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Två paraplyprojekt

VaKul i Västerhavets vattendistrikt Kulturmiljö och vattenförvaltning i 

Södra Östersjöns vattendistrikt

Samverkan mellan distrikten/projekten från 2010, sedan 2013 gemensam styrgrupp och 

gemensam arbetsgrupp. Vi samverkade även med andra vattendistrikt och länsstyrelser.
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Mål för bättre vattenkvalitet, högre biologisk 

mångfald och bevarade kulturmiljövärden 

Foto: Daniel Bergdahl



Vattendirektivets mål 

- Alla vatten ska uppnå god status till år 2015, eller senast till 2027

Miljömålet Levande sjöar och vattendrag

- Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 

landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras.

De statliga målen för kulturmiljön

- ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 

används och utvecklas, och

- en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön 

tas tillvara i samhällsutvecklingen. 

Kulturmiljölagen

- Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot 

kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på 

kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.



Mål- och intressekonflikter
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Utrivning av dammar – vandringshinder 

Kulturmiljöer som dammar, kvarnar, 

industrimiljöer m.m.

Biologisk återställning av vattendrag; 

rensning, rätning, fördjupning 

Kulturmiljöer som vattenkraft, flottnings-

lämningar, dikningsföretag

Brukande är viktigt för levande kulturmiljöer



Projekten - syfte och mål 

• Öka möjligheten att uppfylla statliga mål för både 

kulturmiljön och vattenkvaliteten.

• Sammanställa och utveckla bra planeringsunderlag för 

kulturmiljön.

• Effektivisera och kvalitetssäkra åtgärdsarbetet.

• Rationalisera handläggningen ur ett kulturmiljö- och 

vattenförvaltningsperspektiv.



Kunskapsunderlag för avvägningar



Likvärdiga underlag skapar 

förutsättningar för:

- en jämlik dialog om värden 

- hur avvägningar kan göras och 

- ger möjligheter till förståelse för olika 

intressen
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Flottningen i södra Sverige – en okänd historia 
skrivs och börjar dokumenteras

Antikvarie Jakob Marktorp dokumenterar en flottränna i trä

i Fagerhultsån i Kronobergs län 2013. Foto: Ylva Roslund Forenius

Det har flottats i en stor mängd 
vattendrag under 1700-1900-
talen

Flottningen i södra Sverige 
upphörde tidigare än i norra 
delen av landet 

Länsstyrelsen i Örebro har tagit 
fram en Arkivguide för 
vattenforskare



I Västra Götalands län har 92 

vattenkraftverk inventerats och 

värderats, ca 1/3 av alla 

anläggningar

www.bebyggelseregistret.raa.se

Inventering småskalig vattenkraft 



Förbättrade arbetssätt 

och samverkan

Kulturmiljövården - vattenförvaltningen 

började samarbeta, tack vare projekten!

Tvärsektoriella workshops 2014-2015 

ledde till många bra åtgärder för bättre 

intern samverkan!

Ökad kompetens genom utbildning och 

seminarier



Ökad uppmärksamhet för frågor rörande 

kulturmiljö och vattenförvaltning

• Redovisat resultat och 

informerat vid seminarier och 

konferenser 

• Havs- och vattenforums 

konferens 2016

• Havs och vattenmyndigetens  

Dialog om vattenkraft

• Riksantikvarieämbetets 

uppföljningsprojekt

• Informerat föreningar, 

fastighetsägare, 

arbetslivsmuseer m.fl. om 

värdet av kulturmiljöer

• Ökade kontakter i frågor om 

kulturmiljöer vid vattendrag

• Många artiklar och insändare



Nyttan av underlagen

▪ Avvägningar mellan olika intressen

vid t.ex. prövning enligt MB, KML, PBL

▪ Handläggning effektiviseras,

ingen onödig tillämpning av 

försiktighetsprincipen 

▪ Prioritering inför skydd,

vård och information

▪ Fysisk planering,

regionala och kommunala 

kulturmiljöprogram 
Flottningslämningar som undantagits från biologisk återställning                                                        
Mieån i Blekinge län

Foto: Mikael Karlsson



Två projekt om klimatanpassning 



Information och vård av kulturmiljöer vid 

vattendrag.

• Tryckt folder

• Ett tiotal faktablad

• Vård/restaurering av ett sjuttiotal vattenanknutna 

kulturmiljöer bl.a. kvarnar, broar

www.vardavattendragen.se

Länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Halland, Västra Götaland, 

Kronoberg, Jönköping, Östergötland, Gotland och Kalmar (2013-2015)

Vårda vattendragens kulturarv

http://www.vardavattendragen.se/




För att klara målen - bättre vattenkvalitet - högre 

biologisk mångfald i sjöar och vattendrag, samtidigt 

som kulturmiljöerna bevaras och utvecklas behövs:

• God samverkan på alla nivåer

• Tidigt samråd och 

kompromissvilja

• Juridiska och ekonomiska 

styrmedel

• Tvärsektoriellt arbete och 

synsätt

• Lokalt engagemang och 

eldsjälar!

• Fortsatt kunskapsuppbyggnad 

och resurser även till 

kulturmiljöunderlag



Ny lag 1 jan 2019 - Vattenmiljö och vattenkraft 

Lagändringen innebär att Sverige 

ska förse alla vattenkraftverk och 

dammar med moderna miljövillkor 

genom omprövning som ska ske på 

verksamhetsutövarens eget initiativ

Prövning enligt en nationell plan 

som beslutas av regeringen

Bidrag kan sökas från en särskild 

miljöfond



Krock och kompromiss i åtgärdsarbetet



Projekten har under sju år 2010-2016 omsatt cirka 33 miljoner, fördelat 

på de elva länen. Samfinansiering ett gemensamt ansvar. 

Totalt har 15 olika myndigheter bidragit med finansiering

Vem har betalat och vad 

har det kostat?



Läs mer:

- Kulturmiljö och vattenförvaltning         

södra Sverige

- Slutredovisning till HaV

- Dokumentation slutkonferens

www.vattenmyndigheterna.se/SödraÖstersjön/Proj

ekt/Kulturmiljö och vattenförvaltning

http://www.vattenmyndigheterna.se/Södra


Tack för att ni lyssnade och tack
till alla finansiärer, projektmedarbetare, föreningar, 

intresseorganisationer, fastighetsägare, med flera, som vi har 
haft kontakt med och som på olika sätt har bidragit till 

projekten och resultaten!

Ann-Katrin Larsson, Projektledare för VaKul i Västerhavets vattendistrikt, Kulturmiljöenheten vid 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, och Coco Dedering, Projektledare för Kulturmiljö och 
vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt, Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län.

”Vattenmannen och Speed” på Havs- och vattenforum i Göteborg 2016.


