturspår i åkermark (R) 
Indikatorn visade 
andel åkermark med 
miljöersättning till natur-
och kulturmiljöer. 
Fåglar och färilar i 
odlingslandskapet (S) 
Indikator för det biologiska 
mångfalden i betesmarker 
och slåtterängar. 

Skyddade fällmiljöer (R) 
Areal fällmark i hela 
landet som skyddas 
inom naturreservat och 
nationalparker. 
Exploatering i fällen (D) 
Areal av fällområdet som 
berörs av exploatering i 
form av vägar, skoterleder 
och byggnader. 
Antikvarisk kompetens (R) 
Mätte tillgången till 
antikvarisk kompetens. 
Planering kulturmiljö (R) 
Mätte tillgången till 
kulturmiljöprogram och 
övriga planeringsunderlag. 
q-märkt (R) Mätte antal 
q-märkning i detaljplaner 
och områdesbestämmelser. 

Betesmarker och slåtterängar (R) 
Indikatorn visar dels den totala arealen 
ängs- och betesmarker som har 
miljöersättning, dels på arealen 
ängs- och betesmarker med höga natur- 
och kulturvärden. 
Fåglar och färilar i odlingslandskapet (S) 
Indikator för det biologiska mångfalden 
i betesmarker och slåtterängar. 
Jordbrukets utveckling (D) 
Indikatorn kan visa på 
utvecklingstrender inom jordbruket. 
Indikatorn kan visa på förutsättningar 
för bevarande av kulturmiljöer. 

Fjälleder (R) 
Upprustning av fälleder under 2015, 
2016, 2017 och 2018 samt återstående 
upprustningsbehov. 
Täckning av fällvegetation (S) 
Beskriver kombination av klimat och 
betestryck. 

- De långsiktigt nedåtgående 
trenderna för arealen ängs- och 
betesmarker ska brytas, både på 
nationell och regional nivå. 

- Ängs- och betesmarker ska skötas så att 
kvaliteterna utvecklas eller bevaras. 

- De långsiktigt nedåtgående 
trenderna för arealen ängs- och 
betesmarker ska brytas, både på 
nationell och regional nivå. 

- Ängs- och betesmarker ska skötas så att 
kvaliteterna utvecklas eller bevaras. 

- Småbiotoper i odlingskapet ska 
bevaras och ska öka i slättbygd. 

- Kunskap om äldre kulturmiljöer 
inklusive brukningssätt och 
användning av husdjursraser och 
växtsorter ska bevaras. 

- Målvärde inom miljömålsuppfölj-
ningen är att kulturmiljöer ska bevaras 
och att minst hälften ska vara synliga. 

- Antalet kulturreservat med agrar inrikt-
ning ska öka och vara spridda i landet. 

- Bevarandestatus av skyddade 
områden inklusive Natura 2000-
områden, nationellt och per fällän. 

- Skydd av kulturmiljövärden (area), 
nationellt och per fällän. 

Finns ändamålsenlig 
uppföljning för 
preciseringen 
Bevarade natur- och 
kulturmiljövärden via 
indikatorerna Betesmarker 
och slåtterängar samt 
Fåglar och färilar i 
odlingslandskapet. 

Det saknas nationell 
uppföljning av Kultur- och 
bebyggelsemiljöer, följs 
upp på regional nivå via 
antal kulturreservat. 

Saknas ändamålsenlig 
uppföljning för 
preciseringen Bevarande 
av natur- och kulturvärden. 

Fortsatt utredning krävs 
om Fjälleder och Täckning 
av fällvegetation kan 
utvecklas för att följa 
kulturmiljöns-tillstånd 
inom preciseringen 
Bevarade natur- och 
kulturmiljövärden. 



 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

   

  

 
  

  
 

  

  
 

 

  

  
  

 
  

 
  

 
 
 
 

  
 

  
 
  

 
 

 
  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

    Miljökvalitetsmål Målansvarig 
myndighet 

Kärnindikatorer Precisering Uppföljning utifrån målmanual* Tidigare indikatorer Bedömning utifrån 
bedömningsgrund** 

God bebyggd miljö Boverket 

Ett rikt växt- Naturvårdsverket 
och djurliv 

Kulturvärden i bebyggd miljö 
Det kulturella, historiska och arkitekton-
iska arvet i form av värdefulla byggnader 
och bebyggelsemiljöer samt platser och 
landskap bevaras, används och utvecklas. 
Infrastruktur Infrastruktur för energi-
system, transporter, avfallshantering och 
vatten- och avloppsförsörjning är inte-
grerade i stadsplaneringen och i övrig 
fysisk planering samt att lokalisering 
och utformning av infrastrukturen är 
anpassad till människors behov, för att 
minska resurs och energianvändning 
samt klimatpåverkan, samtidigt 
som hänsyn är tagen till natur- och 
kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 

Biologiskt kulturarv 
Det biologiska kulturarvet är förvaltat 
så att viktiga natur- och kulturvärden är 
bevarade och förutsättningar fnns för 
ett fortsatt bevarande och utveckling 
av värdena. 
Tätortsnära natur 
Tätortsnära natur som är värdefull 
för friluftslivet, kulturmiljön och 
den biologiska mångfalden värnas 
och bibehålls samt är tillgänglig för 
människan. 

Rivningsförbud (R) 
Mätte antal rivningsförbud 
i kommuner. 
Byggnadsminnen (R) 
Mätte antal 
byggnadsminnen och 
statliga byggnadsminnen. 

Indikator saknades 
för kulturmiljö. 

Skyddad bebyggelse (R) 
Mäter antal q-märkning i detaljplaner 
och områdesbestämmelser. Mäter 
antal byggnadsminnen och statliga 
byggnadsminnen. 

Bevarandestatus för naturtyper (S) 
Indikatorn mäter bevarandestatus för 
naturtyperna som listas i EU:s art- och 
habitatdirektiv. 
Rödlistade arter (S) 
Mäter statusen för rödlistade arter i 
Sverige. 

- Andel kommuner som har tillgång 
till antikvarisk kompetens ökar. 

- Antal skyddade byggnader – genom 
antalet varsamhets- och skydds-
bestämmelser, ökar. 

- Kommunala översiktsplaner och 
planeringsunderlag är aktuella. 

- Antal byggnader skyddade som 
byggnadsminne ökar. 

- Antal kommunala rivningsförbud ökar. 

- Ett urval arter och naturtyper bevarande-
status har gynnsam bevarandestatus. 

- Skötselmetoder som efterliknar äldre 
tiders bete ska öka. 

- Areal välhävdade/intakta ska öka 
vad gäller ängs- och betesmarker,  
småbiotoper, brynmiljöer, betad skog 
och fäbodmiljöer. 

- Den genetiska mångfalden hos 
domesticerade arter är bevarad. 

- Kommunerna har planeringsunderlag 
för grönstruktur och ett avsnitt om 
friluftsliv i översiktsplaneringen. 

- Tätortsnära områden med betydelse 
för friluftslivet, kulturmiljön, den bio-
logiska mångfalden och viktiga eko-
systemtjänster undantas från exploa-
tering i kommunernasöversiktsplaner. 

- Andelen gröna ytor inom tätbebyggt 
område för Sveriges tjugo största 
tätorter ska öka.  

- Areal tätortsnära skyddad natur med 
höga rekreationsvärden och höga 
natur- och kulturmiljövärden ökar. 

- Nåbarheten till och inom tätortsnära 
natur- och kulturlandskap ska öka. 

- Hänsyn i nyttjandet ökar. 
- Förekomst av information och 

besöksanordningar ökar. 

Finns ändamålsenlig 
uppföljning för 
preciseringen Kulturvärden 
i bebyggd miljö. Det 
nationella perspektivet 
saknas ännu för indikatorn 
q-märkt, men är något som 
håller på att utvecklas. 

Saknas ändamålsenlig 
uppföljning för 
preciseringen Infrastruktur. 
För uppföljning av 
preciseringen  Infrastruktur 
krävs fortsatt utredning. 

Saknas ändamålsenlig 
uppföljning för 
preciseringarna Biologiskt 
kulturarv och Tätortsnära 
natur. 

Fortsatt utredning krävs 
om Bevarandestatus för 
naturtyper och Rödlistade 
arter kan utvecklas för att 
följa kulturmiljönstillstånd 
inom preciseringen 
Biologiskt kulturarv. 

För uppföljning av 
preciseringen Tätortsnära 
natur krävs fortsatt 
utredning. 
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