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Information från Länsstyrelsen

 Pågående – fornvård 2019 

 Planerat 

 Enkät till kommunerna 2018 –

utvärdering av fornvårdsrådgivning



Fornvård 2019

 Bidrag för vård av kulturmiljöer 

(Riksantikvarieämbetets KMV-anslag). 

 Fornvårdsrådgivning (konsult)

 Ruinprojekt (Sigtunas kyrkoruiner)

 Runstensvård (konsult)

 Mindre uppdrag – t ex restaurering av 

milstenar. (Milstenar längs allmänna vägar 

sköts av Trafikverket, efter ansökan och tillstånd 

från Länsstyrelsen.)



Fornvård 2019
Ruinprojektet

 Ruinprojektet 2016 -2018 

2016  Täljehus, Södertälje,

2017 Projektering kyrkoruiner, Sigtuna 

2018 S:t Olofs kyrkoruin, Sigtuna

 2019 S:t Pers kyrkoruin, Sigtuna



Fornvård 2019
Runstensvård

 Upphandlad konsult (Stuck & Sten) 

 Restaurering och rengöring utförs av 

stenkonservatorn

 Imålning utförs av Riksantikvarieämbetet



Fornvård 2019

Fornvårdsrådgivning

 Konsult för fornvårdsrådgivning –Gerhard 

Flink, Landskapsarkeologerna

 Upphandling enligt LOU gjord 2015

 Avtalstid 2 + 2 år, dvs. avtalet gäller t o m 

14 maj 2019

 LOU-upphandling pågår - sista 

anbudsdag 18 mars

 Nytt avtal förväntas vara klart innan 

gällande avtal går ut 14 maj 2019



Fornvård 2019

Fornvårdsrådgivning

 20 timmar per kommun 

 Råd om avverkning och röjning av sly och 
annan vegetation. Utmärkning av fornlämningar 
samband med dessa åtgärder kan vara aktuellt.

 Råd inför stängsling och bete

 Råd om åtgärder för att förhindra erosion

 Råd vid förmedlingsinsatser, t ex utplacering av 
skyltar, parkeringsplatser

 Råd om projekt för att öka tillgänglighet för 
besökare, inklusive anpassning för 
funktionsnedsättningar.

 Aktualitetskontroll av befintliga vårdplaner -
behöver de



Planerat 2019

 Fornvårdsstrategi för länet – planerat 

arbete under 2019



Utvärdering av fornvårdsrådgivning

 Enkät till länets kommuner mars 2018

(fornvårdsrådgivning 2015 – 2017)
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Har din kommun tagit del av fornvårdsrådgivningen?

Ja Nej
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Vad har rådgivningen gällt?

Ja Nej



Annan rådgivning (ange vad)
8 svar

”Fornvård”

”Prioriteringsfrågor”

”Avgränsa fornminnen i fält innan skogsvårdståtgärder.”

”Björn Ambrosiani”

”Vårdplaner för fornvård”

”Råd vid avverkning av stora träd, hjälp att hitta själva fornlämnningarna och 
diskussion om hur man kan tänka kring landskapsbilden mm.”

”Bedömning av fornminnens värden.”

”Genomgång av statusen och nödvändiga åtgärder för olika”
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Hur nöjd är du med fornvårdsrådgivningen i stort? 
(Skala 1-5)



42,1% (8 svar)

52,6% (10 svar)

5,3% (1 svar)

Har den avsatta tiden (16 timmar per år) motsvarat 
behovet av rådgivningen för din kommun?

För lite Lagom För mycket
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Hur stor påverkan har rådgivningen haft för 
fornvårdsarbetet i din kommun?

Hur stor påverkan har rådgivningen haft för fornvårdsarbetet i din kommun?



42,1% (8 svar) 

57,9% (11 svar)

Har rådgivningen lett till att antalet aktivt vårdade 
fornlämningar i din kommun ändrats från 2014 till 

2017?

Minskat Oförändrat Ökat



42,1% (8 svar) 

57,9%
(11 svar)

Har kvalitén för fornvården i din kommun ändrats från 
2014 till 2017?

Minskat Oförändrat Ökat



91% (20 svar)

9% (2 svar)

Planerar din kommun att delta 2018?

Ja Nej



95% (21 svar)

5% (1 svar)

Är din kommun intresserad av att delta efter 2018?

Ja Nej
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Om du svarat Ja på fråga 9, vad för rådgivningen är du 
intresserad av?



Annan rådgivning (ange vad)
7 svar

”Hej då jag endast är en stadsdel i Stockholm stad var det svårt att svara. 
Råkade trycka kryssruta 2 fråga 10 men den ska inte vara ifylld. Entreprenören 
uppskattade utbildningstillfället så vi skulle vilja använda det 2019 igen”

”Att tydligt avgränsa fornminnen, innan skogsvårdsåtgärder görs”

”Kommunikation av fornlämningarnas status och betydelse till 
kommuninnevånarna.”

”Var man kan söka pengar, kännedom om hur arbetet bedrivs i närliggande 
kommuner”

”Råd om hur avverkning av stora träd kan ske, hjälp att hitta själva 
fornlämningarna och tolkning av landskapet, diskussion kring historisk 
landskapsvård mm.”

”Bedömningar och avvägningar som stöd inom planeringsarbetet”

”Plan för prioritering samt förslag till åtgärder för ökad tillgänglighet.”



Egen kommentar
8 svar

”Det är endast gata/park som tagit del av rådgivningen, det 
finns fler skötselobjekt som andra förvaltningar ansvarar för. 
Därav det låga betyget på hur mycket rådgivningen har 
påverkat skötseln av fornlämningar. För gata/park har det 
hjälpt mycket men inte i kommunen som helhet eftersom 
övriga förvaltningar inte tagit del av tjänsten.”

”En helt suverän insats som vi hoppas fortsätter! Vi har fått 
en suverän hjälp. Under hela tiden har vi haft känslan att vi 
har vår egen expert bara ett samtal bort. Gerhard är troligt 
kunnig, pedagogisk och tålmodig.”

”Har bidragit till bättre och effektivare arbete med fornvård.”

”Brist på resurser på kommunen skapar svårigheter att 
genomföra projektet i praktiken”

”Vi behöver mer analys och beskrivning av 
fornlämningarna. Sätta in dem i sitt historiska 
sammanhang, och förmedla kunskapen till allmänheten på 
ett lättförstått sätt. Det är viktigt för alla, även i ett 
integrationsperspektiv!”

”Vi har en hög nivå på vår fornvård och har målsättningen 
att så fortsätta bla genom verifiering och 
uppdatering/utvärdering av vårdplaner. Vi har sedan 30 år 
kontinuerligt skött ca 15 platser.”

”Diskussionerna med Gerhard Flink har varit lärorika och 
gett ökad kunskap. Uppskattats av både praktiska utförare 
och tjänstemän. Gerhard gör det på ett ödmjukt sätt. Skulle 
önska att även framställning av informationstexter/-bilder 
och informationsskyltar skulle ingå i länsstyrelsens 
erbjudande.”

”Skulle behöva hjälp med utformning av tiigänglig modern 
information för fornminnen.”



Kontaktuppgifter:

Agneta Åkermark Kraft, telefon: 010-22316 37

E-post: agneta.akermark-kraft@lansstyrelsen.se

mailto:agneta.akermark-kraft@lansstyrelsen.se

