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Förord

Klimatförändringarna pågår och de ger redan idag upphov till effekter 
som påverkar kulturmiljön. I takt med den globala ökningen av medel
temperaturen kommer påverkan att bli allt mer påtaglig och röra allt fler 
kulturmiljöer.

I denna rapport sammanfattas vilka följder påverkan kan komma att 
innebära för möjligheterna att bevara, använda och utveckla fornläm
ningar, byggnader, bebyggelsemiljöer och landskap. Den ger en bild av 
vilka utmaningar de som arbetar med detta står inför; vad utmaningarna 
kan komma att innebära för tillämpningen av de lagar, förordningar och 
budgetanslag som är verktyg för arbetet.

Förvaltningen av kulturmiljön är integrerad i många olika samhälls
områden. Klimatförändringarnas effekter berör därför många. Riksantik
varieämbetet avser att under kommande år, med utgångspunkt i denna 
rapport, i myndighetens instruktion och handlingsplan för klimatan
passning, utveckla insatserna för att stärka klimatperspektivet i kultur
miljöarbetet i genomförande av åtgärder inom miljöpolitiken, samhälls
planering och byggande, jordbruks, skogs, energipolitiken och andra 
relevanta områden.

Riksantikvarieämbetet ser fram emot ett gott samarbete med myndig
heter i den offentliga förvaltningen, näringslivet och det civila samhäl
let, i ansträngningarna att hantera de utmaningar klimatförändringarna 
innebär för kulturmiljön, kulturmiljöarbetet och för samhället i stort.

Stockholm 20221209
MarjaLeena Pilvesmaa
Avdelningschef
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Sammanfattning

I den här rapporten redovisas en utredning av förutsättningarna för det 
statliga kulturmiljöarbetet mot bakgrund av klimatförändringarnas 
effekter och åtgärder för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.
Utredningen utgår från tre frågor:

1. Vilken påverkan på kulturmiljön kan förutses av klimat
relaterade händelser och förlopp samt av åtgärder för  
klimatanpassning och minskad klimatpåverkan?

2. Vilka utmaningar innebär påverkan på kulturmiljön för 
dem som arbetar med att bevara, använda och utveckla 
den?

3. Vilka är utmaningarna i tillämpningen av de verktyg som 
finns för kulturmiljöarbetet idag?

Utredningens iakttagelser ställs avslutningsvis i relation till de olika mål
sättningar som finns för det statliga kulturmiljöarbetet. 

Vilken påverkan på kulturmiljön kan förutses av klimatrelaterade 
händelser och förlopp samt av åtgärder för klimatanpassning och 
minskad klimatpåverkan?

Både plötsliga klimatrelaterade händelser, till exempel översvämningar, 
bränder och stormar, och långsamma förlopp, exempelvis ökande fukt
belastning, påverkar kulturmiljön redan idag. Påverkan kommer att bli 
mer och mer märkbar i en nära framtid. Klimatförändringarnas effekter 
påverkar genom att de förvärrar redan kända problem eller adderar till 
annan påverkan och bidrar till skada eller nedbrytning. 

Den ökade temperaturen och nederbörden förvärrar dagens problem 
med fukt, röta och kondens i kallställda byggnader. Om bebyggelsen 
saknar tillsyn, inte används eller redan har ett eftersatt underhåll skyn
das nedbrytningsprocesserna på. Väderomslag, kraftiga regn och noll
genomgångar sliter hårt på ytskikt och material. Ökade snölaster kan 
orsaka skada på konstruktioner och material och ställer krav på ökat 
underhåll och snöröjning. Det förändrade utomhusklimatet ställer nya, 
kanske högre krav på styrning av inomhusklimatet för att bevarande
förhållandena ska bli goda för byggnader, inventarier och samlingar. 
Skadedjur och biologisk påväxt, som trivs i ett varmare och fuktigare 
klimat, kan utgöra ett hot för byggnader, museisamlingar och arkiv.

Fluktuerande temperatur och luftfuktighet skyndar på nedbrytning 
av material i fornlämningars kulturlager. Arkeologiska föremål friläggs 
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genom att permafrost, glaciärer och snölegor tinar i det varmare klimatet 
och materialen bryts snabbt ner när inte isen skyddar föremålet.

Det biologiska kulturarvet, som redan idag har en dålig bevarande
status, utsätts för ytterligare press genom förändrade odlingszoner och 
förlängd växtsäsong. Kulturlandskapet växer igen snabbare om inte sköt
sel och hävd följer de ökade behoven. Träd, buskar och perenner i anlagda 
miljöer drabbas av biologiska angrepp och kan komma att konkurreras 
ut av nya arter. 

På grund av det förändrade klimatet förändras förutsättningarna för 
jord och skogsbruk. Åtgärderna för att anpassa produktion och markan
vädning kan påverka forn och kulturlämningar och det biologiska kul
turarvet. Rennäringen och därmed även kulturlandskapet inom rensköt
selområdet påverkas redan idag av klimatförändringarnas direkta effekter 
(såsom temperaturväxlingar, mildare vintrar och förändrad vegetation, 
minskat snötäcke samt mer frekventa nollgenomgångar) och deras indi
rekta effekter (såsom vindkraftetablering och gruvnäring). 

Den stigande havsnivån påverkar framför allt de kustnära kultur
miljöerna i södra delen av landet. På längre sikt kommer ca 70 till 80 
procent av strandängar med hävdberoende biologiskt kulturarv att läggas 
under vatten permanent. 

Vattenanknutna kulturmiljöer vid sjöar, vattendrag och kust löper risk att 
skadas, undermineras och spolas bort av översvämningar, skyfall och höga 
vattenflöden. En analys som genomfördes i samband med föreliggande 
utredning visar att runt 10 400 statliga och enskilda byggnadsminnen,1 
kyrkliga kulturminnen2 och fornlämningar3 i hela Sverige hotas av 
översvämningar från vattendrag i ett 100 årsflöde och att antalet ökar till 
runt 15 000 i ett beräknat högsta flöde.4 Figur 1 och 2 visar antalet hotade 
kulturmiljöer per län. Vissa miljöer tål att svämmas över. I andra fall kan 
det bli nödvändigt att akut häva hotande översvämningar genom att göra 
genombrytningar i anläggningar för att på så vis öka den vattenförande 
kapaciteten i vattendragen. 

Fallstudierna lyfter exempel på kulturmiljöer som påverkats av skyfall i 
städer och även på platser där det inte finns stora vattendrag. Förutom skyfall 
utgör andra extrema väderhändelser, såsom stormar och skogsbränder, ett 
hot. Forn och kulturlämningar, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och 
det biologiska kulturarvet riskerar att skadas när det uppstår vindar som 
stormen Gudrun 2005 eller skogsbränder likt de 2018.

Utredningen tar också upp direkt och indirekt påverkan på kulturmil
jön av klimatanpassningsåtgärder, till exempel skyddsåtgärder mot ras, 
skred och översvämning, samt av åtgärder som sätts in för att begränsa 
klimatpåverkan, till exempel åtgärder för energieffektiviseringar eller 

1 Enligt förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen och 3 kap. kulturmiljölagen 
(1988:950).

2 Enligt 4 kap. kulturmiljölagen.
3 Enligt 2 kap. kulturmiljölagen.
4 Se kap. 1.4 för en redovisning av dataunderlag som analysen bygger på.
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100-årsflöde (Q100)
Totalt antal påverkade kulturmiljöer

0

1 – 300

301 – 600

601 – 900

901 – 1 200

1 201 – 1 500

Figur 1 Antalet statliga och enskilda byggnads-
minnen, kyrkliga kulturminnen och forn- och 
kulturlämningar som hotas av översvämningar 
från vattendrag i ett 100- årsflöde i ett framtida 
klimat runt 2100. © Lantmäteriet med 
bearbetning av Riksantikvarieämbetet. 

Beräknat högsta flöde (QBHF)
Totalt antal påverkade kulturmiljöer

0

1 – 300

301 – 600

601 – 900

901 – 1 200

1 201 – 1 500

1 501 – 1 800

Figur 2 Antalet statliga och enskilda byggnads-
minnen, kyrkliga kulturminnen och forn- och 
kulturlämningar som hotas av översvämningar 
från vattendrag i ett beräknat högsta flöde för 
dagens klimat. © Lantmäteriet med 
bearbetning av Riksantikvarieämbetet. 
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för den gröna omställningen. Vi lyfter också möjligheterna att begränsa 
påverkan med genomtänkt fysisk planering. Det vill säga god lokalise
ring och utformning av åtgärderna med lokal förankring och acceptans, 
väl övervägda konsekvensbeskrivningar och bedömningar samt enhet
liga nationella och regionala kunskapsunderlag gällande påverkan på 
kulturmiljön.

Vilka utmaningar innebär påverkan på kulturmiljön för dem som 
arbetar med att bevara, använda och utveckla den?

För hembygdsföreningar, arbetslivsmuseer och andra ideella organisationer är 
det svårt att jobba med klimatförändringarnas påverkan på  kulturmiljön 
eftersom alla resurser går till den dagliga förvaltningen. Riskbedöm
ningar, planering av förebyggande åtgärder och hantering av skador blir 
nästintill omöjliga att genomföra.

För förvaltare av byggnadsminnen, kyrkor, världsarv och kulturreservat 
innebär klimatförändringarnas effekter olika utmaningar beroende på 
om det handlar om extrema väderhändelser eller om långsamma förlopp 
som till exempel påverkan av fukt, värme och mögel eller av klimatan
passningsåtgärder. När det gäller de mer förutsebara förloppen är pre
ventiva åtgärder avgörande. Uppdaterade underhållsplaner, tätare tillsyn, 
tillgång till byggnadsantikvariskt stöd samt riktad information och väg
ledning behövs för att skydda miljöerna. För att förebygga och hantera 
skador som är relaterade till extrema väderhändelser behöver kulturmil
jön bli mer integrerad i krisberedskapen. Relevanta verktyg finns ofta 
redan framtagna på central nivå, men krafttag behövs för att sprida dem 
till regionala och lokala aktörer och även stärka deras samarbete. 

Även kommuner och fastighetsägare ställs inför en rad utmaningar 
till följd av klimateffekternas påverkan. Kommunerna behöver uppdatera 
sina kulturmiljöprogram med aktuella kunskaper om klimateffekternas 
påverkan och behoven av klimatanpassningsåtgärder. En annan svårig
het ligger i hanteringen av målkonflikter som kan uppstå i planeringen 
av klimatanpassningsåtgärder med hänsyn till kulturhistoriska värden. 
Även fastighetsägare har ett stort ansvar att förebygga olyckor, men för 
att vara effektiva behöver skydd mot översvämningar och skred ingå i 
övergripande åtgärder. Såväl förebyggande åtgärder som hanteringen 
av extrema väderhändelser är komplexa. De kräver dialog med många 
involverade parter, kan leda till konflikter mellan allmänna och enskilda 
intressen och väcker frågor om ansvarsfördelningen mellan kommunen, 
räddningstjänsten och mark och fastighetsägare. Att överhuvudtaget ta 
hänsyn till värdefulla kulturmiljöer när en olycka inträffar kan vara svårt 
för den kommunala räddningstjänsten i och med att beredskapen för kri
ser och krishantering sällan inbegriper kulturmiljön. Både kommuner 
och fastighetsägare ställs slutligen inför utmaningen att motivera anti
kvariska överkostnader gentemot politiken, skattebetalarna och försäk
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ringsbolagen när de planerar åtgärder för klimatanpassning och hanterar 
klimatrelaterade skador. 

En utmaning för jord- och skogsbruket är att förändra markanvänd
ning och produktion för att möta klimatförändringarna och samtidigt ta 
hänsyn till kulturmiljöerna i odlings och skogslandskapen. Att anpassa 
markanvändningen till ökad nederbörd och andra effekter av ett föränd
rat klimat kan till exempel redan på kort sikt innebära att odlingsland
skapets arter påverkas negativt och att det biologiska kulturarvet deci
meras ytterligare. Rennäringen står inför utmaningar som beror på både 
klimatförändringarnas effekter och de åtgärder som följer av att energi
systemen ställs om till förnyelsebara energikällor. 

För länsstyrelserna ökar inflödet av ärenden i takt med att klimatför
ändringarnas effekter tilltar och leder till en alltmer krävande förvaltning 
av kulturmiljön. När krisarbetet läggs på de ordinarie arbetsuppgifterna 
kan den löpande ärendehanteringen bli försenad i flera år. Behoven av 
förebyggande åtgärder, dokumentation och kunskapsunderlag kommer 
att öka. Arbetet med att dokumentera, kartlägga och säkra hotade kultur
miljöer behöver dock vägas mot andra angelägna uppdrag, till exempel 
att ta fram underlag för genomförandet av vattendirektivet. Länsstyrel
serna kan även behöva hantera ett ökat antal samråd enligt miljöbalken 
(1998:808) och plan och bygglagen (2010:900), bland annat som en kon
sekvens av planering och genomförande av åtgärder för klimatanpass
ningar och omställningar till fossilfria energikällor. Även länsstyrelsens 
stöd till jord och skogsbrukets miljöarbete kan öka mängden ärenden 
som rör hänsynen till odlings och skogslandskapens natur och kultur
miljöer.

De centrala förvaltningsmyndigheterna – Riksantikvarieämbetet, Jord-
bruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket m.fl. – behöver intensifiera 
samverkan för att stödja länsstyrelsernas, kommunernas och de enskilda 
mark och fastighetsägarnas arbete med att hantera klimatförändringar
nas påverkan på kulturmiljön och planera och genomföra klimatanpass
ningar samt åtgärder för att ställa om energisystemen till förnyelsebara 
energikällor. 

Vilka är utmaningarna i tillämpningen av de verktyg som  
finns för kulturmiljöarbetet idag?

De avsedda ändamålen för de olika stadsbidrag som finns för ideellt kul
turarvsarbete och för förvaltning av värdefulla kulturmiljöer riskerar att 
trängas undan av tilltagande behov av åtgärder för att säkra byggnader, 
inventarier, föremålssamlingar, arkivalier och fornlämningar mot påver
kan av klimatförändringarnas olika effekter. Eller för att återställa dem 
efter stormar, översvämningar och bränder.

Redan idag prioriterar länsstyrelserna miljöer som skyddas av kultur
miljölagen och 7 kap. miljöbalken i fördelningen av anslaget 7:2 bidrag till 
kulturmiljövård. De ”alldagliga” miljöerna och kvaliteterna i bebyggelse 
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och vardagslandskap som lyfts fram i plan och bygglagen är redan ned
prioriterade. Utrymmet för att göra ytterligare prioriteringar är därmed 
begränsat eller obefintligt. Tvärtom blir det nödvändigt att välja mel
lan olika typer av lagskyddade miljöer för att i någon mån upprätthålla 
förvaltningen när kostnaderna stiger på grund av klimatförändringarna. 
Erfarenheterna från till exempel stormen Gudrun 2005 visar att extrema 
väderhändelser leder till att de budgeterade medlen för kulturmiljöarbete 
belastas hårt under lång tid efter själva händelsen. 

I regelverken för den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) behöver 
kraven på vård och underhållsplanerna för kyrkomiljöer och uppfölj
ningen av åtgärder skärpas. Församlingarna behöver utveckla kompeten
ser för en mer krävande förvaltning, bland annat för att handha de system 
för styrning av inomhusklimat som blir allt viktigare för att motverka 
skador på byggnader, inventarier och föremål.

Att bromsa förlusten av biodiversiteten och det biologiska kultur
arvet och samtidigt parera klimatförändringarnas effekter innebär stora 
och sammansatta utmaningar. Förvaltningen berör många olika aktörer 
inom skogs och jordbruket samt rennäringen och de val de gör. Stora 
statliga resurser har redan, utan större framgång, lagts på åtgärder för 
att vända den negativa trenden. Inte minst de ekonomiska styrmedlen 
behöver därför ses över och utformas så att skötseln av byggnader och 
hävden av landskapselement och gräsmarker bidrar till att stärka den 
gröna infrastrukturen. Länsstyrelsernas strategier och handlingsplaner 
för grön infrastruktur och kulturmiljö kan vara underlag för regionala 
prioriteringar och samordning. 

Regeringens och riksdagens målsättningar om 100 procent förnyelse
bar elproduktion innebär tillsammans med andra nödvändiga åtgärder 
för klimatanpassning massiva utmaningar för hela samhället. För kul
turmiljöarbetet innebär utmaningen att delta i arbetet att väga regler om 
kulturmiljön mot behoven att skydda mot till exempel översvämningar 
samt att minska den globala uppvärmningen. Ett sätt att hantera kom
plexiteten och väga samman målsättningar är lösningsorienterad sam
verkan i arbetet med att ta fram underlag för tillståndsprocesser. Sådana 
ställer inte minst höga krav på att det finns kunskapsunderlag som tyd
liggör vilka kulturmiljöer som berörs och som kan bidra till att anpassa 
åtgärder så att olika målsättningar kan förenas. För detta är det mycket 
angeläget att intensifiera inventeringar och dokumentation av kulturmil
jöer samt stimulera forskningen om vilka åtgärder som behövs för att 
förvalta kulturmiljöer i ett förändrat klimat.
 
Målen för kulturmiljön blir svårare att nå

Förvaltningen av kulturmiljön till följd av klimatförändringarna kan bli 
så ekonomiskt och kompetensmässigt krävande att kulturmiljöer förfal
ler och förloras. Förvaltare av kulturreservat, byggnadsminnen, världs
arv och ideella kulturmiljöarbetare ställs inför allt svårare utmaningar. 
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Viktiga delar av kulturarvets och kulturmiljöarbetets potential tappas 
bort om de breda, samhälleliga, ofta ideella insatserna för att bevara de 
gemensamma källorna till kunskap, bildning och upplevelser går förlo
rade. Däribland potentialen att bidra till ett inkluderande samhälle. 

Helhetssynen på förvaltningen av landskapet, där kulturmiljön ses 
som en resurs i samhällsutvecklingen, behöver bli än mer integrerad i 
riskhantering och krisberedskap, i planeringen av åtgärder för klimatan
passning och i omställningen till hållbara energikällor. Så även i skogs 
och jordbruket när produktionen ställs om för att möta följderna av ett 
förändrat klimat. Förutsättningarna att i någon mån bevara de natur 
och kulturvärden som är knutna till sjöar, vattendrag, våtmarker, hav, 
kust, skärgårdslandskap, skogs odlings och fjällandskap och till bebyg
gelsen är helt beroende av att samhällsplanerare, skogs och jordbruksfö
retag – och ytterst alla medborgare – ser värdet av att hitta synergier. Det 
kräver att de är motiverade att hitta lösningar som förenar målsättningar 
för kultur, miljö, klimat, energi, skogs och jordbruk, mark och vatten
användning och planering av bebyggelse.

Kommande generationer berövas tillgången till en  
mångfald kulturmiljöer

Vi kan redan se de olika typer av påverkan och utmaningar som lyfts 
fram i kapitlen 2–4. På längre sikt kan dessa leda till att förlusterna av 
kulturmiljöer till följd av klimatförändringarnas samverkande effekter 
tilltar i en sådan omfattning att kommande generationer berövas till
gången till en mångfald av kulturmiljöer. Själva syftet med kulturmiljö
lagen blir då svårt, eller omöjligt, att uppfylla.5 Kommande generationer 
går då inte bara en osäkrare framtid till mötes. De berövas även viktiga 
källor till att uppleva, förstå och omtolka det förflutna och till förståelsen 
av sin samtid.

Det fortsatta arbetet kräver kraftfulla och gemensamma tag i  
det tvärsektoriella kulturmiljöarbetet

I regeringens proposition om Sveriges genomförande av Agenda 2030 
betonas vikten av samstämmighet, att tillvarata synergieffekter och tyd
liggöra målkonflikter. Att stärka samstämmigheten kräver samspel, dels 
mellan olika utgiftsområden, dels mellan åtgärder och initiativ på lokal, 
regional, nationell och internationell nivå.6 Regeringens ställningsta
gande är i allra högsta grad giltigt även för genomförandet av kultur
miljöarbetet som är beroende av många olika aktörer och integrerat i ett 
f lertal olika samhällområden.

Iakttagelserna och slutsatserna i föreliggande rapport om klimatför
ändringarna, klimatarbetet och deras påverkan på kulturmiljöarbetet 

5 1 kap. 1 § kulturmiljölagen. ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande 
och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.”

6 Skr. 2021/22:247, s. 11.
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aktualiserar f lera av slutsatserna från Riksantikvarieämbetets tidigare 
uppdrag att stödja tio myndigheters arbete med vägledande strategier 
för kulturmiljöfrågor.7 En av slutsatserna är att de ekonomiska styrme
del som de olika myndigheterna förfogar över behöver samordnas för att 
de ska kunna användas mer effektivt.8 En annan är att de huvudsakliga 
samverkansforum som behövs för att bedriva ett effektivt kulturmiljö
arbete inom staten finns, men att de kulturmiljöfrågor som berörs inom 
olika verksamhetsområden behöver tydliggöras.9 Exempel på sådana eta
blerade samverkansforum är Rådet för hållbara städer och Myndighetsnät-
verket för klimatanpassning.10 Genomförandet av gemensamma uppdrag 
som gestaltad livsmiljö och gemensamma åtgärder i Miljömålsrådet, för att 
bland annat stärka grön infrastruktur och biologisk mångfald, kan också 
lyftas som exempel i sammanhanget.11

Klimatperspektivet behöver stärkas
Även arbetet med de utmaningar som uppstår i samband med ett för
ändrat klimat och dess påverkan på kulturmiljöer behöver  integreras 
tydligare i etablerade samverkansforum. Detta kräver dessutom ett 
 utökat samarbete mellan berörda centrala myndigheter. Till exempel 
kan Riksantikvarieämbetet, Myndigheten för samhällsskydd och bered
skap (MSB) och länsstyrelserna samverka för att stärka kulturmiljön 
i kommunal krisberedskap och krishantering. Det kan handla om att 
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommuner, mark och fastighets
ägare och förvaltare vad gäller åtgärder för skydd mot klimatrelaterade 
händelser samt klargöra vad centrala myndigheter och länsstyrelser kan 
göra för att stödja samordningen mellan olika kommunala aktörer. Riks
antikvarieämbetet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket 
och Sametinget kan samverka för att utveckla åtgärder, inom de areella 
näringarna, som ger incitament att bevara och utveckla kulturmiljöer 
och biologiskt kulturarv och samtidigt parera påverkan av klimatföränd
ringarnas effekter.

7 RAÄ 2020d. Se även raa.se. 10 myndigheters vägledande strategier för sitt kulturmiljöarbete.
8 RAÄ 2020d, s. 53.
9 RAÄ 2020d, s. 53.
10 Klimatanpassning.se.
11 Se kap. 3.6.
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1. Inledning

Den globala medeltemperaturen uppskattas redan idag vara 1,1 grader 
varmare än den var under förindustriell tid.12 Om klimatförändringarna 
fortsätter öka i samma takt som hittills kommer medeltemperaturen med 
stor sannolikhet att öka med ytterligare 0,5 grader redan någon gång 
mellan idag och 2040.13 Parisavtalets gränsvärden för att hålla den glo
bala uppvärmningen under 2 grader, och helst under 1,5 grader jämfört 
med förindustriell nivå,14 kan alltså tangeras eller överskridas redan inom 
tio år. 

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla

Kulturmiljölagen är den centrala lagen för det statliga kulturmiljöarbe
tet. I lagens inledande bestämmelser anges att det är en nationell ange
lägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön 
delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och akt
samhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se 
till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Bestämmelserna 
i lagen syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generatio
ner tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lagen innehåller särskilda 
bestämmelser om skydd av bland annat fornminnen, byggnadsminnen 
och kyrkliga kulturminnen. 

Målen för det statliga kulturmiljöarbetet är 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 
samt en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att 
kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen. Flera myndigheter 
lyfter i sina kulturmiljöstrategier – inom regeringsuppdraget 2017 till tio 
myndigheter att utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor – att 
miljömålen kan tillämpas som en process för kulturmiljöarbetet, för att 
nå de nationella kulturmiljömålen. Behovet av uppdraget formulerades i 
propositionen Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116). Det motiverades av 
att ett flertal myndigheter har delansvar för kulturmiljön, bland annat 
inom ramen för miljömålsarbetet, och bör därför vara involverade i och 
ta ansvar för kulturmiljöns förvaltning och utveckling.15 

12 IPCC 2021, s. 5.
13 IPCC 2021, s. 15.
14 Prop. 2016/17:16, s. 5–6.
15 RAÄ 2020d samt Prop. 2016/17:116.
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Förvaltningen av kulturmiljön är integrerad i många olika  
samhällsområden

Förvaltningen av kulturmiljön är till stor del beroende av tillämpningen av 
miljöbalken, plan och bygglagen, skogsvårdslagen, väglagen och ett antal 
andra sektorslagstiftningar. I tillämpningen av plan och  bygglagen är till
varatagandet av kulturmiljön en planeringsfråga som omfattas av kraven 
på varsamhet och hushållning i miljöbalken. Tillämpningen av plan och 
bygglagen ska samordnas med reglerna i miljöbalken och även med kultur
miljölagen.

Kulturmiljö ingår i en av strecksatserna till generationsmålet och i pre
ciseringar till tio av de 16 miljökvalitetsmålen. I ett av de globala hållbar
hetsmålen Agenda 2030 framhålls också skyddet av världens kultur och 
naturarv och behovet av att stärka insatserna för att skydda och trygga 
kulturarvet.

De nationella målen för kulturmiljöarbetet formuleras i propositionen 
Kulturmiljöns mångfald (prop. 2012/13:96) och är beslutade av riksdagen. 
Regeringen bedömer att målen ska utgöra ett komplement till de nationella 
kulturpolitiska målen och de preciseringar rörande kulturmiljön som finns 
i flera av miljökvalitetsmålen samt generationsmålet. Kulturmiljöarbetet 
befinner sig i en skärningspunkt mellan olika politikområden som 
kultur politik, miljöpolitik och samhällsplanering.16 

De globala hållbarhetsmålen antyder flera potentiella 
samhällsnyttor

I generationsmålet och i preciseringarna till tio av miljömålen uttrycks 
explicit att kulturmiljön ska bevaras.17 Däremot är miljömålen vagare när 
det gäller den konkreta samhällsnyttan av bevarandet. I de globala håll
barhetsmålen Agenda 2030 uttrycks kulturmiljön explicit endast i ett av 
målen.18 Det kan dock diskuteras om inte den potentiella samhälls nyttan 
av en mångfald bevarade, använda och utvecklade kulturmiljöer kopplar 
till fler än ett av de globala målen. En sådan potentiell koppling kan till 
exempel vara att kulturmiljöerna kan utgöra autentiska läromiljöer att 
använda i historieämnet och att de som sådana bidrar till att säkerställa 
en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet som främjar ett 
livslångt lärande för alla.19 En annan potentiell koppling är att vården 
av byggnader, biologiskt kulturarv och landskap innebär tillvaratagande, 
återbruk och hushållning med de material, den energi och de kunskaper 
som en gång har investerats i byggnader, anläggningar och landskap.20 
Denna hushållning med resurser kan ha potential att bidra till båda de 
globala målen 11 och 15.21 Exemplen visar att målen i Agenda 2030 kan 

16 Prop. 2012/13:96.
17 sverigesmiljomal.se. Sveriges miljömål.
18 globalamalen.se. Mål 11 Hållbara städer och samhällen.
19 globalamalen.se. Mål 4 God utbildning för alla.
20 RAÄ 20220601. Opublicerad skrivelse dnr RAÄ2022742.
21 globalamalen.se. Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.
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utgöra en av grunderna för att belysa den breda samhällsnyttan av det 
offentliga kulturmiljöarbetet och dess bidrag till miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet.

Det förändrade klimatet påverkar förutsättningarna för att  
förvalta kulturmiljön

Klimatförändringarnas effekter påverkar kulturmiljön redan idag på 
olika sätt och konsekvenserna beräknas öka i en närmare framtid.22 Där
med ställer ett förändrat klimat stora krav på praxis, planering, styrme
del och prioriteringar inom förvaltningen av kulturmiljön. Klimatför
ändringens konsekvenser kommer även att påverka möjligheterna att nå 
miljökvalitetsmålen och målen för det statliga kulturmiljöarbetet. För
slaget om en målövergripande analys av förutsättningarna att förvalta 
kulturmiljön i ett förändrat klimat är ett av tretton förslag i Kulturmil-
jööversikten del 2.23 Genom att höja medvetenheten om hur effekterna av 
klimatförändringarna kommer att påverka kulturmiljöförvaltningen kan 
handlingsberedskapen för att möta dem öka. Detta är motivet till att 
Riksantikvarieämbetet har genomfört denna utredning inom ramen för 
den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2023 (FU23).

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet är att undersöka förutsättningarna för det statliga kulturmiljö
arbetet mot bakgrund av klimatförändringarnas effekter och åtgärder för 
klimatanpassning och minskad klimatpåverkan.
Utredningen utgår från tre frågor:

1. Vilken påverkan på kulturmiljön kan förutses av klimat
relaterade händelser och förlopp samt av åtgärder för  
klimatanpassning och minskad klimatpåverkan?

2. Vilka utmaningar innebär påverkan på kulturmiljön för dem 
som arbetar med att bevara, använda och utveckla den?

3. Vilka är utmaningarna i tillämpningen av de verktyg som 
finns för kulturmiljöarbetet idag?

Utredningens iakttagelser ställs avslutningsvis i relation till de olika mål
sättningar som finns för det statliga kulturmiljöarbetet. 

1.2 Övergripande utgångspunkter

Utredningen utgår från Riksantikvarieämbetets instruktion samt målen 
för det statliga kulturmiljöarbetet. Enligt instruktionen ska myndigheten 
verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål 
som riksdagen har fastställt nås. Myndigheten kan även vid behov föreslå 
åtgärder för miljöarbetets utveckling. 

22 Bonazza et al. 2018.
23 RAÄ 2021d.
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I enlighet med målen för kulturmiljöarbetet ska det statliga kulturmil
jöarbetet 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 gemen
sam källa till kunskap, bildning och upplevelser, och

• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär 
att kulturmiljön tas till vara i samhällsutvecklingen.24

Riksantikvarieämbetet har även formulerat målbilder om hållbar sam
hällsbyggnad och väl använda styrmedel som medel för att kulturmiljö
arbetet ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.25

Utredningen är även i linje med Förordningen (2018:1428) om myn
digheternas klimatanpassningsarbete, som ger Riksantikvarieämbetet 
ansvaret för att inom det egna verksamhetsområdet initiera, stödja och 
utvärdera arbetet med klimatanpassning.

På en övergripande nivå är utredningen kopplad till fyra av de sju kli
mateffekterna som regeringen har identifierat som prioriterade utma
ningar:26 Ras, skred och erosion (kapitel 2.3), översvämning (kapitel 2.3, 2.5), 
biologiska och ekologiska effekter som påverkar en hållbar utveckling (kapitel 
2.1) och ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar samt invasiva främmande 
arter (kapitel 2.1).

1.3 Avgränsning

Utredningen är avgränsad till påverkan som klimateffekterna samt åtgär
der för klimatanpassning och minskad klimatpåverkan har på det statliga 
kulturmiljöarbetet på regional och lokal nivå, samt de centrala förvalt
ningsmyndigheternas stöd till det regionala och lokala arbetet (se figur 3).

Nationell nivå: centrala myndigheter

Regional nivå: länsstyrelser

organisationer, fastighetsägare 

Vad kan göras nationellt 
för att stödja det regionala 
och lokala arbetet?

Policy 
Making

Governance

Implementation
Lokal nivå: kommunerna, 

civilsamhället, ideella 

Utredningens fokus: 
Vilka är utmaningarna i 
samband med ett 
förändrat klimat?

Figur 3. De olika nivåerna i kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet 2022, CC0.

24 regeringen.se. Mål för kultur.
25 RAÄ 2020c.
26 Prop. 2017/18:163, s. 48–55.
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I underlaget ingår intervjuer med lokala och regionala aktörer, men 

kulturmiljöbegrepp, det vill säga både sådana som omfattas av bevarande 

däremot inte med företrädare för de centrala förvaltningsmyndigheterna. 
Skälet är att de praktiska åtgärderna i både klimat och kulturmiljöarbetet 
till stor del genomförs på lokal och regional nivå. Erfarenheterna därifrån 
kan därmed belysa på vilka sätt de centrala myndigheterna kan utveckla 
samstämmiga stöd för detta.

I utredningens analys ingår kulturmiljöer som innefattas i ett brett 

lagar som kulturmiljölagen och sådana som följer till exempel av regel
verken för den kommunala planeringen.27

I utredningens kvantifieringar belyses däremot i första hand kultur
miljöer som finns upptagna i lagstiftning eller erhåller någon form av 
statligt stöd. Det är bland annat världsarv, kyrkor, byggnadsminnen, 
statliga byggnadsminnen, kulturreservat och fornlämningar. Urvalet 
beror på vilka miljöer det funnits underlagsdata om och vilka analyser 
som gjorts tidigare.28

1.4 Metoder och tillvägagångssätt

Utredningen utgår från geografiskt spridda fallstudier som aggregerats 
i en nationell analys. Fallstudierna har genomförts i Gävleborg, Norr
botten, Kronoberg och Västra Götalands och Hallands län (se figur 4). 
Urvalet av fallstudier grundar sig på följande kriterier: 

1. De ska de senaste 20 åren ha drabbats av samhällseffekter 
till följd av en extremväderhändelse (såsom översväm
ningar, bränder, ras eller skred), vars sannolikhet att 
inträffa igen har ändrats till följd av klimatförändringen.

2. De ska vara från olika delar av landet och därmed spegla 
landets olika geografiska och klimatmässiga förutsätt
ningar.

3. De ska ha en varians både när det gäller framtida prognos
ticerade klimatrelaterade händelser och förlopp samt typer 
av kulturmiljöer.

4. De ska ha jobbat med analyser av klimatförändringarnas 
påverkan på kulturmiljöer, klimathandlingsplaner, risk 
och sårbarhetsanalyser samt åtgärder för klimatanpass
ningar på olika sätt.

I genomförandet av intervjuerna har frågor om åtgärder för minskad kli
matpåverkan, energiomställningar och deras påverkan på kulturmiljöer 
kommit att komplettera urvalskriterierna.

27 Se vidare RAÄ 2020b, bilaga 1: Defintioner och begrepp.
28 Se bland annat MSB 2018.
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Fyra fallstudie

Fallstudie 4
Västra Götaland 
och Halland

Fallstudie 2
Kronoberg

Fallstudie 3
Norrbotten

Fallstudie 1
Gävleborg

Figur 4. Utredningens fallstudier. 
© Lantmäteriet med bearbetning av 
Riksantikvarieämbetet. 

r

Fallstudierna har undersökts genom följande metoder:

1. Studier av litteratur, dokument och rapporter 
om klimatförändringarnas effekter, klimat
anpassning och minskad klimatpåverkan i 
allmänhet och deras påverkan på kulturmil
jön i synnerhet. Särskilt värdefulla underlag 
har varit de regionala analyser av klimat
påverkan på kulturmiljön som genomförts i 
några län, bland annat Västra Götaland och 
Norrbotten.

2. Intervjuer med lokala och regionala a ktörer 
som på olika sätt arbetar med att bevara, 

29 Se kap. 1.2.

använda och utveckla kulturmiljön om vilka 
utmaningar de ser till följd av klimatföränd
ringarnas effekter och åtgärder för klimatan
passning och minskad klimatpåverkan.

3. Kartläggning av lagar, förordningar och 
budgetanslag samt bedömning av vilka utma
ningar som uppstår i tillämpningen av dem 
till följd av ett förändrat klimat.

4. Övergripande analys av materialet utifrån 
utredningens tre frågeställningar.29
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Tabell 1. Översikt över intervjuade aktörer

Aktörer Respondenter

Fem länsstyrelser (kulturmiljö, klimat, försvar och beredskap) 17

Sametinget 2

Västra Götalandsregionen och sju länsmuseer 11

Svenska kyrkan (pastorer, stiftsingenjörer, klimat och hållbarhet, konservatorer) 4

Sex kommuner (samhällsplanering, kulturmiljö, räddningstjänst) 12

Världsarvsförvaltare 4

Arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar (ArbetSam,  
Museibanornas riksorganisation, Kronobergs läns hembygdsförbund) 4

Fastighetsägare 1

Forskare 4

Totalt 59

Intervjuer i fallstudierna har varit semistrukturerade med utgångspunkt 
i ett övergripande frågemanus. Sammanlagt har 59 aktörer intervjuats (se 
Tabell 1). Fallstudierna har även inbegripit avstämningar med de berörda 
länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner och klimatsamordnare.

I utredningen ingår även en analys som visar hur många statliga och 
enskilda byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och forn och kultur
lämningar som hotas av översvämningar från vattendrag i ett 100års
flöde och i ett beräknat högsta flöde i samtliga län.30 Utifrån analysen har 
två kartor tagits fram. Kartorna bygger på följande data: 

1 MSBs översvämningsdata som MSB levererade som en geodatabas 
20220428 och som innehåller MSBs översiktliga översvämnings
karteringar för vattendrag inklusive Torne älv och Göta älv. Karte
ringarna som visar vilka områden som skulle bli översvämmade i ett 
100årsflöde (Q100), det vill säga vid en översvämning som statis
tiskt sett inträffar en gång per 100 år, är anpassade till förväntade 
flöden 2098. Karteringarna av det beräknade högsta flödet (QBHF) 
för dagens klimat visar vilka områden som hotas när alla naturliga 
faktorer som bidrar till ett högt flöde samverkar, till exempel snö
smältning, nederbörd, vattenmättad mark etc.31 

2 Fornminnesinformation hämtat från Kulturmiljöregistret med ned
laddningsdatum 20220510. Ur fornminnesinformationen har bara 
fornlämningar, möjliga fornlämningar och övriga kulturhistoriska 

30 Se kap. 2.3 och sammanfattningen.
31 Se MSB 2018, s. 13.



 22

lämningar använts; lämningar som ligger helt under vatten har inte 
tagits med i beräkningarna. För att extrahera lämningar i vatten har 
fastighetskartan länsvisa filer använts. 

3 Komplett datauttag byggnader_sverige från Bebyggelseregistret med 
nedladdningsdatum 20220510. Ur denna datamängd har sedan stat
liga byggnadsminnen, enskilda byggnadsminnen, kulturhistoriska 
märkliga byggnader och kyrkliga kulturminnen extraherats. 

I projektet medverkade en referensgrupp bestående av företrädare för 
Naturvårdsverket, Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssys
temet (RUS), SMHI samt Bohusläns museum som har expertis i fråga 
om klimatförändringar och kulturmiljö. 

1.5 Läsanvisning

Rapporten är strukturerad med utgångspunkt i de tre ovan nämnda frå
geställningarna (kapitel 2– 4), följd av en avslutande analys av påverkan 
på förutsättningarna att nå målen för kulturmiljön (kapitel 5). Fallstudi
erna har använts för att belysa utmaningar för förvaltningen av kultur
miljön i ett förändrat klimat. Någon samlad bild av de fyra fallstudierna 
ges emellertid inte i denna rapport. 

Kapitel 2 bygger mest på litteratur och kompletteras med empiriska 
exempel från fallstudierna. Kapitel 3 utgår i första hand från intervju
erna kompletterade med andra källor. I kapitel 4 relateras intervjuerna 
till olika styrmedel för kulturmiljöarbetet. I kapitel 5 ställs iakttagelserna 
i de tre föregående kapitlen i relation till de olika mål som omfattar kul
turmiljön.
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2. Påverkan på kulturmiljön av  
klimatförändringarnas effekter samt  
åtgärder för att möta dessa

Sveriges kulturmiljöer består av en mångfald miljöer på land, till havs 
och i bebyggelsen. I det här kapitlet undersöker vi vilken påverkan kli
matförändringens effekter har på dem (2.1–2.4), men även vilken påver
kan som åtgärder för klimatanpassning (2.5), energieffektiviseringar (2.6) 
och omställning av energisystem (2.7) kan innebära.

Undersökningen bygger på exempel från litteraturstudier och inter
vjuer i fallstudierna. De exempel som lyfts fram är inte heltäckande, 
men bedöms ändå kunna ligga till grund för övergripande analys och 
 slutsatser. 

2.1 Ökning av nederbörd, temperatur, fukt och 
biologiska angrepp påverkar kulturarvet

Stigande årsmedeltemperatur och ökad nederbörd kommer att leda till 
ett varmare och fuktigare klimat, förlängda växtsäsonger, en förskjut
ning av klimatzonerna norrut och en spridning av skadedjur och invasiva 
arter samt av mögelsvamp och rötsvamp. Redan idag är kopplingarna 
mellan dessa klimateffekter och utmaningar som olika typer av kultur
miljöer ställs inför tydliga, och påverkan kommer att tillta i samband 
med de prognosticerade klimatförändringarna. 

Förväntade klimateffekter

I ett hundraårsperspektiv beräknas årsmedeltemperaturen i Sverige och 
hela Nordeuropa öka med 3 till 6 grader.32 Uppvärmningen väntas bli störst 
under vinterhalvåret och mest omfattande i norra Sverige. Temperaturök
ningen kommer förmodligen att innebära att vinterperioderna blir kortare 
och sommarperioderna längre.33 Även dagar med noll genomgånger beräk
nas öka i norra Sverige till följd av ett varmare klimat.34 Nollgenomgånger 
definieras som dagar då temperaturen både är över och under 0 grad Cel
sius under samma dygn.35 Vintertemperaturen förutses öka och närma sig 
noll i norra Sverige. I södra Sverige beräknas dagar med nollgenomgånger 
däremot minska, eftersom vintertemperaturen redan idag är nära noll och 
kommer att ligga över noll allt oftare i ett varmare klimat.

Nederbörden beräknas öka med 30 upp till 50 procent, särskilt i norra 
Sverige.36 I hela Västsverige kommer nederbörden att öka med mellan 

32 Kjellström et. al. 2021, s. 49–50, s. 61–62; Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt 
Västarvet 2016, s. 21.

33 Berglöv et al. 2015, s. 16; Riksantikvarieämbetet 2014a, s. 8.
34 Kjellström 2021, s. 65; Riksantikvarieämbetet 2014a, s. 9. 
35 https://www.smhi.se/klimat/klimatetdaochnu/klimatindex/nollgenomgangar1.22895.
36 Berglöv et al. 2015, s. 3.
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Figur 5. Förändring av årlig tillväxt för mögel. Till vänster referensperiod, till höger  
prognos fram till 2100. Illustrationen är hämtad från det europeiska projektet Climate for 
Culture som använde IPCC klimatscenarier som underlag för byggnadssimuleringar, för 
att förutse vad som skulle hända med inomhusklimatet till följd av ett förändrat klimat  
i slott, kyrkor, museer och andra byggnader med bristfällig klimatstyrning.  
climateforculture.eu och minnesanteckningar 2022-03-02 Uppsala universitet.  
© Climate for Culture.

15 och 25 procent.37 En påtaglig och återkommande nederbördshändelse 
är utöver själva ökningen intensiv och extrem nederbörd.38 Till exempel 
beräknas det som var ett 20årsregn på sommaren under perioden 1961–
1990 kunna inträffa en gång vart annat till en gång vårt fjärde år.

Trots den ökade nederbörden blir det större risk för torka och extrema 
värmeböljor på sommaren. Anledningen är att avdunstning förväntas 
öka,39 och markfuktigheten i genomstnitt beräknas minska,40 samtidigt 
som nederbörden kommer i stor mängd under kortare perioder, vilket 
leder till att större delen rinner undan till vattendragen istället för att tas 
upp av marken.41 Torkan kan leda till skogsbränder och insektsangrepp. 
Till följd av högre årsmedeltemperaturer och ökande nederbörd förlängs 
växtsäsongerna, uppskattningsvis med mellan två till drygt tre månader 

37 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 16.
38 Kjellström 2021, s. 66.
39 Kjellström 2021, s. 66.
40 Berglöv et al. 2015, s. 30–34.
41 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 21.
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jämfört med idag.42 Den högre årsmedeltemperaturen prognosticeras 
även leda till att växtzonerna förskjuts och klimatzonerna flyttar norrut.43

Skadedjur och biologisk påväxt hotar byggnader, 
museisamlingar och arkiv

Sverige har ca 2 480 statliga och enskilda byggnadsminnen,44 3 071 kyr
kor,45 samt byggnader som skyddas i kommunernas detaljplaner. Till 
detta kommer kulturreservat, riksintressen för kulturmiljövården och 
UNESCO världsarv. Samtliga kommer i stigande omfattning belas
tas av insekter, algpåväxt och olika typer av hussvamp (rötsvamp och 
mögelsvamp) som gynnas av stigande luftfuktighet och årsmedeltempe
ratur.46 Angrepp av såväl mögelsvamp och rötsvamp som skadedjur kan 
förväntas öka.47 Ett belysande exempel är Linnéstugan i kulturreservatet 
Råshult, som drabbats av återkommande skyfall.48 Stugan har grästak 
tätat med näver och regnet rinner igenom hela byggnaden. Som konse
kvens av fuktigheten har svamp bildats på vinden.

Även museisamlingar, historiska arkiv och bibliotek kan påverkas då 
mögel och skadeinsekter gynnas av ett generellt mildare och fuktigare 
klimat.49 

Känsliga inventarier riskerar att skadas i ett förändrat 
inomhusklimat 

Temperatur och luftfuktighet liksom ljus och luftföroreningar har 
inverkan på bevarandeklimatet i bebyggelse, samlingar och föremål. 
Värdefulla och känsliga inventarier kan vara riskobjekt för nedbrytning 
och mekaniska skador och därför är det viktigt med korrekt inomhus
klimatstyrning – vilket är en av utmaningarna i ett förändrat klimat. 
Generellt är små och snabba fluktuationer i luftfuktighet och temperatur 
mindre skadliga än stora och långsamma men det beror också på typ av 
och kvalitet på objektet.50 

Forskare inom programmet Spara och Bevara51 har studerat inomhus
klimatet bland annat i Jukkasjärvi kyrka i Norrbotten. Studien visar att 
risken för mögelpåväxt är låg under de normalt kalla och torra vintrarna 

42 Berglöv et al. 2015, s. 18–20. Vegetationsperiodens start definieras som första tillfället på året 
när dygnsmedeltemperaturen överstiger fem grader under fyradagar i följd.

43 Länsstyrelsen i Kronobergs län 2016, s. 27.
44 raa.se. Byggnadsminnen.
45 raa.se. Kyrkor. Tillståndspliktiga enligt 4 kap. kulturmiljölagen.
46 Länsstyrelserna 2015; Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016,  

s. 29; Riksantikvarieämbetet 2014c.
47 Länsstyrelserna 2015, s. 5.
48 Gustafsson 2021; Minnesanteckningar 20220307 Länsstyrelsen i Kronoberg.
49 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 30.
50 Länsstyrelsen i Norrbotten 2019, s. 48–49.
51 Spara och Bevara är ett forsknings och utvecklingsprogram initierat av Energimyndigheten 

för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 
 se Spara och bevara – Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i 

kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

https://sparaochbevara.se/
https://sparaochbevara.se/
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då kyrkan är uppvärmd. Risken för mekaniska skador på trä ökar där
emot vid låg luftfuktighet. Kyrkan skulle behöva sänka temperaturen till 
långt under komfortstandard för att öka luftfuktigheten, vilket gör den 
svårbrukbar. Det blir en avvägning mellan de olika aspekterna av inom
husklimatet gentemot klimateffekterna. 52 

Dagens problem med fukt, röta och kondens i 
kallställda byggnader förvärras 

Röta på grund av långa, varma höstar i kombination med mer nederbörd, 
ökad luftfuktighet och temperaturväxlingar är redan en utmaning för 
kallställd bebyggelse, och problemet kommer att förvärras med fram
skridande klimatförändringar.53 I samband med förhöjd luftfuktighet, 
til exempel vid snabba väderomslag, bildas det kondens i de kallställda 
husen. På Hälsingegårdarna uppstår exempelvis kondens invändigt i de 
dekorerade rummen, i krypgrunder och på vindarna.54 På en av Hälsinge
gårdarna har det blivit så mycket kondensvatten att det rinner efter led
stänger och väggar och bårder lossnar från de målade väggarna. 

I de kallställda kyrkstugorna i Gammelstads kyrkstad har intervallen i 
underhållsbehoven halverats från vart tjugonde år till vart tionde år. Den 
begränsade användningen samt minskat kontinuerligt vård och under
håll av stugorna har lett till skador som kräver projekt i miljonklassen 
för att återställa stugorna till ursprungsskicket. Tillväxten av röta och 
mögel går snabbare och skadorna kan bli stora om de inte upptäcks i 
tid. Klimatförändringarna snabbar på förloppet och förvärrar skadorna.55 
Norrbottens mest prioriterade kyrkstäder, som Gammelstads, Öjebyns 
kyrkstad och byggnadsminnet Lappstaden, utgör tillsammans drygt 700 
byggnader, inklusive kåtor.

Ett annat exempel på klimateffekternas påverkan på kallställd bebyg
gelse är Axel Hambergs forskarhyddor i Sareks nationalpark och världs
arvet Laponia, som är ett Statligt byggnadsminne (SBM) som förvaltas 
av Naturvårdsverket genom Laponiatjuottjudus. I världsarvet Laponia 
förväntas såväl nederbördsmängder som temperaturen öka markant, 
temperaturen under vintern med ca 8 grader (RCP 8.5).56 Den senaste 
tillsynen av forskarhyddorna 2019 vittnar om ökade underhållsbehov.57 
Utmaningarna är komplexa eftersom forskarhyddorna innehåller inven
tarier från Hambergs tid, är sällan använda och flera klimatrelaterade 
effekter utöver fukten påverkar deras tillstånd, till exempel igenväxning 
och att en bäck delvis har ändrat lopp och börjat rinna under stugorna.

52 Decision making on indoor climate control in historic buildings: knowledge, uncertainty 
 and the sciencepractice gap, Göteborgs universitet 2016, G.Leijonhufvud.
53 Riksantikvarieämbetet 2014b, s. 48–49.
54 Minnesanteckningar 20220324 Förvaltningen av Hälsingegårdarna; Minnesanteckningar 

20220315 Länsstyrelsen i Gävleborg.
55 Minnesanteckningar 20220225 Förvaltningen av kyrkstäderna.
56 Länsstyrelsen i Norrbotten 2019, Klimateffekter Förfjällsområdet s. 69.
57 Tillsyn av byggnadsminne enligt 11 och 12§§ förordningen om statliga byggnadsminnen, 

Diarienr RAÄ20192432.

http://hdl.handle.net/2077/45415
http://hdl.handle.net/2077/45415
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Figur 6. Hambergs stuga vid Skoarggi. Foto: Jan Gustavsson, Ájtte, Svenskt fjäll- och 
samemuseum / Duottar ja Sámi musea.

Ökande snölaster kan bli en ännu större riskfaktor för bebyggelse

I Norrbotten gör återkommande nollgenomgångar och blötsnö att snö
lasten på taken packas och blir tyngre än när perioderna med minusgra
der är ihållande. Det saknas visserligen detaljerade analyser av påverkan 
av snölaster på bebyggelse. Frågan är komplex beroende på geografiskt 
läge, takets lutning och utformning.58 I världsarvet Gammelstads kyrk
stad har åtgärder vidtagits för att undvika stora snömängder mot kyrk
stugorna. Trafikverket har även sänkt vägarna som med tiden byggts på 
så de har hamnat högre än stugorna. Slasklaviner, som är en ström av 
vatten, snö, is, jord och vegetation, är ett nytt fenomen Laponia vittnar 
om vid snösmältningen under ett par tillfällen. Det riskerar att dra med 
sig både bebyggelse och fornlämningar längs bäckravinerna.59

58 Riksantikvarieämbetet 2014c, s. 33–34. 
59 Minnesanteckningar 20220324 Världsarvet Laponia.
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Väderomslag, kraftiga regn och nollgenomgångar sliter 
hårdare på puts och murar

Frekventare väderomslag, ökad nederbörd och nollgenomgånger kommer 
att slita hårdare på byggnadernas puts och murar.60 Kalksten spjälkas och 
spricker när vatten som sipprat in i sten och fogar fryser. Stenskulpturer 
och gravhällar i kalksten belägna utomhus påverkas på samma sätt om 
de inte täcks med skydd. Saltkristallisation i byggnadsmaterialen skadar 
sten, bruk, tegel, betong och putsade fasader när nederbörden och salt
vandringen ökar i samband med tilltagande markfuktighet.61 Även tegel 
och granitfasader i sentida byggnader påverkas. I Göteborgs stift upp
fördes under decennierna kring förra sekelskiftet ett antal kyrkor med 
oputsade fasader i granit och/eller tegel, flera med utsatta kustnära lägen. 
Åtskilliga av dem har högt kulturhistoriskt värde, men kyrkobyggna
derna dras med stora tekniska problem och höga underhållskostnader. 
Främst orsakas detta av fuktvandringar i byggnadskonstruktionen, ett 
problem som har varit återkommande ända sedan byggtiden, men som 
kommer att tillta.62 Ett annat problem är att en ökning av nollgenom
gångar ger både fler fryscykler och mer vägsalt, vilket kan utsätta mate
rial för mer salt och korrosionsskador i till exempel putsade fasader och 
mur.63 

Fluktuerande temperatur och luftfuktighet skyndar på 
nedbrytning av material i fornlämningars kulturlager

Den fluktuerande temperaturen och luftfuktigheten leder till krympning 
och utvidgning av material som på sikt leder till försvagning och ned
brytning. Vissa material, både icke organiska (glas, metall) och organiska 
(ben, växter, läder), är mer känsliga än andra för snabba förändringar. 
Många fornlämningar har kulturlager, som kan innehålla känsligt 
material.64 Även spår som legat i fruset tillstånd i glaciärer, snölegor och 
permafrost bryts ner då de utsätts för syre, fukt och värme. Förändrade 
markfuktförhållanden, vilket ett minskat snötäcke också bidrar till, kan 
även riskera att påverka kulturlager.65

Förändrade odlingszoner och förlängd växtsäsong sätter ytterligare press 
på det biologiska kulturarvet och behoven av skötsel och hävd ökar

Den globala uppvärmningen och följderna av ett förändrat klimat inne
bär ytterligare press på en redan ansträngd biologisk mångfald och det 

60 Länsstyrelserna 2015, s. 5; Minnesanteckningar 20220217 Klimateffekternas påverkan i 
Kronoberg; Riksantikvarieämbetet 2014b, s. 27.

61 Riksantikvarieämbetet 2014b, s. 31–32.
62 Minnesanteckningar 20220222 Förvaltning av kyrkliga kulturmiljöer i ett förändrat 

 klimat; Minnesanteckningar 20220314 Göteborgs stift; Svenska kyrkan, Göteborgs stift 
2010.

63 Länsstyrelsen i Norrbotten 2019, s. 41.
64 Länsstyrelsen i Norrbotten 2019 s. 40–41.
65 Länsstyrelsen i Norrbotten 2019, s. 44.
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biologiska kulturarvet.66 I Sverige bedöms 700 arter vara negativt påver
kade av klimatförändringar. Endast för knappt 60 arter antas föränd
ringarna vara positiva. Det biologiska kulturarvet – spåren efter männ
iskans användning och brukande av naturen, till exempel slåtterängar, 
hamlade träd och skogsbeten67 – kommer att påverkas då ett mildare och 
fuktigare klimat gör att odlingszonerna förskjuts norrut och förlänger 
växtsäsongen. Detta gynnar tillväxten, men även sjukdomar, skadedjur 
och igenväxningsvegetation. Det innebär också att odlingsförutsättning
arna och behov av hävd (bete, slåtter etc.) förändras. Sammansättningen 
av växter och djur som är beroende av regelbunden hävd kan komma att 
förändras i samband med detta, till exempel genom att arter som före
kommer i hävdade naturtyper kan få det svårare med ökad tillväxt och 
konkurreras ut av nya eller invasiva arter.68 

Bevarandestatusen för art- och habitatdirektivets hävdberoende 
naturtyper är redan idag dålig

Flera av de naturtyper som Sverige har åtagit sig att skydda enligt EU:s 
art och habitatdirektiv är beroende av att markerna återkommande häv
das genom slåtter och bete69 och ingår därmed i det biologiska kultur
arvet. Målsättningen är att alla naturtyper som listas i EU:s art och 
habitatdirektiv ska uppnå gynnsam bevarandestatus.70 I Sveriges tredje 
rapportering till EU 2019 är bedömningen att gynnsam bevarandestatus 
idag inte nås i någon av de biogeografiska eller marina regionerna i Sve
rige.71 Ett förändrat klimat kommer att leda till ännu sämre förutsätt
ningar för hävdberoende naturtyper och hota stora delar av det biologiska 
kulturarvet. Förändringar i artsammansättningen kan också leda till för
ändringar i naturtyper och ekosystem.72

66 IPBES 2019. 
67 Det biologiska kulturarvet finns i en rad olika miljöer. Det kan vara anlagda parker och 

trädgårdar i tätorter, jordbrukslandskapets slåtterängar och beteshagar eller kust, skogs 
och fjällandskap som präglats av att jordbrukets och rennäringens betesdrift, se raa.se. Det 
här är biologiskt kulturarv. https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologisktkulturarv/
dethararbiologisktkulturarv/

68 Länsstyrelsen i Kronobergs län 2016, s. 27; Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland 
samt Västarvet 2016, s. 30–31; Riksantikvarieämbetet 2014b, s. 26.

69 Se tabell 2.
70 se Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda  

djur och växter. 
71 Se tabell 2, samt Naturvårdsverket 2020b, s. 398. De gräsmarksnaturtyper som härbärgerar 

hävdberoende biologiska kulturarv bedöms ha för låg kvalitet och i de flesta fall för liten 
areal. Naturbetesmarker och slåtterängar har i stor utsträckning övergivits. Arealerna är  
små och förekomsterna isolerade. Kvaliteten hos de miljöer som fortfarande finns kvar är  
på många håll dålig. Även invasiva arter och övergödning från luftburet kväve påverkar  
kvaliteten negativt. Den för många arter så viktiga landskapsmosaiken har också gått  
förlorad i det omgivande landskapet.

72 Naturvårdsverket 2021, s. 403 och där anförd litteratur.

https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/det-har-ar-biologiskt-kulturarv/
https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/det-har-ar-biologiskt-kulturarv/
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Tabell 2. Art- och habitatdirektivets hävdberoende naturtyper. Typ av hävd per naturtyp. 
Bedömning 2019 av bevarandestatus och summa arealer i de alpina (ALP), boreala (BOR) och 
kontinentala (CON) biogeografiska regionerna.*

Kod Svenskt namn Typ av hävd Bevarandestatus S:a areal (km2)
   ALP, BOR och CON ALP, BOR och CON

1310 Glasörtstränder Bete, tångtäkt Dålig 7,4

1330 Salta strandängar Bete, tångtäkt Dålig 22,0

1630 Strandängar vid Östersjön Slåtter, bete, tångtäkt Dålig 129,0

2130 Grå dyner Bete Dålig 29,0

2320 Rissandhedar Bete, ryttarexcercis, 
  bränning Dålig 7,6

2330 Grässandhedar Bete, ryttarexcercis, 

  bränning Dålig 7,3

4010 Fukthedar Bete, buskröjning och 
  bränning Dålig 6,3

4030 Torra hedar Bete, bränning Dålig 76,0

4060 Alpina rishedar Renbete Gynnsam 18800,0

5130 Enbuskmarker Bete, buskröjning Dålig 44,0

6110 Basiska berghällar Extensivt bete Dålig/Gynnsam 23,0

6120 Sandstäpp Bete, extensivt 
  trädesåkerbruk Dålig 0,8

6210 Kalkgräsmarker Slåtter, bete Dålig 62,5

6230 Stagg-gräsmarker Slåtter, bete Dålig 17,5

6270 Silikatgräsmarker Slåtter, bete Dålig 1489,0

6280 Alvar Bete Dålig/Gynnsam 335,0

6410 Fuktängar Slåtter, bete Dålig 281,0

6430 Högörtängar Slåtter, bete, röjning Dålig 103,0

6450 Svämängar Slåtter, bete Dålig 50,0

6510 Låglänta slåtterängar Slåtter, lövtäkt, 
  fagning, efterbete Dålig 19,6

6520 Höglänta slåtterängar Slåtter, lövtäkt, 
  fagning, efterbete Dålig 9,5

6530 Lövängar Slåtter, hamling och 
  fagning, efterbete Dålig 17,1

8230 Hällmarkstorräng Bete Dålig 28,1

8240 Karsthällmarker Bete och röjning Dålig/
   otillfredsställande/
   Gynnsam 6,9

9070 Trädklädd betesmark Bete, röjning, 
  plockhuggning Dålig 748,0

* Efter Naturvårdsverket 2020a och e-postväxling 2021-05-04 – 2021-06-14 med Lena Svärd, 
samordnare för miljömålet Ett rikt växt och djurliv, Naturvårdsverket.
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Träd, buskar och perenner i anlagda miljöer drabbas av 
biologiska angrepp och kan komma att konkurreras ut

Även i parker, trädgårdar, kyrkogårdar och andra anlagda miljöer som 
ingår i det biologiska kulturarvet påverkas arternas växtbetingelser sam
tidigt som skötselbehovet ökar.73 Riskerna för biologiska angrepp på den 
anlagda växtligheten ökar. De karaktäristiska trädkransarna av buxbom 
på skånska kyrkogårdar har till exempel sedan ca 2010 i ökande omfatt
ning drabbats av den allvarliga svampsjukdomen Cylindrocladium buxi-
cola.74 Lunds stift gav därför i början av 2012 i uppdrag åt Regionmuseet 
Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne att inventera 50 begravningsplat
ser i Skåne och Blekinge.75 Om ask, alm och lind drabbas på liknande sätt 
finns få eller inga alternativ till städernas alléer, parker och kyrkogårdar. 
Vissa växter, träd, buskar och perenner kan komma att konkurreras ut i 
samband med att nya arter förväntas vandra in.76

Nya förutsättningarna för jord- och skogsbruk påverkar 
forn- och kulturlämningar samt biologiskt kulturarv

Åtgärder inom jord och skogsbruket för att anpassa produktionen till 
ett förändrat klimat och bibehålla lönsamheten kan indirekt komma att 
påverka forn och kulturlämningar och det biologiska kulturarvet. Det 
kan till exempel handla om att hantera ökad nederbörd genom effek
tivare dräneringar, vilka kan skada forn och kulturlämningar, om att 
anpassa produktionen till förändrade växtförhållanden eller att avverk
ning i allt större omfattning genomförs när marken inte är frusen. Vid 
minskande tjäle ökar risken för körskador på forn och kulturlämningar 
vid avverkningar, men även vid stormar. Avverkat timmer behöver även 
forslas bort snabbare än idag för att minska risken för skadedjursangrepp 
i det varmare och fuktigare klimatet.77

Mildare vintrar, ett minskande snötäcke och temperaturväxlingar på 
vintertid påverkar kulturlandskapet inom renskötselområdet 

Renskötselområdet omfattar nästan halva Sveriges yta och sträcker sig 
från Dalarna till Norrbotten, från kusten till fjällområdet.78 Rennäringen 
och renarnas betestryck är en förutsättning för att bevara och synliggöra 
fjällvärldens kulturmiljöer i allmänhet och det samiska kulturarvet i syn

73 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 30–31.
74 Minnesanteckningar 20220222 Förvaltning av kyrkliga kulturmiljöer i ett förändrat  

klimat.
75 Regionmuseet Kristianstad, landsantikvarien i Skåne 2013.
76 Ljungby kommun 2017, s. 37; Minnesanteckningar 20220315 Länsstyrelsen i Gävleborg.
77 Bohusläns museum 2020, s. 7, 39–40; Länsstyrelsen i Norrbotten 2019; Länsstyrelserna i 

Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 118–133.
78 Av fallstudierna omfattas Gävleborg med knappt tre procent av vinterbetesmarken och  

Norrbotten som innehar drygt 40 procent av den totala renbetesmarken; koncessions,  
vinterbetes och åretruntbetesmark, se SCB 2019, Renbetesmarker (2015), s. 151.
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nerhet.79 Renarna bidrar till att hålla nere förbuskningen och synliggöra 
fornlämningar. De hävdar även fjällens biologiska kulturarv och gynnar 
den biologiska mångfalden. Forskare har till exempel uppmärksammat 
att samiska mjölkningsvallar för ren förvånansvärt väl står emot igen
växning med ris och buskar, även cirka hundra år efter upphört bruk 
– ett mycket tydligt biologiskt kulturarv.80 Renbetet begränsar dessutom 
spridning av invasiva arter samt ökar albedoeffekten vilket begränsar 
temperaturhöjningen.81

Rennäringen påverkas redan idag av klimatförändringarnas effekter, 
bland annat av mildare vintrar och förändrad vegetation (till exempel 
minskande lavmarker för renbete) samt av mer frekventa nollgenom
gångar, som bildar skare och försvårar renarnas vinterbete. Då behöver 
renarna stödutfodras med importerat foder. Detta är främmande föda för 
dem och leder till att djuren drabbas av sjukdomar, bland annat för att de 
normalt sett inte samlas så tätt under längre tid på vinterhalvåret.

Även ett fungerande samspel mellan sommarbetet i fjällen och 
vinterbetet i skogslanden är avgörande för att rennäringen ska fungera. 
Flyttlederna mellan fjällen och skogslanden har redan blivit svåra att 
använda, dels till följd av att det varmare klimatet gör tidigare flyttleder 
över sjöar och vattendrag svårframkomliga, dels till följd av omställningen 
från fossila till förnyelsebara energisystem.82 Om renskötselns omfattning 
och utbredning begränsas ökar risken för förluster av biologisk mångfald, 
biologiska kulturarv, kulturlämningar och immateriella värden.83 

Kulturmiljöer i världsarvet Laponia och fäbodmiljöer växer igen

Världsarvet Laponia med sina unika natur och kulturvärden, som nytt
jas varsamt med renskötseln som bas, påverkas redan av klimatföränd
ringarna.84 Även miljöerna i östra Norrbottens koncessionsbyar och kul
turmiljöerna från mellan och övergångsformer mellan renskötsel och 
nybyggen och jord och skogsbruk påverkas av det varmare klimatet och 
förlängda vegetationssäsonger.85 Utmarker och öppna ytor växer igen och 
skogen förtätas runt exempelvis mindre gårdar och fäbodmiljöer. 

79 Sedan 1990talet har Riksantikvarieämbetet medverkat i programarbete för det samiska  
kulturlandskapet. En av fem målsättningar i det aktuella programmet är att bemöta 
utmaningarna orsakade av klimatförändringar. Det samiska kulturlandskapet | Program för 
att bevara, bruka och utveckla det samiska kulturlandskapet 2021–2025 (samiskalandskap.se).

80 Ett flertal sådana mjölkningsvallar har flygbildskarterats i Padjelantaområdet, men före
komsten i fjällen i stort är okänd, se Egelkraut et al. 2018.

81 Te Beest et al. 2016.
82 Minnesanteckningar 20220223 Sametinget.
83 Sametinget 2020, Rennäringens tillstånd 2020 s. 9–10.
84 Se exemplet Axel Hambergs forskarhyddor i kap. 2.1 och 3.2 samt fenomenet slasklaviner i 

kap. 2.1.
85 Länsstyrelsen i Norrbotten 2019, s. 5, 42.

https://samiskalandskap.se/
https://samiskalandskap.se/
https://www.sametinget.se/158400
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Immateriellt kulturarv hotas när traditionella kunskaper i den samiska 
kulturen kopplade till landskapsutnyttjande och biologisk mångfald 
försvinner

I Sametingets livsmiljöprogram Eallinbiras formuleras synen på det 
samiska natur och kulturlandskapet som en holistisk syn. Det materi
ella, immateriella och biologiska kulturarvet betraktas som en helhet; de 
är beroende av varandra. Kunnandet om landskapet ingår i det som kallas 
árbediehtu, traditionell kunskap. Det bygger på bruk och observationer 
i landskapet och innefattar grön infrastruktur, biologisk mångfald, eko
systemtjänster och cirkulär ekonomi. Platser, namn, språk, berättelser 
om platser och människor och kunskapen om att konstruera en kåta eller 
ett timmerhus är exempel på immateriellt kulturarv. Inom samisk kul
tur finns en grundläggande koppling mellan språk och traditionell kun
skap. Förlust av biologisk mångfald och förstörelse av ekosystem innebär 
att relaterade språk och kunskaper försvinner, menar Sametinget.86 En 
torvkåta håller inte för evigt, den återgår till naturen eller reses på nytt, 
kanske på en ny plats. Kunskapen om att till exempel resa en kåta och 
berättelserna knutet till miljön är lika viktiga som bevarandet av enskilda 
objekt och lämningar.

Tinande permafrost, glaciärer och snölegor som frilägger 
arkeologiska föremål genererar ny kunskap, men materialiet 
bryts snabbt ner

Glaciärer och snöfläckar förvarar och bevarar organiskt material, men den 
globala uppvärmningen smälter dessa varvid fynden tinar fram. Materi
alet som kommer fram bryts snabbt ner. Föremål tillverkade av organiskt 
material är vanligtvis sällsynta arkeologiska fynd. Regelbundna inven
teringar av glaciärer och snöfläckar har länge saknats i Sverige.87 Först 
sedan 2021 genomförs regelbundna inventeringar inom programmet 
GLAS – Glaciärarkeologi i Sápmi, som är ett samarbete mellan Stock
holms universitet och Silvermuseet/INSARC, Ájtte – Svenskt Fjäll och 
Samemuseum, Norr och Västerbottens läns museum samt Jamtli.88

2.2 Stigande medelvattenstånd i Västerhavet påverkar
kustnära kulturmiljöer

Beräkningar från IPCC och SMHI indikerar att stigande hav kan leda till 
att vattenståndet vid Skåne och Blekingekusterna år 2100 kan vara mel
lan 30 och 121 cm högre än idag.89 Det höjda medelvattenståndet beror på 

86 Sametinget 2021, Eallinbiras livsmiljöprogram.
87 I Norge är glaciärarkeologi ett etablerat fält med flera uppseendeväckande och  välbevarade 

fynd de senaste decennierna. Fynden och fältarbeten i Innlandet fylke kan följas genom 
Secrets of the Ice. Klimatforskare uppskattar att 90 procent av glaciärerna i Norge kommer 
att försvinna till år 2100. Innlandet fylkeskommune, Espen Finstad 2018 på Nordic Climate 
Change Conference i Norrköping.

88 Stockholm universitet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur 2021.
89 Se SMHI Framtida medelvattenstånd. Framtida medelvattenstånd | SMHI

https://glaciararkeologisapmi.wordpress.com/
https://www.sametinget.se/157145
https://secretsoftheice.com/
https://www.smhi.se/klimat/stigande-havsnivaer/framtida-medelvattenstand-1.165493
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Figur 7. Delar av Morups tånge i Falkenbergs kommun är naturreservat. Skrafferingarna visar 
olika typer av hävdberoende strandängar och hagmarker. De olika nyanserna av blått visar 
de områden som kommer att läggas under vatten vid höjda havsnivåer. © Lantmäteriet 
Geodatasamverkan och © Länsstyrelsen Halland och Västra Götaland.

att klimatförändringarna leder till att polarisarna och glaciärerna smälter 
och att medeltemperaturen i världshaven höjs. I norra Sverige är landhöj
ningen betydande jämfört med södra delen av landet där den i stort sett 
avstannat. Därför kommer det stigande medelvattenståndet i haven inte 
att märkas på samma sätt i norr som utefter Götalands kuster.90 

Förväntade klimateffekter

Högre medelvattenstånd kan innebära att översvämningar från havet 
inträffar oftare och att de blir mera omfattande. De kan även leda till 
ökad kusterosion och höjda grundvattennivåer. Detta gäller även om 
vädermönstren i framtiden är ungefär desamma som idag.91

Andra effekter av klimatförändringarna, till exempel intensivare regn 
och skyfall, ökande högvattenflöden i vattendragen samt kraftigare stor
mar med högre våghöjder, kan samverka med de höjda medelvattenstån
den i haven och förstärka påverkan. Till exempel kan höga medelvatten
stånd i havet i kombination med stormfloder innebära att översvämningar 
får katastrofala konsekvenser.92 

90 FOI 2017, s. 16.
91 FOI 2017, s. 19 och där anförda källor.
92 FOI 2017, s. 18 och där anförda källor.
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Höga medelvattenstånd dämmer även upp vattendragens utlopp i 
havet och kan vid höga vattenflöden till följd av kraftiga regn leda till 
översvämningar som sträcker sig långt inåt land. Flacka, låglänta kust
landskap kan bli särskilt utsatta för sådana samverkande effekter.93

70 till 80 procent av de västsvenska strandängarna riskerar 
att försvinna helt

Stränderna i de södra och mellersta delarna av Hallandskusten kom
mer att påverkas av successivt ökad erosion och strandmigration.94 En 
stor andel strandängar med hävdberoende biologiskt kulturarv är direkt 
hotade av havsnivåhöjningarna. Uppskattningsvis 70 till 80 procent av 
strandängarna kommer på sikt att läggas under vatten permanent till 
följd av stigande havsnivåer.95 

Strandängarna skapades tidigare i historien genom jordbrukets dåva
rande markanvändning. Idag saknar de ekonomisk betydelse och hävdas 
bland annat med jordbrukspolitikens miljöersättningar. I takt med att 
havsnivåerna stiger kan nya strandängar återskapas inåt land om mar
kerna sköts på ett sätt som skapar gynnsamma förhållanden för spridning 
av de hävdberoende arterna.96 En annan förutsättning är att bebyggelse 
och infrastruktur inte bildar barriärer som hindrar spridningen, så kallad 
coastal squeeze.97

2.3 Översvämningar, ras, skred och erosion underminerar  
och spolar bort kulturmiljöer

Det finns olika typer av översvämningar.98 De kan till exempel orsakas 
av mycket regn under en längre period eller snösmältning som leder till 
ökade flöden i vattendragen och stigande vattennivåer i sjöar. I sam
band med mildare vintrar och ökad nederbörd kommer extremt höga 
flöden att inträffa oftare i hela nordvästra Europa.99 I Sverige beräknas 
100årsflöden särskilt öka i vattendragen i södra Sverige.100 Även extrema 
skyfall – kraftigt regn under kort tid som förväntas förekomma oftare i 
 framtiden – kan orsaka översvämningar, framför allt i tätorter.101 Kraftig 
vind i en viss riktning kan även orsaka så kallad vinduppstuvning, vilket 
gör att vattenmassor i havet trycks in mot land och havsnivån höjs.102 

93 FOI 2017, s. 19 och där anförda källor.
94 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 27, 41.
95 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 106–107.
96 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 50–51.
97 gov.uk What is coastal squeeze?; Minnesanteckningar 20220322 Länsstyrelsen i Halland; 

Minnesanteckningar 20220310 Länsstyrelsen i Västra Götaland.
98 SMHI.se, Olika typer av översvämningar.
99 Ljungby kommun 2017, s. 6.
100 Nylén et al. 2015, s. 3.
101 Länsstyrelsen i Kronobergs län 2016, s.18, 11. MSB har identifierat 25 områden med  

betydande översvämningsrisk i Sverige. Karteringar visar att översvämningar inom dessa 
områden kommer att medföra särskilt allvarlig påverkan på människors hälsa, miljö,  
kulturarv och ekonomisk verksamhet. Översvämningsportalen, Hot och risk kartor https://
gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avanceradekartor/hotochriskkartor.html.

102 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 44.

https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor.html
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor.html
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Översvämningsproblematiken är komplex eftersom det kan vara 
många faktorer utöver klimatförändringar som samspelar och bidrar 
till översvämningar, bland annat dikning och uträtning av vattendrag,103 
och hårdgjorda ytor.104 Större regnmängder och en omfördelning av regn 
från sommar till höst, vinter och vår, när marken är vattenmättad och 
avdunstningen låg, förväntas därtill bidra till en överbelastning av led
ningar och avloppssystem.105 

I samband med ökad nederbörd blir marken känsligare för ras, skred 
och erosion.106 Skred som omfattar mer än en hektar har i genomsnitt 
inträffat vartannat till vart tredje år i Sverige.107 

Tio- till femtontusen kulturmiljöer påverkas av 100-årsflöden och 
av beräknade högsta flöden

Vattenanknutna kulturmiljöer vid sjöar, vattendrag och kust löper risk 
att skadas, undermineras och spolas bort av översvämningar, skyfall och 
höga vattenflöden. Vissa miljöer tål att svämmas över.108 I andra fall kan 
det bli nödvändigt att akut häva hotande översvämningar genom att göra 
genombrytningar i anläggningar för att på så vis öka den vattenförande 
kapaciteten i vattendragen.109 Även ras, skred och erosion kan orsaka 
stora skador för kulturmiljön. En analys som Statens geotekniska institut 
(SGI) genomförde tillsammans med MSB 2021 visar att en stor mängd 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och kulturlandskap kan påverkas av 
ras, skred, erosion eller översvämning.110 

En analys som genomfördes i föreliggande utredning visar att runt 
10 400 statliga och enskilda byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen 
och forn och kultur lämningar i hela Sverige hotas av översvämningar 

103 Dikning och uträtning av vattendrag i skogs och jordbruksmark under det senaste  
århundradet har lett till att nederbörd och ytvatten snabbare transporteras nedströms.  
Trycket på uppsamlande vattendrag längre ner i avrinningsområdet blir då högt och kan 
leda till översvämningar under perioder med kraftiga regn.

104 Hårdgjorda ytor bidrar till låg markinfiltration och kraftigare avrinning (se Minnes
anteckningar 20220217 Klimateffekternas påverkan i Kronoberg). Det kan leda till att 
vatten samlas och blir stående i låglänta områden. Särskilt i bebyggda områden kan det 
innebära problem vid skyfall eller utdragna perioder med stora regnmängder, se  
Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 55.

105 Länsstyrelsen i Kronobergs län 2016, s. 18.
106 Ljungby kommun 2017, s. 32. Mer nederbörd kan innebära högre portryck och lägre  

grundvattennivåer som minskar hållfastheten hos de flesta jordar. Ökad nederbörd kan 
även leda till större avrinning och erosion.

107 SGI & MSB 2021, s. 19.
108 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 53–57.
109 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 28. Se även kap. 2.5.
110 SGI & MSB 2021. SGI och MSB har identifierat tio nationella, regionöverskridande 

riskområden för klimatrelaterade ras, skred, erosion och översvämningar. De tio områdena 
indikerar var ras, skred, erosion och översvämning – var och för sig eller sammantaget 
– kan få mycket allvarliga konsekvenser för människors liv och hälsa, för ekosystem, för 
infrastruktur, bebyggelse och för kulturarvet, och där även samhällsstörningar och skade
kostnader kan bli stora. Utöver de tio identifierade övergripande riskområdena visar  
rapporten även var riskerna är störst när de gäller just antalet hotade kulturmiljöer. Åtta 
typer av kulturmiljö ingick i analysen: Världsarv, kulturreservat, byggnadsminnen, statliga 
byggnadsminnen, riksarkiv, fornminnen, kyrkor och museer.
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från vattendrag i ett 100årsflöde. Antalet ökar till 14 437 i ett beräknat 
högsta flöde.111 Analysen redovisas i figurerna 1 och 2 och visar antalet 
hotade kulturmiljöer per län.

I anslutning till 25 områden med betydande översvämningsrisk 
finns 218 riksintressen för kulturmiljövården, 724 byggnadsminnen 
och 647 kyrkor

I de kommuner som omfattar de 25 identifierade områdena med bety
dande översvämningsrisk112 finns 218 riksintressen för kulturmiljövår
den,113 724 statliga och enskilda byggnadsminnen114 och 647 kyrkor som 
är tillståndspliktiga enligt 4 kap. kulturmiljölagen.115 Till detta kommer 
bebyggelse som är skyddade i de kommunala detaljplanerna. Hur många 
av de här miljöerna och byggnaderna som är direkt hotade av översväm
ningar och hur många som påverkas indirekt, det vill säga ligger i när
området, framgår av de hot och riskkartor som MSB har tagit fram över 
de 25 områdena 2018.116

Göteborgs riksintressen för kulturmiljövården till stora delar 
inom riskområden för översvämning

I länsstyrelsens riskhanteringsplan för Göteborg karteras kulturmiljöer 
i kommunens översikts och detaljplaner som ligger inom de områden 
som hotas av översvämningar. Stora delar av staden är riksintresse för 
kulturmiljövården.117 Bland miljöerna i riskområden för översvämning 
finns arbetarbebyggelse och varvsdockor i Gårda och Lindholmen samt 
delar av Trädgårdsföreningen. Det gäller även de utpekade kulturmil
jöerna i Billdalsområdet, Långedrag/Saltholmen, Nya varvet och Asp
holmen.118 Längs Göta älv och i centrala Göteborg påverkas även bland 
annat Lärjeholms gård, staden inom Vallgraven, kajmiljöerna Mast
huggskajen, Skeppsbrokajen och Lilla Bommen, Klippans kulturreser
vat, Älvsborgs fästning med flera kulturmiljöer av översvämningar och 
planering av översvämningsskydd. De översvämningsskyddande åtgär
derna och anläggningarna påverkar bland annat kulturlager, kanalkanter 
med stenskoning, pollare och kedjor m.m.119

111 Se kap. 1.4 för en redovisning av dataunderlag som analysen bygger på.
112 MSB 2018, s. 36, tabell 13. Identifierade områden med betydande översvämningsrisk i  

cykel 2.
113 raa.se. Riksintressebeskrivningar. Antal per kommun.
114 bebyggelseregistret.raa.se. Samtliga byggnadsminnen (BM+SBM) antal per kommun.
115 bebyggelseregistret.raa.se. Byggnadskategori kyrka, tillståndspliktig enligt 4 kap.  

kulturmiljölagen. Antal per kommun.
116 gisapp.msb.se. Översvämningsportalen. Hot och riskkartor.
117 Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 2008.
118 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2021a, s. 26.
119 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016. Bilaga 2, s. 34.  

Se även VAKK 2020, s. 20–21.
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Skyddade stenvalvsbroar påverkas av höga vattenflöden och 
upplevs samtidigt bidra till översvämningar 

När vattnet steg i Lagan 2020 riskerade flera skyddade stenvalvsbroar 
att skadas av översvämningarna.120 För Blidingsholms stenvalvsbro 
(L1955:691) i Tingsryds kommun var det risk att bron skulle ta skada eller 
raseras av vattenmassorna. Även stenvalvsbron i Hamneda (L1954:4880) i 
Ljungby kommun påverkades av de höga vattenflödena. Båda stenvalvs
broarna ingår i kulturmiljöer som är utpekade som riksintressen.121 Sam
tidigt som broarna hotades av höga vattenflöden har de uppfattats som 
hinder som har en tilldämmande effekt på grund av sin låga vattenfö
rande kapacitet och som på så sätt påverkar vattennivån uppströms.122 På 
grund av den tilldämmande effekten som broarna upplevs ha övervägde 
räddningstjänsten i räddningsinsatsen 2020 att spränga bron. Slutgligen 
blev den akuta åtgärden som räddningstjänsten istället vidtog att gräva 
ett omlöp för att underlätta vattenflödet.123 Omlöpet ska bli en perma
nent förebyggande åtgärd som i sin tur påverkar landskapets karaktär 
runt bron,124 men som samtidigt bidrar till att skydda kulturmiljön.

Skyfall påverkar kulturmiljön även där det inte finns 
större vattendrag

I Orust kommun förutses det stigande medelvattenståndet i havet 
påverka kulturmiljön i jämförelsevis mindre omfattning, med undantag 
av strandängarna. De framtida översvämningsnivåerna bedöms istäl
let orsaka de största problemen, framför allt för hamn och vattennära 
bebyggelse av olika typer och ålder. Erfarenheter från 2002 visar att 
perioden med kraftiga regn och skyfall kan leda till höga vattennivåer 
även där det inte finns större vattendrag, till exempel där djupa bäckra
viner mynnar ut i flacka dalgångar. Där kan översvämningar uppstå som 
påverkar större landskapsutsnitt.125 

Skyfall i Gävle översvämmade länsmuseet och byggnadsminnen

En händelse som belyser den potentiella påverkan av skyfall inträffade 
i Gävle sommaren 2021 där det under ett dygn 17–18 augusti föll 161,1 
mm regn. Delar av staden översvämmades, vägar underminerades och 
broar rasade. Bland de byggnader som stod under vatten fanns ett antal 
byggnadsminnen och annan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.126 

120 Länsstyrelsen i Kronobergs län 2020, s. 18; Rehnström 2022, s. 2–4.
121 Länsstyrelsen i Kronobergs län 2015.
122 Länsstyrelsen i Kronobergs län 2020, s. 19; Minnesanteckningar 20220228  

Översvämningarna i Kronoberg 2020; Minnesanteckningar 20220330 Ljungby kommun 
räddningstjänst; Rehnström 2022, s. 3.

123 Minnesanteckningar 20220228 Översvämningarna i Kronoberg 2020.
124 Se kap. 3.3.
125 Bohusläns museum 2020, s. 5.
126 Minnesanteckningar 20220228 Effekterna av skyfallet i Gävle 2021. Inga uppskattnin

gar har gjorts av hur många av de qmärkta byggnaderna i Gävle som skadades vid sky
fallet. Möjliga källor kan vara ärenden hos försäkringsbolagen och i förekommande fall 
ansökningar om rivningslov.
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Figur 8. I Skallsjö, Lerums kommun, undersöktes 2015 en förhistorisk grav på forn-
lämningen RAÄ Skallsjö 1:1, som skadats av erosion och rasat ned i Säveån. Bilden visar 
den frilagda stenpackningen intill erosionsbranten. Foto: Mats Hellgren, Västarvet  
kulturmiljö/Lödöse museum.

Skyfallsvatten översvämmade även entré och källarplan till Länsmuseet 
Gävleborg.127 Även om varken länsmuseets samlingar eller arkivet skada
des alvarligt påverkades museet. Renoveringsarbeten i byggnaden pågår 
och det är fortfarande oklart om fukten som sitter kvar i väggarna kom
mer att leda till mögelproblem.

Även de byggnadsminnesförklarade fiskegårdarna från 1700/1800
talet på Brynäs i Gävle översvämmades vid skyfallet.128 Faktorer som 
bidrog till det är den låglänta topografin runt fiskegårdarna, vilket gjorde 
att regnvattnet rann mot byggnaderna istället för att rinna ut mot havet. 
Detta förvärrades av att kommunens avloppssystem blev överbelastat. 

Byggnader och forn- och kulturlämningar dras med i skred 
och påverkas av markrörelser.

Markrörelser och skred påverkar byggnader, bebyggelsemiljöer samt 
forn och kulturlämningar genom att de dras med i skredet, att de ham
nar under skredmassor eller att de hamnar invid en ny skredkant.129 
Mindre markrörelser kan även orsaka till sättningar. Bland annat har 
sättningar gett upphov till stora sprickor i kyrkan i Ås, utanför Grästorp.
I Eggby kyrka gick ett dragjärn av till följd av sättningar. En teori är 

127 Minnesanteckningar 20220215 Skyfallet i Gävle 2021.
128 Minnesanteckningar 20220325 Skyfallet i Gävle och fiskegårdarna.
129 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016 s. 63–72.
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sättningarna beror på att varmare vintrar utan tjäle förändrar vatten
rörelserna i marken.130

Dammar, kvarnar, sågar och förhistoriska gravar eroderar 
och försvinner

Forn och kulturlämningar i och intill vattendrag är särskilt utsatta för 
erosion som följer av ökande vattenflöden. Det kan vara dammar, kvar
nar, sågar och andra anläggningar. Det kan även vara förhistoriska gra
var och boplatser som succesivt eroderas bort eller dras med i skred i 
erosionsbranter.131 Fornlämningen RAÄ Skallsjö 1:1 i Lerums kommun 
undersöktes 2015 med anledning av att en av de fem gravarna på läm
ningen skadats av erosion i branten mot Säveån. Den skadade graven 
undersöktes, dokumenterades och rekonstruerades. Säveåns erosion 
bedömdes hota även de övriga gravarna. Vidare undersökningar rekom
menderades om skaderisken ökar.132

2.4 Stormar och skogsbränder förstör fornlämningar 
och kulturhistorisk bebyggelse och lämnar spår i det 
biologiska kulturarvet

Förutom skyfall utgör även andra extrema väderhändelser, såsom stor
mar och skogsbränder, ett hot för kulturmiljöer i framtiden.133 Inte minst 
forn och kulturlämningar, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och 
det biologiska kulturarvet riskerar att skadas när stormar såsom stormen 
Gudrun i Kronoberg 2005 och skogsbränder som liknar dem Sverige 
utsattes för 2018 drabbar delar av landet.

Förväntade klimateffekter

Som en konsekvens av den stigande medeltemperaturen och lägre mark
fuktighet beräknas skogsbrandsäsongen134 i Sveriges skogar bli förlängd 
ungefär lika mycket som vegetationssäsongen.135 När det gäller antalet 
högriskdagar för bränder är prognosen för norra Sverige en marginell 
minskning, troligen eftersom klimatet beräknas bli varmare och fukti
gare där.136 För södra Sverige visar simuleringarna däremot en avsevärd 
ökning upp till 50 procent.137 

När det gäller stormklimatet i Nordeuropa finns det idag ingen enty
dig bild över hur det kan komma att ändras i ett varmare klimat. Olika 

130 Minnesanteckningar 20220222 Förvaltning av kyrkliga kulturmiljöer i ett förändrat klimat.
131 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 69–71.
132 Västarvet kulturmiljö/Lödöse museum 2016.
133 MSB 2020, s. 10; Riksantikvarieämbetet 2014b, s. 23.
134 Brandsäsongen är definierad som den del av året när bränder kan förekomma efter ett antal 

dagar utan nederbörd, se Granström 2009, s. 17.
135 Eriksson et al. 2015, s. 22; Granström 2009, s. 17; Sjöström & Granström 2020, s. 71.
136 Granström 2009, s. 19–20.
137 Björklund 2019, s. 50.
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klimatscenarier ger olika och ibland motstridiga svar.138 IPCC konstate
rar dock i sin senaste rapport att stormar beräknas inträffa oftare och att 
de kraftigaste stormarna kan blir mer intensiva i Nordeuropa.139 

Oavsett föröändringar i vindklimatet kan risken för stormskador öka i 
samband med mildare och blötare vintrar som kommer att medföra brist 
på tjäle och blötare mark.140 Något annat som gör skogen mer sårbar för 
stormar är förändringar i skogsbruket.141 Virkesförrådet har ökat, framför 
allt av gran, och trakthyggesbruk har införts med hyggeskanter som 
exponeras för höga vindhastigheter.142 

Stormen Gudrun 2005 kan ge en erfarenhetsbakgrund

Lördagen den 8 januari 2005 drog orkanen Gudrun över delar av södra 
Sverige. Götaland och Kronoberg var särskilt svårt drabbade.143 Orkanen 
orsakade mycket omfattande förödelse i skogsbestånden och även många 
kulturmiljöer skadades när fornlämningar blev hängande i välta träds 
rötter eller fick körskador av röjningsarbetena, träd föll över kulturhis
toriska byggnader och karaktären av landskapet förändrades avsevärt.144 
Stormens skador på kulturmiljön var så stora att de beräknades medföra 
kostnader på ca 70 miljoner kronor.145 Även om det inte är belagt att stor
men Gudrun var orsakad av klimatförändringarna146 kan händelsen ge 
en erfarenhetsbakgrund på hur framtida stormar skulle kunna påverka 
kulturmiljöer och deras förvaltning. 

Stormen lämnade sönderkörda fornlämningar, bortslitna tak 
och välta gravstenar efter sig

De flesta av de omfattande stormskadorna gäller forn och kulturläm
ningar i skogen. De påverkades inte bara avsevärt av rotvältor, utan även 
i samband med röjningsarbeten, när vindfällt timmer skulle köras ut.147 
I vissa fall var körskadorna mer omfattande än själva stormskadorna. En 
skadeinventering som Kronobergs län genomförde 2005 visade att 649 
av de 1 546 inventerade lokalerna – vårdade fornlämningslokaler, grav
lokaler och tjärframställningsplatser – som besöktes i länet i samband 
med inventeringen var skadade eller påverkade.148 180 lämningar var så 

138 Epost 20220620 från Erik Engström, chef för enheten för klimatinformation och  
statistik på SMHI, inklusive kommunikation med Erik Kjellström, professor för  
klimatologi på SMHI; MSB 2020, s. 13.

139 Ranasinghe 2021, s. 1824.
140 Björklund 2019, s. 50; Riksantikvarieämbetet 2014b, s. 23; Skogsstyrelsen 2005, s. 10.
141 Skogsstyrelsen 2005, s. 10.
142 Skogsstyrelsen 2005, s. 10.
143 Volymen skog som fälldes av stormen i de två länen var 75 miljoner kubikmeter, vilket 

motsvarar nästan en normal årsavverkning i hela landet, se Skogsstyrelsen 2005, s. 3.
144 MSB 2021, s. 26; Minnesanteckningar 20221201 Länsstyrelsen i Kronoberg. 
145 Riksantikvarieämbetet 2005a. 
146 Att koppla en enskild extrem väderhändelse till pågående klimatförändringar är svårt, men 

klimatmodeller visar att sannolikheten för flera extrema vädersituationer ökar i ett varmare 
klimat, se SMHI.se. Klimatförändringen är tydlig redan idag.

147 Edvinger 2006, s. 1; Minnesanteckningar 20220221 Stormen Gudrun 2005. 
148 Edvinger 2006, s. 1.
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Figur 9. Vislanda kyrkstall i april 2005. Foto: Samuel Palmblad, Kulturparken Småland AB.

pass skadade att de behövde en arkeologisk åtgärd.149 För att återställa 
fornlämningarna genomförde länsstyrelsen en omfattande inventering 
och anlitade fyra arkeologiföretag som rensade fornlämningarna på ris, 
grenar och stormfällda träd och återtryckte rotvältor eller tog bort dem.

Förutom forn och kulturlämningar förstörde Gudrun även åtskilliga 
historiskt värdefulla byggnader och kyrkliga kulturminnen. 150 Tak slets 
bort från till exempel Vederslövs nya kyrka i Växjö stift och Johannes 
Ladugård, en historiskt värdefull ladugård från 1845 i Odensjö socken i 
Ljungby kommun.151 Fönster blåstes in i Ekeberga kyrka152 och Vislanda 
kyrkas kyrkstall knäcktes av nedfallna träd och behövde demonteras 
och återuppbyggas helt (se figur 9).153 Även några hembygdsgårdar fick 
stormskador.154 Det är svårt att bedöma skadorna, eftersom mycket aldrig 
har dokumenterats.155

Även det biologiska kulturarvet påverkades av stormen. Ett exempel 
på det är Ljungby skogskyrkogård som är samtida med Skogskyrkogår
den i Stockholm. På skogskyrkogården i Ljungby välte stormen fler än 
200 träd och även många gravstenar (se figur 10).156 Det kostade 565 000 

149 Reuterdahl 2007, s. 3. Antalet blev något mindre på grund av omprioriteringar  
och nybesiktningar.

150 Minnesanteckningar 20220307 Länsstyrelsen i Kronoberg.
151 Länsstyrelsen i Kronoberg 20050531; se även Länsstyrelsen i Kronoberg 20060707.
152 Palmblad 2005a. 
153 Länsstyrelsen i Kronoberg 20050614; Palmblad 2005b. 
154 Minnesanteckningar 20220222 Kronobergs Läns Hembygdsförbund.
155 Minnesanteckningar 20220307 Länsstyrelsen i Kronoberg.
156 Minnesanteckningar 20220307 Länsstyrelsen i Kronoberg; Svenska kyrkan,  

Ljungby kyrkogårdsförvaltning 2019, s. 6.
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Figur 10. Ljungby skogskyrkogård efter stormen Gudrun 2005. Foto: Ronny Holm, Sveri-
ges kyrkogårds- och krematorieförbund.

kronor att åtgärda skadorna.157 Från att vara tydligt präglad av skogen 
med mycket skugga förvandlades kyrkogården och fick mer öppna och 
solbelysta områden. Frågan hur man under sådana förutsättningar kan 
bevara det biologiska kulturarvet och bibehålla karaktären på kullen som 
före stormen hade präglats av tallbestånd kvarstår.

Kulturhistoriska värden hotade när skogen brann i Gävleborg 2018

När skogen brann i stora delar av Sverige sommaren 2018 drog elden även 
fram i Gävleborg och närmade sig byn Kårböle i Ljusdals kommun från 
tre håll.158 Ingen visste om byns kyrka från 1700talet skulle stå kvar efter 
bränderna. När byn evakuerades fanns det ingen plan för evakueringen 
av kyrkans kulturarvsföremål. Kyrkoherden i Ljusnans pastorat fattade 
ett spontant beslut att åtminstone rädda kyrkans madonna i trä från 
1100talet,159 och madonnan flyttades tillsammans med andra inventarier 

157 Brev 2005 från Ronny Holm, dåvarnde fastighets och kyrkogårdschef på kyrkogårds
förvaltningen Ljungby till Heidi Vassi, länsantikvarie i Kronoberg.

158 Länsstyrelsen Gävleborg 2021, s. 9.
159 Dagens Nyheter 20180719; Minnesanteckningar 20220224 Skogsbränderna i Kårböle 

2018.
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från kyrkan – målningar, tyger och ljusstakar – in i ett brandsäkert rum i 
byns församlingshem. På så sätt skulle delar av kulturmiljön ha bevaratas 
om kyrkan hade brunnit ner, men den spontana evakueringen i sig inne
bar en risk för inventarierna.160 

Även Världsarvet Hälsingegårdarna låg i farozonen

Även Hälsingegårdarna Fågelsjö Gammelgård och Bommars i Letsbo, 
som ingår i Världsarvet Hälsingegårdarna,161 var hotade när skogen brann 
i närheten av byn.162 Förvaltningsrådet för Hälsingegårdarna var inte för
berett för en skogsbrand och världsarvsgårdarna var inte prioriterade i 
räddningsinsatsen.163 Om vindriktningen hade varit en annan skulle det 
ha varit stor risk att gårdarna hade brunnit upp. En del av världsarvet 
skulle då ha gått förlorat. Visserligen hade man kanske lyckats evaku
era och rädda en del av gårdens inventarier, som finns kvar från 1800
talet. Men precis som den medeltida madonnan som ingår i kyrkomiljön 
i Kårböle, har gårdens föremål sitt unika värde i samband med miljön, 
genom att de finns i byggnaden. Om Fågelsjö gammelgård skulle förstö
ras genom en brand skulle inventarierna förlora sitt ursprungliga kontext 
och därmed även en stor del av sitt kulturhistoriska värde. 

Snabb avverkning av de brandskadade träden medförde stora 
risker för forn- och kulturlämningar 

Även forn och kulturlämningar som ligger i skogsmark riskerar att ska
das eller förstöras när skogen brinner. Även om fornlämningar ofta bru
kar klara själva branden,164 medför brandvägar och potentiella körskador 
i samband med dem samt den snabba avverkningen i anslutning till en 
brand betydliga risker. 

Efter skogsbranden i Gävleborg 2018 behövde de brandskadade träden 
avverkas så snabbt som möjligt, både för att förhindra angrepp av skade
insekter och eftersom sågverket i grannorten bara var omställt i några 
veckor för att kunna såga sotigt timmer.165 Därför fick planeringen av 
avverkningarna och lokaliseringen av körvägarna ske under stor tidspress 
och, i och med att de branddrabbade skogsområdena var avspärrade, 
utan föregående kontroll av fornlämningar, torp, husgrunder m.m. i fält. 
Tänkbara forn och kulturlämningar fick kartläggas byråmässigt och det 
var svårt att få en överblick över vilka som befann sig i området och förse 
dem som skulle avverka skogen med den informationen. Hanteringen 
medförde på så sätt en stor risk för att avverkningarna skulle påverka 
lämningarna, bland annat genom körskador. Den gången blev skadorna 

160 UNESCO & ICCROM 2016.
161 Världsarv | Fågelsjö Gammelgård Bortom Åa | Hälsingegård i Ljusdals Kommun  

(fagelsjo.nu).
162 Dagens Nyheter 20180719; Minnesanteckningar 20220122 Länsstyrelsen i Gävleborg, 

Minnesanteckningar 20220324 Förvaltningen av Hälsingegårdarna.
163 Minnesanteckningar 20220324 Förvaltningen av Hälsingegårdarna.
164 Bolinder 2019; Minnesanteckningar 20220214 Skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018.
165 Minnesanteckningar 20220214 Skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018.

https://www.fagelsjo.nu/
https://www.fagelsjo.nu/
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på forn och kulturlämningar inte så stora eftersom det tursamt nog inte 
fanns så många kända lämningar i området. När det brinner i framtiden 
kan förutsättningarna dock se annorlunda ut.

2.5 Hur skydd mot översvämningar, ras, skred och 
erosion påverkar kulturmiljön är en planeringsfråga

Åtgärder för att förebygga skador till följd av översvämningar, ras, skred 
och erosion påverkar kulturmiljön. Behovet av åtgärder för att skydda 
tätorter och samhällsfunktioner mot översvämningar är stort, särskilt 
inom områden med betydande översvämningsrisk.166 Å ena sidan bidrar 
åtgärderna självfallet till att skydda kulturmiljön. Å andra sidan kan de 
även påverka miljöns kulturhistoriska kvaliteter. Lokaliseringen och 
utformningen påverkar om konsekvenserna blir negativa, neutrala eller 
positiva. De är alltså planeringsfrågor. Åtgärder som vidtas för att möta 
effekterna av klimatförändringarna genomförs till stor del i den kommu
nala planeringen.

Motstå, mildra eller flytta innebär olika påverkan och konsekvenser 
för kulturmiljön

Strategier och åtgärder till skydd mot översvämningar kan grupperas i tre 
övergripande kategorier. En första kategori består av vallar och barriärer 
för att öka ett områdes förmåga att motstå översvämningar, eller kanaler 
för att öka kapaciteten att leda bort vatten (resistance). Sådana åtgärder 
kan ha betydande påverkan på kulturmiljön. 

En andra kategori består av åtgärder som mildrar konsekvenserna av 
en översvämning. Till exempel att befintliga och nya byggnader anpassas 
för att klara en viss översvämningsnivå (resilience). Även här kan utform
ningen av skydd mot översvämningar och andra åtgärder för klimat
anpassning innebära positiv, neutral eller negativ påverkan på kultur
miljön.

En tredje kategori åtgärder är att genom översikts och detaljplane
ring flytta befintlig bebyggelse och planera för ny bebyggelse i helt andra 
riktningar än vad som tidigare varit brukligt (retreat). Inför åtgärder som 
innebär flytt av bebyggelse är det viktigt att dokumentera platsen, dess 
bebyggelse och verksamheter för att på så vis bevara kunskaperna om 
kulturmiljön för framtiden.167

Olika förutsättningar i städernas hamnmiljöer och i äldre 
kustsamhällen

De äldre kustsamhällenas bebyggelsebild och topografi gör det generellt 
svårare att anlägga översvämningsskydd än i hamnmiljöer där det finns 
kajer. Där är det relativt enkelt, om än kostsamt, att bygga vallar, murar 
och spontningar, eller att höja kajer för att skydda näraliggande bebyggelse.

166 gisapp.msb.se. Översvämningsportalen. Hot och riskkartor.
167 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 45–46.
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Kustsamhällena, till exempel på Orust, erbjuder dock sällan sådana 
möjligheter. Erfarenheter från planläggning i Mollösund, Orust kom
mun, visar att detaljerade analyser och platsspecifika lösningar är nöd
vändiga. En åtgärd kan vara att höja sjöbodar och andra byggnader som 
vilar på stolpar, plintar eller annan enklare grundläggning. För andra 
byggnader, där det krävs att själva grunden och källaren höjs, är detta 
särskilt krävande i de fall byggnaden omfattas av förbud mot förvansk
ning enligt 8 kap. 13 § i plan och bygglagen.168

I den kommunala planeringspraktiken behöver en rad motstående 
intressen hanteras

Ett exempel på hur utformningen av klimatanpassningsåtgärder påverkar 
kulturmiljön är valet av material när kajer antingen höjs för att skydda 
mot högvatten, eller förstärks för att motstå höga flöden. Där kultur
miljön är framträdande i stadsbilden kan kulturmiljöutredningar och 
program för gestaltningen av helhetsmiljön stödja arbetet med detalj
planering och lovgivning. De frågor som då uppstår i relation till enskild
heter som kajer, byggnader, parkmiljöer och fornlämningar kan hanteras 
i förhållande till planer för helhetsmiljön.169

I praktiken uppstår ändå utmaningar och målkonflikter som behöver 
övervinnas. I Uddevalla behöver kajerna vid Bäveåns lopp genom det så 
kallade Årummet renoveras för att de ska klara översvämningar, höga 
flöden och för att säkra bärigheten på promenadvägen som följer ån.170 
Beställningen från den politiska ledningen i Uddevalla har varit att kul
turmiljön i Årummet ska bevaras eftersom den är en resurs för boende, 
besökande och centrumutvecklingen.

I underlagen om kulturmiljön förordas att originalstenen i kajerna 
plockas ned och återanvänds i uppbyggnaden av den renoverade kaj
kanten. Men för att säkra promenadvägens bärighet behövs en stabili
serande spontning eller betongmur. Stenen från den gamla muren kan 
därefter läggas kosmetiskt utanpå. Renoveringen av kajmuren kan dock 
inte genomföras utan att en biotopskyddad trädrad som följer promenad
vägen längs ån tas bort. Uddevalla kommun har föreslagit att trädraden 
ersätts med en ny när renoveringen av kajen är genomförd. Genomföran
det är beroende av att länsstyrelsen lämnar tillstånd att ersätta trädraden.

Den kosmetiska återuppbyggnaden av kajen innebär också en avse
värd fördyring som behöver motiveras för beslutsfattarna och ytterst för 
skatte betalarna i Uddevalla.171 I relation till detta är kostnadnyttoana
lyser intressanta, men problematiska.172 Hur stora fördyringar kan moti
veras med hänvisning till att kulturmiljön, i det här fallet muren i kaj
kanten, är ett allmänt intresse och en resurs för boende, besökande och 
centrumutveckling?

168 Bohusläns museum 2020.
169 VAKK 2020, s. 21–23.
170 uddevalla.se. Kajpromenad med översvämningsskydd.
171 Minnesanteckningar 20220210 Uddevalla kommun.
172 Jämför Nationella rådet för klimatanpassning 2022, s. 10.
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Förebyggande åtgärder längs med vattendrag hänger ihop 
och påverkar kulturmiljöer på olika ställen

En kulturmiljö i Ljungby kommun, Kronobergs län, som ska klimatan
passas till följd av tidigare översvämningar 2020 är elverket i Ljungby.173 I 
och med att elverket påverkades av de höga flödena ska det få en skydds
vall klädd i sten. Elverket är en kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
enligt plan och bygglagen och har dessutom en samhällsviktig funk
tion. Det gäller att balansera båda behoven när skyddsvallen byggs.174 
Förutom att den kommer att påverkas av översvämningsskyddet på plats 
hänger elverket även ihop med en annan kulturmiljö längre nedströms, 
stenvalvsbron i Hamneda, som är skyddad som riksintresse175. Hur högt 
vattnet stiger vid elverket vid en översvämning avgörs bland annat av 
bron i Hamneda och i vilken mån vattnet dämms där. Förebyggande 
åtgärder som vidtas för att skydda bron och avvärja översvämningar där 
har även effekter på elverket.176

Klimatsäkringen av kanalmurarna ger större fysisk påverkan 
på centrala Göteborg än Västlänken

I Göteborgs Stad har arbetet påbörjats med planering av skydd mot höga 
flöden och höga vattennivåer längs delsträckor av Göta Älv, Mölndalsån, 
Säveån, Kungsbackaån samt utefter kanalerna i staden inom vallgraven. 
Enbart upprustningen och klimatsäkringen av kanalmurarna i centrala 
Göteborg är ett gigantiskt arbete, som beräknas ge större fysisk påverkan 
på centrala staden än Västlänken.177

Högvattenskydd innebär risk för översvämning vid skyfall

Ett exempel på frågor planerarna ställs inför i stadsutvecklingen i Göte
borg berör de två äldre byggnaderna Kinesiska muren och Merkurhuset. 
De är Skeppsbrons äldsta byggnader med en historisk förankring som 
gör dem till resurser i utvecklingen av stadsmiljön. De båda byggnaderna 
ligger inom ett riskområde för översvämningar. Nordväst om kvarteret 
Merkurius ligger marken så lågt som +10,2 meter. Medelvattenståndet 
i Göta Älv vid området är +10,1 meter, högsta högvatten är cirka +11,8 
meter.178 Ett högvattenskydd och förhöjd mark ska anläggas till skydd 
mot höga nivåer i Göta älv. Detta ökar dock risken för översvämning i 
och runt byggnaderna vid skyfall. Högvattenskyddet skyddar de båda 
byggnaderna. Samtidigt skapar skyddet i sig ett nytt problem som behö
ver åtgärdas med pumpar och andra ofta kostsamma lösningar för att 
motverka risk för översvämning vid skyfall.179

173 Länsstyrelsen i Kronobergs län 2020, s. 19; Minnesanteckningar intervju med Samuel 
Palmblad, byggnadsantikvarie på Smålands museum.

174 Minnesanteckningar 20220307 Länsstyrelsen i Kronoberg.
175 Se kap. 2.3.
176 Se kap. 3.3.
177 Göteborgs stadsmuseum 2021, s. 48–49.
178 Göteborgs stad 2009. s. 6, 10, 16. Se även stadsutveckling.goteborg.se. Skeppsbron.
179 Minnesanteckningar 20220208 Göteborgs stad.



 48  49

Insatser behövs för att säkra byggnader och fornlämningar 
mot erosion och skred

Behovet av tryckbankar, avschaktningar av slänter och andra åtgärder 
för att motverka erosion och skred ökar generellt i takt med höga flö
den i vattendragen blir vanligare. Enligt vad som erfarits i föreliggande 
utredning har endast ett fåtal åtgärder genomförts i landet för att säkra 
fornlämningar och byggnader, bland annat vid gravfältet L1967:9674 i 
Dalstorp, Tranemo kommun,180 samt vid byggnadsminnet Höglunda 
gård, Karlstads kommun, Värmlands län.181

Olika förutsättningar för erosionsförlopp längs reglerade 
och oreglerade vattendrag

Det finns många miljöer som ligger nära vattendrag, exempelvis strand
nära fornlämningar som hör ihop med det tidigare jakt och fångstsam
hälle. De förändrade vattenflödena i vattendragen påverkar erosionsför
loppen och ökar risken att fornlämningarna skadas. En rödockragrav i 
Ligga, Jokkmokk, vid Stora Lule älv är ett exempel på en fornlämning 
som påverkats av erosion och riskerar att skadas.182 

I de oreglerade vattendragen kommer varje liten förändring att få ett 
stort utfall på vattenflödet och påverka vegetationen och strandnära forn
lämningar.183

Även i reglerade vattendrag påverkas graden av erosion genom att vatten
magasinen behöver tappas om nivåerna blir för höga. Ökande flöden till 
följd av klimatförändringarna gör att magasinen behöver tappas oftare. 

Viktigt att kulturmiljöfrågorna är med i tidiga skeden av planeringen

Klimatanpassningsåtgärder, till exempel högvattenskydd, behövs för att 
skydda kulturmiljöer. Samtidigt kan de påverka kulturmiljöerna nega
tivt. Avvägningen mellan olika intressen skiljer sig inte från till exempel 
planeringen av V/Anätet och annan teknisk infrastruktur. För att hitta 
rätt åtgärder är det nödvändigt att tänka platsspecifikt. Att analysera det 
som behöver skyddas i relation till platsens förutsättningar. Därför är det 
viktigt att kulturmiljöfrågorna är med i tidiga skeden av planeringen. Det 
är också viktigt att klargöra prioritetsordningen. Vissa åtgärder behövs 
idag, andra om 50 år. Åtgärder behöver genomföras successivt under en 
lång tidsperiod. De åtgärder som genomförs idag ska helst inte försvåra 
framtida åtgärder.184

180 Epost 20220131 från Lisa Ragnarsson och 20220310 från Johan Apelman,  
Länsstyrelsen i Västra Götaland.

181 klimatanpassning.se. Byggnadsminne skyddat mot ras och skred, Höglunda, Värmland, 
fördjupning.

182 Minnesanteckningar 20220301 Norrbottens länsmuseum.
183 Minnesanteckningar 20220412 Luleå tekniska universitet och Silvermuseet.
184 Minnesanteckningar 20220208 Göteborgs stad.
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2.6 Äldre byggnader kan vara känsliga för 
energieffektiviseringar och styrning av inomhusklimatet

För att begränsa klimatpåverkan och möta pågående och framtida 
klimatförändringar kan åtgärder som minskar energianvändningen, 
omställning till förnybar energi samt installationer av luftavfuktare och 
klimatanläggningar komma att bli aktuella i flera av landets ca 2 480 stat
liga och enskilda byggnadsminnena,185 i de 3 071 kyrkorna186 samt i delar 
av bebyggelsen i världsarven, i riksintressen för kulturmiljövården och i 
kulturreservat.

Ogenomtänkta isoleringsåtgärder i kombination med förändrat utom-
husklimat kan skada byggnaderna

Ett fuktigare, varmare utomhusklimat i kombination med isolering i 
syfte att minska energiåtgången kan påverka konstruktioner negativt. 
Byggnader som är konstruerade för självdragsventilation är viktiga att 
bibehålla diffusionsöppet för att inte stänga inne fukt, särskilt i trä
konstruktioner. Det är viktigt att isolera på rätt plats, med rätt material 
utifrån konstruktionen och det kulturhistoriska värdet. På fel plats kan 
det skapas ett mikroklimat innanför isoleringen som gynnar mögel och 
hussvamp. En okänslig tilläggsisolering kan förändra det arkitektoniska 
uttrycket och skada kulturvärdet. Isoleringsmaterial kan också försvåra 
tillsyn av kontruktionen.187 Om svampangrepp i bjälklag och takstolar 
inte upptäcks i tid kan skadorna bli mycket stora.188 Ett exempel på det 
är Vrigstads kyrka189 i Sävsjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift.190 I 
kyrkan, som är en 1800talskyrka i mur och puts, lades nytt golv i vapen
huset med isolering och uppvärmning. Det ledde till angrepp av äkta 
hussvamp.191 

Påverkan på byggnader, inventarier och föremål behöver 
följas upp långsiktigt

Riskerna för mögel, insekter, röta, skador på bemålat trä, saltskador samt 
korrosion och blekning på grund av kemiska processer gör att det finns 
anledningar att arbeta med åtgärder för styrning av inomhusklimatet, 
både med utgångspunkter i dagens klimat och i de risker förändringarna 
av det medför.192 Installationer av klimatanläggningar är en lösning, men 
den kan medföra andra problem. Anläggningarna är ofta dyra, tekniskt 
avancerade system som installeras i byggnader gjorda för självdragsven

185 raa.se. Byggnadsminnen.
186 raa.se. Kyrkor. 
187 Till exempel Spara och Bevara etapp III Luleå universitet 2019 eller Akram 2019. 
188 Minnesanteckningar 20220222 Förvaltning av kyrkliga kulturmiljöer i ett förändrat  

klimat; Svenska kyrkan, Göteborgs stift 2020.
189 https://www.svenskakyrkan.se/savsjo/vrigstadkyrka.
190 Länsstyrelsen Kronoberg 2020; Minnesanteckningar 20220217 Klimateffekterans  

påverkan i Kronoberg.
191 Franzén 2013. 
192 SKU 2015, s. 89–91.

https://www.svenskakyrkan.se/savsjo/vrigstad-kyrka
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tilation. Klimatanläggningarna behöver kalibreras till den byggnad de 
installeras i, till det omgivande lokalklimatet och därefter övervakas 
kontinuerligt. I annat fall kan de ha motsatta effekter.193 Brahekyrkan på 
Visingsö är ett exempel på hur utomhus och inomhusklimatet samspelar 
och är beroende av årstiden. Visingsö har ett speciellt klimat, med torra 
vintrar och fuktiga somrar. På sommaren påverkas kyrkans inomhuskli
mat även av att besökarna är många. Detta ställer höga och motstridiga 
krav på klimatanläggningen, vilka har lett till att Brahekyrkan och dess 
inventarier har fått både torrskador och fuktskador.194 

2.7 Omställningen av energisystemen påverkar 
flera olika samhällsmål

Sverige har högt ställda klimatambitioner och ett riksdagsbundet mål 
om att 100 procent av elproduktion ska vara förnybar 2040.195 För att nå 
målet behöver vindkraften byggas ut med motsvarande minst 100 TWh, 
eller 70 procent av dagens elanvändning. Kommunernas fysiska plane
ring är det främsta instrumentet för arbetet med att nå riksdagens mål. 
Detta förutsätter att utbyggnaden är lokalt förankrad och accepterad och 
att nationellt och regionalt enhetliga underlag bidrar till en väl under
byggd kommunal översiktsplanering.196

Lokalisering och utformning påverkar om konsekvenserna 
av vind- och solkraftetableringar blir negativa, neutrala eller 
positiva för kulturmiljön

Vindkraftsanläggningar påverkar kulturmiljön framför allt visuellt, i en 
landskapsskala, snarare än genom fysiska ingrepp i kulturmiljön. I pla
neringen behöver landskapet och kulturmiljön analyseras och bedömas 
utifrån dess känslighet för vindkraft. Planerade etableringar behöver visu
aliseras och gestaltas i relation till byggnadsminnen, fornlämningar, kul
turreservat, riksintresseområden, världsarv och landskapet som helhet.197

Konsekvensbedömningar är komplexa, många olika 
faktorer ska vägas samman

2017 överklagade Riksantikvarieämbetet länsstyrelsens beslut att tillåta 
en etablering av vindkraft i Mörbylånga kommun till mark och miljö
domstolen. I domslutet ändrade mark och miljödomstolen länsstyrel
sens beslut och förbjöd verksamheten.198

193 Minnesanteckningar 20220222 Förvaltning av kyrkliga kulturmiljöer i ett förändrat  
klimat; Minnesanteckningar 20220314 Göteborgs stift.

194 Jönköpings läns museum 2013; Minnesanteckningar 20220222 Förvaltning av kyrkliga 
kulturmiljöer i ett förändrat klimat. Se även kap. 2.1.

195 regeringen.se. Mål för energipolitiken.
196 Statens energimyndighet 2021.
197 Riksantikvarieämbetet 20201019. Opublicerat PM.
198 Växjö tingsrätt. Mark och miljödomstolen DOM M 262715.
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Riksantikvarieämbetet anförde i överklagandet att marken, enligt 3 
kap. 1 § miljöbalken, inte är lämpad för ändamålet vindkraft på grund 
av dess höga kulturvärden. Den föreslagna vindkraftsetableringen skulle 
skada de enastående universella värden som föranlett världsarvet Södra 
Ölands odlingslandskap. Den skulle även påtagligt skada riksintresset 
AlbrunnaVickleby.199

Bolaget Cementa, som ansökte om tillstånd för etableringen, anförde 
å sin sida att vindkraft hade sin plats i det öländska odlingslandskapet 
redan då världsarvet instiftades. Då fanns 33 stycken vindkraftverk i drift 
inom det kommande världsarvets gränser. Vindkraften och världsarvet 
betraktades då inte som motstående intressen. Förnybar energi och beva
randeintressen kan samexistera och bör gå hand i hand då de syftar till en 
hållbar samhällsutveckling, menade Cementa.

Mark och miljödomstolen bedömde att det är oklart om påverkan på 
landskapsbilden sett från Alvaret, med dess utpekande som UNESCO
världsarv och riksintresse för naturvård, samt för kulturmiljövård blir av 
sådan omfattning att det ensamt skulle kunna utgöra skäl för avslag.

I de sammantagna skälen för domslutet framhöll emellertid domstolen 
att påverkan på landskapsbilden förstärker intrycket av att intrånget blir 
större än vad som kan uppnås på annan plats. Bolagets strävan att ersätta 
fossila bränslen i sin produktion med förnybar energi är inte nödvändigt
vis kopplad till elproduktion via landbaserad vindkraft inom närmiljön 
till industrilokaliseringen. Möjligheten att utnyttja en redan påverkad 
miljö som brytningsområdet för kalksten innebär i och för sig ett tungt 
argument för etableringen, men uppväger inte riskerna för påverkan av 
naturförhållandena främst från fågelskyddssynpunkt.200 

Vindkraftsparker påverkar renarnas och samebyarnas 
rörelsemönster och därmed kulturlandskapet.

Driftsformen med fribetande ren som förflyttas mellan olika betesom
råden utifrån årstid utgår från renens vandringar mellan betesmarker i 
fjäll och skogslandskapen.201 När landskapets konnektivitet (möjlighet 
till spridning och fria passager för djur) förändras, till exempel genom 
vindkraftsparker, förskjuts eller hindras renarnas vandringar och rennä
ringen påverkas då negativt. Lämningar kopplade till samisk kultur och 
tradition men även hävden av andra lämningar i fjällen och skogsland
skapen påverkas då.202 Platser och kulturmiljöer som hänger ihop med 
hela den samiska markanvändningen förändras.203 

199 raa.se. Riksintressebeskrivningar. – Kalmar län (H), s. 22.
200 Växjö tingsrätt. Mark och miljödomstolen DOM M 262715.
201 Sametinget 2019, s. 2, 10.
202 Se kap. 2.1.
203 Minnesanteckningar 20220323 Sametinget.
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Den gröna omställningen innebär stora förändringar för 
kulturmiljön i Norrbotten

Den gröna omställningen sker med full kraft i Norrbotten, som är rikt 
på naturresurser och elkraft. Skogsbrukets övergång till bioekonomi 
samt den gröna omställningen kräver mer mineraler, mer dammar, vat
tenregleringar och kraftverk samt mer elproduktion i form av vindkraft 
m.m. Enbart det fossilfria stålet kräver en ökning av Sveriges elproduk
tion med 50 procent enligt Svenska kraftnät. Miljötillstånden som krävs 
betraktas som ett hinder i den utvecklingen.204 Klimatnyttan ställs mot 
miljöpåverkan.205 Den gröna omställningen innebär stora förändringar 
för kulturmiljön, renskötseln och hela kulturlandskapet. Särskilt när det 
finns så stora kunskapsluckor om kulturmiljön och resursbrist i Norrbot
ten.206 Hur väger vi in kulturmiljöfrågor i den processen?207 

Åtgärder för att ställa om energisystem stressar renarna och 
skär av flyttleder mellan sommar- och vinterbete

Skogsindustrins produktion av biobränsle gör att omloppstiderna i 
skogsbruket kortas, vilket dels påverkar forn och kulturlämningar i 
skogslanden, dels renarnas förflyttningar mellan fjäll och skogsland samt 
tillgången till lavbete under vintern. Utbyggnaden av vindkraftsparker 
innebär också en stor påverkan på renskötseln. En ökad efterfrågan på 
mineraler och jordartsmetaller för tillverkning av batterier kan leda till 
att fler gruvor etableras i renskötselområdet. Produktionen av biobränsle, 
anläggande av vindkraftsparker och gruvor kräver att nya vägar anläggs 
som påverkar renarnas flyttleder mellan fjällen och skogslanden.208

204 SVT Nyheter 22 mars 2022.
205 Svenskt Näringsliv 23 november 2020.
206 Se kap. 3.3. och 3.5.
207 Minnesanteckningar 20220301 Norrbottens länsmuseum; Minnesanteckningar 202203

22 Kiruna kommun.; Minnesanteckningar 20220323 Sametinget; Minnesanteckningar 
20220324 Förvaltningen av världsarvet Laponia; Minnesanteckningar 20220325  
Länsstyrelsen i Norrbotten; Minnesanteckningar 20220412 Luleå tekniska universitet och 
Silvermuseet.

208 Se kap. 2.1.
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3. Utmaningar för dem som arbetar  
med att bevara, använda och utveckla 
kulturmiljön

Många behöver bidra till att bevara, förvalta och utveckla kulturmiljön. 
Ideella kulturarvsarbetare, förvaltare av byggnadsminnen, kyrkor, kul
turreservat och världsarv, kommuner, fastighetsägare, jord, skogsbruk 
och rennäring, länsstyrelser och centrala myndigheter. Alla bidrar de på 
olika sätt i förvaltningen. Det förändrade klimatet påverkar deras arbete 
på olika sätt, både direkt och indirekt. I det här kapitlet diskuteras de 
utmaningar som kulturmiljöarbetets aktörer ställs inför till följd av kli
matförändringarnas effekter och planeringen av åtgärder för att klimat
anpassa, energieffektivisera och ställa om energisystemen. Diskussionen 
i kapitlet utgår i första hand från intervjuer med dem som arbetar med att 
bevara, använda och utveckla kulturmiljön. 

3.1 Det ideella kulturarvsarbetets utmaningar

Arbetslivsmuseerna exemplifierar betydelsen av civilsamhällets engage
mang för förvaltningen av kulturarvet. Det finns ungefär 1 500 arbetslivs
museer i Sverige. Tillsammans är de en viktig del av landets museiverk
samhet, som arbetar med att bevara, gestalta och förmedla berättelser om 
arbetslivets historia. De flesta arbetslivsmuseer drivs på ideell basis, som 
föreningar, och de har som regel inte någon anställd personal. En viktig 
inkomstkälla är bidrag från kommunen, entréavgifter och medlemsavgifter. 

Även de 2 060 hembygdsföreningarna med 400 000 medlemmar i Sve
rige jobbar ideellt med att bevara kulturmiljöer. De förvaltar samlingar, 
arkiv, hembygdsmuseer och byggnader i hembygdsparkerna, sköter 
slåtter ängar, hagmarker och murar och jobbar även med att bevara gamla 
metoder för hantverk, odling och byggnadsvård.209

Utmaningen för arbetslivsmuseerna är att utveckla verksamheten trots 
vattendirektiv, klimatförändringar och begränsade resurser

Inom ArbetSam finns medvetenhet om att frågor om hur arbetslivsmu
seernas verksamhet påverkas av klimatförändringarna behöver lyftas 
högre på agendan.210 Men idag förs inga diskussioner om hur ökande 
medeltemperaturer, nederbördsmängder och luftfuktighet påverkar möj
ligheterna att förvalta arbetslivsmuseernas byggnader, fordon och före
mål. Både de enskilda föreningarna och ArbetSam saknar resurser för att 
arbeta med systematiska riskbedömningar och för att bedöma vilka hot 
höga vattenflöden, översvämningar, skogsbränder och andra händelser 
utgör för de olika verksamheterna.

209 Minnesanteckningar 20220222 Kronobergs Läns Hembygdsförbund.
210 Minnesanteckningar 20220216 Arbetslivsmuseernas verksamhet i ett förändrat klimat. 

Foto: Helena Duveborg
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Medan klimatförändringarnas konsekvenser för arbetslivsmuseerna 
inte har varit så påtagliga än, påverkas många arbetslivsmuseer istället 
akut av genomförandet av vattendirektivet och den nationella planen 
för miljöanpassning av vattenkraften. Genomförandet påverkar möj
ligheterna att utveckla verksamheten vid kvarnar, hammare och andra 
kulturmiljöer där driften bygger på att det strömmande vattnet är ener
gikälla. Samtidigt har tanken väckts att utrivningen av dammar kanske 
kan förvärra konsekvenserna av höga vattenflöden som orsakas av kli
matförändringarnas effekter. Dagens bebyggelse och samhällen runt de 
bruk och andra miljöer där fördämningen varit kraftkällan har skyddats 
av regleringen och i många fall växt fram under lång tid. När dammarna 
rivs kan riskerna för översvämningar öka i bebyggelse belägen nedströms 
den utrivna fördämningen.

En annan fråga med koppling till klimatförändringarna är att utfas
ningen av fossila bränslen och omställningen till fossilfria energikällor 
kommer att inskränka möjligheterna att köra till exempel ånglok och 
ångmaskiner. Idén med en museijärnväg är bland annat att förvalta och 
visa upp hantverket att elda ett ånglok. En ångpanna behöver eldas med 
stenkol för att bevara hantverket. Det finns en betydande tveksamhet om 
hantverket kan bevaras med alternativa bränslen.211

Svårt att ta hand om översvämmade och stormskadade 
hembygdsgårdar när resurserna går åt i den dagliga förvaltningen

Flera hembygdsparker har redan drabbats av tidigare stormar och över
svämningar.212 Hembygdsparken i Älghult brottas till exempel med frå
gan hur man får bort fukten och svampen efter översvämningarna 2020 
och hur åtgärden ska finansieras. Hembygdsföreningen på Bolmsö drab
bades av stormen Gudrun 2005. Deras möjligheter att kunna ta itu med 
klimatfrågan och vidta klimatanpassningsåtgärder är emellertid begrän
sade. På samma sätt som arbetslivsmuseer saknar även hembygdsfören
ingar generellt utrymme för att diskutera klimatförändringarnas påver
kan på de kulturmiljöerna som föreningarna tar hand om. 

I Sveriges Hembygdsförbunds verksamhetsinriktning för perioden 
2018–2022 ingår att stärka hembygdsrörelsens arbete med lokala arkiv 
och utveckla hembygdsrörelsens arbete med samlingsförvaltning.213 2017 
arrangerades även en konferens tillsammans med Bygdegårdarnas Riks
förbund om skadeförebyggande arbete, som bland annat innehöll ett 
föredrag om klimatpåverkan.214 Den största energin i det dagliga arbetet 
går dock åt att förvalta hembygdsparkerna. 

211 Minnesanteckningar 20220216 Arbetslivsmuseernas verksamhet i ett förändrat klimat.
212 Minnesanteckningar 20220222 Kronobergs Läns Hembygdsförbund.
213 SHF 2017, s. 7.
214 SHF 2017, s. 10.
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Oklart i vilken mån hembygdsföreningar kan jobba med att 
dokumentera skador och bevara gamla kunskaper i framtiden

Vid tidigare extrema väderhändelser i form av skyfall, brand eller storm 
har hembygdsföreningar haft en viktig roll. Efter stormen Gudrun gick 
deras medlemmar till exempel ut och dokumenterade stormskador.215 
Det bidrog till att det lokala kulturarvet synliggjordes; man blev mer 
medveten om fornlämningar och såg stenmurar man inte hade sett. 
Genom att föreningarna jobbar med att bevara gamla metoder för hant
verk, byggnadsvård och odling blir de också en viktig aktör när det gäller 
att klimatanpassa till exempel byggnader.216 I vilken mån hembygdsrö
relsen kommer att kunna fortsätta arbeta med dokumentationsinsatser 
och kunskapsbevarande och på så sätt bidra till att skapa resilienta kul
turmiljöer beror på hur den ideella verksamheten kommer att utvecklas 
i framtiden.

3.2 Utmaningar för Svenska kyrkan, förvaltare av statliga och 
enskilda byggnadsminnen, kulturreservat samt världsarv

Svenska kyrkan, Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket m.fl., samt i 
förekommande fall enskilda fastighetsägare, ska förvalta kyrkor, kyrko
miljöer och byggnadsminnen enligt bestämmelser i 3–4 kap. kulturmil
jölagen. De statliga byggnadsminnena hanteras enligt förordningen om 
statliga byggnadsminnen. Byggnader i kulturreservat ska förvaltas enligt 
reservatens skötselplaner.217 De byggnader i världsarv som är av betydelse 
för det universella värdet ska förvaltas så att de kvaliteter som låg till 
grund för kvalificeringen kan bevaras och finnas kvar.218

Klimatförändringarnas effekter innebär olika utmaningar för de aktö
rer som förvaltar byggnaderna. Utmaningens karaktär beror på om det 
handlar om snabba förlopp, till exempel översvämningar eller stormar, 
eller långsamma förlopp, till exempel påverkan av fukt och mögel. Kli
matanpassning och omställning av energisystem är ytterligare en kate
gori där påverkan är möjlig att styra i planering och genomförande.

Frågor om klimatanpassning och övertaliga kyrkobyggnader 
är två utmaningar som hänger ihop

I Göteborgs stift är ambitionen att klimatanpassning ska vara en pussel
bit i allt renoverings och restaureringsarbete. Samtidigt medger man att 
arbetet behöver utvecklas och även kopplas till frågor om kallställning 
av övertaliga kyrkobyggnader.219 Klimatförändringar och förvaltning av 
kallställda kyrkor är en utmaning. På Göteborgs stiftskansli framhålls 
att förvaltningen av de enskilda byggnaderna till största delen genomförs 
i församlingarna och pastoraten.220

215 Minnesanteckningar 20220222 Kronobergs Läns Hembygdsförbund.
216 För kulturarvets betydelse när det gäller ”cultural resilience” se till exempel Holtorf 2018.
217 raa.se. Att förvalta kulturreservat samt Riksantikvarieämbetet 2014, s. 10.
218 raa.se. Frågor och svar om världsarv.
219 Se kap. 4.4.
220 Minnesanteckningar 20220314 Göteborgs stift.
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Församlingarna behöver hantera avancerad teknik och långsiktigt följa 
upp hur inomhusklimatet påverkar bevarandeförhållandena

Göteborgs stiftskansli har arbetat mycket med information till de företag 
som levererar system för avfuktning och inomhusklimat. 221 Leverantö
rerna behöver anpassa sitt språkbruk till dem de möter i församlingar 
och pastorat. De ansvariga på kansliet upplever att det inte blir bra om 
teknikföretag och församlingar inte kan kommunicera. Församlingarna 
behöver även följa upp inomhusklimatet och hur det påverkar bevarande
förhållandena. En stor förändring på senare år är också att ansvaret för 
den dagliga tillsynen och förvaltningen sköts av team som ansvarar för 
många kyrkor. De har god kompetens på en övergripande nivå, men kan 
sakna den nära kännedom om kyrkobyggnaderna som de tidigare vakt
mästarna hade.

Behov av uppdaterade vård- och underhållsplaner och att de 
också kommer till användning 

I Riksantikvarieämbetets arbete med att ta fram en handlingsplan för 
klimatanpassning och energieffektivisering för kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse framkom att klimatanpassningsåtgärder primärt inte handlar 
om att genomföra större ombyggnationer eller restaureringar i bebyggel
sen. Det är snarare så att beredskapen behöver ökas genom förebyggande 
fastighetsförvaltning med preventiva åtgärder i och omkring byggna
derna.222 Vård och underhållsplaner är ett verktyg för förvaltningen av 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer, som ger riktlinjer och stöd för för
valtning, underhåll och skötsel, grundat på långsiktighet och helhetssyn. 
Arbetet med handlingsplanen resulterade i en förstudie och en handbok 
för att ta fram förvaltningsverktyg som betonar planerad förvaltning, att 
identifiera nutida och framtida problem samt att åtgärderna ska vara rea
listiska och genomförbara. Bland fallstudierna i förstudien finns model
len för vård och underhållsplanering av Arnö kyrka.223

Klimatförändringarna innebär bland annat ett intensivare vård och 
underhållsbehov för kulturmiljöerna. Flera statliga punktinsatser för 
skadeåtgärder har resulterat i eftersatt underhåll då bidragen tar slut. I 
projektet Ladriket fanns bidragsmedel till fastighetsägare som restaure
rade ängs och åkerlador. I tidigare programperioder av landsbygspro
grammet kunde fastighetsägarna även ansöka om miljöersättningar för 
restaurering av lador. I dagsläget är anslaget 7:2 de enda statliga bidrags
medel länsstyrelserna förfogar över för detta syfte.224

221 Minnesanteckningar 20220314 Göteborgs stift.
222 Riksantikvarieämbetet 2015b och 2019c.
223 Riksantikvarieämbetet 2019b.
224 Minnesanteckningar 20220301 Norrbottens museum.
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Tätare tillsyn krävs för att skador inte ska bli för stora

Göteborgs stiftskansli genomför tillsyn genom så kallade ronderingar, 
det vill säga återkommande kontroller av byggnader och inventarier, 
enligt ett rullande schema. Varje församling återbesöks ungefär vart 
tionde år. I ett förändrat klimat kan det vara för långa intervall. Risken 
finns att skadorna som är relaterade till exempelvis fukt och mögel blir 
för stora innan de upptäcks.225

Länsstyrelsen i Norrbotten uppmanar kyrkstuguägarna till kontinu
erligt underhåll och informerar om möjligheter att söka bidrag för bygg
nadsvård. Intervallen i underhållsbehoven har uppskattningsvis halverats 
från vart tjugonde år till vart tionde år. Fler och fler stugor behöver stora 
underhållsåtgärder. Huvudorsaken är att både användningen och den 
kontinuerliga vården av kyrkstugorna har minskat. För tio år sedan bör
jade länsstyrelsen arbeta strategiskt med byggnadsvård i kyrkstäderna. 
Strategin följde av den kulturmiljöprofil länsstyrelsen beslutat om. Bland 
annat började byggnadsvårdsdagar anordnas, där byggnadsantikvarier 
gav tips och råd hur man underhåller byggnaderna. Länsstyrelsen har 
också utvecklat rutiner för tillsyn. Länsstyrelsen, museet, församlingen, 
räddningstjänsten och kommunen gör en så kallad kyrkstugesyn en gång 
per år. Den årliga synen roterar på tre olika områden, vilket gör att de 
återvänder till samma stuga vart tredje år. Då kan de upptäcka underhåll 
som har avstannat eller inte har slutförts och om fler behov av åtgärder 
har tillkommit.226 

Axel Hambergs forskarhyddor i Sarek nationalpark och världsarvet 
Laponia är ett exempel på byggnader där tillsynen genom Laponiaför
valtningen fungerar bra. Utmaningarna i ett förändrat klimat kan emel
lertid antas bli större, särskilt eftersom forskarhyddorna används så säl
lan.227 Förvaltningen har arbetat med inventeringar och renoveringar för 
att hålla hyddorna i så bra skick som möjligt. 

Behovet av byggnadsantikvariskt stöd, vägledning och 
medverkan ökar

Kortare intervall i underhållet och fler insatser för att motverka eller 
åtgärda skador på byggnadsminnen, kyrkor och andra skyddade byggna
der kan komma att öka efterfrågan på byggnadsantikvarisk medverkan. 
Även vid installationer och uppföljning av system som styr inomhusk
limatet, energieffektiviseringar, installationer av solpaneler m.m. kan 
byggnadsantikvarisk medverkan behövas.

Den lokala och regionala tillgången på byggnadsantikvarisk kompe
tens kan då innebära en utmaning, särskilt för församlingar, kommuner 
och andra förvaltare som inte har egen kompetens på området och är 

225 Minnesanteckningar 20220222 Förvaltning av kyrkliga kulturmiljöer i ett förändrat kli
mat; Minnesanteckningar 20220314 Göteborgs stift.

226 Minnesanteckningar 20220225 Förvaltningen av kyrkstäderna.
227 Se kap. 2.1.
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hänvisade till konsultmarknaden. Den ser troligen väldigt olika ut i olika 
delar av landet.228

Riktad information till fastighetsägare och förvaltare en viktig fråga

Utöver byggnadsantikvarisk kompetens behöver riktad information och 
vägledning tas fram till ägare och förvaltare av byggnadsminnen och 
annan skyddad bebyggelse.229 Länsstyrelsen och Länsmuseet i Norrbot
ten har tagit fram råd som också innehåller information om klimateffek
terna och som riktar sig till fastighetsägarna i Gammelstads kyrkstad.230 
Piteå museum i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbotten och Svenska 
kyrkan har tagit fram motvarande råd för fastighetsägarna av Öjeby 
kyrkstad.231

Länsstyrelsen i Norrbotten påpekar att en svårighet kan vara att 
många aktörer vill ha väldigt precisa underlag för hur man ska hantera 
olika typer av objekt. Länsstyrelsen har gjort den generella riskanaly
sen för kulturmiljön, men deras slutsats är att det är omöjligt att gå in 
i enskilda objekt. Där ligger ansvaret på den enskilda att ta reda på vad 
den kan eller behöver göra. Det är en fråga om på vilken nivå man ska 
utforma verktygen.232

Viktigt att resultaten från forskningsprogrammet Spara och bevara 
sprids till förvaltarna

Energimyndighetens forskningsprogram Spara och Bevara bör vara en 
viktig källa till kunskaper om vilka åtgärder för energieffektiviseringar 
som är ändamålsenliga.233 Bland slutsatserna i utvärderingen av pro
grammets tredje och avslutande programperiod framgår att forskningen 
visserligen har befäst ett nytt tvärvetenskapligt område och att det har 
bidragit med angelägna forskningsresultat. Men med tanke på att Spara 
och bevara har pågått i över tio år bör det vara på sin plats att studera 
närmare hur projektresultaten ska kunna komma till användning. Utvär
derarna uppfattar att det finns potential att öka användningen av forsk
ningsprogrammet resultat. Flera av utvärderingens respondenter har lyft 
fram att det skulle gå att öka spridningen av resultat från programmet.234

Beredskapen för kris och akuta åtgärder behöver höjas 

För att hantera skogsbränder, stormar, skyfall, ras och skred och för att 
minska risken att kulturmiljöer skadas är det viktigt att det finns kris
beredskapsplaner. Beredskapsplanerna bör omfatta förberedande arbete, 
beredskap att agera när händelsen inträffar samt efterarbeten som behö

228 Minnesanteckningar 20220322 Kiruna kommun.
229 Minnesanteckningar 20220325 Skyfallet i Gävle och fiskegårdarna.
230 Länsstyrelsen i Norrbotten 2018.
231 Piteå museum 2016.
232 Minnesanteckningar 20220325 Länsstyrelsen i Norrbotten.
233 sparaochbevara.se. 
234 Technopolis Group 2018 s. 3, 26.
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ver göras, till exempel i form av restvärdesräddning.235 När exempelvis 
Världsarvet Hälsingegårdarna eller den medeltida kyrkan i Kårböle hotas 
av skogsbrand krävs det att planerna är uppdaterade och inkluderar de 
potentiellt hotade kulturmiljöerna, så att räddningstjänsten vet vad som 
berörs och vad som är prioriterat.236 Krisplanerna bör kompletteras med 
förteckningar över prioriterade inventarier och tidsuppskattningar för 
nedmontering och evakuering av föremål, som kan utgöra underlag för 
att identifiera ansvarsfördelningen och besluta om akuta åtgärder. Detta 
är en förutsättning för att kunna agera snabbt när en händelse utvecklas 
på ett sätt som direkt hotar kulturmiljöer. 

3.3 Utmaningar för kommuner och fastighetsägare

Kommunerna har ansvar för kulturmiljöfrågor genom bestämmelserna 
i plan och bygglagen. Boverkets PBL kunskapsbanken är en webbba
serad handbok som riktar sig till alla som arbetar med olika delar av 
plan och bygglagen. Boverket och Riksantikvarieämbetet har gemen
samt tagit fram handbokens tema som vägleder om kulturvärden i plan 
och bygglagen. I handboken tydliggörs plan och bygglagens regler för 
kulturmiljöer samt hur de som arbetar med reglerna kan samordna arbe
tet med reglerna i miljöbalken och kulturmiljölagen. Utgångspunkten 
är att kommunerna har ansvar för efterlevnaden genom planering och 
lovprövning.237 Områden och miljöer som har allmän betydelse på grund 
av deras kulturvärden ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som 
påtagligt skadar dem. Planeringen ska i hög grad präglas av en bred hel
hetssyn på kulturmiljön, där även ”alldagliga” miljöer, kvaliteter i var
dagslandskapet och det lokala perspektivet ska värnas.238 Det är en lång 
rad aspekter i den kommunala planeringen som både direkt och indirekt 
kan beröra kulturmiljön och som påverkas av extrema väderhändelser. 
Vid skyfall kan till exempel avlopps och dagvattennäten överbelastas 
och leda till att vatten tränger upp i byggnader genom golvbrunnar och 
andra avlopp.239

Långtgående ansvar ställer krav på underlag, samverkan och 
tillgång till antikvarier och hantverkare med rätt kompetens

Kommunerna har alltså ett långtgående ansvar att ta tillvara kulturmil
jön. De kulturmiljöprogram och andra underlag kommunerna använder 
i planering och lovgivning behöver uppdateras med aktuella kunskaper 

235 Minnesanteckningar 20220324 Förvaltningen av Hälsingegårdarna; Minnesanteckningar 
20220224 Skogsbränderna i Kårböle 2018.

236 Se kap. 2.4.
237 raa.se. Ansvar, lagar och andra regelverk. https://www.raa.se/lagarochstod/ansvarla

garochandraregelverk/. Se även boverket.se. Kulturvärden https://www.boverket.se/sv/
PBLkunskapsbanken/teman/kulturvarden/ 

238 Se boverket.se. Kulturvärden i plan och bygglagen, Bestämmelser om skydd av kultur
värden och rivningsförbud m.m.

239 Detta hände efter skyfallet i Gävle 2021, se minnesanteckningar 20220228 Effekterna av 
skyfallet i Gävle 2021.

https://www.raa.se/lagar-och-stod/ansvar-lagar-och-andra-regelverk/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/ansvar-lagar-och-andra-regelverk/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/
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och prognoser om klimatförändringarnas effekter, påverkan på kommu
nernas kulturmiljöer och kulturarv samt behoven av klimatanpassnings
åtgärder för att skydda dem.240 

De kommuner som inte har anställda antikvarier är beroende av till
gången på antikvarisk kompetens på konsultmarknaden. Tillgången till 
antikvarisk kompetens bedöms som viktig för att hänsyn ska tas i bygg
processen,241 men ser väldigt olika ut i olika delar av landet.242 Även kun
skapsläget om kulturmiljöerna och klimatförändringarnas påverkan ser 
mycket olika ut i landet. 

Länsstyrelsen i Norrbotten vittnar om att de årligen tvingas återföra 
och omfördela beviljade bidrag till kyrkstugor för att fastighetsägarna 
inte lyckas få tag i hantverkare som behärskar traditionell timmerbygg
nad. Det blir en begränsande faktor att det finns för få utövare med rätt 
hantverkskunskaper. När länsstyrelsen i början av varje nytt år beslutar i 
bidragsärenden är hantverkarna med den rätta kompetensen redan upp
bokade för hela året.243

Överbrygga målkonflikter, förena lagkrav och motivera 
antikvariska överkostnader

Planeringen av klimatanpassningar, regler för biotopskydd och kultur
miljö kan, som exemplet Årummet i Uddevalla visar, vara motstridiga att 
hantera.244 Detaljprojekteringen av åtgärder likt denna behöver inte säl
lan drivas långt för att underlagen för prövningen av tillstånd ska bedö
mas vara tillräckliga. Om ansökan om tillstånd tillbakavisas behöver hela 
planeringsprocessen tas om. Detta är kostsamt. Planerarna i Uddevalla 
efterlyser därför mer lösningsinriktade samråd med länsstyrelsen i arbe
tet med att ta fram underlag för tillståndsprövningar.245

En utmaning när åtgärder anpassas till kulturmiljön är att motivera de 
extra kostnaderna för kommunens politiker, och ytterst skattebetalarna. 
Det behövs tydliga argument för att motivera de antikvariska överkost
naderna även i planeringen av åtgärder för klimatanpassning.246

Kostnads – nyttoanalyser och politiken för gestaltad livsmiljö 
kan ge argument

Kostnadsnyttoanalyser är ett möjligt sätt att underbygga argument för 
antikvariska överkostnader. Men i de handböcker som finns för samhälls
ekonomisk kostnads och nyttoanalys av klimatanpassning247 saknas ana

240 Plan och bygglagen 3 kap. 5 § 4. Se även Prop. 2017/18:163, s. 10–14.
241 Riksantikvarieämbetet 2018b.
242 Se bland annat Minnesanteckningar 20220322 Kiruna kommun.
243 Minnesanteckningar 20220225 Förvaltningen av kyrkstäderna; Minnesanteckningar 

20220322 Kiruna kommun.
244 Se kap. 2.5.
245 Minnesanteckningar 20220210 Uddevalla kommun.
246 Minnesanteckningar 20220210 Uddevalla kommun.
247 Till exempel SWECO 2017. Kostnadsnyttoanalyser som metod har berörts av MSB (MSB 

2014) och Räddningsverket (2006).
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lysmodeller som inbegriper kulturmiljön. Detta är en brist som i sämsta 
fall kan leda till att analyser av kostnader och nytta inte räknar med lagar 
och regler om hänsyn till kulturmiljön.248 En annan möjlig väg att under
bygga argument som motiverar antikvariska överkostnader kan vara det 
myndighetsgemensamma uppdraget inom ramen för politikområdet 
gestaltad livsmiljö.249 För närvarande planerar Riksantik varieämbetet i 
samverkan med Statens fastighetsverk att utveckla en modell för beräk
ning/bedömning av olika åtgärder och deras klimatpåverkan i bebyg
gelse med höga kulturhistoriska värden jämfört med nybyggnation.

Fastighetsägarna har ett ansvar som följer av äganderätten

Kommunerna har, förutom att de ska tillgodose kulturmiljön som ett 
allmänt intresse, ansvar för att ny bebyggelse i detaljplan lokaliseras till 
lämplig mark utifrån risken för olyckor som ras, skred eller  översvämning 
och erosion. Kommunerna saknar emellertid juridiskt ansvar för att kli
matanpassa befintlig bebyggelse. Där har istället fastighetsägaren ett 
ansvar som följer av äganderätten. Även om fastighetsägaren, enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor, har ett stort ansvar för att förebygga 
olyckor, har hen som huvudregel ingen skyldighet att klimatanpassa sin 
egendom. I stället innebär ansvaret att fastighetsägaren får ta konsekven
serna och stå risken för skador. I nuläget förs fastighetsägarens kostna
der till stor del över på försäkringskollektivet, men det finns en risk för 
att fastighetsägare i framtiden inte på samma sätt som i dag kommer 
att kunna försäkra sig för skador på grund av klimateffekter.250 Samti
digt har fastighetsägarna ofta begränsade möjligheter att ensamma svara 
för skydd mot översvämningar och skred. För att vara effektiva behöver 
sådana skydd som regel ingå i övergripande åtgärder.251

Att motivera antikvariska överkostnader gentemot ett 
försäkringsbolag är en svår uppgift

Vid skada utgår försäkringsbolag som regel från att byggnaden ska åter
ställas med moderna material och metoder om inte en särskild försäkring 
är tecknad. Efter skyfallet i Gävle 2021 skadades byggnadsminnet fiske
gårdarna i Brynäs av översvämningarna. Fastighetsägarna var mån om att 
använda rätt material och byggnadsvårdsmässiga metoder. Försäkrings
bolaget anvisade helt andra, moderna material och metoder. Byggnaden 
kom ändå att återställas med material och metoder som var i linje med 
byggnadsminnets kvaliteter genom att fastighetsägaren med hjälp av en 
före detta timmerman tog ett stort ansvar för genomförandet. Fastighets
ägaren vittnar om att det var en tidskrävande och påfrestande process.252 

248 Bohusläns museum 2020, s. 10.
249 Prop. 2017/18:110; Se även Minnesanteckningar 20220309 Länsstyrelsen i Västra  

Götaland.
250 Prop. 2017/18:163, s. 19–24; SOU 2017:42, s. 327.
251 Minnesanteckningar 20220330 Ljungby kommun räddningstjänst; Minnesanteckningar 

20220325 Skyfallet i Gävle 2021 och fiskegårdarna.
252 Minnesanteckningar 20220325 Skyfallet i Gävle och fiskegårdarna.
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Brist på hantverkare med rätt kompetens och försäkringsbolagens 
regler kan minska fastighetsägarnas incitament att ta tillvara 
kulturhistoriska kvaliteter 

Ägarna av kyrkstugorna i Gammelstads kyrkstad behöver incitament för 
ett allt mer krävande underhåll av byggnaderna. Stugorna är att jämställa 
med överloppsbyggnader. De betingar inget högt värde på marknaden. 
Länsstyrelsen bedömer att stora delar av underhållet är antikvarisk över
kostnad och fördelar bidrag från 7:2 anslaget med hjälp av riktvärden. 
Detta gör det extra problematiskt när det saknas kunniga hantverkare 
som kan utföra rätt underhåll till de fastighetsägare som ändå ansöker 
om bidrag för att underhålla sina kyrkstugor.253

Extrema väderhändelser väcker komplexa frågor om 
ansvarsfördelningen mellan kommunen, räddningstjänsten 
och mark- och fastighetsägare

Förutom fastighetsägaren ska även kommunen se till att åtgärder vidtas 
för att förebygga bränder och verka för skydd mot andra olyckor såsom 
höga vattenflöden, översvämningar och andra händelser som påver
kar hela samhället. Till exempel genom rådgivning och information 
till enskilda och genom handlingsprogram som beskriver de risker för 
olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser.254 
Under en kris är det i de flesta fall den kommunala räddningstjänsten 
som tar ansvar och fattar beslut.255 Länsstyrelsens försvars och bered
skapsenhet har en samordnande roll.256 Vid extrema väderhändelser kan 
länsstyrelsen eller en annan statlig myndighet ta över ansvaret för den 
kommunala räddningstjänsten.257 Ibland är det dock oklart vem som har 
vilket ansvar. Extrema väderhändelser och krisåtgärder kopplade till dem 
som berör kulturmiljöer kan leda till konflikter mellan allmänna och 
enskilda intressen och väcka frågor om kommunens, den kommunala 
räddningstjänstens och mark och fastighetsägarnas ansvar. 

Att avvärja översvämningar kräver dialog med många berörda 
aktörer som måste ta ansvar

Återkommande översvämningar vid stenvalvsbron i Hamneda är ett 
exempel på hur många aktörer som kan vara inblandade när det gäller 
att avvärja översvämningar.258 Stenvalvsbron ägs av Svenska kyrkan och 
har flera gånger drabbats av höga flöden i och med att brovalvens vat
tenförande kapacitet är låg och de sätts lätt igen av drivande is och träd. 
Översvämningar som i samband med det uppstår uppströms bron med

253 Minnesanteckningar 20220225 Förvaltningen av kyrkstäderna.
254 3 kap. 1–3 §§ lagen om skydd mot olyckor.
255 Räddningsverket 2008, s. 13.
256 Minnesanteckningar 20220221 Stormen Gudrun 2005, krisberedskap och hantering.
257 Räddningsverket 2008, s. 18. Det hände till exempel vid skogsbränderna i Västmanland och 

Gävleborg.
258 Minnesanteckningar 20220221 Stormen Gudrun 2005, krisberedskap och hantering; 

Minnesanteckningar 20220330 Ljungby kommuns räddningstjänst. Se även kap. 2.3.
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för en risk för elverket i Ljungby259 – även det en skyddsvärd kulturmiljö 
– och för Ljungbys reningsverk. I samband med översvämningarna 2020 
i januari/februari 2020 var den kommunala räddningstjänsten vid flera 
tillfällen tvungen att agera och besluta om en räddningsinsats. Vägban
ken, som ansluter till bron i Hamneda, grävdes vid det tillfället bort för 
att skapa ett omlöp för vattnet. Vid andra tillfällen fick församlingen som 
äger bron ta ansvaret och betala för en kranbil för att lyfta bort träd som 
hade fastnat i stenvalvsbron. Kulturmiljön, stenvalvsbron, har över tiden 
blivit en syndabock.

Den akuta översvämningsproblematiken hänger ihop med nerfallna 
träd som kommer från tomter längre uppströms, flyter med nedströms 
och fastnar i stenvalvsbron. Utmaningen i det konkreta exemplet blir att 
samtliga aktörer – markägaren (Svenska kyrkan), Räddningstjänsten och 
de ca 40 stycken markägare längre uppströms – behöver ta ett förebyg
gande ansvar och på så sätt även skydda stenvalvsbron.260 Det är en kom
plex process som kräver dialog med många parter. 

Avvägningar mellan olika samhällsintressen måste göras på kort 
tid när händelser med snabba förlopp inträffar

De ovan nämnde översvämningarna i Kronoberg 2020 synliggör även 
utmaningen att ta hänsyn till olika samhällsintressen när en olycka 
inträffar. Enligt lagen om skydd mot olyckor ska kommunen vidta åtgär
der för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön.261 
Det inbegriper ansvaret att ta hänsyn till kulturmiljön. I en kris behöver 
den kommunala räddningstjänsten agera snabbt och göra avvägningar 
mellan olika samhällsintressen på kort tid. Människors liv och hälsa har 
prioritet och det är inte alltid möjligt att ta hänsyn till kulturmiljön. 

När vattennivån steg i Lagan i Ljungby kommun 2020 var det bland 
annat elverket i Ljungby som hotades. Elverket är en industriell byggnad 
med kulturhistoriska värden som har kvar sin ursprungliga funktion, att 
producera el. Vid översvämningen låg fokus på att förhindra att hydraul
oljan i generatorerna skulle spridas i vattnet om elverket svämmades 
över.262 Om snabba åtgärder hade behövts för att förhindra spridning av 
oljan kunde de ha påverkat byggnadens kulturvärden. Sådana åtgärder 
blev inte aktuella, men exemplet visar behovet av att planera förebyg
gande för krisåtgärder som minimerar samhällsrisker – såsom i det här 
exemplet utsläpp av miljöfarliga oljor – och som samtidigt har en mini
mal påverkan på kulturmiljön. 

259 Se kap. 2.5.
260 Minnesanteckningar 20220221 Stormen Gudrun 2005, krisberedskap och –hantering; 

Minnesanteckningar 20220307 Länsstyrelsen i Kronoberg. 
261 3 kap. 1 § lagen om skydd mot olyckor.
262 Minnesanteckningar 20220221 Stormen Gudrun 2005, krisberedskap och hantering.
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Beredskap för kriser och krishantering inbegriper sällan kulturmiljön

Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordi
nära händelser i fredstid och höjd beredskap reglerar att alla kommuner 
och regioner ska analysera vilka händelser i fredstid som kan inträffa 
i kommunen respektive regionen och fastställa en plan för hur de ska 
hantera dessa extraordinära händelser. Planen ska utgå ifrån risk och 
sårbarhetsanalysen (RSA), som samtliga statliga myndigheter, kommu
ner och regioner ska göra.263 I risk och sårbarhetsanalysen ska kommu
nerna analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa, 
identifiera samhällsviktiga verksamheter och beroenden, analysera risker 
och sårbarheter samt identifiera behov av åtgärder. Det är bland annat de 
dokument som blir centrala när en olycka – till exempel översvämningar 
eller stormar – inträffar som påverkar hela samhället.

Samhällets risk och sårbarhetsanalyserna saknar dock ofta ett kultur
miljöperspektiv och den kommunala räddningstjänsten, som tar ställ
ning till vilka akuta åtgärder som behövs, har i många fall inte tillgång 
till kunskapsunderlag som underlättar hänsynstagande av värdefulla 
kulturmiljöer och informerade beslut i en krissituation.264 Räddnings
tjänsten behöver underlag som kan åskådliggöra vilka kulturmiljöer som 
påverkas och som kan bidra till en mer effektiv hantering av eventuella 
konsekvenser för kulturmiljöer i beredskapsplaneringen.265 Kulturmiljö
området tillhandahåller metoder för risk och sårbarhetsbedömningar 
av kulturarv i ett förändrat klimat samt verktyg och stöd för krisbered
skap.266

3.4 Utmaningar för jord- och skogsbruket samt för 
rennäringen

En utmaning för jord och skogsbruket är att förändra markanvändning 
och metoder för att möta klimatförändringarna och samtidigt ta hänsyn 
till kulturmiljöerna i odlings och skogslandskapen. Rennäringen står 
inför utmaningar som beror på både klimatförändringarnas effekter och 
de åtgärder som följer av att energisystemen ställs om till förnyelsebara 
energikällor. 

Minskad omfattning på jordbruket ger sämre förutsättningar att 
bevara ett variationsrikt odlingslandskap

Odlingslandskapens kulturmiljöer och biologiska kulturarv är beroende 
av ett fortsatt jordbruk, men också av vilka metoder som används. Bland 
annat är betande djur en förutsättning för att bevara artrika betesmarker. 
Trenden sedan länge är emellertid att jordbruket minskar i omfattning.267 

263 Risk och sårbarhetsanalyser (msb.se).
264 Minnesanteckningar 20220330 Ljungby kommun räddningstjänst. Minnesanteckningar 

20220221 Stormen Gudrun 2005, krisberedskap och hantering.
265 Länsstyrelsen Kronoberg 2020, s. 19.
266 raa.se, klimatanpassning och raa.se, riskhantering och krisberedskap.
267 Naturvårdsverket 2022 s. 243–244.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/risk--och-sarbarhetsanalyser/
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Upphörd hävd av enskilda marker eller nedläggning av hela jordbruks
företag på grund av dålig lönsamhet försvårar förvaltningen av odlings
landskapets natur och kulturvärden. Fortsatt jordbruk i hela landet är 
avgörande för att bevara ett variationsrikt odlingslandskap. För att för
bättra arternas och naturtypernas bevarandestatus och bevara odlings
landskapens natur, kultur och bebyggelsemiljöer är en långsiktigt för
bättrad lönsamhet i jordbruket en nödvändighet.268

Förändrad markanvändning påverkar odlingslandskapets 
arter negativt

Fortsätter jordbruket att minska i omfattning, så som utvecklingen varit 
fram till 2022, blir förutsättningar allt sämre i stora delar av landet, att 
på lång sikt bevara ett öppet och variationsrikt odlingslandskap. Detta 
utgör själva grundförutsättningen för att parera klimatförändringarnas 
effekter och påverkan. Klimatförändringarnas påverkan på jordbruks
näringen är svår att bedöma. Den kan bli både positiv och negativ. Till 
den negativa sidan hör ökad nederbörd, ökade angrepp av växtskade
görare och nya djursjukdomar. Jordbruksföretagen kan behöva anpassa 
markavvattningen och öka användningen av växtskyddsmedel för att 
säkra avkastningen. Samtidigt kan behovet av att säkra tillgången till 
vatten under växtsäsongen komma att öka. Redan på kort sikt kan jord
brukets förändrade markanvändning innebära att odlingslandskapets 
arter påverkas negativt.269 Om så sker kan det decimera det biologiska 
kulturarvet ytterligare.270

Skogsbruket skadar redan idag många forn- och kulturlämningar 
– minskande tjäle och förändrad markfukt kan öka antalet

Kunskaperna är olika goda om vilka kulturlämningar som finns i skogs
markerna i olika delar av landet och hur skogsbruket kan undvika att 
skada dem. För att förebyga skador orsakade av skobsbruket arbetar 
Skogsstyrelsen med målbilder för god miljöhänsyn. Målbilderna presen
teras i lättillgängliga faktablad om olika teman riktade till skogsägarna. 
Tema kulturmiljö beskriver lämningar efter äldre tiders renskötsel, spår 
efter jordbruk och djurhållning i form av röjningsrösen, översilnings
ängar och slåttermyrar, kulturhistoriska vägar, tjärframställningsplatser 
m.m., samt hur skogsbruket ska undvika att skada dem. Andra teman 
handlar till exempel om kantzoner mot sjöar, vattendrag och våtmarker 
eller körning i skogsmark.271 Det görs även andra statliga insatser riktade 
till både jordbrukare och skogsägare när det gäller natur och kulturmil
jöer i skogs och odlingslandskapen.272

268 Naturvårdsverket 2022 s. 253–254.
269 Jordbruksverket opublicerad, s. 64–65.
270 Se kap. 2.1.
271 skogsstyrelsen.se. Målbilder för god miljöhänsyn.
272 Naturvårdsverket 2019b; Naturvårdsverket 2022.
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Trots insatserna skadades mellan 25–50 procent av de forn och kul
turlämningar som berördes av föryngringsavverkning under perioden 
2012–2021. Skadorna uppstår genom körskador vid själva avverkningen, 
markberedning, upplägg av avverkningsrester, stubbskörd, dikning, gro
tavlägg m.m.273 Även efter tidigare stormar och skogsbränder utgjorde 
körskador på forn och kulturlämningar ett stort problem.274 När klimat
förändringarna i en nära framtid leder till minskande antal dygn per år 
med tjäle, ökad eller minskad nederbörd och förändrad markfukt kan de 
skador som skogsbruket orsakar på forn och kulturlämningar komma 
att förvärras.275 Tidig hantering av kulturmiljö i samband med andra kli
matåtgärder, till exempel återvätning av dikade våtmarker eller ökade 
kolsänkor i skogssektorn, är av stor betydelse för att inte orsaka negativ 
påverkan på kulturlager, och fornlämningar. Hanteringen innebär till 
exempel behov av inventeringar, kunskapsunderlag och andra resurser för 
att dessa processer ska gå smidigt och udvika skador.

Frågan är då vad som är möjligt att göra för att vända en redan idag 
otillfredsställande situation, där forn och kulturlämningar i betydande 
omfattning skadas av skogsbruket, samtidigt som effekterna av klimat
förändringarna sätter in och riskerar att öka skadefrekvensen ytterligare. 
En annan fråga är hur miljöledningen av dagens jord och skogsbruk ska 
kunna skapa incitament för att återskapa den landskapsmosaik som är 
så viktig för den gröna infrastrukturen och det biologiska kulturarvet.276

Rennäringen bevarar och synliggör fjällvärldens kulturmiljöer, men 
renbeteslanden påverkas starkt negativt av mildare vintrar

Rennäringen är viktig för att bevara och synliggöra fjällvärldens kultur
miljöer i allmänhet och det samiska kulturarvet i synnerhet.277 Renarnas 
bete bidrar till att hålla nere förbuskningen, synliggöra fornlämningar 
och hävdar även fjällens biologiska kulturarv samt gynnar den biologiska 
mångfalden. Rennäringen påverkas redan idag av klimatförändringarnas 
effekter, bland annat mildare av vintrar och förändrad vegetation, till 
exempel minskande lavmarker för renbete, samt av mer frekventa nollge
nomgångar, som bildar skare och försvårar renarnas vinterbete och leder 
till stödutfodring av ren. Ett fungerande samspel mellan sommarbetet 
i fjällen och vinterbetet i skogslanden är avgörande för att rennäringen 
ska fungera. Flyttlederna mellan fjällen och skogslanden har redan blivit 
svåra att använda, dels till följd av att det varmare klimatet gör tidigare 
flyttleder över sjöar och vattendrag svårframkomliga, dels till följd av 
omställningen från fossila till förnyelsebara energisystem.278

273 Skogsstyrelsen 2021, s. 5–7.
274 Minnesanteckningar 20220221 Stormen Gudrun 2005.
275 Se kap. 2.1.
276 Se kap. 2.1 och Naturvårdsverket 2020a, s. 24–28.
277 Se kap. 2.1.
278 Se kap. 2.1 och där anförda källor samt minnesanteckningar 20220223 Sametinget.
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Sametingets klimatanpassningsplan tar upp påverkan på rennäring
ens aktörer och pekar på förändringar i lagstiftning och beslutsprocesser 
som ökar möjligheterna till anpassning: ”För att bedriva renskötsel är 
renskötarens kunskaper om renen, betesmarkerna, vädret och årstiderna 
viktigt. Lika viktigt är renskötarens möjlighet att agera utifrån denna 
kunskap. Renskötarens möjlighet att fatta rätt beslut har begränsats i 
allt större utsträckning över tid. Handlingsutrymmet begränsas idag av 
sociopolitiska strukturer och lagstiftning där den enskilda renskötaren 
har mycket litet inflytande. I förlängningen begränsas även renskötselns 
anpassningsförmåga till ett förändrat klimat. Det kan till och med vara 
så att det begränsade handlingsutrymmet har betydligt större inverkan 
än klimatförändringen i sig. En av grundförutsättningarna för att klara 
en omställning av renskötseln till ett förändrat klimat är att handlings
utrymmet för renskötare ökar och att lagstiftning och beslutsprocesser 
tar större hänsyn till renskötseln. Renskötseln kommer att vara beroende 
av ett aktivt statligt arbete för att få till stånd förändringar i lagstiftning 
och beslutsprocesser som ökar möjligheterna till anpassning och minskar 
renskötselns sårbarhet.”279

Kumulativa effekter påverkar förutsättningar för rennäringen

Klimatförändringarnas direkta effekter i landskapet280 och dess indirekta 
effekter, såsom  vindkraftetablering, gruvnäring och turism281, ger till
sammans upphov till kumulativa effekter, som påverkar förutsättning
arna för rennäringen starkt negativt. Därmed har de även effekt på för
valtningen av fjällvärldens natur och kulturmiljöer och på möjligheterna 
att nå miljökvalitetsmålet om en Storslagen fjällmiljö.282

3.5 Utmaningar för länsstyrelserna

De 21 länsstyrelserna ansvarar för den statliga förvaltningen i länen. De 
har nyckelroller i det regionala arbetet för de flesta frågor som påverkas 
av klimatförändringarnas effekter.283 Det gäller inte minst den regionala 
förvaltningen av kulturmiljön där länsstyrelserna har tillsyn och prövar 
tillstånd enligt kulturmiljölagen och miljöbalken284 samt handlägger och 
beslutar om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.285 Som 
stöd i expertfrågor använder sig länsstyrelserna bland annat av de lokala 
eller regionala museerna.

279 Sametinget 2017, s. 23–24.
280 Se kap. 2.1.
281 Se kap. 2.7.
282 Minnesanteckningar 20220223 Sametinget.
283 Se till exempel. 1–3, 6 och 7 § § förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.
284 Länsstyrelsernas tillsyn är begränsad till byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen och 

fornminnen. De har till exempel ingen tillsyn över qmärkta byggnader eller områden som 
är av riksintresse för kulturmiljövården, se raa.se. Lagar och ansvar för kulturhistorisk 
bebyggelse.

285 Enligt förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.



 70

Genom att regler om kulturmiljöhänsyn till stor del finns i annan 
lagstiftning än i kulturmiljölagen framhåller länsstyrelserna tvärsekto
riell samverkan, både internt på länsstyrelsen och med externa parter, 
och samråd enligt miljöbalken och plan och bygglagen, som betydande 
delar av länsstyrelsernas kulturmiljöarbete. Samverkan genom dialog 
framhålls som ett viktigt verktyg för att främja, utveckla och förnya kul
turmiljöarbetet i samverkan med länets aktörer.286

En allt mer krävande förvaltning ökar inflödet av ärenden

Inflödet av ärenden till länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner kan 
komma att öka jämfört med idag, i takt med att effekterna av klimat
förändringarna tilltar.287 Det kan till exempel handla om att en allt mer 
krävande förvaltning av byggnadsminnen, kyrkomiljöer och byggnader, 
mark och biologiskt kulturarv i kulturreservat och världsarv ökar inflödet 
av ärenden enligt 3 och 4 kap. kulturmiljölagen och 7 kap. miljöbalken.288

Omprövningar av vattenkraftens miljövillkor beräknas 
omfatta 10–15 procent av en årstjänst

Länsstyrelsen i Norrbotten vittnar om att arbetet med att ta fram underlag 
för omprövningar av vattenkraftens miljövillkor är en stor arbetsinsats. 
Arbetet beräknas omfatta ca 10–15 procent av en årstjänst, vilket kräver 
att resurser kan frigöras från övriga arbetsuppgifter inom arkeologiom
rådet. De ser ett ökat exploateringstryck från stora industrisatsningar och 
infrastrukturprojekt i länet, med mer omfattande samrådsprocesser jäm
fört med tidigare år. Samtidigt ställer samhällsomvandlingen i Malmfäl
ten krav på deras medverkan i samrådsprocesser om riksintressen. Belast
ningen på verksamheten har därmed ökat, men de personella resurserna 
är inte anpassade efter behovet.289

Att dokumentera, kartlägga och säkra hotade kulturmiljöer 
konkurrerar med genomförandet av vattendirektivet mm.

Fornlämningar och bebyggelse290 som hotas av översvämningar, ras, 
skred och erosion och, på längre sikt, stigande havsvattenstånd  behöver 
kartläggas och säkras för att skyddas och dokumenteras innan de för
störs. Kunskapsunderlagen och inventeringar är ofta inte uppdaterade 
och har länge prioriterats lågt.291 

Trots att sådana åtgärder är angelägna är de knappast realistiska inom 
överskådlig tid. Länsstyrelsen i Västra Götaland framhåller att de flesta 
länsstyrelser troligen har fullt upp med att ta fram underlag för genom

286 Se till exempel Länsstyrelsen i Västra Götaland 2021b, s. 51–55; Minnesanteckningar  
20220309 Länsstyrelsen i Västra Götaland.

287 Se kap. 2 och 5.
288 Förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken.
289 Länsstyrelsen i Norrbottens län. Årsredovisning 2021, s. 69–70.
290 2 och 3 kap. kulturmiljölagen.
291 Minnesanteckningar 20220315 Länsstyrelsen i Gävleborg. 
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förandet av vattendirektivet och den nationella planen för moderna mil
jötillstånd för vattenkraften.292 

Enstaka stormar och bränder påverkar länsstyrelsernas arbete 
under flera år efter själva händelsen

När extremväderhändelser, skogsbränder och andra snabba förlopp 
inträffar kan arbetsbelastningen stiga dramatiskt på grund av att storm
fälld och brandskadad skog generar ett stort antal avverkningsanmäl
ningar som behöver handläggas på kort tid. I fall där skador har inträffat 
behöver åtgärder initieras för att rädda restvärden, dokumentera skador 
och i möjligaste mån restaurera eller återställa de skador som uppkom
mit.293 En annan utmaning är att handlägga anmälningar för områden 
innan de avverkas och på så sätt skydda forn och kulturlämningar som 
löper risk att skadas under röjningsarbetena.294 Allt detta har avsevärda 
konsekvenser för den löpande ärendehanteringen när krisarbetet läggs på 
de ordinarie arbetsuppgifterna.

Efter skogsbränderna i Gävleborg blev de ”vanliga” skogsärendena 
som inte var kopplade till händelsen försenade med upp till ett par år.295 
I och med att markägare och skogsbolag enligt Skogsvårdslagen har 
rätt att påbörja avverkningen efter sex veckor, oavsett om länsstyrelsens 
handläggning är färdig, missade Länsstyrelsen möjligheter att ge under
lag och riktlinjer till markägare och skogsbolag. Även alla ärenden som 
följde av januaristormen Gudrun 2005 påverkade Länsstyrelsen i Krono
berg under flera år efter själva händelsen, bland annat på grund av att det 
var nödvändigt att lägga all annan ärendehantering åt sidan.296 Händel
sen syns tydligt i den nationella statistiken över länsstyrelsernas tillämp
ning av 2–4 kap. kulturmiljölagen. Antalet ärenden i Kronoberg 2005 
fördubblades i förhållande till föregående år.297 De skador som stormen 
Gudrun orsakade på kulturmiljön uppskattades ha medfört skador mot
svarande cirka 70 miljoner kronor i de län som drabbades.298

Behovet av förebyggande åtgärder och kunskapsunderlag ökar

För att både kunna förebygga och åtgärda skador i samband med stor
mar, bränder, översvämningar, ras och skred är förebyggande åtgärder 
viktiga, till exempel att identifiera och fälla riskträd eller att samman
ställa och uppdatera kunskapsunderlag som underlättar arbetet i kris
situationer eller vid efterarbetet. Ökad kunskap om vad som går förlorat 
och vad som är hotat skulle även kunna underlätta och förbättra upp
följningen av miljömålen. Det kan handla om att initiera inventeringar 

292 Minnesanteckningar 20220309 Länsstyrelsen i Västra Götaland.
293 Minnesanteckningar 20220214 Skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018;  

Minnesanteckningar 20220221 Stormen Gudrun 2005.
294 Minnesanteckningar 20220214 Skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018.
295 Minnesanteckningar 20220214 Skogsbränderna i Ljusdals kommun 2018.
296 Minnesanteckningar 20221201 Länsstyrelsen i Kronoberg.
297 RAÄ 2006a, s. 9.
298 RAÄ 2005a, s. 15.
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Inverterade kartblad 1984–2011

Figur 11. Skadade fornlämningar och behov av fornminnesinventering i Norrbotten. 
Norrbottens museum.

och dokumentation av fornlämningar och bebyggelse som hotas av olika 
typer av klimateffekter och även om att initiera efterinventeringar för att 
kartlägga skador efter exempelvis en skogsbrand. 

Stora delar av Norrland, främst Norrbotten och Västerbotten, kvarstår 
emellertid att inventera.299 Ett lyft genom fornminnesinventering i 
Norrbotten skulle ge bättre kunskapsunderlag och öka möjligheten att 
bevara och förvalta på ett långsiktigt och hållbart sätt. Fornlämningar 
som hotas av erosion, översvämning etc kan dokumenteras och eventuella 
skydd kan utredas (se figur 11). 

Utifrån kunskapsunderlagen behöver även risk och sårbarhetsanalyser 
uppdateras med information om kulturmiljöer så att de kan läggas till 
bland krisstabens prioriteringar.300

299 En särskild utmaning för Norrbotten är att förstagångsinventeringen knappt hann starta 
innan fornminnesinventeringen lades ner och att det därför finns sämre kunskap om denna 
region än om många andra och många ”vita fläckar”.

300 Minnesanteckningar 20220122 Länsstyrelsen i Gävleborg.
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Fler samråd till följd av planering av klimatanpassningar och 
omställningar till fossilfria energikällor

Antalet samråd enligt miljöbalken och plan och bygglagen kan komma 
att påverkas av planeringen av översvämningsskydd och storskaliga etable
ringar av vindkraftsparker, solpaneler och annat som följer av omställningen 
till fossilfria energikällor. Den nationella vindkraftsstrategin räknar med 
en fördelningsnyckel där Norrbotten toppar det regionala utbyggnadsbe
hovet i antal verk, fördelning TWh och ytanspråk. Samtidigt påpekar de 
att det ”… inte finns några konfliktfria ytor … vilket bland annat beror på 
att renskötseln har omfattande anspråk i elområdet. Förutsättningarna för 
vindkraftsetablering i relation till renskötselns intressen är därför något 
som behöver undersökas närmare i det regionala arbetet.” Strategin ger 
länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regional planeringsunderlag där Sam
tinget får en nyckelroll i att bistå Länsstyrelserna i Norrbottens, Väster
bottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i framtagandet av 
ett regionalt planeringsunderlag för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Ett 
tematiskt material bland annat rörande Kulturmiljö (Riksantikvarie
ämbetet) samt Renskötsel och samiska intressen (Sametinget) har tagits 
fram som stöd för de regionala processerna.301

Styrningen av jord- och skogsbrukets miljöarbete behöver samordnas för 
att stärka de hävdberoende arternas överlevnadsmöjligheter

När jord och skogsbruket anpassar produktionen till ett förändrat kli
mat kan antalet samråd om förvaltningen av odlings och skogsland
skapens natur och kulturmiljöer bli fler, både internt på länsstyrelsen 
och med Skogsstyrelsen. Konsultation med Sametinget kan bli aktuellt i 
frågor som får inverkan på till exempel rennäringen.

En anslutande fråga är hur miljöledningen av dagens jord och skogs
bruk ska kunna skapa incitament för att återskapa den landskapsmosaik 
som är så viktig för att stärka den gröna infrastrukturen och därmed 
förutsättningarna för det biologiska kulturarvet att i någon mån över
leva klimatförändringarna.302 Jordbruk och skogsbruk är idag två helt 
åtskilda näringar. Deras produktionsmarker gränser visserligen ofta till 
varandra i landskapet, men de brukas enligt helt olika skötselregimer. En 
utmaning för att återskapa en agrar landskapsmosaik, som kan gynna det 
hävdberoende biologiskt kulturarvet, är att ge skogsägare incitament att 
på de egna markerna restaurera tidigare betesmarker och slåtterängar i 
gränsen – brynet – mot odlingsmarker som brukas av jordbruksföretag. 
En annan möjlighet är att skogsägare upplåter delar av de egna markerna 
till djurhållande jordbrukare för att återta tidigare skogsbeten. Detta 
berör inte minst regelverken för de olika EU och statsbidrag som finns 
för jord och skogsbrukets miljöarbete. Reglerna skulle kunna vara utfor
made så att de i högre grad skapar incitament hos jord och skogsbrukare 

301 Energimyndigheten 2021, s. 20–22, 28, 32.
302 Se kap. 2.1 och Naturvårdsverket 2020a, s. 24–28.
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att samordna skötseln av sina marker.303 EU kommissionens kommande 
strategi för biologisk mångfald kan komma att leda till att regelverken 
utvecklas för att stärka den gröna infrastrukturen.304

Länsstyrelsernas handlingsplaner för grön infrastruktur305 och strate
gier för kulturmiljöarbetet306 kan vara utgångpunkter för den regionala 
samordningen av olika statsbidrag. Men för att uppnå en sådan samord
ning mellan olika styrmedel behöver de centrala förvaltningsmyndighe
terna – Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Riksantik
varieämbetet – samverka på övergripande nivå och klargöra regler och 
förutsättningar för det regionala arbetet.

3.6 Utmaningar för Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, 
Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och andra berörda centrala 
myndigheter

De centrala förvaltningsmyndigheterna behöver intensifiera samverkan 
för att stödja länsstyrelsernas, kommunernas och de enskilda mark och 
fastighetsägarnas arbete med att hantera klimatförändringarnas påver
kan på kulturmiljön och med att planera och genomföra klimatanpass
ningar och åtgärder för att ställa om energisystemen till förnyelsebara 
energikällor. I den etablerade samverkan mellan myndigheter – till 
exempel i Miljömålsrådet, i genomförandet av politiken för gestaltad 
livsmiljö307 och i åtgärder för att stärka den gröna infrastrukturen och 
biologiska mångfalden – pågår redan värdefulla arbeten. Stor omsorg 
behöver läggas på att kommunicera resultaten av myndighetssamverkan 
till de regionala och lokala aktörerna.

Samverka för att stödja länsstyrelser, kommuner och enskilda 
fastighetsägare att överbrygga målkonflikter och skapa 
förutsättningar för synergier

Kommuner och länsstyrelser har många olika mål och uppdrag i olika 
politikområden att förhålla sig till. För att arbetet med klimatanapass
ning ska vara effektivt behövs en tydlighet när det gäller vad olika aktörer 
kan göra. Till exempel för att uppnå synergier mellan åtgärder för klimat
anpassning, omställningar av energisystemen, gröna lösningar och biolo
gisk mångfald och för att bevara och utveckla kulturmiljön. Regler och 
budgetanslag behöver vara förenliga, det vill säga inte leda till att olika 
åtgärder motverkar varandra. De centrala myndigheterna har här en vik
tig roll i att stödja kommuner och länsstyrelser genom att samverka för 
att överbrygga målkonflikter och skapa förutsättningar för synergier.308 

303 Till exempel 5 kap. SJVFS 2021:44 eller intrångsersättningar som följer av Skogsstyrelsens 
beslut enligt 18 § eller 18 b § skogsvårdslagen (1979:429).

304 ec.europa.eu. EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 Ge naturen större plats i våra liv.
305 Länsstyrelsen i Västra Götaland 2019.
306 Länsstyrelsen i Norrbotten 2020.
307 Prop. 2017/18:110.
308 Minnesanteckningar 20220114 Länsstyrelsen i Västra Götaland.
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Det finns gott om tidigare insatser som är lämpliga att aktualisera och 
anpassa till exempelvis planeringen och genomförandet av det riksdags
bundna målet om att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar 
2040.309

Arbetet inom programmet för det samiska kulturlandskapet 2021–
2025 sker i samverkan mellan nationella myndigheter, länsstyrelser och 
länsmuseer under ledning av Sametinget och samiska organisationer. 
Uppföljningen av målsättningarna samt kunskapsutvecklingen under 
programperioden kan förbättra förutsättningarna för att bevara, använda 
och utveckla kulturlandskapet, bland annat målsättningen att bemöta 
utmaningarna orsakade av klimatförändringar.310

Ett flertal myndigheter ingår i Myndighetsnätverket för klimatan
passning för att stärka samhällets förmåga att hantera de positiva och 
negativa effekterna av klimatförändringarna. SMHI samordnar och för
valtar den gemensamma informationsportalen klimatanpassning.se.

Synergier kan också uppstå från andra insatser. Till exempel  lyfter 
Norrbottens museum insatsen som ATA (Riksantikvarieämbetets Antik
varisktopografiska arkiv) har genomfört i att digitalisera rapporter och 
dokumentationsmaterial från sjöregleringsundersökningarna. Det har 
inte bara potential för uppföljning utan även för till exempel FoU projek
tet 2022 Klimatförändringar, regleringar och Norrlands vattenanknutna 
kulturmiljöer.311 Projektet ska utröna hur klimatförändringar i kombina
tion med vattenkraftens reglering av älvar och sjöar påverkar Norrlands 
vattenanknutna kulturmiljöer och de människor som är verksamma där.

Anpassa riktlinjer till jord- och skogsbruket till de förhållanden 
som följer av klimatförändringarna

Riktlinjerna till jord och skogsbruket behöver anpassas till de förhållan
den som följer av klimatförändringarna. Berörda nationella myndigheter 
behöver ta initiativ, driva och delta i kunskapsutveckling och diskussio
ner om prioriteringar.312

Motivera jord- och skogsbruket att anpassa markanvändningen och 
integrera skötseln av natur- och kulturmiljöer i produktionen

De sätt att använda jord och skogsbrukets produktionsmarker som gav 
upphov till det vi idag benämner hävdberoende biologiskt kulturarv bör
jade överges för drygt 200 år sedan. Skälet var de politiskt drivna refor
merna av jordbruket som då inleddes.313 De på den tiden vanliga öppna 
till halvöppna variationsrika odlings och skogslandskapen, med stora 
arealer hävdade slåtter och betesmarker, har därefter gradvis förändrats 

309 Till exempel Boverket 2009a och b; Naturvårdsverket 2013. Jämför även kap. 2.7.
310 Det samiska kulturlandskapet | Program för att bevara, bruka och utveckla det samiska 

kulturlandskapet 2021–2025 (samiskalandskap.se).
311 Riksantikvarieämbetet 2021d.
312 Länsstyrelserna i Västra Götaland & Halland samt Västarvet 2016, s. 31–32, 35.
313 Myrdal 1991.

https://samiskalandskap.se/
https://samiskalandskap.se/
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till de jämförelsevis monotona jord och skogsbrukslandskap vi idag ser 
på de flesta håll i landet. Minst 90 procent av de slåtter och betesmarker 
som fanns för 200 år sedan har försvunnit. Den långvariga förändrings
processen har haft en lika långvarig negativ effekt på det hävdberoende 
biologiska kulturarvet, och även på många andra aspekter av odlings 
och skogslandskapens kulturhistoria.314

Skapa incitament för jord- och skogsbruksföretag att samverka i 
förvaltningen av odlings- och skogslandskapen

Den spillra av gräsmarker som återstår, där biologiskt kulturarv kan före
komma, bedöms ha dålig till otillfredsställande bevarandestatus. Detta 
på grund av att arealerna i de flesta fall är för små och bedöms ha för låg 
kvalitet.315 För att vända den långvariga, negativa trenden behöver area
lerna restaurerade slåtter och betesmarker öka. De behöver skötas på ett 
sätt som gynnar biologisk mångfald. För många arters långsiktiga över
levnad är det också avgörande att återskapa variationsrika, mosaikartade 
landskap i och omkring gräsmarkerna. Det vill säga jordbruksmark och 
skogsmark som anpassas för att erbjuda varierade livsmiljöer och sam
manhängande grön infrastruktur. Bekämpningen av invasiva arter behö
ver också intensifieras. Mängden gödande kvävenedfall måste minska.316 

Att vända den 200åriga negativa trenden och samtidigt hantera 
påverkan av klimatförändringarnas effekter är en utmaning i paritet med 
1700 och 1800talens jordbruksreformer. Jordbruksverket, Skogsstyrel
sen, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet behöver ha en samsyn 
på förvaltningen av odlings och skogslandskapen.

Pågående projekt om grön infrastruktur kan bilda utgångspunkter

I Miljömålsrådets programområde Insatser för Grön infrastruktur pågår 
flera projekt som på sikt kan bidra till att förvaltningen samordnas och 
skogs och odlingslandskapen blir mer varierade än idag. Insatserna 
består bland annat i att ta fram en gemensam, nationell strategi för natur 
och kulturvårdande skötsel av skogar. I insatserna ingår även ett projekt 
för att utveckla den nationella samordningen av arbetet med, och ansva
ret för, ekosystemtjänster hos olika myndigheter och ett projekt om indi
katorer för en funktionell grön infrastruktur.317 

314 Skånes 1996.
315 Se kap. 2.1, tabell 2. Se även Naturvårdsverket 2020a.
316 Naturvårdsverket 2020a, s. 27. 
317 Naturvårdsverket 2022b, s. 24–25.
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4. Utmaningar och möjligheter i  
tillämpningen av verktyg som finns  
för kulturmiljöarbetet idag

I detta kapitel diskuteras några av de lagar, förordningar och budgetan
slag som kan komma att beröras av klimatförändringarna. Urvalet är inte 
heltäckande. Det har styrts av exempel som framkommit i fallstudierna. 
Styrmedel som påverkas diskuteras även i andra delar av rapporten. Det 
gäller till exempel kapitel 3.3 om utmaningarna för de kommunala pla
nerarna, som diskuteras i förhållande till reglerna i plan och bygglagen. 

4.1 Utmaningar för statsbidragen till ideellt kulturarvsarbete

Statsbidragen till arbetslivsmuseer, hembygdsmuseer och ideella kultur
arvsverksamheter318 är i många fall en förutsättning för det civila samhäl
lets arbete med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. 

Risk att åtgärder för att klimatsäkra eller hantera skador uteblir eller 
tränger undan de avsedda ändamålen med statsbidraget

ArbetSam uppger att de enskilda arbetslivsmuseerna saknar kunskaper 
och resurser för att säkra arbetslivsmuseernas byggnader, arkivalier och 
samlingar mot översvämningar, skyfall, fukt, temperaturväxlingar och 
biologiska angrepp. De saknar även resurser att arbeta med systematiska 
bedömningar av vilka risker och hot höga vattenflöden, översvämningar, 
skogsbränder och andra händelser utgör för de olika verksamheterna.319

Samma problematik gäller för Sveriges hembygdsföreningar.320 För att 
hantera skador som uppstår till följd av till exempel en översvämning 
eller en storm kommer föreningarna förmodligen i allt större omfattning 
att behöva söka medel från anslag 7:2 bidrag till kulturmiljövård. Med
lemsföreningar i förbundet omfattas visserligen av en gemensam grund
försäkring, där egendomsförsäkring för byggnad och lösöre kan tecknas 
som tillval.321 Det finns emellertid en risk för att försäkringar i framtiden 
inte kommer att täcka skador på byggnader och samlingar som orsakas 
av klimateffekter.322

Påverkar möjligheterna att nå mål om delaktighet, ansvarstagande, 
bildning och upplevelser

Sammantaget kan de ideella organisationernas begränsade förutsätt
ningar att hantera klimatförändringarna, i kombination med museernas 
pressade ekonomiska situation, komma att leda till att åtgärder för att kli

318 Förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete. 
319 Se kap. 3.1.
320 Se kap. 3.1.
321 SSHF 2020, s. 18–19.
322 Jämför kap. 3.3 avsnittet om fastighetsägarnas ansvar, samt SOU 2017:42, s. 327.
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matsäkra antingen uteblir helt eller tränger undan de avsedda ändamålen 
med statsbidrag till det ideella kulturmiljöarbetet. På sikt finns en risk att 
ideella verksamheter helt läggs ned. Konsekvensen av en sådan utveck
ling vore att regeringens kulturpolitiska mål om människors delaktighet, 
möjlighet att förstå och ta ansvar för kulturmiljön som gemensam källa 
till kunskap, bildning och upplevelser inte kommer att uppnås.323

4.2 Utmaningar för statsbidragen till förvaltning av 
värdefulla kulturmiljöer

Enligt förordningen (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla 
kulturmiljöer får statsbidrag i mån av tillgång till medel lämnas för kul
turhistoriskt motiverade kostnader vid vård av byggnadsminnen, bebyg
gelse i kulturreservat324 och bebyggelse som är av riksintresse för kultur
miljövården.325 Bebyggelse kan utgöras av bebyggelsemiljöer, byggnader 
och andra anläggningar.326 Bidrag får även lämnas till vård av värdefulla 
kulturpräglade landskap,327 fornlämningar328 samt andra värdefulla kul
turmiljöer som har särskild betydelse för förståelsen av historiska sam
manhang eller som har särskild lokal eller regional betydelse.329

80 till 90 procent av medlen går redan idag till åtgärder i miljöer som är 
skyddade enligt kulturmiljölagen och miljöbalken

De bidrag som lämnas för förvaltningen av värdefulla kulturmiljöer belas
tar anslaget 7:2 bidrag till kulturmiljövård.330 Under perioden 2015–2020 
använde landets samtliga länsstyrelser i genomsnitt drygt 110 miljoner 
kronor årligen av anslaget till byggnadsvård och i genomsnitt 4  miljoner 
kronor till antikvarisk medverkan.331 Ett flertal länsstyrelser anger i sina 
årsredovisningar att den största delen (80–90 procent) av medlen för vård 
av byggnader och även landskap går till åtgärder i miljöer som är skyd
dade enligt 2 och 3 kap. kulturmiljölagen samt 7 kap. miljöbalken.332 

Skyddade miljöer kan behöva väljas bort för att i någon mån 
upprätthålla förvaltningen

Ett tilltagande behov av att säkra byggnader och åtgärda skador till följd 
av skyfall, översvämningar, fukt, temperaturväxlingar och biologiska 
angrepp kan komma att påverka den framtida förbrukningen av anslags
medel. Genom att merparten av medlen för byggnadsvård redan idag 
går till skyddad bebyggelse är länsstyrelsernas utrymme för ytterligare 

323 Jfr regeringen.se Mål för kultur
324 Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
325 3 kap. 6 § miljöbalken.
326 2 § förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
327 3 §.
328 4 §.
329 2–5 §§ förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer.
330 Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Riksantikvarieämbetet.
331 RAÄ 2015–2020.
332 RAÄ 2018, s. 35; RAÄ 2019, s. 34; RAÄ 2020, s. 42.
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prioriteringar litet. På sikt kan det bli nödvändigt att sänka förvaltning
ens ambitioner. Det kan också bli aktuellt att prioritera bort delar av den 
skyddade bebyggelsen för att på så vis skapa utrymme för att upprätthålla 
dagens nivå på förvaltningen i ett urval av beståndet.

Anslaget 7:2 hårt belastat efter stormen Gudrun

De sammanlagda kostnaderna för de skador på kulturmiljön som orsa
kades av stormen Gudrun 2005 uppskattades till 70 miljoner kronor.333 

Åtgärder för att återställa skadorna finansierades delvis med EUmedel. 
Arbetet pågick under flera år.334 2005 användes 4 miljoner konor av ansla
get 28:26 (idag anslaget 7:2) för att inventera skador på fornlämningar i 
de sju län som drabbades.335 2006 fördelade Riksantikvarieämbetet 12,9 
miljoner kronor för skadeinventeringar och återställningsarbeten.336 2007 
fördelades 4,4 miljoner kronor samt 6,7 miljoner kronor från EU:s soli
daritetsfond.337

4.3 Utmaningar för regler och statsbidrag för förvaltningen 
av kyrkobyggnader och kyrkotomter

Kyrkobyggnader och kyrkotomter ska vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskas och utseende och karaktär inte för
vanskas.338 Att en kyrkobyggnad tagits ur bruk eller inte används påver
kar inte dess status som kyrkobyggnad.339 Ägare till kyrkobyggnader, 
kyrkotomter och begravningsplatser ansvarar för vården och underhållet 
och att det genomförs så att det kulturhistoriska värdet, utseende och 
karaktär inte minskas. Vård och underhållsåtgärderna ska framgå av en 
plan som ska revideras senast vart tionde år.340 Länsstyrelsen ska ges möj
lighet att yttra sig över planen och prövar även ansökningar om tillstånd 
att ändra kyrkobyggnaderna.341

Byggnadsantikvarier anser att reglerna för kyrkoantikvarisk 
ersättning behöver vässas

Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) kan användas till kultur
historiskt motiverade kostnader som följer av åligganden enligt 4 kap. 
kulturmiljölagen. KAE får inte användas till kostnader för förvaltning 
av annan kyrklig egendom, för allmän kompetensutveckling eller för att 
bedriva verksamhet eller för administration.342

333 RAÄ 2005a, s. 15.
334 Minnesanteckningar 20220307 Länsstyrelsen i Kronoberg.
335 RAÄ 2005b, s. 15.
336 RAÄ 2006b, s. 28.
337 RAÄ 2007b, s. 22, 29.
338 4 kap. 2 § kulturmiljölagen.
339 4 § KRFS 2012:2.
340 11 § KRFS.
341 7–11 §§ KRFS.
342 17 § KRFS.
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Byggnadsantikvarier verksamma i Västra Götalandsregionen343 och 
medarbetare på Göteborgs stifts kansli344 framhåller att regelverket för 
KAE kan behöva vässas i vissa avseenden för att de utmaningar som 
följer av klimatförändringarna ska kunna mötas. De efterlyser även en 
diskussion om möjligheten att bevara det kyrkliga kulturarvet fullt ut 
med dagens ambitionsnivå.

Vård- och underhållsplanerna behöver anpassas till 
klimatförändringarna 

I takt med att bevarandeförhållandena för byggnader och inventarier blir 
sämre behöver fler skadeförebyggande åtgärder vidtas. Renoveringsin
tervallerna bedöms bli kortare. De byggnadsantikvarier vi talat med i 
föreliggande utredning anser att kraven på pastoratens vård och under
hållsplaner behöver höjas. Det skulle behöva förtydligas att antikvarier, 
murare, timmermän och fackmän på området styrning av inomhuskli
mat skulle behöva samverka i planeringen av underhållet. De behöver 
tillsammans lära känna byggnaderna, identifiera de svaga punkterna och 
regelbundet följa upp vilka effekter avfuktare och anläggningar för styr
ning av inomhusklimatet har på byggnader och inventarier. Styrsyste
men är även omfattande installationer som ska placeras in på sätt som är 
lämpliga med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska kvaliteter. Även 
de kallställda kyrkobyggnader som församlingarna inte behöver för verk
samheten behöver vårdas och underhållas. Att kallställa utan att vidta 
åtgärder, till exempel avfuktning, kan vara förödande. Varje kyrka som 
kallställs behöver en separat utredning. 

Medarbetarna på Göteborgs stifts kansli menar att förändringar i 
användningen av KAE bör kunna följas upp på stiftsnivån, till exempel 
genom återkommande analyser av ansökningar om och användning av 
medel till underhållsåtgärder.345 Åtgärder för inomhusklimat och energi
effektiviseringar bör vara relativt enkla att skilja ut och följa, medan en 
uppföljning av yttre åtgärder kan vara mer arbetskrävande.

Församlingarna behöver kompetensutveckla för att sköta och 
följa upp teknik för styrning av inomhusklimatet

Styrning av inomhusklimatet behövs både för verksamheten och för för
valtningen av kulturarvet. Samtidigt finns det i församlingarna ett stort 
behov av utbildning för att de ska kunna hantera och följa upp systemen 
för att styra inomhusklimatet.

343 Minnesanteckningar 20220222 Förvaltning av kyrkliga kulturmiljöer i ett förändrat  
klimat.

344 Minnesanteckningar 20220314 Göteborgs stift.
345 Se till exempel Svenska kyrkan 2019.
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Ansökningsförfarandena är inte anpassade för akuta åtgärder 
orsakade av snabba förlopp som stormar och skyfall

En generell farhåga bland dem som arbetar med det kyrkliga kulturarvet 
i Göteborgs stift är att klimatförändringarnas effekter kan leda till fler 
akuta åtgärder och stora, oförutsedda utgifter. De framhåller att försam
lingarna vid akuta situationer kan agera utan tillstånd från länsstyrelsen. 
Men det finns inga särskilda medel att använda för akuta situationer som 
stormar och skyfall. Det skulle behövas en fond för byggnader som är 
särskilt utsatta, eller där stora eller akuta åtgärder behövs.346

4.4 Förvaltningen av det biologiska kulturarvet

Följderna av ett förändrat klimat sätter ytterligare press på en redan 
ansträngd biologisk mångfald.347 Både de hävdberoende och anlagda bio
logiska kulturarven är delar av mångfalden och en förutsättning för att 
nå preciseringar om kulturmiljön i miljömålen Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö samt Ett rikt 
växt och djurliv. 

Att bromsa förlusten av biologiskt kulturarv och samtidigt parera 
klimatförändringarnas effekter innebär stora och sammansatta 
utmaningar

De hävdberoende gräsmarkerna med biologiskt kulturarv348 hävdas till stor 
del tack vare de miljöersättningar till jordbrukare som ingår i EU:s gemen
samma jordbrukspolitik.349 De insatser som gjorts sedan EU inträdet 1995 
har dock visat sig otillräckliga.350 Att vända den negativa trenden innebär 
stora och sammansatta utmaningar som i många fall ligger långt utan
för vad som är möjligt att åstadkomma inom kulturmiljö eller ens miljö
arbetet. Lantbruksföretagen i skogs och mellanbygder behöver bli lön
samma. Brukningsmetoderna behöver anpassas så att hävdberoende arter 
och naturtyper i både slätt, mellan och skogsbygder bevaras och utveck
las. Arealerna restaurerade slåtter och betesmarker behöver öka och de 
behöver skötas på ett sätt som gynnar biologisk mångfald. Variationsrika, 
mosaik artade landskap behöver återskapas i och omkring gräsmarkerna.351

Utforma ekonomiska styrmedel så att de ger effekter på 
landskapsnivån och stödjer utvecklingen av en grön infrastruktur

För att åstadkomma en förändring behöver framtida statliga åtgärder utfor
mas så att de skapar incitament för jord och skogsbruk samt ren näring att 
samordna förvaltningen av skogs, odlings och  fjällandskapen, så att gräs
marker, brynzoner, fjäll och skogsbeten och landskapselement – såsom 

346 Minnesanteckningar 20220222 Förvaltning av kyrkliga kulturmiljöer i ett förändrat  
klimat; Minnesanteckningar 220314 Göteborgs stift.

347 Se kap. 2.1.
348 Se kap. 2.1.
349 SJVFS 2021:44.
350 Naturvårdsverket 2022, s. 291; se även kap. 2.1.
351 Naturvårdsverket 2020a, s. 27.
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till exempel stenmurar, lador och åkerholmar m.m. – sköts på ett sätt som 
återskapar och utvecklar ett mosaikartat landskap med sammanhängande 
grön infrastruktur för den hävdberoende biologiska mångfalden. Riksanti
kvarieämbetet har inom ramen för samarbetet i projektet CAP:s miljöef
fekter utvecklat en principskiss över hur ersättningar till jordbrukare kan 
förenklas och premiera skötsel som ger effekter på landskapsnivå.352 Denna 
skiss kan vara en utgångspunkt för att utreda hur de areella näringarnas 
markanvändning skulle kunna samordnas för att gynna mångfalden. 

Strategier och handlingsplaner för grön infrastruktur och kulturmiljö kan 
vara underlag för regionala prioriteringar och samordning

Länsstyrelsernas strategier och handlingsplaner för grön infrastruktur353 
bör tillsammans med motsvarande dokument för förvaltningen av länens 
kulturmiljöer354 kunna ligga till grund för strategiska prioriteringar och 
samordning i den regionala användningen av de olika styrmedel som 
potentiellt bidrar till att bevara och utveckla kulturmiljön och det biolo
giska kulturarvet.355 

Motsättningar mellan globala ambitioner att minska utsläppen av 
växthusgaser och lokala intressen behöver överbryggas

Rennäringen bidrar till att bevara fjällvärldens kulturlandskap. Renarnas 
betande håller nere förbuskningen och bidrar till att synliggöra forn 
och kulturlämningar och att bevara hävdberoende arter. Både klimat
förändringarna i sig356 och omställningen av energisystemen som följer 
av klimatpolitiken357 påverkar förutsättningarna att bedriva renskötsel.358 
Rennäringen påverkas alltså negativt av både klimatförändringarna och 
de åtgärder som avser att begränsa dem.

Den här typen av motsättningar mellan å ena sidan globala och natio
nella intressen att minska utsläppen av växthusgaser och olika lokala och 
regionala intressen å den andra är en utmaning som behöver överbryg
gas. Regeringen tillsatte i april 2022 en särskild utredare med uppdrag 
att undersöka på vilka sätt kommunernas incitament att medverka till 
utbyggnad av vindkraft kan stärkas, i syfte att klara klimatomställningen 
och den ökade elektrifieringen av samhället. Utredningens slutsatser kan 
möjligen vara av intresse även för samebyarna och rennäringen.359

352 RAÄ 2017b kap. 8.3.
353 Till exempel Länsstyrelsen i Västra Götaland 2019.
354 Till exempel. Länsstyrelsen i Norrbotten 2020.
355 SJVFS 2021:44, 30 § skogsvårdslagen, 7 kap. 11 § miljöbalken, 3–5 §§ förordningen om 

bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, förordning om områdesskydd enligt 
miljöbalken, förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdspro
jekt samt förordning (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket. Se även 
Naturvårdsverket 2019b.

356 Se kap. 2.1
357 Se kap. 2.7.
358 Se kap. 3.4.
359 dn.se. Markkonflikter riskerar sätta stopp för vindkraften i norr (20220418) samt Talga ett steg 

närmare en grafitgruva i Vittangi (20220421); Kommittédirektiv 2022:27; se även Kap. 2.7.
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Regeringsformen ger stöd för samernas möjligheter att behålla 
och utveckla kultur- och samfundsliv

Rennäringen räknas som ett riksintresse på samma sätt som exempelvis 
mineralresurser, kulturmiljövård och friluftsliv och är alltså inte enbart 
ett lokalt intresse. Samernas rätt att bedriva renskötsel formuleras i reger
ingsformen (2 kap. 17 §) och uppfyller kriterierna för ett urfolk (prop 
1976/77:80, bet 1976/77:KrU43) vilket också måste vägas in i samman
hanget. Det samiska inflytandet och delaktighet i frågor som berör dem 
har ytterligare stärkts i en ny lag om konsultationsordning som gäller 
statliga myndigheter från 1 mars 2022 och för regioner och kommuner 
1  mars 2024.

4.5 Omställningen av energisystemen och genomförandet  
av åtgärder för klimatanpassning

Regeringen och riksdagen har som mål att på knappt tjugo år bygga ut 
elproduktionen och göra den 100 procent förnybar. För att uppnå detta 
behöver ny vindkraft byggas motsvarande 70 procent av dagens elan
vändning.360 Samtidigt behöver tätorter och kritiska samhällsfunktioner 
skyddas mot översvämningar ras skred och erosion.361

Regler om kulturmiljön ska vägas mot behoven att minska 
den globala uppvärmningen och flera andra regler, samhällsmål 
och intressen

Planeringen och genomförandet av energiomställningen och klimatan
passningen följer av regeringens mål för energipolitiken,362 förordningen 
om översvämningsrisker (2009:956), MSBFS 2013:1 föreskrifter om risk
hanteringsplaner, den nationella strategin för klimatanpassning363 samt i 
förlängningen av klimatlagen (2017:720).

Kommunernas planering enligt reglerna i plan och bygglagen ger 
dem nyckelroller. I genomförandet ska de väga samman många olika 
samhällsmål och enskilda intressen. De mål och intressen som rör kul
turmiljön är en delmängd i det stora, samhälleliga sammanhanget.364 
Reglerna i kulturmiljölagen, miljöbalken och plan och bygglagen om 
att bevara och ta tillvara kulturmiljöer ska vägas mot de övergripande 
behoven att minska den globala uppvärmningen, samt en hel rad reg
ler, samhällsmål och intressen.365 Komplexiteten illustreras av de tidigare 
nämnda exemplen på planeringen av skydd mot höga flöden, skyfall och 
stigande havsvattenstånd i Uddevalla och Göteborg.366 Eller av mark 

360 Se kap. 2.7 och där refererade källor.
361 Se kap. 2.5.
362 regeringen.se. Mål för energipolitiken.
363 Prop. 2017/18:163.
364 Se klimatanpassning.se. Hur samhället påverkas och Prop. 2017/18:163, s. 37–43.
365 dn.se. Sverige klarar inte elförsörjningen utan rejält utbyggd vindkraft (20220108), svt.se. 

Nyheter Utklippan riskerar bli strömlöst – solcellsförslag fick nej (20211115).
366 Se kap. 2.5.
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och miljödomstolens prövning av planerna på en vindkraftsetablering i 
Mörbylånga kommun.367

Lösningsorienterad samverkan inför tillståndsprocesser ett sätt att 
hantera komplexiteten och väga samman målsättningar

Lösningsorienterad samverkan i arbetet med att ta fram underlag för 
prövningar av tillstånd, som föreslogs av planerarna i Uddevalla,368 kan 
vara ett sätt att hantera komplexiteten och väga samman olika intressen 
i tillämpningen av olika regler. Den centrala frågan i en lösningsorien
terad process är inte om, utan under vilka förutsättningar till exempel 
en vindkraftsetablering är förenlig med en given kulturmiljö. En sådan 
process handlar om att pröva olika alternativa lösningar och bedöma den 
sammantagna måluppfyllnaden i förhållande till olika samhällsmål.369

Kunskapsluckor om det marina kulturarvet ställer krav på 
bottenundersökningar som underlag i tillståndsprocesser för 
havsbaserad vindkraft

I planeringen av havsbaserad vindkraft är kunskapsluckorna om det 
marina kulturarvet, i form av vrak, stenåldersboplatser m.m. ytterligare 
en faktor att ta hänsyn till i arbetet med att ta fram underlag för till
ståndsprocesser. Den information om kulturlämningar under vatten som 
finns idag, i Kulturmiljöregistret, varierar betydligt i kvalitet, utförlig
het och tillförlitlighet. För stora områden saknas dessutom information 
helt.370

4.6 Forskning och utveckling inom kulturmiljöområdet

Anslaget för forskning och utveckling inom kulturmiljöområdet uppgår 
till ca 20,5 miljoner kronor per år.371 Främst delas medel ut till projekt 
inom kulturarv och kulturmiljö och till centrala museer, men projekt 
inom utlysningar samfinansierade med andra forskningsfinansiärer kan 
förekomma.372 Anslaget är av stor betydelse för utvecklingen av kultur
miljöarbetet. I 2022 och 2023 års utlysningar av forsknings och utveck
lingsmedel framhålls kulturarv och klimat som ett område där Riksanti
kvarieämbetet efterfrågade ansökningar.373 

367 Se kap. 2.7.
368 Se kap. 3.3.
369 RAÄ 2007a, raa.se. Erfarenheter från E6, samt trafikverket.se. Prisad väg öppnar ny vy 

över världsarvet.
370 Riksantikvarieämbetet 2021e, s. 40 f.
371 Anslaget 1:4 Forsknings och utvecklingsinsatser inom kulturmiljöområdet enligt  

regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Riksantikvarieämbetet.
372 Läs mer på raa.se. Bidrag, anslag och fonder.
373 raa.se. Utlysning av Forskning och utvecklingsmedel för 2022 https://www.raa.se/app/

uploads/2021/06/FoUutlysning2022.pdf. 

https://www.raa.se/app/uploads/2021/06/FoU-utlysning-2022.pdf
https://www.raa.se/app/uploads/2021/06/FoU-utlysning-2022.pdf
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Forskningsprogrammet Spara och bevara bygger kunskap om 
energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Spara och bevara är ett forsknings och utvecklingsprogram som Ener
gimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla 
och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till energieffekti
visering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs 
eller förvanskas. Energimyndigheten har under perioderna 2006–2010, 
2011–2014 och 2015–2018 avsatt 40 + 40 + 40 miljoner till forskningspro
grammet. Den fjärde etappen, som har en budget på 50 miljoner, startade 
vintern 2020. Pågående projekt spänner från forskning på hela bebyg
gelsemiljöer och metodutveckling, till exempel för livscykelbedömning 
för hållbar renovering, till energiåtgärder och analys av materialegenska
per.374

Sakkunniga inom byggnadsvård efterlyser långsiktigt program 
för att följa upp och motverka skador

Professor Tor Broström vid Uppsala universitet har framfört att klimat
förändringarnas påverkan på kulturhistoriskt värdefulla byggnader behö
ver följas upp systematiskt och återkommande.375 Det är även nödvändigt 
att redan nu arbeta proaktivt för att motverka negativ påverkan. Ett sätt 
kan vara ett nationellt långsiktigt forskningsprogram där resultaten rela
terar påverkan på bebyggelse till de klimatmodeller som används för att 
förutsäga klimatförändringarna och dess effekter. Det krävs emellertid 
även ny forskning för att tillämpa modeller om klimatförändringar för 
förståelsen av påverkan på bebyggelse. EU:s forskningsprogram är visser
ligen bra på att sätta fokus på kulturvärden och klimatförändringar, men 
aktörer inom den svenska kulturvården upplever att ansökningsförfaran
den är krångliga. Professor Tor Broström föreslår att det kunde avsättas 
medel i de nationella forskningsanslagen, till exempel 1:4 anslaget, för att 
förbereda ansökningar till EU:s forskningsprogram.376

Kunskapsluckorna om det maritima kulturarvet behöver fyllas för 
att stödja planeringen av havsbaserad vindkraft

Antalet forn och kulturlämningar från olika tidsperioder på Östersjöns 
botten antas vara mycket stort. Om den mindre andel lämningar som 
är känd och registrerad i Kulturmiljöregistret finns som regel mycket 
knapphändiga kunskaper, inte minst när det gäller dess exakta positioner 
på havsbottnen.377 För att underlagen om kulturmiljön i planeringen av 
till exempel vindkraftsparker till havs ska kunna ge en tydligare bild av 
de maritima lämningarna behöver kunskapsluckorna fyllas. 

374 Spara och Bevara 2006.
375 Minnesanteckningar 20220302 Professor Tor Broström.
376 Minnesanteckningar 20220302 Professor Tor Broström.
377 Länsstyrelsen i Blekinge län 2016, s. 59–61.
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Kunskaperna om klimatförändringarnas påverkan på bevarandeför
hållandena är även de knapphändiga.378 Till exempel om ökade neder
bördsmängder påverkar salthalten och ökar övergödningen av haven, och 
om detta i sin tur påverkar lämningarna på havsbottnen. Träborrande 
organismer som skeppsmask har tidigare inte funnits i Östersjön på 
grund av den låga salthalten, men de har på senare tid påträffats i områ
det. Det är oklart vad det beror på och om det har någon koppling till kli
matförändringarna, men om skeppsmasken blir invasiv innebär detta en 
försämring av bevarandeförhållandena. Havs och vattenmyndig heten 
övervakar förekomster och spridning genom SLU Artdatabanken.379

Sammanställningar och vägvisare om forsknings- och 
åtgärdsbehov inom kulturarv i ett förändrat klimat 

Forskningssammanställningar och vägvisare/roadmap för forsknings
behoven inom området kulturarv i ett förändrat klimat ger uppslag 
för innovation och samarbeten. Joint Programming Initiatives ”Cultu
ral Heritage and Global Change” (JPI CH), och ”Connecting Climate 
Knowledge for Europe” (JPI Climate) har gemensamt tagit initiativ till 
ett ”White paper Cultural Heritage and Climate Change: New chal
lenges and perspectives for research” 2022 som formulerar de  europeiska 
forskningsbehoven för kulturarv i ett förändrat klimat.380 Nyckelbud
skapen är att stimulera tvärregionell forskning och kunskapsutbyte, 
tvär vetenskapliga metoder, att öka förståelsen hos politiken för kultur, 
kulturarv inklusive traditionell kunskap samt att undersöka särskilt de 
sociala och miljömässiga effekterna som förlust av kulturvärde och kul
turella tillgångar innebär. I Nationella expertrådets första rapport om 
klimatanpassning (2022) lyfts klimatförändringarnas effekter på kultur
arv, behov av planeringsunderlag och riktlinjer för kulturarv. Som prio
riterad kunskapsåtgärd nämns det biologiska kulturarvet, som hotas av 
igenväxning. Rapporten pekar på att Sverige kommer att drabbas hårdast 
av klimatförändringarna och betonar därför specifikt det samiska kul
turlandskapet. Även kulturarv i kustzonerna och faran för erosion, ras 
och skred lyfts fram.381 

378 Länsstyrelsen i Kalmar län 2019, s. 44–45.
379 Artfakta: Om Skeppsmask i Artdatabanken.
380 JPI Cultural Heritage & JPI Climate 2022.
381 Nationella expertrådet för klimatanpassning 2022.

https://artfakta.se/artbestamning/taxon/218345
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5. Insatserna för att nå målen för  
kulturmiljön behöver intensifieras 

Genomgången i kapitlen 2–4 visar att klimatförändringarna pågår och att 
de redan idag ger upphov till effekter som påverkar kulturmiljön. I takt 
med den globala ökningen av medeltemperaturen kommer påverkan att 
bli allt mer påtaglig och röra allt fler fornlämningar, byggnader, bebyg
gelsemiljöer och landskap. Förutsättningarna för kulturmiljöarbetet för
ändras när påverkan leder till allt större utmaningar för dem som arbetar 
med att bevara använda och utveckla kulturmiljön. Kulturmiljö arbetets 
olika verktyg i form av lagar, förordningar och budgetanslag ansträngs 
till det yttersta när tillämpningen av dem innebär allt svårare priorite
ringar och allt komplexare avvägningar mot angelägna åtgärder inom 
andra samhällsområden. Sammantaget innebär detta att vägen fram mot 
målen för det statliga kulturmiljöarbetet,382 generationsmålets strecksats 
och miljömålens preciseringar om kulturmiljön383 blir allt längre, kroki
gare och med allt brantare uppförsbackar.

5.1 Målen för kulturmiljön blir svårare att nå

Möjligheterna att nå den kulturpolitiska målsättningen om en mångfald 
av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas, samt Generations
målets strecksats om en mångfald natur och kulturmiljöer, kommer 
bland annat att påverkas av direkta förluster av kulturmiljöer på grund 
av höga vattenflöden, ras, skred, stormar, bränder och, på längre sikt, 
stigande havsnivåer.

Förvaltningen av kulturmiljön blir alltmer ekonomiskt och 
kompetensmässigt krävande

När förvaltningen av kulturmiljön till följd av klimatförändringarna 
blir så ekonomiskt och kompetensmässigt krävande att byggnader och 
bebyggelsemiljöer förfaller och förstörs på grund av eftersatt eller felak
tigt underhåll, riskerar mångfalden av kulturmiljöer att gå förlorad. Även 
människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjligheten att förstå 
och ta ansvar för kulturmiljön kan svikta. Inte minst det ideella kul
turmiljöarbetet i till exempel hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer 
ställs inför allt svårare problem att hantera. Viktiga delar av kulturarvets 
och kulturmiljöarbetets potential tappas bort om de breda, samhälleliga, 
ofta ideella insatserna för att bevara de gemensamma källorna till kun
skap, bildning och upplevelser går förlorade. Däribland potentialen att 
bidra till ett inkluderande samhälle.

382 regeringen.se. Mål för kultur.
383 sverigesmiljömål.se. Sveriges miljömål. 
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En helhetssyn på förvaltningen av landskapet behöver bli än mer 
integrerad i samhällsplaneringen och i de areella näringarna

Helhetssynen på förvaltningen av landskapet, där kulturmiljön ses som 
en resurs i samhällsutvecklingen, behöver bli än mer integrerad i risk
hantering och krisberedskap, i planeringen av åtgärder för klimatanpass
ning och i omställningen till hållbara energikällor. Det gäller även när 
skogs och jordbruket ställer om produktionen för att möta följderna av 
ett förändrat klimat. Förutsättningarna att i någon mån bevara de natur 
och kulturvärden som är knutna till sjöar, vattendrag, våtmarker, hav, 
kust, skärgårds, skogs odlings och fjällandskap och bebyggelsen är 
helt beroende av att samhällsplanerare, skogs och jordbruksföretag, och 
ytterst alla medborgare, ser värdet av att hitta synergier. Att de är moti
verade att hitta lösningar som förenar målsättningar för kultur, miljö, 
klimat, energi, skogs och jordbruk, mark och vattenanvändning och 
planeringen av bebyggelse. 

En osäker framtid berövad på källor om det förflutna

Vi kan redan se de olika typer av påverkan på kulturmiljön och dess 
förvaltning som lyfts fram i kapitlen 2–4. På längre sikt kan förlusterna 
av kulturmiljöer till följd av klimatförändringarnas samverkande effek
ter komma att tillta i en sådan omfattning att kommande generationer 
berövas tillgången till en mångfald av kulturmiljöer. Själva syftet med 
kulturmiljölagen blir då svårt, eller omöjligt, att uppfylla.384 Kommande 
generationer går då inte bara en osäkrare framtid till mötes. De berövas 
även viktiga källor till att uppleva, förstå och omtolka det förflutna och 
till förståelsen av sin samtid.

5.2 Det fortsatta arbetet kräver kraftfulla och gemensamma 
tag i det tvärsektoriella kulturmiljöarbetet

I regeringens proposition om Sveriges genomförande av Agenda 2030 
betonas vikten av samstämmighet, att tillvarata synergieffekter och tyd
liggöra målkonflikter. Att stärka samstämmigheten kräver samspel, dels 
mellan olika utgiftsområden, dels mellan åtgärder och initiativ på lokal, 
regional, nationell och internationell nivå.385 Regeringens ställningsta
gande är i allra högsta grad giltigt även för genomförandet av kultur
miljöarbetet som är beroende av många olika aktörer och integrerat i ett 
flertal olika samhällområden.

Iakttagelserna och slutsatserna i föreliggande rapport om klimatför
ändringarna, klimatarbetet och deras påverkan på kulturmiljöarbetet 
aktualiserar flera av slutsatserna från Riksantikvarieämbetets tidigare 
uppdrag att stödja tio myndigheters arbete med vägledande strategier för 

384 1 kap. 1 § kulturmiljölagen. ”Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra 
nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.”

385 Skr. 2021/22:247, s. 11.
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kulturmiljöfrågor.386 En av slutsatserna är att de ekonomiska styrmedel 
som de olika myndigheterna förfogar över behöver samordnas för att 
de ska kunna användas mer effektivt.387 En annan är att huvudsakliga 
samverkansforum som behövs för att bedriva ett effektivt kulturmiljö
arbete inom staten finns, men att de kulturmiljöfrågor som berörs inom 
olika verksamhetsområden behöver tydliggöras.388 Exempel på sådana 
etablerade samverkansforum är Rådet för hållbara städer och Myndig
hetsnätverket för klimatanpassning.389 Genomförandet av gemensamma 
uppdrag som gestaltad livsmiljö och gemensamma åtgärder i Miljömåls
rådet, för att bland annat stärka grön infrastruktur och biologisk mång
fald, kan också lyftas som exempel i sammanhanget.390

Även arbetet med de utmaningar som uppstår i samband med ett 
förändrat klimat och dess påverkan på kulturmiljöer behöver tydligare 
integreras i etablerade samverkansforum. Detta kräver dessutom ett 
utökat samarbete mellan berörda centrala myndigheter. Till exempel 
kan Riksantikvarieämbetet, MSB och länsstyrelserna samverka för att 
stärka kulturmiljön i kommunal krisberedskap och krishantering. Det 
kan handla om att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommuner, 
mark och fastighetsägare och förvaltare vad gäller åtgärder för skydd 
mot klimatrelaterade händelser samt klargöra vad centrala myndighe
ter och länsstyrelser kan göra för att stödja samordningen mellan olika 
kommunala aktörer. Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, Skogssty
relsen, Naturvårdsverket och Sametinget kan samverka för att utveckla 
åtgärder, inom de areella näringarna, som ger incitament att bevara och 
utveckla kulturmiljöer och biologiskt kulturarv och samtidigt parera 
påverkan av klimatförändringarnas effekter.

5.3 Ett stärkt klimatperspektiv i pågående och 
planerade insatser

I detta avslutande avsnitt sammanfattas några identifierade insatser av 
betydelse för att möta de utmaningar klimatförändringarnas effekter kan 
komma att innebära för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet avser 
att under kommande år, med utgångspunkt i denna rapport, i myndig
hetens instruktion och handlingsplan för klimatanpassning m.m., 
utveckla insatserna för att stärka klimatperspektivet i kulturmiljöarbetet, 
i genomförande av åtgärder inom miljöpolitiken, samhällsplanering och 
byggande, jordbruks, skogs, energipolitiken och andra relevanta områ
den. Insatserna förväntas därigenom öka förutsättningarna att nå målen 
för det statliga kulturmiljöarbetet och miljömålen med preciseringar om 
kulturmiljön.

386 RAÄ 2020d. Se även raa.se. 10 myndigheters vägledande strategier för sitt kulturmiljöar
bete.

387 RAÄ 2020d, s. 53.
388 RAÄ 2020d, s. 53.
389 Klimatanpassning.se.
390 Se kap. 3.6.
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Utveckla stödet till det ideella kulturarvsarbetet

Riksantikvarieämbetet avser att utveckla stödet till arbetslivsmuseer, hem
bygdsföreningar och andra ideella krafter i deras arbete med att planera 
och genomföra klimatanpassning av mark, byggnader, och föremålssam
lingar, samt för energiomställning, beredskaps och krishantering.

De förväntande effekterna är att de ideella krafterna har kunskaper om 
hur de kan klimatanpassa mark, byggnader och föremålssamlingar, så att 
de kan motstå påverkan av klimatförändringarnas effekter och därmed 
möjliggöra att verksamheten kan utvecklas.

Stärk förvaltningen av skyddade kulturmiljöer

Riksantikvarieämbetet avser att utveckla kunskapsunderlag, hand
böcker, vägledningar och dialogen med de som förvaltar de kulturmiljöer 
som skyddas av kulturmiljölagen och 7 kap. miljöbalken, i syfte att stärka 
klimatanpassningen och planeringen för beredskaps och krishantering. 

De förväntande effekterna är att vägledningar och handböcker m.m. 
tydliggör att förvaltningen av kulturmiljöerna ska vara klimatanpassad. 
Genom detta motstår miljöerna påverkan av klimatförändringarnas 
effekter och förutsättningarna att bevara dem för framtiden ökar.

Motivera och stärk kommunerna i kulturmiljöarbetet

Riksantikvarieämbetet avser att utveckla stödet till kommunernas 
tvärsektoriella kulturmiljöarbete i samverkan med länsstyrelserna och 
berörda centrala myndigheter i myndighetsnätverken för klimatanpass
ning, Hållbara städer samt i Miljömålrådet m.m. 

De förväntade effekterna är att kommunerna har kunskaper om hur 
kulturmiljöer kan tas tillvara i planeringen av mark, vattenanvändning 
och bebyggelse, samt åtgärder för klimatanpassning och beredskaps och 
krishantering. Kulturmiljöerna kan då bli resurser i arbetet och tas till
vara, användas och utvecklas.

Stärk de areella näringarnas incitament att bidra till målen 
för kulturmiljön

Riksantikvarieämbetet avser att i samverkan med berörda centrala myn
digheter, i Miljömålsrådet och andra relevanta samverkansorgan, verka 
för att åtgärder utvecklas, som ger jord och skogsbruket incitament och 
kunskaper att bevara och utveckla kulturmiljöer och biologiskt kulturarv 
när de anpassar produktion och markanvändning till klimatförändring
arnas effekter.

De förväntande effekterna är att jord och skogsbruksföretag och 
ägare till jordbruks och skogsfastigheter har incitament och kunskaper 
att anpassa produktion och markanvändning så att kulturmiljöer och 
biologiskt kulturarv bevaras och utvecklas.
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Stärk länsstyrelsernas kulturmiljöarbete

Riksantikvarieämbetet avser att samverka med centrala myndigheter i 
t.ex. myndighetsnätverket för klimatanpassning, Miljömålsrådet m.m. 
för att stödja länsstyrelsernas tvärsektoriella kulturmiljöarbete.

De förväntande effekterna är att länsstyrelsernas förutsättningar stärks 
i arbetet med att förena mål för kulturmiljön med andra samhällsmål i 
besluten de fattar, samt att kulturmiljön integreras i länens och kom
munernas planer för beredskap och krishantering. Fler kulturmiljöer 
kan då bevaras, användas och utvecklas genom länsstyrelsernas beslut 
och kulturmiljön har bättre förutsättningar att undgå skada vid stormar, 
bränder, översvämningar och andra klimatrelaterade händelser.

Stärk forskning och utbildning

Riksantikvarieämbetet avser att på olika sätt verka för att höja  intresset 
för forskning om kulturmiljöförvaltning och klimatförändringar. Det är 
även angeläget att verka för att utbildningar i byggnads och kulturland
skapsvård stärks, t.ex. att specialist och påbyggnadskurser om traditio
nella material och metoder inrättas vid landets utbildningar i bygg och 
anläggningsteknik.

De förväntande effekterna är att aktuella forskningsresultat stödjer 
förvaltningen, att fler byggnads, landskapsvårdare och hantverkare med 
kompetens i traditionella material och metoder blir tillgängliga i för
valtningen av kulturmiljön. Byggnader och värdefulla kulturpräglade 
landskap kan då förvaltas och underhållas fackmässigt och därmed mot
stå påverkan av klimatförändringarnas effekter. Förutsättningarna att 
bevara dem för framtiden ökar.
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Svenskt Näringsliv 23 november 2020. Halvera 
tiden för att få ett miljötillstånd.

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) 2017. 
 Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) 2020. 
 Verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Sveriges museer 2021. Museer under press. Läget i 
landet enligt 91 museichefer. https://sverigesmu
seer.se/wpcontent/uploads/2021/02/Museerun
derpress_layoutad_slutversion.pdf 

SVT Nyheter 22 mars 2022. Elförsörjning och 
rekrytering kan sinka Sveriges mål om grönt stål.

SWECO 2017. Systemlösningar för utveckling av 
klimatanpassning av det kustnära samhället. Te 
Beest, Mariska, Judith Sitters, Cécile B. Ménard 
& Johan Olofsson 2016. Reindeer grazing increa
ses summer albedo by reducing shrub abundance 
in Arctic tundra 

United Nations Declaration on the Rights of  
Indigenous Peoples (UNDRIP), 2007.

Västarvet kulturmiljö/Lödöse museum 2016.  
Jordfylld stensättning vid rasbrant.  Arkeologisk 
delundersökning RAÄ Skallsjö 1:1, Oryd 1:2 
Skallsjö socken, Lerums kommun. Rapport  
2016 :29. 

Västarvet & Svenska kyrkan 2011. Klimatprojekt 
för kyrkorna i Marks och Bollebygds kontrakt 
2009  2011. https://www.svenskakyrkan.se/Sve/
Bin%C3%A4rfiler/Filer/Klimatprojekt%201(3).
pdf?id=1219391)

Västsvensk arbetsgrupp för Kulturarv och Klimat
förändringar (VAKK) 2020. Kulturvärden och 
översvämningshantering i särskilt utsatta väst
svenska tätorter  nuläge hösten 2020.

Muntliga och opublicerade källor 
(dnr RAÄ-2022-930)

Brev 2005 från Ronny Holm, fastighets och 
kyrkogårdschef på kyrkogårdsförvaltningen 
Ljungby, till Heidi Vassi, länsantikvarie i  
Kronobergs Län.

Epostväxling 20210504 – 20210614 med Lena 
Svärd, samordnare för miljömålet Ett rikt växt 
och djurliv, Naturvårdsverket. Inkl. bilaga, tabell 
över de naturtyper enligt art och habitatdirekti
vet som är hävdberoende.

Epost 20220131 från Lisa Ragnarsson, Läns
styrelsen i Västra Götaland.

Epost 20220310 från Johan Apelman, Läns
styrelsen i Västra Götaland.

Epost 20220620 från Erik Engström, chef för 
enheten för klimatinformation och statistik på 
SMHI, inklusive kommunikation med Erik 
Kjellström, professor för klimatologi på SMHI

Epost 20220929 från Samuel Palmblad, Kultur
parken Småland.

Epost 20221012 från Ronny Holm, Sveriges 
k yrkogårds och krematorieförbund.

Innlandet fylkeskomunne, Espen Finstad 2018. 
Presentation på Nordic Climate Change 
 Conference i Norrköping. Nordiskt kulturarv i 
ett förändrat klimat

Jordbruksverket opublicerad. Ett rikt odlingsland
skap. Underlag till fördjupad utvärdering 2023. 
Remissversion.

Länsstyrelsen i Kronoberg 20050531. Beslut om 
bidrag till omläggning av plåttak på Johannes 
ladugård inom fastigheten Moanäs 1:5, Odensjö 
socken, Ljungby kommun.

Länsstyrelsen i Kronoberg 20050614. Beslut om 
bidrag till renovering av stormskadat kyrkstall i 
Vislanda inom fastigheten Lindås 2:29, Vislanda 
socken, Alvesta kommun.

Länsstyrelsen i Kronoberg 20060707. Beslut om 
byggnadsvårdsbidrag och kulturstöd budgetåret 
2006 för återuppbyggnad av ladugårdar som för
störts av stormen Gudrun i fastigheten Torsås 1:3, 
Östra Torsås socken, Växjö kommun.

Minnesanteckningar 20221201 Länsstyrelsen i 
Kronoberg. Möte med Heidi Vassi, länsantik
varie och Anna Josephsson, klimatsamordnare.

Minnesanteckningar 20220112 Länsstyrelsen i 
Norrbotten. Möte med Kerstin Lundin Seger
lund, länsantikvarie och Michael Bredefeldt, 
klimatanpassningssamordnare.

Minnesanteckningar 20220114 Länsstyrelsen i 
Västra Götaland. Möte med Anna Georgieva 
Lagell, klimatsamordnare, Johan Apelman kul
turmiljöenheten, Håkan Alexandersson klimat
samordnare.

Minnesanteckningar 20220122 Länsstyrelsen 
i Gävleborg. Möte med HansErik Hansson, 
enhetschef kulturmiljö, Maria Jörle, klimatan
passningssamordnare och Maria Hysing, klimat
anpassningssamordnare.

Minnesanteckningar 20220208 Göteborgs stad. 
Möte med Dennis Axelsson,  Kulturmiljöenheten 
och Göteborgs stadsmuseum, Lisa Ekström, 
klimatstrateg, Stadsbyggnadskontoret. 
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Minnesanteckningar 20220210 Uddevalla 
k ommun. Möte med Stefan Björling, enhets
chef Plan o Exploatering, Birgitta Andersson, 
projektledare, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
och Christine Andersson, projektledare.

Minnesanteckningar 20220214 Skogsbrän
derna i Ljusdals kommun 2018. Intervju med Per 
Thorén, arkeolog på Länsstyrelsen i Gävleborg.

Minnesanteckningar 20220215 Skyfallet i Gävle 
2021. Intervju med Hans Öjmyr, museichef vid 
Länsmuseet Gävleborg.

Minnesanteckningar 220216  Arbetslivsmuseernas 
verksamhet i ett förändrat klimat. Möte med 
Lovisa Almborg, verksamhetsledare ArbetSam, 
Hans Hellman, ledamot i ArbetSam styrelse och 
antikvarie kulturmiljö, Västra Götalandsregionen, 
Per Englund, ordförande i Museibanornas riks
organisation och verksam vid Östra Sörmlands 
järnväg.

Minnesanteckningar 20220217  Klimateffekternas 
påverkan i Kronoberg. Intervju med Samuel 
Palmblad, byggnadsantikvarie på Kulturparken 
Småland och lärare på Linnéuniversitetet.

Minnesanteckningar 20220221 Stormen  Gudrun 
2005. Intervju med Magnus Reuterdahl och 
Lennart Swanström som jobbade som arkeologer 
på länsstyrelsen i Kronoberg 2005.

Minnesanteckningar 20220221 Stormen  Gudrun 
2005, krisberedskap och –hantering. Intervju 
med Max Hector, chef försvars och beredskaps
enheten på Länsstyrelsen Kronoberg.

Minnesanteckningar 20220222 Förvaltning av 
kyrkliga kulturmiljöer i ett förändrat klimat. 
Möte med Ulla Karlström, byggnadsantikvarie 
Bohusläns museum, Robin Gullbrandsson bygg
nadsantikvarie Västergötlands museum, Carina 
Carlsson byggnadsantikvarie Västra Götalands
regionen & Västsvensk arbetsgrupp för klimat 
och kulturarv (VAKK), Ulf Larsson och Karin 
Lundberg byggnadsantikvarier Västra Göta
landsregionen.

Minnesanteckningar 20220222 Kronobergs Läns 
Hembygdsförbund. Intervju med Kjell Gustavs
son, ordförande Kronobergs Läns Hembygdsför
bund.

Minnesanteckningar 20220224 Skogsbränderna 
i Kårböle 2018. Möte med Jan Bonander, pastor 
Ljusnans pastorat.

Minnesanteckningar 20220225 Förvaltningen av 
kyrkstäderna. Möte med Sara Vintén, länssty
relsen i Norrbotten, Erica Duvensjö, världsarvs
samordnare, Luleå kommun.

Minnesanteckningar 20220228 Effekterna av 
skyfallet i Gävle 2021. Intervju med kommun
antikvarien Lena Boox i Gävle kommun.

Minnesanteckningar 20220228 Översvämning
arna i Kronoberg 2020. Intervju med Mattias 
Sjögren, planeringschef på Ljungby kommun.

Minnesanteckningar 20220301 Norrbottens läns
museum. Möte med Nils Harnesk, museichef 
och Marcus Bengtsson, byggnadsantikvarie. 

Minnesanteckningar 20220302 Uppsala 
 universitet. Möte med Professor Tor Broström. 
Kulturvårdsforskning inom Climate for Culture 
och Spara och Bevara.

Minnesanteckningar 20220307 Länsstyrelsen i 
Kronoberg. Möte med Heidi Vassi, länsantik
varie och Anna Josephsson, klimatsamordnare.

Minnesanteckningar 20220309 Länsstyrelsen 
i Västra Götaland. Möte med Johan Apelman 
k ulturmiljöenheten och Håkan Alexandersson 
klimatsamordnare.

Minnesanteckningar 20220314 Göteborgs stift. 
Möte med Jan Spånslätt, stiftsingenjör, Christina 
Bernérus, klimat och hållbarhetssamordnare, 
Linda Denlert, konservator.

Minnesanteckningar 20220315 L änsstyrelsen 
i Gävleborg. Möte med HansErik  Hansson, 
funktionsansvarig kulturmiljö, Per Thorén, 
a ntikvarie, Maria Jörle och Maria Hysing, 
 klimatanpassningssamordnare, enheten för håll
bar utveckling.

Minnesanteckningar 20220322 Länsstyrelsen i 
Halland. Möte med Emma Östlund, länsantik
varie och Frida Sundh, klimatanpassningssam
ordnare.

Minnesanteckningar 20220322 Kiruna kommun. 
Intervju med Nina Eliasson, planchef, stads
byggnadsstrateg, Kiruna kommun.

Minnesanteckningar 20220323 Sametinget. Möte 
med Mirja Lindberg, miljö och samhälle, Tomas 
Kuhmunen GIS samordnare, Sametinget.

Minnesanteckningar 20220324 Förvaltningen 
av Hälsingegårdarna. Intervju med Lena Land
ström, världsarvssamordnare, Länsstyrelsen i 
Gävleborg.

Minnesanteckningar 20220324 Förvaltningen 
av världsarvet Laponia. Möte med Anna Rimpi 
handläggare kulturmiljövård och Åsa Nordin 
Jonsson, verksamhetsledare Laponiatjuottjudus.

Minnesanteckningar 20220325 Skyfallet i Gävle 
2021 och fiskegårdarna. Intervju med en av 
ägarna av fiskegårdarna på Brynäs i Gävle.
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Minnesanteckningar 20220325 Länsstyrelsen i 
Norrbotten. Möte med Kerstin LundinSeger
lund, länsantikvarie och Michael Bredefeldt, 
klimatanpassningssamordnare.

Minnesanteckningar 20220330 Ljungby kommun 
räddningstjänst. Intervju med Carl Håkansson 
Cedergren, räddningschef, Ljungby kommun.

Minnesanteckningar 20220412 Luleå tekniska 
universitet och Silvermuseet. Intervju med Dag 
Avango, professor i historia och Jennie Sjöholm, 
lektor i arkitektur, Luleå tekniska universitet. 
Ingela Bergman, docent i arkeologi och Malin 
Brännström, chef Silvermuseet.

Naturvårdsverket dnr NV0789721. Komplette
rande samråd i enlighet med protokollet om stra
tegiska miljöbedömningar till konventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöver
skridande sammanhang (Esbokonventionen) 
för planen och miljöbedömningen för Energiön 
Bornholm. Opublicerade samsrådshandlingar.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 2019 Tillsyn av 
byggnadsminne enligt 11 och 12§§ förordning 
(2013:558) om statliga byggnadsminnen, Diarienr 
RAÄ20192432. Axel Hambergs forskarhyddor i 
Sareks nationalpark.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 20201019. PM: 
Vägledning för tema kulturmiljöer i planering 
för Hållbar vindkraftsutbyggnad. Dokument nr 
i diariet 204626 (20201022) eller https://www.
energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/
strategiforhallbarvindkraftsutbyggnad/vagled
ningvindkraftsutbyggnadraa20201019.pdf 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) 20220601. Sam
manställning av Riksantikvarieämbetet arbete 
med cirkulär ekonomi och livscykelanalyser 
(LCA). Opublicerad skrivelse dnr RAÄ2022742.

Webbsidor

Artfakta: Om Skeppsmask i Artdatabanken.
bebyggelseregistret.raa.se. Bebyggelseregist

ret. https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/
search.raa 

boverket.se. Bestämmelser om skydd av kultur
värden och rivningsförbud. https://www.bover
ket.se/sv/PBLkunskapsbanken/teman/kultur
varden/kulturvardeniplanochbygglagen/
detaljplanochkulturvarden/skyddsbestammel
serochrivningsforbud/

boverket.se. Kulturvärden i plan och bygglagen. 
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsban
ken/teman/kulturvarden/kulturvardeniplan
ochbygglagen/ 

boverket.se. Miljömålsenkäten. https://www.
boverket.se/sv/samhallsplanering/saplane
rassverige/nationellplanering/nationel
lamalforplanering/miljomalsarbete/godbe
byggdmiljo/miljomalsenkaten/ 

climateforculture.eu Climate for culture. https://
www.climateforculture.eu/ 

Det samiska kulturlandskapet | Program för att 
bevara, bruka och utveckla det samiska kultur
landskapet 2021–2025 (samiskalandskap.se)

dn.se. Markkonflikter riskerar sätta stopp för 
vindkraften i norr (20220418). https://www.
dn.se/ekonomi/markkonflikterriskerarsat
tastoppforvindkrafteninorr/ 

dn.se. Sverige klarar inte elförsörjningen utan rejält 
utbyggd vindkraft (20220108). https://www.
dn.se/ledare/sverigeklararinteelforsorjning
enutanrejaltutbyggdvindkraft/

dn.se. Talga ett steg närmare en grafitgruva i Vit
tangi (20220421). https://www.dn.se/sverige/
talgaettstegnarmareengrafitgruvaivittangi/ 

ec.europa.eu Meddelande från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet europeiska ekono
miska och sociala kommittén samt regionkom
mittén EU:s strategi för biologisk mångfald för 
2030 Ge naturen större plats i våra liv. https://
ec.europa.eu/transparency/documentsregister/
detail?ref=COM(2020)380&lang=sv 

energimyndigheten.se. Energieffektiviseringsdirek
tivet. https://www.energimyndigheten.se/energi
effektivisering/lagarochkrav/energieffektivise
ringsdirektivet/ 

etjanst.sjv TUVA. https://etjanst.sjv.se/tuvaut/ 
Fornsök. https://app.raa.se/open/fornsok/
gisapp.msb.se. Översvämningsportalen. Hot och 

riskkartor. https://gisapp.msb.se/Apps/oversvam
ningsportal/avanceradekartor/hotochriskkar
tor.html 

globalamalen.se. Mål 4 God utbildning för alla, 
https://www.globalamalen.se/omglobalama
len/mal4godutbildningalla/,mål 11 Hållbara 
städer och samhällen, https://www.globalama
len.se/omglobalamalen/mal11hallbarasta
derochsamhallen/ och mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald, https://www.globalamalen.
se/omglobalamalen/mal15ekosystemochbio
logiskmangfald/

gov.uk What is coastal squeeze? https://www.gov.
uk/government/news/whatiscoastalsqueeze 

klimatanpassning.se. Byggnadsminne skyddat mot 
ras och skred, Höglunda, Värmland, fördjupning. 
https://www.klimatanpassning.se/exempel/bygg

 

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/vagledning-vindkraftsutbyggnad-raa-20201019.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/vagledning-vindkraftsutbyggnad-raa-20201019.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/vagledning-vindkraftsutbyggnad-raa-20201019.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/vagledning-vindkraftsutbyggnad-raa-20201019.pdf
https://artfakta.se/artbestamning/taxon/218345
https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
https://bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/sok/search.raa
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/detaljplan-och-kulturvarden/skyddsbestammelser-och-rivningsforbud/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/detaljplan-och-kulturvarden/skyddsbestammelser-och-rivningsforbud/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/detaljplan-och-kulturvarden/skyddsbestammelser-och-rivningsforbud/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/detaljplan-och-kulturvarden/skyddsbestammelser-och-rivningsforbud/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/detaljplan-och-kulturvarden/skyddsbestammelser-och-rivningsforbud/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/nationell-planering/nationella-mal-for-planering/miljomalsarbete/god-bebyggd-miljo/miljomalsenkaten/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/nationell-planering/nationella-mal-for-planering/miljomalsarbete/god-bebyggd-miljo/miljomalsenkaten/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/nationell-planering/nationella-mal-for-planering/miljomalsarbete/god-bebyggd-miljo/miljomalsenkaten/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/nationell-planering/nationella-mal-for-planering/miljomalsarbete/god-bebyggd-miljo/miljomalsenkaten/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/sa-planeras-sverige/nationell-planering/nationella-mal-for-planering/miljomalsarbete/god-bebyggd-miljo/miljomalsenkaten/
https://www.climateforculture.eu/
https://www.climateforculture.eu/
https://samiskalandskap.se/
https://samiskalandskap.se/
https://samiskalandskap.se/
https://www.dn.se/ekonomi/markkonflikter-riskerar-satta-stopp-for-vindkraften-i-norr/
https://www.dn.se/ekonomi/markkonflikter-riskerar-satta-stopp-for-vindkraften-i-norr/
https://www.dn.se/ekonomi/markkonflikter-riskerar-satta-stopp-for-vindkraften-i-norr/
https://www.dn.se/ledare/sverige-klarar-inte-elforsorjningen-utan-rejalt-utbyggd-vindkraft/
https://www.dn.se/ledare/sverige-klarar-inte-elforsorjningen-utan-rejalt-utbyggd-vindkraft/
https://www.dn.se/ledare/sverige-klarar-inte-elforsorjningen-utan-rejalt-utbyggd-vindkraft/
https://www.dn.se/sverige/talga-ett-steg-narmare-en-grafitgruva-i-vittangi/
https://www.dn.se/sverige/talga-ett-steg-narmare-en-grafitgruva-i-vittangi/
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)380&lang=sv
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)380&lang=sv
https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)380&lang=sv
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lagar-och-krav/energieffektiviseringsdirektivet/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lagar-och-krav/energieffektiviseringsdirektivet/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lagar-och-krav/energieffektiviseringsdirektivet/
https://etjanst.sjv.se/tuvaut/
https://app.raa.se/open/fornsok/
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor.html
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor.html
https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/avancerade-kartor/hot-och-riskkartor.html
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-4-god-utbildning-alla/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-4-god-utbildning-alla/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-11-hallbara-stader-och-samhallen/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald/
https://www.gov.uk/government/news/what-is-coastal-squeeze
https://www.gov.uk/government/news/what-is-coastal-squeeze
https://www.klimatanpassning.se/exempel/byggnadsminne-skyddat-mot-ras-och-skred-hoglunda-varmland-fordjupning-1.76290


 102  103

nadsminneskyddatmotrasochskredhoglun
davarmlandfordjupning1.76290

klimatanpassning.se. Fornlämningar. https://www.
klimatanpassning.se/hursamhalletpaverkas/
kulturarv/fornlamningar1.149241

klimatanpassning.se. Hur samhället påverkas. https://
klimatanpassning.se/hursamhalletpaverkas 

kulturmiljonorrbotten.com. https://kulturmil
jonorrbotten.com/2018/10/12/skadadeforn
lamningarochbehovavfornminnesinvente
ringinorrbotten/

msb.se. Översvämningsförordningens tre steg. 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd
motolyckorochfarligaamnen/naturolyck
orochklimat/oversvamning/oversvamnings
forordningenstresteg/ msb.se. Risk och sår
barhetsanalyser. Risk och sårbarhetsanalyser 
(msb.se)

naturvardsverket.se. Kulturmiljö, landskap och 
bebyggelse inom strategisk miljöbedömning 
(naturvardsverket.se)

naturvardsverket.se. Kulturmiljö, landskap och 
bebyggelse inom specifik miljöbedömning 
(naturvardsverket.se)

raa.se. 10 myndigheters vägledande strategier för 
sitt kulturmiljöarbete. https://www.raa.se/aktu
ellt/aktuellafragor/regeringsuppdrag/upp
dragattstodjatiomyndighetersutarbetan
deavvagledandestrategierforkulturmil
jofragor/10myndighetersvagledandestrate
gierforsittkulturmiljoarbete/ 

raa.se. Ansvar, lagar och andra regelverk. https://
www.raa.se/lagarochstod/ansvarlagarochan
draregelverk/ 

raa.se. Att förvalta kulturreservat. https://www.
raa.se/kulturarv/landskap/kulturreservat/
attforvaltakulturreservat/ 

raa.se. Bidrag, anslag och fonder. https://www.raa.
se/lagarochstod/bidraganslagochfonder/ 

raa.se. Byggnadsminnen. https://www.raa.se/kul
turarv/byggnader/byggnadsminnen/ 

raa.se. Definition av kulturarv och kulturmiljö. 
Definition av kulturarv och kulturmiljö | Riks
antikvarieämbetet (raa.se)

raa.se. Det här är biologiskt kulturarv. https://
www.raa.se/kulturarv/landskap/biologisktkul
turarv/dethararbiologisktkulturarv/.

raa.se. Erfarenheter från E6. https://www.raa.se/
samhallsutveckling/samhallsplanering/miljokon
sekvensbeskrivningar/erfarenheterfrane6/ 

raa.se. Europeiska landskapskonventionen (ELC). 
https://www.raa.se/samhallsutveckling/interna

tionelltarbeteocheusamarbete/europaradet/
europeiskalandskapskonventionen/ 

raa.se. Frågor och svar om världsarv. www.raa.se/
evenemangochupplevelser/upplevkulturarvet/
varldsarvisverige/varldsarv/ 

raa.se. klimatanpassning. Klimatanpassning | 
Riksantikvarieämbetet (raa.se) 

raa.se. Kyrkor. https://www.raa.se/omriksantikva
rieambetet/fragorochsvar/kyrkor/ 

raa.se. Lagar och ansvar för kulturhistorisk bebyg
gelse. https://www.raa.se/hittainformation/
bebyggelseregistretbebr/stoddokumentbebr/
lagarochansvar/.raa.se. Riksintressebeskriv
ningar. https://www.raa.se/samhallsutveckling/
riksintresseforkulturmiljovarden/riksintresse
beskrivningar/ 

raa.se. riskhantering och katastrofberedskap.  
Riskhantering och katastrofberedskap | Riks
antikvarieämbetet (raa.se)

raa.se. Utlysning av Forskning och utvecklings
medel för 2022 https://www.raa.se/app/uplo
ads/2021/06/FoUutlysning2022.pdf 

raa.se. Vägledning 3 kap. KML. https://www.raa.
se/lagarochstod/kulturmiljolagenkml/bygg
nadsminnen3kap/vagledning3kapkml/ 

regeringen.se. Mål för energipolitiken. https://
www.regeringen.se/regeringenspolitik/energi/
malochvisionerforenergi/ 

regeringen.se. Mål för klimat och miljö. https://
www.regeringen.se/regeringenspolitik/mil
joochklimat/malformiljo/ 

regeringen.se. Mål för kultur. https://www.reger
ingen.se/regeringenspolitik/kultur/malforkultur/ 

regeringen.se. Nationell strategi för klimatanpass
ning. https://www.regeringen.se/regeringenspo
litik/nationellstrategiforklimatanpassning/ 

regeringen.se. Överenskommelse om Sveriges mål 
för energieffektivisering. https://www.reger
ingen.se/pressmeddelanden/2016/11/overenskom
melseomsverigesmalforenergieffektivisering/ 

skogsstyrelsen.se. Målbilder för god miljöhänsyn. 
https://www.skogsstyrelsen.se/meromskog/
malbilderforgodmiljohansyn/ 

SMHI 2021 – Skyfall i Gävle. 2021 – Skyfall i 
Gävle | SMHI

SMHI.se. Klimatförändringen är tydlig redan 
idag. Klimatförändringen är tydlig redan idag | 
SMHI.

SMHI.se. Nollgenomgånger. https://www.smhi.
se/klimat/klimatetdaochnu/klimatindex/noll
genomgangar1.22895

https://www.klimatanpassning.se/exempel/byggnadsminne-skyddat-mot-ras-och-skred-hoglunda-varmland-fordjupning-1.76290
https://www.klimatanpassning.se/exempel/byggnadsminne-skyddat-mot-ras-och-skred-hoglunda-varmland-fordjupning-1.76290
https://www.klimatanpassning.se/hur-samhallet-paverkas/kulturarv/fornlamningar-1.149241
https://www.klimatanpassning.se/hur-samhallet-paverkas/kulturarv/fornlamningar-1.149241
https://www.klimatanpassning.se/hur-samhallet-paverkas/kulturarv/fornlamningar-1.149241
https://klimatanpassning.se/hur-samhallet-paverkas
https://klimatanpassning.se/hur-samhallet-paverkas
https://kulturmiljonorrbotten.com/2018/10/12/skadade-fornlamningar-och-behov-av-fornminnesinventering-i-norrbotten/
https://kulturmiljonorrbotten.com/2018/10/12/skadade-fornlamningar-och-behov-av-fornminnesinventering-i-norrbotten/
https://kulturmiljonorrbotten.com/2018/10/12/skadade-fornlamningar-och-behov-av-fornminnesinventering-i-norrbotten/
https://kulturmiljonorrbotten.com/2018/10/12/skadade-fornlamningar-och-behov-av-fornminnesinventering-i-norrbotten/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningsforordningens-tre-steg/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningsforordningens-tre-steg/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningsforordningens-tre-steg/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/oversvamningsforordningens-tre-steg/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/risk--och-sarbarhetsanalyser/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/risk--och-sarbarhetsanalyser/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/strategisk-miljobedomning/kulturmiljo-landskap-och-bebyggelse
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/strategisk-miljobedomning/kulturmiljo-landskap-och-bebyggelse
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/strategisk-miljobedomning/kulturmiljo-landskap-och-bebyggelse
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/specifik-miljobedomning/kulturmiljo-landskap-och-bebyggelse
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/specifik-miljobedomning/kulturmiljo-landskap-och-bebyggelse
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljobalken/miljobedomningar/specifik-miljobedomning/kulturmiljo-landskap-och-bebyggelse
https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-fragor/regeringsuppdrag/uppdrag-att-stodja-tio-myndigheters-utarbetande-av-vagledande-strategier-for-kulturmiljofragor/10-myndigheters-vagledande-strategier-for-sitt-kulturmiljoarbete/
https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-fragor/regeringsuppdrag/uppdrag-att-stodja-tio-myndigheters-utarbetande-av-vagledande-strategier-for-kulturmiljofragor/10-myndigheters-vagledande-strategier-for-sitt-kulturmiljoarbete/
https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-fragor/regeringsuppdrag/uppdrag-att-stodja-tio-myndigheters-utarbetande-av-vagledande-strategier-for-kulturmiljofragor/10-myndigheters-vagledande-strategier-for-sitt-kulturmiljoarbete/
https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-fragor/regeringsuppdrag/uppdrag-att-stodja-tio-myndigheters-utarbetande-av-vagledande-strategier-for-kulturmiljofragor/10-myndigheters-vagledande-strategier-for-sitt-kulturmiljoarbete/
https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-fragor/regeringsuppdrag/uppdrag-att-stodja-tio-myndigheters-utarbetande-av-vagledande-strategier-for-kulturmiljofragor/10-myndigheters-vagledande-strategier-for-sitt-kulturmiljoarbete/
https://www.raa.se/aktuellt/aktuella-fragor/regeringsuppdrag/uppdrag-att-stodja-tio-myndigheters-utarbetande-av-vagledande-strategier-for-kulturmiljofragor/10-myndigheters-vagledande-strategier-for-sitt-kulturmiljoarbete/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/ansvar-lagar-och-andra-regelverk/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/ansvar-lagar-och-andra-regelverk/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/ansvar-lagar-och-andra-regelverk/
https://www.raa.se/kulturarv/landskap/kulturreservat/att-forvalta-kulturreservat/
https://www.raa.se/kulturarv/landskap/kulturreservat/att-forvalta-kulturreservat/
https://www.raa.se/kulturarv/landskap/kulturreservat/att-forvalta-kulturreservat/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/
https://www.raa.se/kulturarv/byggnader/byggnadsminnen/
https://www.raa.se/kulturarv/byggnader/byggnadsminnen/
https://www.raa.se/kulturarv/definition-av-kulturarv-och-kulturmiljo/
https://www.raa.se/kulturarv/definition-av-kulturarv-och-kulturmiljo/
https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/det-har-ar-biologiskt-kulturarv/
https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/det-har-ar-biologiskt-kulturarv/
https://www.raa.se/kulturarv/landskap/biologiskt-kulturarv/det-har-ar-biologiskt-kulturarv/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/samhallsplanering/miljokonsekvensbeskrivningar/erfarenheter-fran-e6/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/samhallsplanering/miljokonsekvensbeskrivningar/erfarenheter-fran-e6/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/samhallsplanering/miljokonsekvensbeskrivningar/erfarenheter-fran-e6/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/internationellt-arbete-och-eu-samarbete/europaradet/europeiska-landskapskonventionen/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/internationellt-arbete-och-eu-samarbete/europaradet/europeiska-landskapskonventionen/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/internationellt-arbete-och-eu-samarbete/europaradet/europeiska-landskapskonventionen/
http://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/varldsarv-i-sverige/varldsarv/
http://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/varldsarv-i-sverige/varldsarv/
http://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/upplev-kulturarvet/varldsarv-i-sverige/varldsarv/
https://www.raa.se/kulturarv/klimat-och-miljo/
https://www.raa.se/kulturarv/klimat-och-miljo/
https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-svar/kyrkor/
https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-svar/kyrkor/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/riksintresse-for-kulturmiljovarden/riksintressebeskrivningar/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/riksintresse-for-kulturmiljovarden/riksintressebeskrivningar/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/riksintresse-for-kulturmiljovarden/riksintressebeskrivningar/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/riskhantering-och-katastrofberedskap/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/riskhantering-och-katastrofberedskap/
https://www.raa.se/app/uploads/2021/06/FoU-utlysning-2022.pdf
https://www.raa.se/app/uploads/2021/06/FoU-utlysning-2022.pdf
https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/byggnadsminnen-3-kap/vagledning-3-kap-kml/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/byggnadsminnen-3-kap/vagledning-3-kap-kml/
https://www.raa.se/lagar-och-stod/kulturmiljolagen-kml/byggnadsminnen-3-kap/vagledning-3-kap-kml/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/mal-och-visioner-for-energi/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/mal-och-visioner-for-energi/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/mal-och-visioner-for-energi/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/mal-for-miljo/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/mal-for-miljo/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/mal-for-miljo/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-kultur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-strategi-for-klimatanpassning/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-strategi-for-klimatanpassning/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/overenskommelse-om-sveriges-mal-for-energieffektivisering/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/overenskommelse-om-sveriges-mal-for-energieffektivisering/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/11/overenskommelse-om-sveriges-mal-for-energieffektivisering/
https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
https://www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/
file:///G:\RA%C3%84%20Gemen\KM\KMu\Aktiviteter\Milj%C3%B6m%C3%A5l\FU 23\Klimat\Regionala fallstudier\G%C3%A4vleborg\2021 - Skyfall i G%C3%A4vle%C2%A0_ SMHI.html
file:///G:\RA%C3%84%20Gemen\KM\KMu\Aktiviteter\Milj%C3%B6m%C3%A5l\FU 23\Klimat\Regionala fallstudier\G%C3%A4vleborg\2021 - Skyfall i G%C3%A4vle%C2%A0_ SMHI.html
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatet-forandras/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatet-forandras/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/nollgenomgangar-1.22895
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/nollgenomgangar-1.22895
https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindex/nollgenomgangar-1.22895


 104

sparaochbevara.se. Spara och bevara. Energi
myndighetens forskningsprogram för energi
effektivisering i kulturhistoriskt värdefulla bygg
nader. https://sparaochbevara.se/ 

stadsutveckling.goteborg.se. Skeppsbron. https://
stadsutveckling.goteborg.se/projekt/skeppsbron/ 

sverigesmiljomal.se. Sveriges miljömål. https://
www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/

sverigesmuseer.se. Sveriges Museer. Branschorga
nisationen för landets museer. https://sveriges
museer.se/ 

svt.se. Nyheter Utklippan riskerar bli strömlöst – 
solcellsförslag fick nej (20211115). https://www.
svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/utklippanriske

rarblistromlostsolcellsforslagficknej
trafikverket.se. Prisad väg öppnar ny vy över 

världsarvet. https://bransch.trafikverket.se/for
digibranschen/Planeraochutreda/Arkitek
turochgestaltningitransportsystemet/Arki
tekturpriset/trafikverketsarkitekturpris2017/
prisadvagoppnarnyvyovervarldsarvet/ 

uddevalla.se. Kajpromenad med översvämnings
skydd. https://www.uddevalla.se/byggabooch
miljo/uddevallavaxerbyggprojekt/kajprome
nadmedoversvamningsskydd.html 

vgregion.se. Samlingar och forskning. https://
www.vgregion.se/f/kulturutveckling/muse
erochbesoksmal/samlingarochforskning/

https://sparaochbevara.se/
https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/skeppsbron/
https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/skeppsbron/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://sverigesmuseer.se/
https://sverigesmuseer.se/
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/utklippan-riskerar-bli-stromlost-solcellsforslag-fick-nej
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/utklippan-riskerar-bli-stromlost-solcellsforslag-fick-nej
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/utklippan-riskerar-bli-stromlost-solcellsforslag-fick-nej
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Arkitektur-och-gestaltning-i-transportsystemet/Arkitekturpriset/trafikverkets-arkitekturpris-2017/prisad-vag-oppnar-ny-vy-over-varldsarvet/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Arkitektur-och-gestaltning-i-transportsystemet/Arkitekturpriset/trafikverkets-arkitekturpris-2017/prisad-vag-oppnar-ny-vy-over-varldsarvet/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Arkitektur-och-gestaltning-i-transportsystemet/Arkitekturpriset/trafikverkets-arkitekturpris-2017/prisad-vag-oppnar-ny-vy-over-varldsarvet/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Arkitektur-och-gestaltning-i-transportsystemet/Arkitekturpriset/trafikverkets-arkitekturpris-2017/prisad-vag-oppnar-ny-vy-over-varldsarvet/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Arkitektur-och-gestaltning-i-transportsystemet/Arkitekturpriset/trafikverkets-arkitekturpris-2017/prisad-vag-oppnar-ny-vy-over-varldsarvet/
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/uddevalla-vaxer-byggprojekt/kajpromenad-med-oversvamningsskydd.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/uddevalla-vaxer-byggprojekt/kajpromenad-med-oversvamningsskydd.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/uddevalla-vaxer-byggprojekt/kajpromenad-med-oversvamningsskydd.html
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/museer-och-besoksmal/samlingar-och-forskning/
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/museer-och-besoksmal/samlingar-och-forskning/
https://www.vgregion.se/f/kulturutveckling/museer-och-besoksmal/samlingar-och-forskning/


 104
Riksantikvarieämbetet | 08-5191 80 00 | registrator@raa.se. | www.raa.se


	Förord
	Sammanfattning
	1. Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Övergripande utgångspunkter
	1.3 Avgränsning
	1.4 Metoder och tillvägagångssätt
	1.5 Läsanvisning


	2. Påverkan på kulturmiljön av 
klimatförändringarnas effekter samt 
av åtgärder för att möta dessa
	2.1 Ökning av nederbörd, temperatur, fukt och 
	2.2 Stigande medelvattenstånd i Västerhavet påverkar kustnära kulturmiljöer
	2.3 Översvämningar, ras, skred och erosion underminerar 
och spolar bort kulturmiljöer
	2.4 Stormar och skogsbränder förstör fornlämningar 
	2.5 Hur skydd mot översvämningar, ras, skred och 
	2.6 Äldre byggnader kan vara känsliga för 
	2.7 Omställningen av energisystemen påverkar 


	3. Utmaningar för dem som arbetar 
med att bevara, använda och utveckla kulturmiljön
	3.1 Det ideella kulturarvsarbetets utmaningar
	3.2 Utmaningar för Svenska kyrkan, förvaltare av statliga och enskilda byggnadsminnen, kulturreservat samt världsarv
	3.3 Utmaningar för kommuner och fastighetsägare
	3.4 Utmaningar för jord- och skogsbruket samt för 
	3.5 Utmaningar för länsstyrelserna
	3.6 Utmaningar för Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och andra berörda centrala myndigheter


	4. Utmaningar och möjligheter i 
tillämpningen av verktyg som finns 
för kulturmiljöarbetet idag
	4.1 Utmaningar för statsbidragen till ideellt kulturarvsarbete
	4.2 Utmaningar för statsbidragen till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer
	4.3 Utmaningar för regler och statsbidrag för förvaltningen 
	4.4 Förvaltningen av det biologiska kulturarvet
	4.5 Omställningen av energisystemen och genomförandet 
av åtgärder för klimatanpassning
	4.6 Forskning och utveckling inom kulturmiljöområdet


	5. Insatserna för att nå målen för 
kulturmiljön behöver intensifieras 
	5.1 Målen för kulturmiljön blir svårare att nå
	5.2 Det fortsatta arbetet kräver kraftfulla och gemensamma tag i det tvärsektoriella kulturmiljöarbetet


	Referenser



