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Fornvårdsarbetet i landet - Historik

Vid slutet av 1800-talet var den 

romantiska naturuppfattningen den att 

det vildvuxna eftersträvades. Begreppet 

fri utveckling ser dagens ljus.

Att det växte träd i en fornlämning sågs 

som något man skulle sträva till. Träden 

skulle bidra till att framhäva den forntida 

bilden.

Vitterhetsakademin gav år 1874 en 

silvermedalj för att en markägare 

”fredat” fornlämningar genom att 

plantera träd på dem.

Ismanstorps fornborg 1926



Fornvårdsarbetet i landet - Historik

Ordet fornvård dyker upp så sent som i 
mitten av 1800-talet och ordet 
fornminnesvård omkring 1910. Den 
ursprungliga betydelsen var skydd av 
fornlämningarna. 

Vård av våra fornlämningar började 
bedrivas först på 1920-talet. Ännu 
tidigare hade enstaka, särskilt 
betydelsefulla medeltida minnesmärken 
blivit föremål för restaurering och vård.

År 1931 påbörjades 
återställningsarbetena på Björkö och 
vid Gamla Uppsala

Den förste moderna fornvårdaren var 
överantikvarie K. A. Gustawsson

Gamla Uppsala 1895 
innan igenplantering



Fornvårdsarbetet i landet - Historik

År 1923 tillträdde Sigurd Curman som 

riksantikvarie. Vården och förvaltningen 

av fornlämningar och av vissa 

kulturmiljöer utvecklades under den här 

perioden. 

Landskapsskötseln på Björkö blev 

normgivande för hela landet. 

Målsättningen var att åstadkomma en 

landskapsbild likt ett betat ängs- och 

haglandskap.

De första fornlämningsskyltarna från 1926

Hemlandet Birka 1940-tal, foto C G Rosenberg 



Fornvårdsarbetet i landet - Historik

På 1960-talet träffades en 

överenskommelse mellan 

Arbetsmarknadsverket och 

Riksantikvarieämbetet om att utföra vård 

av fornminnen som statligt 

beredskapsarbete. 

År 1965 skrev K.A. Gustawsson boken 

»Fornminnesvård« som blev normgivande 

för fornminnesvården. Ett stort antal 

miljöer restaurerades och sköttes genom 

dessa beredskapsarbeten. 



Fornvårdsarbetet i landet - Historik

Mot slutet av 1980-talet hotades 

fornminnesvården av krympande 

medel. Krisen tvingade fram nya 

lösningar mellan Riksantikvarieämbetet 

och andra aktörer på central, regional 

och lokal nivå. 

Fornminnesvården decentraliserades 

slutligen helt till länsstyrelserna år 

1996.

Ny handbok publicerades av 

Riksantikvarieämbetet år 2006



”Trots att den allmänna medvetenheten 

om kulturmiljöns betydelse sålunda 

måste anses ha ökat kan man ändå 

konstatera att kulturvärdena i miljön 

fortsatt inte sällan hanteras med 

ovarsamhet eller med okunskap. 

När långsiktiga kulturvärden ställs mot 

andra samhällsintressen, som uppfattas 

som viktiga i ett kort perspektiv, kan de 

förra fortfarande offras till förmån för 

offentlig och enskild exploatering av 

mark och byggnader”

Ur Kulturpropositionen Prop. 1996/97:3





Vad är Kulturmiljö och Kulturmiljövård?

• Termen kulturmiljö har sedan 1980-talet använts som en beteckning för helheter i 

den ”fysiska” miljön som påverkats och formats av mänsklig aktivitet, och som 

därigenom speglar berättelser om mänskligt liv. Det kan vara lämningar, byggnader 

och bebyggelse, samhällen, väg- och järnvägsnät, infrastruktur såsom el- och 

telenät, industrier och jordbrukslandskapet inklusive skog och skogsmark.

• Kulturmiljövård är en samlingsbeteckning för verksamheter avsedda att vårda, 

förvalta, levandegöra och sprida kunskap om kulturvärden hos fornlämningar, 

bebyggelse och kulturlandskap. 



Vad styr Kulturmiljövården?

• Kulturmiljölagen 

(1988:950 KML)
Det är en nationell 

angelägenhet att skydda och 

vårda vår kulturmiljö. 

Ansvaret för detta delas av 

alla (1 kap 1§).



Vad styr Kulturmiljövården?

• Plan- och bygglagen 
(2010:900 PBL)

2 Kap 3§

Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till 
natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter 
samt mellankommunala och regionala förhållanden 
främja

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt 
tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder,

2. en från social synpunkt god livsmiljö som är 
tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper,

3. en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten, energi och råvaror samt goda 
miljöförhållanden i övrigt,

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv 
konkurrens, och

5. bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet.



Vad styr Kulturmiljövården?

• Miljöbalken
(1998:808 MB)
1 Kap. 1§

Bestämmelserna i denna balk syftar till 
att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö […] Miljöbalken skall 
tillämpas så att: […]

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer 
skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden 
bevaras…



Vad styr Kulturmiljövården?

Skogsvårdslagen

(1979:429 
Hänsyn till naturvården, 

kulturmiljövården och rennäringen

30 § Regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer får 

meddela föreskrifter om den hänsyn 

som ska tas till naturvårdens och 

kulturmiljövårdens intressen vid 

skötseln av skog, såsom i fråga om 

hyggens storlek och utläggning, 

beståndsanläggning, kvarlämnande av 

träd och trädsamlingar, gödsling, 

dikning och skogsbilvägars sträckning



Vad styr Kulturmiljövården?

• De nationella kulturmålen

– 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. 

– En helhetssyn på 
förvaltningen av landskapet 
som innebär att kulturmiljön 
tas till vara i 
samhällsutvecklingen. 



Vad styr Kulturmiljövården?

Miljökvalitetsmålen
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans / levande kust och 

skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt- och djurliv



Vad styr Kulturmiljövården?

• Vision för kulturmiljöarbetet till 2030

Regeringsuppdrag från 2016 att RAÄ i samverkan med Länsstyrelserna och i bred 

dialog med kulturmiljöarbetets aktörer. 

Visionen för kulturmiljöarbetet är att alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan 

göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. För att förverkliga visionen 

behöver kulturmiljöarbetet ta sikte mot målbilderna som handlar om 

kulturmiljöarbetet som en utmanande kraft, upprätthållandet av en mångfald av 

kulturmiljöer och effektivisering av verksamheterna. Ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv kan kulturmiljöarbetet därmed erbjuda förutsättningar för en 

diskussion om meningsskapande och tillhörighet. 



Vad styr Kulturmiljövården?

Regionala program och planer

Kulturmiljöprogram

Informationsplan

Vårdprogram

Förvaltningsplan

Skötselplan

Finansiering



Vår utmaning ligger i att…

…gemensamt nyttja och förvalta 

landskapet som en resurs i 

samhällsutvecklingen på ett sätt som 

bevarar och utvecklar dess kvaliteter i 

ett långsiktigt perspektiv. 

Intentionerna med europeiska 

landskapskonventionen visar på 

behovet att förvalta landskapets natur-

och kulturvärden som betydelsefulla 

resurser både för dagens och 

framtidens generationer. 



Riksantikvarieämbetets roll?

• Målet är att Riksantikvarieämbetet 

ska utveckla ett bra stöd för 

beslutsfattare och beställare samt 

utförare inom fornvårdsarbetet i 

Sverige.



Sammanfattning av länsstyrelsernas önskemål

1. Tillgängliggör fornlämningsprocessen Gör 
processen enkel att följa och koppla på mallar, 
rutiner och länkar 

2. Skapa och tillgängliggör centrala mallar 

3. Diskutera behov och utveckling av ett nationellt 
skötselverktyg. Utveckla ett verktyg eller en portal 
för att tillgängliggöra vårdade lämningar 

4. Tillgängliggör och förmedla målgruppsanpassat 
informationsmaterial. Både för handläggare, aktörer 
och markägare, samt besökare 

5. Skapa mötesplatser och nätverk efter behov För 
fornvårdshandläggare, förvaltare, aktörer och 
markägare och faddrar 

6. Tillgängliggör standarder 

7. Viktiga områden som kan komma att påverka 
inriktningen av fornminnesvården: biologisk 
mångfald, klimatanpassning, säkerställ att 
fornminnesvården inte minskar enligt den 
nuvarande trenden, understryk vikten av rätt 
kompetens för att kunna ta rätt beslut, ta in expertis 
med uppdaterad fackkunskap.

Enligt enkät om fornvård 2016



Hur arbetar länen med fornvård?

• Regionala skillnader 
• Skillnader i metoder och arbetssätt
• Skillnader i administrativa 

prioriteringar
• Få län har strategiska program
• Finansiella prioriteringar 

– hur 7:2-anslaget fördelas
• Avtal eller bidragsansökningar
• Externa arbetslag: 

– Skogsstyrelsen och/eller 
kommunala arbetslag

• Andra utförare av skötsel:
Stiftelser
Markägare/Arrendatorer
HBF
Entreprenörer
Faddrar



Tendenser i landet

• Andelen vårdade objekt och 

landskapselement minskar

• Satsar mer på få billiga objekt 

framför flera dyra

• Kostnaderna ökar

• Krav på upphandling

• Dyra objekt väljs bort

• Ökade krav på 

tillgänglighetsanpassningar

• Arkeologiärenden äter upp 

fornvårdshandläggare

Ökad arbetsbörda

Vissa åtgärder blir inte gjorda

Risk att mångfalden utarmas

Före, under och efter (2006-2011) Hov i Mogata sn Ög



Processen för fornvård

Nytt objekt eller område

• Markägare kommer med 

ansökan eller förslag

• Länsstyrelsen väljer ut 

representativt objekt, lokalt 

urval

Roller i processen

• Fastighetsägare/arrendator

• Entreprenörer

• Myndighet

• Konsult

• Allmänhet

• Förening

• Stiftelse

• Nätverk

• Jordbruksverket

• Länsstyrelse

• Riksantikvarieämbetet

Tillståndsbedömning

• Identifiering av 

förutsättning och lämplighet

• Status med hållbar och 

långsiktig skötsel

Fortsatt eller förändrad vårdinsats

• Tillståndsbedömning, identifiering av objektets 

status, ta hänsyn till urval

• Uppdatera avtal (ev höjning i ersättning eller vid ny 

markägare)

• Uppdatera skötselplaner om t ex mark, flora eller 

vårdområde förändrats.

Kartläggning och bedömning av plats och 

utförande

• Förankring av förvaltningsorgan och långsiktigt 

utförande

• Samverkan mellan länsstyrelse, markägare och ev

entreprenör

• Gemensam målbild; beslut om åtgärder för 

skötselplaner, information, tillgänglighet och service 

(med kommuner skrivs samarbetsprojekt)

• Säkerhets- och riskanalys (ofta vid ruiner). Se 

främst till allmänhetens säkerhet och lämningens 

bevarande. Vilket skydd har utföraren av vården?

Ansökan om medel. Kulturmiljövårds anslaget

Handbok för handläggning av 7-2

Anmälan om skada

På befintligt objekt/område

Ansökan om medel för vårdåtgärd

• Ansökan vid omfördelning av 

medel hos RAÄ inför nästa 

bidragsperiod.

Tillståndsbedömning

• Skadeidentifiering och 

dokumentation av expert

Kartläggning inför vårdåtgärd

• Säkerhet

• Åtgärd

• Återställande insats

• Förebyggande insats

• Val av utförare/upphandling

• Status som fortsatt skötselobjekt? 

Tilldelning av medel

Avtal och skötselplan skickas ut

• Till utförare (och kopia till markägare)

Utbetalning, uppföljning och tillsyn

• Länsstyrelsen får in en räkning, betalar ut 

ersättning

• Uppföljningssamtal

Nytt 

objekt

Befintligt 

objekt

Skadat 

objekt

Beställning och genomförande 

av vårdåtgärd

NEJ*

NEJ*

Nej* = Ej fortsatt status som 

skötselobjekt. Planera för 

avslut med markägare och 

entreprenör

NEJ*Ersättning från två myndigheter för 
samma insats får inte ske, t ex EU-stöd 
och 7:2 



Tillgänglighetsanpassning



Ofärdsspådom! Mäktiga runors 

hemlighet dolde jag här. 

Förvillande runor. Oupphörligt 

plågad av arghet, hemsökt av 

trolldomsdöd blir den som 

bryter detta minnesmärke. 

Björketorpsstenen, Blekinge, 500-tal



Kulturarvet är 
en ändlig resurs

Tack!

Tar kulturarvet slut, 
så kommer det inte in 
under vecka 21… 
Tyvärr


