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1. Ny plats, nya strukturer 
När Riksantikvarieämbetet decentraliserades och bland annat Förvaltningsavdelningen förla-
des till det nya ämbetshuset på Gotland, innebar det även en omstrukturering av de existeran-
de enheterna. Enheten för ”Byggnader och Fornlämningar” blev till ”Enheten för Byggnader 
och Landskap”, där fornlämningar ansågs vara en del av landskapet.  
 
I flytten 2008 stannade även en del avdelningar kvar i Stockholm. Bland annat finns Sam-
hällsavdelningen, enheten för Program kvar på Östermalm i kvarteret Krubban. På Samhälls-
avdelningen arbetar man med beslut och bidrag. Här arbetar en person med kulturreservat i 
Sverige.  
 
På Förvaltningsavdelningen arbetar personer med stöd av den praktiska och administrativa 
skötseln av kulturarvet. Det är precis som namnet antyder, en avdelning som arbetar med för-
valtningsstöd. Båda avdelningar är ett mellansteg från Kulturdepartement till regional (läns-
styrelser, länsmuseer, privata exploatörer) nivå.  
 
Riksantikvarieämbetets nya avdelningar står nu i processen av att utforma ett program som 
visar riktningen för arbetet de närmaste åren. Det innebär bland annat att styra upp på vilket 
sätt enheten för Byggnader och Landskap ska arbeta mer konkret med landskapsvård. Samti-
digt vill man också integrera ett mer naturligt förhållningssätt till sina internationella motsva-
righeter främst i länderna runt Sverige och Östersjön. En viktig förutsättning för att lägga upp 
en struktur för arbetet med landskapsvård, samt att skapa ett större internationellt nätverk, har 
varit att åstadkomma ett kunskapsunderlag till hur arbetet i Europa ser ut i frågan om skydd 
för kulturreservat. 
  

1.1 Syftet med studien 
Därför har det blivit min uppgift som praktikant att undersöka länderna runt Sverige och Ös-
tersjön för få svar på följande frågor; 
 

• Hur är kulturmiljövården organiserad i andra europeiska länder? Finns det motsvarig-
heter till Sveriges organisationsstruktur av Kulturdepartement – Riksantikvarieämbetet 
- Länsstyrelse och Kommun? 

 
• Används/finns begreppet kulturreservat i våra europeiska länder? 

 

1.2 Något om metod 
Då projektarbetet har pågått under en tidsbegränsad period, har personliga telefonkontakter 
undvikits. Dessa skulle annars kunna bidra med värdefull information som inte hittats på In-
ternet. En personlig telefonkontakt skulle också kunna utvecklas till en värdefull intervju om 
kulturreservat i just det landet. Men det är ofta en omständlig och tidskrävande uppgift att 
direkt bli kopplad till rätt person, utan att först ha blivit vidarebefordrad ett flertal gånger tidi-
gare. Vidare kan det också vara svårt att få tag i den som söks på grund av möten, konferenser 
eller annat. Den metod som därför i första hand har använts, är att söka och använda den in-
formation som finns beskriven på de kulturvårdande aktörernas hemsidor, samt i de olika sta-
ternas lagtexter för kulturmiljön. Därmed kan också fastställas att studien utgörs av digitala 
databaser för litteratur av juridisk och informell karaktär.  
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Då undersökningen utgår ifrån ett svenskt perspektiv, är det grundläggande att klargöra på 
vilket sätt Sverige går till väga i arbetet med kulturreservat, samt vad det faktiskt innebär att 
ett område blir utsett till kulturreservat. Därför inleds avsnittet om de olika ländernas skydd 
först med Sverige.  
 
Denna undersökning är ett första steg i förståelsen för andra länders organisering och förvalt-
ning av skyddade kulturhistoriska områden. En kontaktlista till myndigheter motsvarande den 
svenska, finns som bilaga för att gå vidare med att upprätta internationella kontakter och sam-
arbete. Utöver kontaktlistan, kompletteras även studien av en deskriptiv tabell version över 
motsvarande skydd för kulturhistorisk miljö, samt ansvarigt organ.  

2. Kulturreservat i Europa 
Härunder kommer det att lämnas information om Europas länder och deras skydd för kultur-
historiskt värdefull miljö. Sammanställningen börjar med Sverige och sen i god ordning 
runtom med Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Tyskland, 
Island, Irland, England, Wales, Nordirland, Rumänien samt en kort sammanfattning av andra 
länder i Europa med fokus på Grekland (vilket alltså motsvarar 16 länder med komplement).  

2.1 Sverige 
Genom miljöbalkens införande den första januari 1999 kom även ett skydd för kulturreservat. 
I detta stycke kommer den svenska definitionen och dess betydelse av ”kulturreservat” att 
utvecklas.  

2.1.1 Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
Skyddet för kulturreservat är detsamma som det för naturreservat (vilket fastställdes i Natur-
vårdslagen från 1964), men medan naturreservat har ”i syfte att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet” (Miljöbal-
ken kap.7 § 4) skapas kulturreservat för att ”bevara värdefulla kulturpräglade landskap” (Mil-
jöbalken kap.7 § 9). Alltså skapas kulturreservat när kulturmiljön är det tyngsta skälet för att 
ett område ska skyddas, och naturreservat när naturvärden är det tyngsta skälet (Lindberg 
2005 s.9).  
 
Kulturreservat kan förklaras både genom ett beslut av kommunen eller av länsstyrelsen. I Sve-
rige finns det 34 stycken kulturreservat (och 3100 naturreservat…). Av dessa är fyra stycken 
kommunalt beslutade. Inför ett beslut genomförs en kulturhistorisk utredning. Denna kan gö-
ras av olika parter, men kommer slutligen att vara ett sammanställt underlag för att besluta om 
ett mark- eller vattenområde bör fastställas till ett kulturreservat. I sammanställningen finns 
information om området och varför det bör skyddas. (Lindberg 2005 s.14ff) Den kulturhisto-
riska utredningen beskriver också skötsel och uppskattar en budget för att bevara området. 
Om det finns fast fornlämning, kyrkligt kulturminne eller byggnadsminnen på området utgör 
det inget hinder för att ett kulturreservat fastställs (Miljöbalken kap.7 § 9 ). När väl ett kultur-
reservat har lagstadgats, kommer det att praktiskt skötas av fastighetsförvaltare som ansvarar 
för att övervaka så att reservatet hålls i skick.  
 
På Riksantikvarieämbetet har det utarbetats en särskild handbok för bildande, förvaltning och 
utveckling av kulturreservat. Handboken är ständigt under uppdaterande av ansvarig tjänste-
man på ämbetet. För handläggare på regional och lokal nivå går det genom handboken att få 
en mer detaljerad bild över hur kulturreservat bildas och varför. (Lindberg 2005) 
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2.1.2 Exempel på kulturreservat 
I många fall drivs kulturreservat av ett stort engagemang från dem som bor och lever på plat-
sen. Genom att de har utsetts till kulturreservat kan de få vissa bidrag genom länsstyrelsen till 
sådant som restaurering av byggnader och slåtterslagning (Lindqvist, 2009). I många fall för-
valtas kulturreservat av ett nätverk med engagerade personer från ideella organisationer, 
länsmuseer och kommuner (Granath 2009).  Kulturreservat utses för att skydda en samman-
satt kulturhistorisk helhetsmiljö och bygger på;  

 
• kvalitet - hög standard avseende utredning, förvaltning och utveckling 
 
• förankring - engagemang och delaktighet bland brukare och andra intressenter 

 
• hållbarhet - vara kvar och fungera organisatoriskt och resursmässigt under en obe-

gränsad tid 
 

• tillgänglighet - öppet åtkomligt och begripligt för alla 
(Lindberg 2009b) 

 
Förutom att vara ett skydd för ett specifikt område, kan kulturreservat även skydda en specifik 
verksamhet vilken kan spegla ett landskap som formats genom historiska händelser. (Lind-
berg 2009a) Norrby Gård på Gotland är ett exempel på en aktiv och intakt gotländsk gård från 
början av 1900-talet som är utsett till kulturreservat. Gotlands museum sköter om gården, som 
också är öppen under sommartid för besökare. (Berry 2009, Gotlands Museum) 
 
Ett annat exempel på kulturreservat som faktiskt har utsetts av kommunen, är Gäddeholm 
herrgårdsmiljö i Västerås. I Västerås tidning (Lif 2008) går det att läsa om hur spåren från den 
ursprungliga herrgårdsmiljön överensstämmer mycket med hur det såg ut under 1700-talet när 
det kom till. 
 
Det absolut första kulturreservatet i Sverige kom till 2000 och var Åsens by i Jönköpings län 
(Aneby Kommun). Till skillnad från det nyligen utsedda Gäddeholm, har Åsens by en infor-
mativ egen hemsida (Åsens by) där det beskrivs aktiviteter och olika delar av kulturreservatet. 
Åsens by är återställd till hur det antas ha varit när det var aktivt runt 1900. På området betar 
gamla lantraser på äldre inhägnader och besökare kan komma och övernatta på gården.  
 

~ 
Läs mer på: 

 Stiftelsen Kulturreservatet Åsens by (datum okänt) ”Kulturreservatet Åsens by” 
http://www.asensby.com/ Senaste besök 2009-05-06 

 

2.2 Danmark 
Vårt grannland Danmark blir det första landet att beskriva och undersöka hur, samt om det 
finns särskilda skydd för kulturhistoriska områden. Det första stycket kommer dock att be-
skriva närmsta liknande kulturvårdande myndighet till den svenska.  

2.2.1 Central kulturarvsförvaltare 
Tidigare fanns i Danmark en myndighet som påminde mer om det svenska Riksvantikvarie-
ämbetet än det som finns i Danmark idag. Det föregående ”Rigsantikvarens Arkæologiske 
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Sekretariat” lades ner 2002 och dess funktion kom att inkorporeras med bland annat ”Statens 
Museumsnaevn”. Det nya organet fick namnet ”Kulturarvsstyrelsen”. (Källa: Kulturarvssty-
relsen 1)  
 
I Sverige samma år, bildades en förening för kulturhistoriska byggnader Samma år i Sverige 
bildades en medlemsförening för slott Det kanske inte känns särskilt långt ifrån ”Svenskt Kul-
turarv” till namnet, men har till skillnad från det sistnämnda en juridisk befogenhet. Precis 
som Riksantikvarieämbetet i Sverige är en myndighet som arbetar under Kulturdepartementet, 
arbetar Kulturarvsstyrelsen under Kulturministeriet. Kultarvsstyrelsens organisation är uppde-
lad på följande sätt (figur 1); 
 
 

 
  
 

Figur 1: Kulturarvsstyrelsens Organisation  
(Källa: Kulturarvsstyrelsen 2) 

 

2.2.2 Kulturarvskommunerne och kulturatlas 
”I de senere år er man blevet mere og mere opmærksom på, at kulturarv ikke kun 
kan omfatte enkeltstående bygninger eller enkelte genstande, men at kulturarv 
også kan være en helhed af mange elementer.” 
              (Källa: Kulturarvsstyrelsen 3) 

 
Fram till 2007 fanns ansvaret för Danmarks Kulturmiljöråd regionalt, idag sätts de ihop på en 
lokal nivå med uppgift att säkra kulturhistoriska och byggnadskulturella värden i samhället. 
Ett kulturmiljöråd kan bildas genom en eller flera kommuner tillsammans, och arbetar med 
rådgivning till offentliga myndigheter. (Källa: Kulturarvsstyrelsen 4) 
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Sedan 2005 har Danmark infört ett projekt som går under benämningen av ”Kulturarvskom-
munerne”. Det första projektet varade från 2005-2007 och omfattade fyra Kulturarvskommu-
ner: Haderslev, Hvidovre, Hjørring och Aalborg. Genom en analys av danska medborgares 
förhållningssätt till kulturarv, förstod man att intresset och betydelsen för kulturarvet för ge-
mene person var stort. Därför gjorde Kulturarvsstyrelsen och Realdania (en organisation som 
arbetar med byggd miljö i Danmark) ett försök till att implementera kulturarvet redan i 
planarbetet på kommunal nivå. Då försöket var positivt, har projektet fortsatt 2008 med fyra 
nya kommuner. (Källa: Kulturarvsstyrelsen 5) 

Förutom Kulturarvskommunerna har exempelvis Møns kommun, med stöd från Kulturarvs-
styrelsen, gjort upp en Kulturarvsatlas. I den är hela kommunens fasta kulturarv kartlagda. En 
Kulturarvskommun ger information till medborgare samtidigt som den väcker ett intresse för 
besökaren. Dessutom är en Kulturarvsatlas till stöd för kommunen när den bedriver samhälls-
utveckling. (Källa: Kulturarvsstyrelsen et. al. 2006) 

2.2.3 Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
För att konkret svara på frågan ifall Danmark har ett särskilt skydd för kulturreservat (eller 
naturreservat för den delen) så nej, inte vad som framkommer genom de sidor som varit av 
intresse till den här undersökningen. Däremot har Danmark skydd för fornlämningar och 
byggnadsminnen precis som i Sverige (Rättsnätet 2008a). Dock fastställes de i Kulturministe-
riet (vilket alltså motsvarar det svenska Kulturdepartementet). Lagen heter ”Bekendtgørelse af 
lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger” (Pade 2007).  
 
Vidare finns en ”Muesumslov” vilken i kapitel 8 behandlar ”Sikring af kultur- og naturarven i 
forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder m.v., herunder 
arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil”. (Styhr 2006) 
 
Slutligen bör åter igen understrykas att även om det inte gick att hitta en synonym till det 
svenska kulturreservatet, så är Danmark väl medvetna om att det är viktigt att ta med Kultur-
arvet in i framtiden. På Kulturarvsstyrelsens sida står följande om kulturarv sedd som en geo-
grafisk helhet;  
 

”Historien om livet på en herregård bliver jo ikke fortalt fuldt 
ud, hvis man blot kan fremvise en herregård. Den fulde fortælling 

kræver også herregårdens umiddelbare miljø, det vil sige dens 
alléer, park, arbejderboliger, marker, skove, enge og sten- og 

jorddiger. Historien om fiskeriet kan fortælles med en fiskekutter, 
men bliver endnu bedre, hvis man har bevaret et helt fiskerleje 

med stejlepladser, tjæregryder, havneanlæg/moler, skure osv. Det 
samme gælder husmandsbrug på overdrevets ujævne bakker, 

dyrkningslandskaber, fritidsmiljøer, købstæders bymidter, havne, 
industrimiljøer og andre helheder, som fortæller en historie, og 

som er udvalgt og fundet værdifulde” 
              (Källa: Kulturarvsstyrelsen 3) 

 
~ 

 
Läs mer på: 
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 Kulturarvsstyrelsen och Realdania (2005) ”En værdifuld ressource for kommunernes 
udvikling - En analyse af danskernes holdninger til kulturarv” J. P. Smidt Grafisk 
http://www.kulturarv.dk/tjenester/publikationer/emneopdelt/generelt/kulturarvsanalyse
/kulturarvsamlet.pdf Senaste besök 2009-05-06 
 

 Kulturarvsstyrelsen och Realdania (2007) ”Kulturarven - et aktiv, Anbefalinger fra fire 
kulturarvskommuner” J. P. Smidt Grafisk 
http://www.kulturarv.dk/tjenester/publikationer/emneopdelt/generelt/Kulturarvskomm
uner/Kulturarven_et_aktiv.pdf Senaste besök 2009-05-06 

 
 Kulturarvsstyrelsen, Kulturministeriet, Møn kommune (2006) ”Møn - Kulturarvsatlas 

2006” http://www.moen-atlas.dk/fileadmin/arkiv/moenatlas_trykt.pdf  
Senaste besök 2009-05-06 

 

2.3 Norge 
Efter Danmark undersöktes Norges likheter med den svenska kulturmiljövårdens skydd och 
organisation. Det framkom att den statliga myndigheten som ansvarade för kulturmiljövården 
i landet påminde om Sverige, men att den agerade utifrån det norska Miljödepartementets 
direktiv. 

2.3.1 Central kulturarvsförvaltare 
Motsvarigheten till Riksantikvarieämbetet i Norge heter ”Riksantikvaren”. Till skillnad från i 
Sverige arbetar Riksantikvaren utifrån direktiv av ”Miljøverndepartementet” (Miljödeparte-
mentet). Miljøvernedepartementet har en särskild ”Afdeling for Kulturminneforvalting” som 
ansvarar just för att bevaka kulturmiljøn. Under Miljøvernedepartementet arbetar Riksantik-
varen praktiskt (råd, bidrag, kontroll) med att se till så att ”lov om Kulturminner” efterföljs 
(Riksantikvaren 2).  
 
Norge har också ett ”Kultur- og Kirkedepartement” vilka bland annat har till uppgift att till-
handahålla nationella och regionala kulturbyggnader där medborgarna kan mötas i kulturella 
sammanhang (Kultur- og Kirkedepartementet). Men det är alltså Miljøverndepartementet som 
arbetar med de frågor som rör kulturmiljöer i Norge.  
 

2.3.2 Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
I ”Lov om Kulturminner” (Lovdata 2009a) som tillkom 1978, 
gjordes ett tillägg 1992 vilket omfattade bland annat § 19 
”Fredning av område rundt et fredet kulturminne” och  § 20 i 
kapitel 5 om ”Fredning ved enkeltvedtak”. Den första meningen 
i § 20 lyder:  
 

”Et kulturmiljø kan fredes av Kongen for  
  å bevare områdets kulturhistoriske verdi”  

(Lovdata 2009a)
      

Hitintills har Norge sex ”fredade” kulturmiljöer vilka beslutats  
på ett statsrådsmöte. Det är Havrå, Utstein, Neiden, Konigsberg, 
Sogndalstrand och Birkelunden. Även om kungen (bild 1) ofta  Bild 1: Kung Harald V 
medverkar på möten, tas dagens beslut till största delen genom   (Kongahuset.no 1) 
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http://www.moen-atlas.dk/fileadmin/arkiv/moenatlas_trykt.pdf


deltagarna på statsrådsmötet. Dessa deltagare är främst representanter från de olika departe-
menten, däribland Miljøverndepartementet. (Riksantikvaren 1, Kongahuset.no 2) För det syd-
västra fylket (länet) Hordaland, finns en gemensam hemsida för alla museum i området. Här 
går det att läsa mer om den fredade kulturmiljön Havrå. Under sommartid är Havrå även öp-
pet för besökare. I beslutet för varför Havrå blivit utsett till en fredad kulturmilø, fastslår Os-
terøy kommune följande;  
 

"Føremålet med fredinga er å ta vare på og sikre eit nasjonalt kulturhistorisk og 
arkitektonisk eineståande fjordgardsanlegg, slik Havrå står fram med eit heil-
skapleg vestnorsk klyngjetun med tilliggjande landbrukslandskap, og der jorda 
aldri har vore undergitt eit samla jordskifte. 
 
Målet er å ta vare på dette kulturmiljøet som ein historisk referanse og ei kjelde til 
kunnskap og forsking om levekår og driftsform knytt til det førindustrielle land-
bruket med tilhøyrande binæringar, og å sikra opplevingsverdien av Havrå med 
innmark og utmark"                  (Museumssenteret i Hordaland 2008) 
 

2.3.3 Representativa kulturlandskap och Landskapsvernsområden 
Under 2007 fick ”Direktoratet for Naturforvaltning”, ”Statens Landbruksforvaltning”, samt 
Riksantikvaren i uppdrag av Miljøverndepartementet och ”Landbruks- og Matdepartementet” 
att utse 20 representativa kulturlandskap i jordbruket i hela Norge. Dessa områden skulle 
spegla hela landet och säkras för framtiden. Kriterierna var bland att tillvarata kulturlandskap 
med stora kulturhistoriska och biologiska värden (Statens Landbruksforvaltning 2008). De 20 
utvalda landskapen, vilket motsvarar ungefär ett per kommun, kommer så småningom att få 
en särskild ombesörjd förvaltning genom kommunen som området befinner sig i. (Statens 
landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren 2008:4, Landbruks- 
og Matdepartementet 2008, Statens Landbruksforvaltning 2008) Rapporten är ett föredömligt 
informationshäfte som beskriver varje kulturlandskap med text och bild. Till denna beskriv-
ning finns också rekommendationer på åtgärd för att vårda området, samt uppskattade kostna-
der för att sköta om kulturlandskapet.  
 
Det finns också en särskild lag i ”Lov om Naturvern” § 5 och § 6 som gör att särskilda natur- 
eller kulturlandskap kan anges som ”landskapsvernsvernområde”. Dessa utses också av ”kon-
gen”, men sköts genom kommunen. (Lovdata 2009b) Det finns ingen sammanställning över 
hur många ”landskapsvernsvernområde” som finns i Norge, men däremot finns enskilda sidor 
som berättar om dem. Landskapsvernsområde påminner om det svenska ursprungsskyddet för 
reservat, då bland annat Innerdalen redan 1967 utsågs för sina värdefulla naturvärden. (Direk-
toratet for naturforvaltning 2006). Men det finns också landskapsvernsområden i Norge vilka 
innehåller tydliga kulturlandskapselement. Exempelvis kan nämnas Maridalen med sin slåt-
termark och betesmark (Ree 2001).  
 
För ytterligare skydd av områden innehållande enstaka kulturelement, eller som till sin helhet 
utgör en värdefull och levande kulturhistoria, kan norska tjänstemän använda sig av ”Plan- og 
bygningslov” § 25:6. Den ger rätt till kommunen att redan på ett tidigt skede i det lokala 
planarbetet beskydda särskilda områden med kulturhistoriskt värde. (Lovdata 2009c, 
Miljøstatus 2008) 

~ 
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Läs mer på: 
 Maridalens venner (datum okänt) ”Velkommen til Maridalens venner” 

http://www.maridalensvenner.no/hjem.15925.no.html Senaste besök 2009-05-06 
 

 Norges Kulturvernforbund (2009) ”Kulturminneåret 2009” 
http://www.kulturminneaaret2009.no/ Senaste besök 2009-05-06 

 
 Institutt for lingvistiske og nordiske studier (2007) ”Bokmålsordboka og 

Nynorskordboka” http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html Senaste besök 2009-05-
06 

 
 Statens landbruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren (2008) 

”Utvalgte kulturlandskap i jordbruket, Tilråding til Landbruks- og matdepartementet 
og Miljøverndepartementet” 
http://www.slf.dep.no/iKnowBase/Content/10189/RAPPORT%20DES-08%20-
%20TILRÅDING%20TIL%20LMD%20OG%20MD.PDF Senaste besök 2009-05-06 

 
 Forum for Stedsutvikling v/ Miljøverndepartementet (datum okänt) ”Velkommen til 

Stadsutvikling.no” http://www.regjeringen.no/nb/sub/stedsutvikling/stedsutvikling-
forside.html?id=525120 Senaste besök 2009-05-06 

 

2.4 Finland 
De finländska hemsidorna är lätta att förstå för svenskar, då det ofta finns ett svenskt alterna-
tiv.  

2.4.1 Central kulturarvsförvaltare  
I Finland är det Miljöministeriet som ansvarar för de frågor som är i fokus för den här studien. 
Deras uppgifter verkar vara en blandning av vad det svenska Kulturdepartementet och svens-
ka Riksantikvarieämbetet arbetar med. Däremot finns det (vilken ej har en hemsida) tre olika 
miljötillståndsverk uppdelade på norra, västra och östra Finland. Miljötillståndsverken ansva-
rar dock mera för handläggandet av ärenden som rör miljöskyddslagen och vattenlagen.  
 
”Forststyrelsen” är ett statligt affärsverk som verkar direkt under Miljöministeriet samt Jord- 
och Skogsbruksministeriet. (Forststyrelsen 2009a-b) Tillsammans med museimyndigheterna 
förvaltar de synligt kulturarv som äldre byggnader och fornlämningar. Vidare arbetar de till-
sammans med ideella aktörer med ett par ”tusen hektar traditionella landskap” (Forststyrelsen 
2008c-d).   
 

2.4.2 Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer  
Finland har särskilda lagar vilka kan användas för att bland annat ”skydda den byggda miljöns 
skönhet och värnandet om kulturvärden” (Finlex 1999, kap. 5 § 3) eller för ”att vårda naturens 
skönhet och landskapets värde” (Finlex 1996, kap. 1 § 1:2).  
 
Ett ”Naturskyddsområde” kan också fastställas genom ett beslut från Miljöministeriet. En av 
förutsättningarna för inrättandet av ett Naturskyddsområde, kan vara att ”det i området finns 
en kulturbiotop som håller på att bli sällsynt” (Finlex 1996, kap. 3 § 10:4). En kulturbiotop 
antas motsvara aktiviteten och helheten i ett kulturlandskap.  
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Det som i den finska lagstiftningen närmast påminner om vår svenska lagstiftning för kultur-
reservat, är lagen om Landskapsvård. I femte kapitlet av Naturvårdslagen 1096:1996, första 
paragrafen, anges följande:  
 

”Landskapsvårdsområden kan inrättas för att bevara och vårda landskapsbilden 
eller kulturlandskapets skönhet, dess historiska särdrag eller andra därmed 
sammanhängande särskilda värden. ”  

(Finlex 1996, kap. 5 § 32 ) 
  
Bedöms Landskapsvårdsområdet vara ett värde för riket, beslutar Miljöministeriet om att in-
stifta det som riksintresse istället. År 2007 inrättade Miljöministeriet Skärlandet som landets 
första landskapsvårdsområde. På deras hemsida står förklaringen till varför beslutet fastställ-
des;  
 

”Avsikten med att inrätta Skärlandets landskapsvårdsområde är att bevara och 
sköta ett vackert natur- och kulturlandskap, historiska särdrag och andra värden 
i anknytning till dessa. De värden som områdets kulturmiljöer har, grundar sig 
på jordbruk och boskapsskötsel som idkats långvarigt utan avbrott samt en tra-
ditionell skärgårdsbosättning. Ett karakteristiskt drag för landskapen i Skärlan-
det är de vidsträckta strandängarna, hagmarkerna och skogsbetesmarkerna.”   

(Miljöministeriet 2007) 
 
I de fall där frågan rör landskapsvårdsområden som inte befinner sig på en nationell nivå, kan 
beslut om ett sådant område tas av den närmaste regionala miljöcentralen. (Finlex 1996, kap. 
5 § 33 ) Initiativet väcks genom ett landskapsvårdsförbund bestående av regionens kommu-
ner. I en landskapsplan utformas ett särskilt områdes framtida strategi och utvecklingshåll. 
(Finlex 1999, kap. 4 § 25-26) Tillsammans med generalplaner (översiktsplan), är en land-
skapsplan värdefull för en kommun i arbetet med detaljplaner. En kommunal miljövårdsmyn-
dighet kan alltid få stöd genom sin regionala miljöcentral. (Miljöministeriet 2008) 
 

~ 
Läs mer på: 

 Finlands Miljöcentral, Meterologiska Institutet, Kielikone AB (datum okänt)  
”Miljöordboken EnDic”  
http://mot.kielikone.fi/mot/endic/netmot.exe?UI=sved Senaste besök 2009-05-06 

 
 Miljöministeriet (2007) ”Skärlandet är det första landskapsvårdsområdet av riksintres-

se” http://www.miljo.fi/default.asp?contentid=239379&lan=sv  
Senaste besök 2009-03-16 

 
 Västra Finlands Miljöcentral (datum okänt) ”Landskapsvårdsområden enligt Natur-

vårdslagen” http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=24778&lan=sv  
Senaste besök 2009-05-06 

 

2.5 Estland 
I samband med att Sovjetunionen började tappa sitt fäste och långsamt bli till dagens Ryss-
land, förklarade Estland sig 1991 till en självständig stat. Estlands historia är kringgärdad av 
olika länders ockupation och det märks att staten fortfarande håller på att organiseras upp. 
(Ministry of Environment 2005, Bokförlaget Replik AB 2007:235f) Både president och riks-
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dag (”Riigikogu”) betonas vara opolitiska och bör handla utifrån vad som är landets bästa 
(Riigiportal 2008a,b).  
 

2.5.1 Central kulturarvsförvaltare  
Estland har ett par olika departement som på olika sätt kan vara aktiva för att bevara särskilda 
miljöer i landet. ”Ministry of Environment” har hand om natur och miljö och ”Ministry of 
Agriculture” har genom sin avdelning ”Rural Development Departement” hand om lands-
bygdsfrågor (Ministry of Agriculture 2009). Dessutom finns ”Kuulturiministeerium” (est-
landssvenska) som är ansvarigt departement till ”Muinsuskaitseamet”, vilket alltså skulle 
motsvara den estniska versionen av Sveriges Riksantikvarieämbete. Muinsuskaitseamet an-
svarar för att kulturmiljöer och fornlämningar bevaras. (Muinsuskaitseamet 2006-2007) 
 

2.5.2 Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer  
I den estniska lagen som på engelska kallas för ”Heritage Conservation Act” anges att det är  
Kuulturiministeerium, Muinsuskaitseamet samt regionala och lokala aktörer som ansvarar för 
att fornlämningar och historiskt värdefull miljö bevaras. Muinuskaitseamets uppgift är att;  
 

”organise heritage conservation work, to exercise state supervision over 
monuments and heritage conservation areas and to maintain the national 
register of cultural monuments“  

(Heritage Conservation Act 2002 kap. 2 § 7) 
 
Kulturministern kan ge regeringen förslag på specifika ”Heritage Conservation Areas”. Det är 
sen regeringen som beslutar och sätter upp gränserna för området. (Heritage Conservation Act 
2002 kap. 3 § 15) 
 
Kuulturiministeeriumet har också gett ut en samlad utvecklingsplan för 2007-2010 över hur 
Estland ska forska och underhålla arkitektur och landskap på landsbygden. I dokumentet 
nämns även ett flertal projekt som pågår i Estland. Bland annat nämns “Sustainable Estonia 
21“ där ett av huvudteman är “the preservation of Estonian traditional values and unique 
cultural space“ där “Estonian culture has materialized in architecture, landscapes and sign 
environment“ (Ministry of Culture et. al. s. 2). Vidare nämns i “Rural Architecture and Rural 
Landscape, Study and Maintenance, developement plan 2007-2010“ ett program som 
Ministry of Agriculture ansvarar för. I “Estonian rural developement strategy 2007-2013“ 
talas det om att stödja kulturarvet genom olika långsiktiga strategier. Även Ministry of 
Environement har liknande projekt. Vidare går att nämna Kuulturiminsteeriumets egna 
program om att använda herrgårdar till skolhus på landsbygden och på så vis se till att huset 
efterhålls. Dessutom har Kuulturiministeeriumet Setomaa programmet, vilket är till för att 
stötta Seto folket i nordöstra Estland. Regionen har en särskilt stark etnicitet och bevarad 
historia. (Culture ministry 2004) 
 
Avslutningsvis bör läsaren veta att “Heritage Conservation Act“ kom till 2002, och med dess 
införande bildades även en särskild avdelning på Kuulturiministeerumet som heter just 
“Cultural Heritage“. Det kan därför tänkas att Estland fortfarande håller på att utveckla sitt 
skydd och stärka bevarandet av kulturhistoriskt värdefull landsbygd och stadslandskap. Därav 
att det hitintills endast verkar vara enstaka objekt som skyddats, samt att det pågår en del 
projekt för att ta tillvara på olika kulturmiljöer. (Culture Ministry 2008) 
 

 12



Läs mer på: 
 Estonian Institute (datum okänt) “Estonica – Encyclopedia about Estonia“ 

http://www.estonica.org/index.html Senaste besök 2009-05-06 
 

 Estonian Ministry of the Environment (2005) “Sustainable Estonia 21“ 
http://www.riigikantselei.ee/failid/Estonia_SDS_2005.pdf  
Senaste besök 2009-05-07 

 
 Ministry of Agriculture of the Republic of Estonia (2006) “Estonian Rural Develop-

ment Strategy 2007-2013” 
http://www.agri.ee/public/juurkataloog/MAAELU/MAS/ERDPS2007-2013.pdf  
Senaste besök 2009-05-06 

 

2.6 Lettland  
Även om Lettland har en liknande bakgrund och självständighetshistoria som Estland, verkar 
de båda skilja sig något åt. Här nedan redogörs för den information som hittades på de lettiska 
myndigheternas hemsidor, relaterat till kulturhistoriska miljöer.  
 

2.6.1 Central kulturarvsförvaltare  
Den lettiska regeringen ansvarar för den administrativa delen, samt konserveringen av de kul-
turella monumenten (bland annat fornlämningar). Medan inventering, identifikation och regi-
strering är något som ”The State Inspection for Heritage Protection” (SIHP) ansvarar för. På 
samma sätt som Kulturdepartementet övervakar Riksantikvarieämbetet i Sverige, agerar SIHP 
under ”Ministry of Culture” i Lettland. (The State Inspection for Heritage Protection 1) 

 
2.6.2 Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer  
Hur stark viljan än är att hitta ett skydd för kulturhistoriskt värdefulla områden i Lettland, 
verkar de skydd som finns till största delen bevara specifika objekt i landskapet i form av oli-
ka slags monument och historiska byggnader. I gruppen av arkeologiska monument som ”The 
State Inspection for Heritage Protection” verifierar, ingår dock antika bosättningar med kul-
turlager (vilket i och för sig kanske bara betyder arkeologiskt viktiga platser och alltså inte 
levande eller välbevarade kulturhistoriska miljöer). Dock är gruppen ”Monuments of Urban 
Developement” intressant då det där inräknas ursprungliga gatunät. Ett element vilket tillhör 
stadslandskapet och som inte är så vanligt förekommande bland definitioner av kulturhistoris-
ka miljöer. (The State Inspection for Heritage Protection 2)  
 
Enligt uppgift på The Inspection for Heritage Protection finns 8 517 kulturella monument som 
är skyddade i Lettland. De kulturella monumenten delas upp i kategorierna arkitektur, konst, 
urban utveckling, historiska, arkeologiska och industriella monument. Även om det ges ex-
empel på varje kategori, finns inga konkreta beskrivningar på faktiska platser och objekt. (The 
State Inspection for Heritage Protection 3) Detta är alltså en fråga som är relevant att gå vida-
re med genom fortsatt internationellt arbete som inkluderar personliga kontakter.  
 
Avslutningsvis bör nämnas att det under 2008-2011 pågår ett projekt i Lettland med att bevara 
äldre miljöer (framförallt byggnader) i trä (Minister of Culture 2008). 
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Läs mer på: 
 The State Inspection for Heritage Protection (datum okänt) “Types of Culture Monu-

ment” http://www.mantojums.lv/?cat=709&lang=en Senaste besök 2009-03-18 
 

2.7 Litauen 
Det bör uppmärksammas att de hemsidor som Litauens ministerier och departement har är 
väldigt informativa och välskrivna. Litauen är en republik som styrs genom Valdas Asamkus 
och hans regering samt riksdagen (”Seimos”).  
 

2.7.1 Central kulturarvsförvaltare  
Ett av ministerierna påminner om vårt svenska Kulturdepartement. Det heter Kulturos Minis-
terija och har en särskild avdelning för just Kulturarv, vilken bildades 2005. (Departement of 
Cultural Heritage) Det är Kulturministern som föreslår att något blir kulturarvsskyddat. Efter 
godkännande av ”the State Commission for Cultural Heritage” (vilka är rådgivare till riksda-
gen i dessa ärenden), kan regeringen utnämna särskilda kulturmonument (Lag i Litauen 2009, 
kap. 3 art. 10 punkt 5 och 6). 
 
The State Commission for Cultural Heritage skulle mycket väl kunna motsvara Riksantikva-
rieämbetet, men då det inte verkar finnas en hemsida för detta, är frågan fortfarande oklar. 
Dock kanske det bara rör sig om ett enstaka antal experter och därför är det snarare avdel-
ningen för Kulturarv som är den utgångspunkt bäst lämpad att gå vidare i att bygga upp ett 
kontaktnät. Deras syfte är trots allt att;  
 

”perform functions of state administration of cultural heritage by organizing a 
preservation of the Lithuanian cultural heritage and passing it on to future gen-
erations and to create conditions necessary for public to learn about it an use it” 

    (Department of Cultural Heritage) 

2.7.2 Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer  
Litauen är det första land (i denna studie, bland de lagtexter som gåtts igenom) att faktiskt 
uttryckligen inneha ett skydd för ”Kulturreservat”. Lagen för ”Immovable Cultural Heritage” 
kom ut 1994 och har en engelsk version. I dess fjärde kapitel artikel 21 om ”Protection of 
Immovable Cultural Heritage Situated in a Reserve, Strict Reserve, National Park” står föl-
jande i andra punkten:  
 

“For the protection of sites of cultural heritage, in accordance with the proce-
dure laid down by the Law on Protected Areas, historical national parks, his-
torical regional parks, cultural strict reserves and cultural reserves shall be 
set up. The protection of the old towns, historical parts of cities and towns, 
ethno-cultural villages and other residential areas or parts thereof shall have 
the status of cultural reserves”  

         (egna markeringar, Lag i Litauen 2009, kap. 4 art. 21) 
 
Entusiasmen över den värdefulla informationen som omnämner kulturreservat fallerar tragiskt 
nog då hemsidorna även i Litauen saknar information om vilka kulturreservat som finns och 
specifika beskrivningar om varför de finns (även om det finns en statistik över 15 668 skyd-
dade kulturarvsobjekt). Även om det även här är noterbart att se stadslandskapet som en del 
av kulturreservat. Vidare förklarar Kulturos Minsterija att det finns både urbana och arkitek-
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toniska skatter, samt etnografiska byar och gårdar som är värdefulla att tas om hand om. (Kul-
turos Ministerija 2008) 
 
I Litauen ska det finnas ett särskilt register över kulturarvsobjekten som kallas för ”the Regis-
ter of Cultural Properties” (Departement of Cultural Heritage). Kanske är det ett register som 
inte är digitalt än, för det finns inte på de sidor som den här studien omfattat. Förmodligen går 
det säkert att få mer information ifrån Kulturos Ministerija.  
 

~ 
Läs mer på: 

 International Council of Monuments and Sites, ICOMOS (2001-2002) ”Lithuania” 
http://www.international.icomos.org/risk/2001/lith2001.htm  
Senaste besök 2009-05-06 

 

2.8 Kort om Ryssland  
Den Ryska Federationens regeringssidor på engelska är begränsade. Google Translate över-
sätter en del och tack vare det hittas ett Kulturministerium som har hand om Kulturarvet. Kul-
turministeriets hemsida hänvisar bland annat till en lag om kulturhistoriska monument och 
föremål antagen av Duman den 24e maj 2002 och av regeringen den 14e juni samma år. I 
lagen talas om vissa områden, men det är osäkert om det innebär zonerna runt fasta objekt 
eller om det faktiskt också innebär särskilda större områden med kulturhistoriskt värde.  
 
I Ryssland finns det något som kallas för museumsreservat. Dessa omfattar byggnader, land-
skap och natur och kan närmast jämföras med en blandning av friluftsmuseum, kulturreservat, 
naturreservat, byggnadsminnen och världsarv.   
 

~ 
Läs mer på:  

 Garant-InfoCentre (2006) ”Museum Reserves”  
http://www.russia-ic.com/culture_art/museums/147/ Senaste besök 2009-05-06 

 
 Kulturministeriet i ryska federationen (2008) ”Lag om kulturhistoriska monument 

och föremål” 
http://translate.google.com/translate?prev=hp&hl=sv&u=http%3A%2F%2Fmkrf.r
u%2Fministry%2F&sl=ru&tl=sv  Senaste besök 2009-05-06 

 

2.9 Polen 
I Polen finns det ett Ministerium för Nationella Kulturarv (The Ministry of Culture and Na-
tional Heritage) med en särkskild avdelning för kulturarv (Department of Cultural Heritage).  
Vad exakt som gäller för skydd av kulturarv framkommer inte helt och ministeriet uppmanar 
alla som undrar om detta att ta kontakt för mer information. Då det inte fanns någon mer in-
formation, gjordes ett undantag i studien och ett mail sändes iväg, tyvärr kom inget svar till-
baka.  

~ 
Läs mer på:  

 The Ministry of Culture  
http://www.mkidn.gov.pl/english/english.html Senaste besök 2009-05-06 
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2.10 Tyskland 
Efter språkproblem på ryska hemsidor och informationsstopp i Polen, blir nästa land något 
lättare att utröna information från, då det precis som svenskan har ett germansklingvistiskt 
ursprung.  

2.10.1 Central kulturarvsförvaltare  
Om denna studie hade utgått ifrån en kulturhistorisk värdefull miljö i stadslandskapet, skulle 
representerande ministerium för Tyskland därmed vara ”Federal Ministry of Transport, Buil-
ding, and Urban Affairs”. Detta med underlag av att de har en särskild avdelning under nam-
net ”SW 25” vilket handhar ärenden kring att övervaka det urbana byggda och arkeologiska 
kulturarvet. (Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs 2009) 
 
Även om stadslandskapet i Sverige planeras utefter helhet och med hänsyn till byggnadsmin-
nen, är de svenska kulturreservaten mestadels fokuserade på landsbygdens pågående liv samt 
lämningar av forna tiders samhällsyttringar där. Det ministerium i Tyskland som har till upp-
gift att övervaka landsbygden är ”Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and 
Nuclear Safety”. Ministeriet har en myndighet som arbetar för olika skydd av områden i 
Tyskland, den heter ”Federal Agency for Conservation”. 
 
Denna studie har utgått ifrån ett övergripande perspektiv, vilket gör att resultatet förmodligen 
sett annorlunda ut ifall hänsyn även tagits till varje delstat varifrån Tysklands olika beslut 
fattas. Därmed gick inte heller att hitta ett Kulturdepartement motsvarigt det svenska.  

2.10.2 Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
Inte heller finns en särskild lag för kulturreservat. Däremot finns det olika former av aktivt 
kunnande för att ta hänsyn till de olika kulturhistoriska värdena på landsbygden. Exempelvis 
märks det av genom Tysklands broschyr om Natura 2000 där de beskriver hur forna aktivite-
ter har format det landskap som finns idag (Federal Ministry for the Environment et al. 2008). 
Vidare har ministeriet utgett en skrift om betydelsen av alléer längs vägarna i Tyskland (Fede-
ral Ministry of Environment… 2008). Dessutom finns en hel lång lista med ”Naturparker” 
vilket verkar ha uppkommit i samband med ett aktivt deltagande i EUROPARC som är ett 
europeiskt nätverk för skyddade områden i Europa. ”Naturparks” är specifika områden som 
skyddas främst genom dess viktiga naturvärden, men genom den lag de instiftas av (”Nature 
Conservation Act”) finns också utrymme för kulturmiljöer; 

 
“Historic cultural landscapes, or parts thereof, with specifically characteristic 
features, including those of particular significance for the characteristic fea-
tures or beauty of cultural, architectural or ground monuments which are al-
ready under protection or worthy of protection, shall be preserved.” 
   (Centre for German Legal Information 2002) 

 
Det uppges finnas 7 239 av dessa områden i Tyskland, alla under benämningen av ”Landsca-
pe Protection Areas”. För att bibehålla områdets karaktär ger skyddet ett lagstadgat medel mot 
stora förändringar. (Federal Agency for Nature Conservation 2008)  
 
Läs mer på: 
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 EUROPARC Deutschland (2008) “Naturparks” 
http://www.nationale-naturlandschaften.de/naturparks Senaste besök 2009-05-06 

 
 Federal Agency for Nature Conservation (2008) “Landscape Protection Areas”  

http://www.bfn.de/0308_lsg+M52087573ab0.html Senaste besök 2009-05-06 
 

 Federal Agency for Nature Conservation (datum okänt) “Schutzgebiete in 
Deutschland” http://www.bfn.de/geoinfo/fachdaten_lsg/ Senaste besök 2009-05-06 
 

 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety; 
Federal Agency for Nature Conservation (2008) “Natura 2000 in Germany” Se 
framförallt sedan 41 ff. (s. 38 i text) 
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/broschuere_natura2000_e
n.pdf  

 
 Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety; 

Federal Agency for Nature Conservation (2008) ”Avenues - a valuable cultural 
and natural asset for the landscape” 
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/brochure_avenues.pdf  
Senaste besök 2009-05-06 

 
 

2.11 Island 
Efter att ha avklarat de övriga nordiska länderna, är det så Island som står på tur.  

2.11.1 Central kulturarvsförvaltare  
På Island ansvarar ”Ministry of the Environment” bland annat för de frågor som rör bevaran-
de och skyddsinstiftande av områden. Även om det är Ministry of Environment som har det 
huvudsakliga ansvaret för att instifta sådant som nationalparker, naturreservat, landsparker 
och nationella (natur)monument, får de råd och stöd ifrån ”the Nature Conservation Associa-
tion” och ”the Environment Agency”. Island är också aktivt deltagande i ”EUROPARC At-
lantic Isles”.  

2.11.2 Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
Det är ”the Nature Conservation Act no. 44/1999” som reglerar Islands kulturmiljövård. Även 
om det flesta områden utgår ifrån natur och rekreationsvärden, så finns det också betydelsen 
av att spara historiska avtryck i landskapet till framtidens generationer. I början av Naturlagen 
står det exempelvis följande; 
 

“The Act shall facilitate the nation's access to and knowledge of Icelandic 
nature and cultural heritage and encourage the conservation and utilization of 
resources based on sustainable development.”  

(The Ministry of Environment, article 1) 
 

Genom denna lag framkommer innebörden av att göra det isländska kulturarvet åtkomligt, 
samtidigt som det måste bevaras. Tyvärr verkar det inte finnas konkreta exempel på hur dessa 
kulturarv faktiskt skyddas. Det finns en lag, men hur och i vilket avseende används den? Det 
kan säkert Ministry of Environment besvara om frågan förs vidare till dem.  
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http://www.nationale-naturlandschaften.de/naturparks
http://www.bfn.de/0308_lsg+M52087573ab0.html
http://www.bfn.de/geoinfo/fachdaten_lsg/
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/broschuere_natura2000_en.pdf
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/broschuere_natura2000_en.pdf
http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/brochure_avenues.pdf


Läs mer på:    
 Ministry for the Environment (datum okänt) “The Nature Conservation Act no. 

44/1999”  
http://eng.umhverfisraduneyti.is/legislation/nr/389 Senaste besök 2009-05-06 

 

2.12 Irland 
Efter alla dessa nordiska och baltiska länder, är det dags för att granska de brittiska öar-
na. Irland är det första land som undersöks, det bör påpekas att detta land uttrycker sig 
konkret och klarsynt.  

2.12.1 Central kulturarvsförvaltare 
Ansvarigt departement på Irland för kulturmiljöfrågor är ”Environment, Heritage and Local 
Government”. Härunder kontrolleras Irlands arkeologiska områden och monument både i sta-
den och på landsbygden. ”Environment, Heritage and Local Government” har också hand om 
nationalparker. Vidare har departementet även grundat “The National Inventory of Architec-
tural Heritage (NIAH)” vilka som namnet antyder, arbetar för att inventera det arkitektoniska 
kulturarvet (från 1700 och framåt).  
 
De lagar av betydelse inom kulturmiljö på Irland är ”Planning and Development Act 2000” 
och ”Architectural Heritage…” från 1999.  
 
2.12.2 Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
Enligt skriften “Landscape Policy Development and Establishment of a National Lands-
cape Programme” som gavs ut 2006 av The Heritage Council i Irland så finns det inga 
direkta lagar för specifika områden i Europa. Följande går att utläsa under punkten 7.2; 
 

“…Council has highlighted the need for national park legislation. None currently 
exists in Ireland and the Department of Environment, Heritage and Local Gov-
ernment has for many years been considering providing some legislative base for 
the existing parks. These are currently based purely on state ownership. Council 
has argued that new legislation should not just provide for what currently exists 
but consider the protection and development of the whole landscape. Articles in 
Heritage Outlook and recent media coverage have promoted an extension of the 
existing system, a development not predicted purely on state ownership but rather 
on partnership and co-operation with a wide range of landowners. New legislation 
could allow for this, or the use of the existing planning act provision which, as 
highlighted above, allows designation of Landscape Conservation Areas.” 

    (The Heritage Council 2006) 
 
Utdraget visar på Irlands uppriktiga intresse och kunskap över landskapets olika värden samt 
betydelsen av ett stabilt lagskydd. De nationella styrmedel som finns är de som kommer ge-
nom EU som exempelvis Landskapskonventionen (The Heritage Council).  

 
~ 

Läs mer på: 
 Acts of the Oireachtas (datum okänt) “Architectural Heritage (National Inventory) 

and Historic Monuments (Miscellaneous Provisions) Act 1999” 
http://acts.oireachtas.ie/en.act.1999.0019.1.html#sec6 Senaste besök 2009-05-06 
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http://eng.umhverfisraduneyti.is/legislation/nr/389
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 Environment, Heritage and Local Government (datum okänt) “Planning and De-
velopment Act 2000” 
http://www.environ.ie/en/Legislation/DevelopmentandHousing/Planning/FileDow
nLoad,8796,en.pdf Senaste besök 2009-05-06 

 
 Irish Landscape Institute (2008) “Landscape Ireland – Taking a lead” 

http://www.irishlandscapeinstitute.com/landscape_ireland/LandscapeIreland_Sprin
g08.pdf Senaste besök 2009-05-06 

 
 The Heritage Council (2006) “Landscape Character Assessment (LCA) in Ireland: 

Baseline Audit and Evaluation” 
http://www.heritagecouncil.ie/fileadmin/user_upload/Publications/Planning/LCA_
Rpt.pdf Senaste besök 2009-05-06 

 
 The Heritage Council (2006) “Landscape Policy Development and Establishment 

of a National Landscape Programme April 2006” 
http://www.heritagecouncil.ie/fileadmin/user_upload/Publications/Landscape/Lan
dscapePolicy.pdf Senaste besök 2009-05-07 

 

2.13 Storbritannien 
Då Wales, Skottland och Nordirland numera har en egen politisk sammanslutning med befo-
genhet att själv utöva ett visst beslutsfattande utan det brittiska parlamentets insyn, är det där-
för befogat att skriva om vartdera landet. Även om ländernas bevarandestrategier för kultur-
miljöer och kulturarv är sig likt sinsemellan. Storbritannien är väl medvetna om sitt kulturella 
arv, både när det gäller historiska byggnader och historiska områden. Det ligger på kommunal 
nivå att utforma så kallade ”Conservation Areas” vilka anses ha ett historiskt eller arkitekto-
niskt värde att särskilt vårda för framtiden. Det finns också tendenser till att skapa övergri-
pande strukturer såsom exempelvis ”Heritage Cities”, vilket än så länge endast verkar omfatta 
England. I Skottland finns det däremot särskilda ”City Heritage Trusts”. (Directgov, English 
Heritage 1, Britains Heritage Cities) 

2.13.1 England - Central kulturarvsförvaltare 
England har sitt styre i London. Ansvarigt departement för kulturmiljöer, eller historiska mil-
jöer som det kallas i England, är ”Departementet för Kultur, Media och Sport”. Departementet 
främjar bland annat ”English Heritage” genom att fördela statsbidrag. (Departement for Cul-
ture, Media and Sport) English Heritage i sin tur använder pengarna till att arbeta med att 
bygga upp förståelse, kunskap, värdering och bevaring genom sina nio olika regionkontor i 
England. (English Heritage) 

2.13.2 England - Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
I England finns det ingen övergripande lista över alla Conservation Areas, men däremot redo-
visas (endel på karta, andra skriftligt i dokument) på kommunernas hemsidor. Då varje con-
servation area utformas lokalt, kan de också skilja sig något åt sinsemellan. Argumenten för 
bevarande av dem kan se ut på olika sätt och det skulle behövas en nationell hemsida som 
samlar alla områden med beskrivning och bilder på vart och ett. Kanske är det något som 
kommer till i framtiden.  
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http://www.environ.ie/en/Legislation/DevelopmentandHousing/Planning/FileDownLoad,8796,en.pdf
http://www.environ.ie/en/Legislation/DevelopmentandHousing/Planning/FileDownLoad,8796,en.pdf
http://www.irishlandscapeinstitute.com/landscape_ireland/LandscapeIreland_Spring08.pdf
http://www.irishlandscapeinstitute.com/landscape_ireland/LandscapeIreland_Spring08.pdf
http://www.heritagecouncil.ie/fileadmin/user_upload/Publications/Planning/LCA_Rpt.pdf
http://www.heritagecouncil.ie/fileadmin/user_upload/Publications/Planning/LCA_Rpt.pdf
http://www.heritagecouncil.ie/fileadmin/user_upload/Publications/Landscape/LandscapePolicy.pdf
http://www.heritagecouncil.ie/fileadmin/user_upload/Publications/Landscape/LandscapePolicy.pdf


Ytterligare att tillfoga är att English Heritage initierat ett projekt som ska bevaka så att Con-
servation Areas inte står och förfaller, projektet går därför inte helt oväntat under namnet 
”Conservation Areas at risk” (English Heritage 3).  
 

~ 
Läs mer på: 

 Department of Environment, Department of National Heritage (1994)  
 “Planning Policy Guidance: Planning and the Historic Environment” 
http://www.cheltenham.gov.uk/downloads/PPG15.pdf  Senaste besök 2009-05-06 

 
 English Heritage (2008) “Conservation Principles, policies and guidance for the 

sustainable management of the historic environment”  
http://www.english-
herita-
ge.org.uk/upload/pdf/Conservation_Principles_Policies_and_Guidance_April08_
Web.pdf?1239010845  Senaste besök 2009-05-06 

 
 English Heritage (datum okänt) “English Heritage Strategy 2005-2010, Making 

the past part of our future”  
http://www.english-
heritage.org.uk/upload/pdf/final_strategy_doc_tagged.pdf?1239109154  
Senaste besök 2009-05-06  

 
 English Heritage et. al. (datum okänt) “Heritage works, The use of historic build-

ings in regeneration, a toolkit of good practice” 
www.english-heritage.org.uk/upload/pdf/Heritage_Works.pdf?1239010918 Senas-
te besök 2009-05-06 

 
 Historic Environment Local Management (HELM) - Ett stöd från English Heritage 

till kommuner i deras planering 
http://www.helm.org.uk/?PHPSESSID=b6c68301922765cf54b2ba112f335b6e 
Senaste besök 2009-05-06 

 
 Historic Towns Forum http://www.ehtf.org.uk/  

 
 Office of Public Sector Information (datum okänt) “Planning Listed Buildings and 

Conservation Areas Act 1990”  
 www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/Ukpga_19900009_en_1 
 Senaste besök 2009-05-06 
 
 

2.13.3 Wales - Central kulturarvsförvaltare  
Precis som i England finns det i Wales ett utlokaliserat styrelseskick från det brittiska parla-
mentet i London. ”The Welsh Assembly Government” stödjer den historiska omgivningen i 
landet genom sina två avdelningar ”Cadw” och ”the Royal Commission on the Ancient and 
Historical Monuments of Wales” (RCAHMW). (Welsh Assembly Government)  
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http://www.cheltenham.gov.uk/downloads/PPG15.pdf
http://www.english-heritage.org.uk/upload/pdf/Conservation_Principles_Policies_and_Guidance_April08_Web.pdf?1239010845
http://www.english-heritage.org.uk/upload/pdf/Conservation_Principles_Policies_and_Guidance_April08_Web.pdf?1239010845
http://www.english-heritage.org.uk/upload/pdf/Conservation_Principles_Policies_and_Guidance_April08_Web.pdf?1239010845
http://www.english-heritage.org.uk/upload/pdf/Conservation_Principles_Policies_and_Guidance_April08_Web.pdf?1239010845
http://www.english-heritage.org.uk/upload/pdf/final_strategy_doc_tagged.pdf?1239109154
http://www.english-heritage.org.uk/upload/pdf/final_strategy_doc_tagged.pdf?1239109154
http://www.english-heritage.org.uk/upload/pdf/Heritage_Works.pdf?1239010918
http://www.helm.org.uk/?PHPSESSID=b6c68301922765cf54b2ba112f335b6e
http://www.ehtf.org.uk/
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1990/Ukpga_19900009_en_1


I relation till sökandet efter ett lagskyddat område som skyddas på grund av sitt stora kulturhi-
storiska värde, är det framförallt Cadw som är viktiga att känna till. Cadw uttalas ”Cadoo” 
och antas vara ett walesiskt ord vilket betyder att bevara.  
 
Det finns ett par olika organisationer som arbetar med att ge råd till den Walesiska regeringen. 
De heter ”Ancient Monuments Advisatory Board for Wales”, “Historic Buildings Advisory 
Council for Wales” och “Historic Environment Group” (för marknadsföring av historiska om-
givningar i Wales).  
 

2.13.4 Wales - Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer  
Cadw har tillsammans med de fyra stora arkeologiska organisationerna i Wales och ”the 
Countryside National Council for Wales” utarbetat en skrift beskrivandes det värde som lig-
ger i att bevara historiska landskap, samt hur dessa bör betraktas. I skriften finns också ett 
särskilt register över alla walesiska landskap med historiskt värde. Förhoppningen är att det 
redan på en kommunal samhällsplaneringsnivå finns ett medvetet tänkande av kulturhistoriskt 
värdefulla landskap. (Cadw; Welsh Assebmbly Government; Countryside Council for Wales 
2007a, Cadw) 
 
Wales har precis som England även conservation areas, dock finns inget detaljerat om detta på 
Cadws hemsida. Däremot finns det information på kommunernas hemsidor. Till exempel har 
Cardiff publicerat faktablad om deras conservation areas. Cardiff har 27 områden och de är 
allt från särskilda grönområden till kvarter med representativa hus från en viss tidsepok. (Car-
diff Council 2009) 
 

~ 
Läs mer på: 

 Cadw; Welsh Assembly Government; Countryside Council for Wales (2007a)  
 “Caring for Historic Landscapes“ 

http://www.cadw.wales.gov.uk/upload/resourcepool/Caring%20for%20Historic%
20Landscapes4584.pdf  Senaste besök 2009-05-06 

 
 Cadw; Welsh Assembly Government; Countryside Council for Wales (2007b)  

 “Guide to good practice on using the register of landscapes in Wales in the  
planning and development process” 
http://www.cadw.wales.gov.uk/upload/resourcepool/Guide_to_Good_Practice_E
NG7930.pdf Senaste besök 2009-05-18 

 
 Cadw http://www.cadw.wales.gov.uk/ Senaste besök 2009-05-18 

 
 Clwyd-Powys Archaeological Trust  (datum okänt) ”Historic Landscapes in  

 Wales“ http://www.cpat.org.uk/projects/longer/histland/histland.htm  
Senaste besök 2009-05-06 
 

 Countryside Council for Wales (datum okänt) “Landmap” 
http://landmap.ccw.gov.uk/ Senaste besök 2009-05-07 

 
 Historic Wales (2009) “Historic Wales Map” 

 http://jura.rcahms.gov.uk/NMW/start.jsp Senaste besök 2009-05-18 
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http://www.cadw.wales.gov.uk/upload/resourcepool/Caring%20for%20Historic%20Landscapes4584.pdf
http://www.cadw.wales.gov.uk/upload/resourcepool/Caring%20for%20Historic%20Landscapes4584.pdf
http://www.cadw.wales.gov.uk/upload/resourcepool/Guide_to_Good_Practice_ENG7930.pdf
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http://www.cadw.wales.gov.uk/
http://www.cpat.org.uk/projects/longer/histland/histland.htm
http://landmap.ccw.gov.uk/
http://jura.rcahms.gov.uk/NMW/start.jsp


 The Royal Commission of the ancient and historical monuments of Wales   
 http://www.rcahmw.gov.uk/HI/ENG/Home/ Senaste besök 2009-05-18 

 

2.13.5 Skottland – Central kulturarvsförvaltare 
Skottland styrs genom The Scottish Government vilka lyder under the United Kingdom Parli-
ament. Historic Scotland är en av de statliga verk som står direkt ansvariga till The Scottish 
Government. De ansvarar för att sprida kunskap, bygga intresse samt att säkerställa Skott-
lands historiska miljö. Genom de båda lagarna om ”Skyddade områden” samt ”Forntida mo-
nument och arkeologiska områden” kan Historic Scotland lista vilka karaktärer som specifice-
rar olika historiska och arkeologiska områden. För platser som anses ha ett nationellt värde 
kan Historic Scotland upprätta ett särskilt statligt skydd. (Historic Scotland a)  
 

2.13.6 Skottland – Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
Historic Scotlands hemsida är välarbetad och har bra information. Den berättar om olika slags 
historiska miljöer som alla tillför oss något. Den historiska miljön omfattar allt som finns 
runtomkring oss. Det kan vara ett slott i en stad, en äldre stadsdel, under havsytan, en anrik 
trädgård eller minnen som anspelar på en särskild händelse eller tidsepok. Det är viktigt att ta 
hänsyn till historiska platser och byggnader när samhället utvecklas då de skapar områdets 
identitet. (Historic Scotland b) 
 
Något som är lite spännande med Skottland är deras olika ”City Heritage Trusts” som Historic 
Scotland bidrar med ekonomiska medel till. I exempelvis Dundee har det lagts ner ett stort 
arbete för att restaurera äldre byggnader och gamla fönsterfasader. (Dundee Historic Envi-
ronment Trust)  
 
Skottland har också ett särskilt register för byggnader som behöver repareras. Registret ”Bu-
ildings at Risk” beskriver husets skick med tillhörande bilder. Det finns också ett särskilt pro-
jekt med en övergripande karta över Skottlands Markanvändning som kallas för ”Historic 
Land-Use Assessment Map” (HLAMAP). Kartan har utarbetats som ett projekt mellan His-
toric Scotland och ”The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of 
Scotland” (RCAHMS). Den senare vilken länge har varit aktiv med att dokumentera och ana-
lysera Skottlands kulturarv och kulturmiljöer. 
 
Historic Scotland har även haft ett samarbete med ”Scottish Natural Heritage”(vilket påmin-
ner om det svenska Naturvårdsverket). Tillsammans har de bland annat utarbetat en skrift för 
att underlätta de lokala aktörernas tillvägagångssätt för arbete med landsbygd och stadsland-
skap. Den går under namnet ”Guidance on Local Landscape Designations”.  
 
Scottish Natural Heritage har initierat ett särskilt Landskapsforum för Skottland. Projektet har 
pågått sedan 2006 och sammanför aktörer ifrån olika håll från olika nivåer. Under forumet 
diskuteras på vilket sätt som Skottlands Landskap kan förstärkas för framtida generationer. 
Bland annat är ”Historic Scotland”, ”Visit Scotland” och ”Landscape Institute of Scotland” 
medlemmar. (Scottish Natural Heritage) 
 
Avslutningsvis kommer här ett litet stycke om betydelsen av den gamla delen av Edinburgh 
som Conservation Area;  
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http://www.rcahmw.gov.uk/HI/ENG/Home/


“The plan of the Old Town has retained much of its ancient pattern and distinctive 
character. It is an environment of enclosed streets and dramatic changes of level 
with numerous framed distant views. The skilful use of land contours, the careful 
siting and design of individual buildings and groups of buildings, and the use of 
local stone, combine to create an intricate and varied spatial structure. The com-
pactness and fine grained pattern also allows many forms of activity to function in 
close proximity.” (The City of Edinburgh Council Old Town 2005:13) 

 
~ 

Läs mer på:  
 Historic Scotland, RCAHMS (2009) “The Historic Land-Use Assessment Data for 

Scotland“ http://jura.rcahms.gov.uk/HLA/start.jsp Senaste besök 2009-05-07 
 

 Office of Public Sector Information 1 (datum okänt) “The Ancient Monuments and 
Archaelogical Areas Act 1979” 
http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1979/cukpga_19790046_en_1 
Senaste besök 2009-05-07 

 
 Office of Public Sector Information 2 (datum okänt) “Planning (Listed Buildings and 

Conservation Areas, Scotland) Act 1997” 
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1997/ukpga_19970009_en_1  
Senaste besök 2009-05-07 

 
 Scottish Government (2002) “Review of Scotland’s Cities – The Analysis” 

http://www.scotland.gov.uk/Resource/Doc/47021/0027033.pdf  
Senaste besök 2009-05-07 

 
 Scottish Natural Heritage (datum okänt) “Guidance on Local Landscape Designations” 

http://www.snh.org.uk/pdfs/publications/heritagemanagement/GuidanceonLocalLands
capeDesignations.pdf Senaste besök 2009-05-07 

 
 The Scottish Civic Trust (datum okänt) “Buildings at risk” 

http://www.buildingsatrisk.org.uk/BAR/Default.aspx Senaste besök 2009-05-07 
 

 The Tree Council; Heritage Lottery Fund (datum okänt) “Heritage Trees of Edin-
burgh” 
http://www.edinburgh.gov.uk/internet/Attachments/Internet/Environment/Planning_an
d_buildings/Natural_heritage/Heritage%20Trees.pdf Senaste besök 2009-05-07 

 

2.13.7 Nordirland – Central kulturarvsförvaltare  
Precis som England, Wales och Skottland styrs Nordirland genom ett eget styrelseskick vilket 
i och för sig står ansvariga under Storbritanniens Parlament. Nordirlands styrelseskick består 
dels av ”Northern Ireland Assembly” vilka har i uppdrag att utarbeta särskilda lagar gällande 
just för Nordirland, dels av ”Northern Ireland Executive” vilka ansvarar för allt annat som 
kultur, ekonomi, utbildning och vård. (Directgov 2009) Ansvarigt departement för Nordir-
lands samlade miljö heter ”The Departement of the Environment”. Under The Department of 
the Environment agerar “the Northern Ireland Environment Agency” (NIEA) till stöd för att 
bevara och sprida kunskap om Nordirlands naturliga kulturarv och byggda omgivning.  
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2.13.8 Nordirland – Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer  
NIEA gav 2003 ut en skrift vid namn ”Shared Horizons” för att klargöra betydelsen av skyd-
dade landskap samt utveckla vilka skydd som kan användas. På Nordirland är landskapsskyd-
det till större delen ett naturskydd och finns genom utförandet av nationalparker och ”Areas of 
Outstanding Natural Beuaty” (AONB). Det går att se vissa inslag av kulturhistoriskt värdeful-
la landskap i AONB:et Lagan Valley som finns i anslutning till Belfast. Lagan Valley innehål-
ler sådant som fornlämningen Giants Ring, kvarlämningar efter linneindustrin och äldre be-
byggelse. (NIEAa) Att Nordirland lägger stor vikt vid sina landskap märks även vid det välin-
formativa ”Landscape Character Areas” (LCA) vilket underrättar om olika landskapskaraktä-
rer och nuvarande tillstånd. Det ger kommunen ett bra underlag till vad de bör tänka på inför 
framtida utveckling. (NIEAb) 
 
NIEA har också ett aktivt team som stöttar med underhåll och ekonomiska medel för Nordir-
lands historiska omgivningar. (NIEA c) För byggnader har de ett särskilt program vid namn 
”Built Heritage at Risk in Northern Ireland”. (NIEA d) 
 
Slutligen är det också viktigt att nämna Nordirlands progressiva vision inför 2025 vilken tyd-
ligt nämner vikten att bevara och vårda kulturarvet.  

 
”Take particular care to sustain and, where required, to enhance the biodiversity 
of the Region, its natural habitats, high quality landscapes and built heritage” 

   (Department for Regional Development 2001:40) 
 

~ 
Läs mer på: 

 Environment and Heritage Service (2003) “Shared Horizons”  
http://www.ni-environment.gov.uk/shared_horizons.pdf Senaste besök 2009-05-07 

 
 Northern Ireland Environment Agency (datum okänt) “Landscape Character Areas”  

http://www.ni-environment.gov.uk/land-home/landscape_home/country_landscape.htm 
Senaste besök 2009-05-07 
 

 Ulster Architectural Heritage Society (2008) “Built Heritage at risk, Northern Ireland” 
http://www.ni-environment.gov.uk/bharni_catalogue_volume_8-4.pdf  
Senaste besök 2009-05-07 

 Department for Regional Development  (2001) “Shaping our Future – Regional De-
velopment Strategy for Northern Ireland 2025” 
http://applications.drdni.gov.uk/publications/document.asp?docid=5567  
Senaste besök 2009-05-07 

 

2.14 Rumänien 
Som en liten bonus i projektarbetet fanns tid över att undersöka något land till. Då Rumänien 
sägs inneha välbevarade äldre kulturlandskap, var det ett givet val. Rumänien, Bulgarien och 
Ungern påminner dock något om regionen Estland, Lettland, Litauen. I sökmotorerna kom 
ofta dessa två andra länder upp och Bulgarien verkade vara ett mer givande alternativ för att 
hitta information om skydd av kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Men nu var fokus inriktat 
på Rumänien.  
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2.14.1 Central kulturarvsförvaltare  
Det som dock går att få fram är att det existerar ett departement för kultur och religion som 
heter ”Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național”. Det rumänska Kultur- och 
Religionsdepartementet får stöd med expertis och administration genom ”the National 
Institute of Historical Monuments” samt ”the National Commission of Historical 
Monuments” (Rumänska Kultur- och Religionsdepartement 2001:14, 18). Dessa båda verkar 
dock inte finnas på Internet, utan istället finns en sida med liknande uppgifter om ett ”Institute 
for Cultural Memory”, vilket i och för sig mycket väl skulle kunna vara en senare version av 
de båda tidigare. Men det kvarstår att ta reda på genom personlig kommunikation.   
 

2.14.2 Skydd för kulturhistoriskt värdefulla miljöer  
På departementets hemsida går det att få fram lagtexter på engelska som något mer ger en 
inblick i skydd av historiska monument och forntida objekt. Till historiska monument hör 
bland annat;  
 

”site –land topographically delimited including the natural human creations that 
stand for cultural historical testimonies of architectural, town planning, archaeo-
logical, historical, artistic, ethnographic, religious, social, scientific, technical or 
cultural landscape interest.”  

(Rumänska Kultur- och Religionsdepartement 2001:2) 
 
Lagen beskriver också ett nationellt register över historiska monument samt talar om hur ett 
historiskt monument blir utnämnt. Initiativet kan komma från vilken nivå och aktör som helst 
men beslutas av kommun i samförstånd med Bukarest kontor för Kultur, Kulter och Nationellt 
Kulturarv. (Rumänska Kultur- och Religionsdepartement 2001:6) 
 
Icomos (International Council on Monuments and Sites) i Rumänien tar upp att lagen blivit 
bättre i Rumänien för att skydda historiska monument, men att det fortfarande behövs större 
förståelse om vikten av att vårda särskilda miljöer av historiskt värde. (ICOMOS 2001-2002) 
 
 

~ 
 
 

Läs mer på:  
 Institute for Cultural Memory (2006) “Mapserver for National Cultural Heritage” 

http://map.cimec.ro/indexEn.htm Senaste besök 2009-05-07 
 

 E-conservation Magazine http://www.e-conservationline.com/  
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2.15 Övriga Europa? 
I ett försök att välja ut ett särskilt bonusland, tittade jag snabbt igenom Grekland, Frankrike, 
Portugal, Nederländerna, Belgien, Österrike, Spanien och Italien. Det är svårt att hitta de sidor 
som söks och väl hittade, är de inte på engelska eller också finns det bristfällig information 
om områden med kulturhistoriska värden som skyddas. I Italien nämns arkeologiska områden 
(vilket kan motsvaras av de svenska fornlämningsområdena) och i Spanien nämns historiska 
områden. I en lagtext från Grekland definieras arkeologiska områden som en påminnelse av 
forna tiders samhällen fram till 1830, därefter räknas området som historiskt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Hellenic Republic 2002, article 2c-d Definitions) 

 
Vidare framgår ur den grekiska kulturlagen att de flesta beslut rörande kulturarv tas främst 
genom Kulturministeriet.  
 
Genom den grekiska portalen ”Odysseas” (Hellenic Ministry of Culture 2007) finns informa-
tion om museum, monument och arkeologiska områden. Där finns bland annat intressant his-
torik berättad på engelska. Även om bakgrundstexten beskriver vilka värden som finns på 
platsen, fattas uttryckliga argument som beskriver på vilket sätt exempelvis de arkeologiska 
områden skyddas samt varför. Kanske är det så att det generellt sätt inte läggs ut särskilda 
beslut för skyddade områden.  
 
 

~ 
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3. Summering och slutsats 
Många länder saknar konkreta exempel på engelska, vilket försvårar en rättvis bedömning av 
landets digitala information. Ett flertal länder beskriver olika typer av skydd som kan använ-
das för kulturhistoriska miljöer. Dessa omfattar olika aspekter av kulturmiljön vilket noggrant 
preciseras på myndighetens hemsida. Det saknas dock fortfarande detaljerad, konkret och 
lättåtkomlig information om vartdera området. Det skulle spara mycket tid både för för-
valtare samt allmänna kunskapssökare, om det fanns tillgängligt. Även Sverige behöver arbeta 
med att ständigt hålla relevant, engelsk information åtkomlig på sina hemsidor. Inte minst 
när det kommer till viktiga lagtexter som i detta fall omfattar kulturvårdslagar. Särskilt viktig 
är engelska hemsidor viktiga i de alltmer internationellt betydande sammanhang som Sverige 
nu finns representerade i (exempelvis ordförandeskapet i EU 2009).  
 

3.1 En välarbetad internationell hemsida 
Ett intressant initiativ från Rysslands sida är att faktiskt upprätta en särskild sida som är välar-
betad och informativ. Även om det inte finns så mycket om varje museumsreservat, erbjuder 
det en viss inblick för dem som inte än behärskar ryska. (Garant-InfoCentre 2006) 
 
Bland de svenska kulturreservaten har vissa egna hemsidor, andra beskrivs olika mycket på 
länsstyrelse eller kommun. Det saknas en generell och överskådlig sida. Det borde vara av 
intresse att åstadkomma en nationell standard för hur varje kulturhistorisk miljö bör 
beskrivas, vilka argument som finns för dem och hur de kan tänkas skötas om. En stan-
dardiserad nationell sida för alla skyddade miljöer är något som saknas även hos andra länder. 
Det vore ett spännande ämne för en konferens på nationell nivå, eller med exempelvis Euro-
parc på ett mer internationellt plan .  
 
Ett bra exempel på hur en nationell överblick för skyddade miljöer kan se ut, finns på 
Northern Ireland Environment Agency’s hemsida. Under fliken för Landscape Character Are-
as, beskrivs både kultur- och naturvärden, samtidigt som det också finns med på vilket sätt de 
bör skötas om (Northern Ireland Environment Agency b). En liknande sida finns publicerad i 
Wales under namnet ”Historic Landscapes in Wales” (Clwyd-Powys Archaeological Trust)  
 
Den mest föredömliga beskrivningen av kulturlandskap är dock Norges ”Utvalgte kulturland-
skap i jordbruket, Tilråding til Landbruks- og matdepartementet og Miljøvern- departementet” 
där tydliga deskriptiva bilder med tillhörande relevant fakta finns redovisat. (Statens landb-
ruksforvaltning, Direktoratet for naturforvaltning, Riksantikvaren 2008)  
 

3.2 Kartläggning på webben av kulturområden 
En aktivitet som förekommer bland vissa länder, exempelvis Tyskland, är kartor som det går 
att zooma in specifika områden på och därmed få reda på vilka kulturobjekt/miljöer som 
finns. (Federal Agency for Nature Conservation) Detta finns också i Spanien och kallas där 
för “Geocultura“ (Ministerio de Cultura), i Skottland kallas det för the ”Historic Land-Use 
Assessment Data” (förkortat HLAMAP, Scotland Historic Scotland, RCAHMS 2009) och i 
Wales heter den helt enkelt bara ”Landmap” (Countryside Council of Wales). I Sverige har vi 
Fornsök där det bland annat går att zooma in på kulturreservat och se exakt område, dock 
skulle detta kunna utvecklas till att även innehålla information om dessa kulturhistoriskt vär-
defulla miljöer.  
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3.3 Finns kulturreservat utanför Sverige? 
I de länder som utpekats i denna studie så är det generella svaret både ja och nej. De värden 
som finns i underlaget när Sverige planerar och fastställer kulturreservat, går även att återfin-
na i de nordiska, baltiska och brittiska länderna. Däremot är det bara i Litauen som det fak-
tiskt uttryckligen talas om ett ”Cultural Reserve”. Intressant nog innefattar detta område sär-
skilda historiska delar av olika samhällen. (Lag i Litauen 2009) Även i Lettland betonas vik-
ten av att ta tillvara på olika element av stadslandskapet, såsom ursprungliga gatunät. (The 
State Inspection for Heritage Protection 2) 
Synonymer till de svenska kulturreservaten är de norska fredade miljöerna, Finlands land-
skapsvårdsområden (som dock ofta omnämns lite romantiskt, då lagtexterna betonar det ”skö-
na”). I Danmark finns kulturarvskommunerna, vilket påminner om den brittiska mentaliteten 
av att redan i den lokala samhällsplaneringen ha väsentliga kulturmiljöer i åtanke. Storbritan-
nien kompletterar med Conservation Areas, samt en hel del privatiserade och ideella aktörer 
exempelvis Landscape Institute i Scotland och de olika arkeologiska organisationerna i Wales 
som stöttar främst allmänheten med råd och information. Det skydd som finns för särskilda 
miljöer på Nordirland utgörs av Areas of Outstanding Beauty och Landscape Character Areas. 
 
I Estland finns Heritage Conservatin Areas, Ryssland har sina museumsreservat och Tyskland 
har sina Landschaftsschutzgebiet. Precis som Rumänien håller på att utveckla sitt skydd, hål-
ler de föregående uppräknade länderna förmodligen också på med det också. Kanske beror det 
på den engelska otillgängligheten, eller också finns det helt enkelt bristfällig information om 
dessa. För få länder erbjuder konkreta argument för skydd av specifika, enskilda områden.  
 
Avslutningsvis kan vi alltså konstatera att det i de nordiska och brittiska länderna finns skydd 
för kulturhistoriskt intressanta miljöer. Ryssland, Danmark och Grekland har en annan form 
för att bevara kulturmiljön på än genom instiftandet av kulturreservat. Estland, Lettland, Li-
tauen, Irland och Rumänien arbetar successivt med att bygga upp ett starkt skydd. Tyskland 
tar hjälp av Europarc och många länder arbetar med landskapskonventionen som en del av sitt 
projekt med att säkra sin kulturmiljö.  
 
Polen är det enda land som inte går att nämna något om. Mer än att det åtminstone finns ett 
särskilt ministerium för det nationella kulturarvet. Något vilket möjligtvis kan innebära en 
utvecklad syn på bevarandet av kulturmiljö och dess objekt.  
 
Som komplement till detta avsnitt hänvisas läsaren till bilaga 3, vilken är ett diagram över 
denna studies sammanställning av skyddade kulturhistoriska miljöer i Europa. 
 
 

~ 
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ANDRA AVDELNINGEN 

SKYDD AV NATUREN 

7 kap. Skydd av områden 
 

Naturreservat 

 4 § Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen för-
klaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för fri-
luftslivet. 
   Ett område som behövs för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla 
naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som 
naturreservat. 

 5 § I ett beslut om att bilda naturreservat skall skälen för beslutet anges. 
   I beslutet skall också anges de inskränkningar i rätten att använda mark- 
och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet, såsom 
förbud mot bebyggelse, uppförande av stängsel, upplag, schaktning, täkt, 
uppodling, dikning, plantering, avverkning, jakt, fiske och användning av 
bekämpningsmedel. En inskränkning får innebära att tillträde till området 
förbjuds under hela eller delar av året. 
   Om det senare visar sig finnas nya skäl eller behövas ytterligare in-
skränkningar för att uppnå syftet med skyddet, får länsstyrelsen eller 
kommunen meddela beslut om detta. 

 6 § Om det behövs för att tillgodose syftet med ett naturreservat, får läns-
styrelsen eller kommunen förplikta ägare och innehavare av särskild rätt 
till fastighet att tåla sådana intrång som att det inom området 
1. anläggs vägar, parkeringsplatser, vandringsleder, raststugor, tältplatser, 
badplatser, sanitära inrättningar eller liknande anordningar, 
2. bereds tillträde till mark för allmänheten där allmänheten annars inte har 
rätt att vistas, 
3. utförs gallring, röjning, slåtter, plantering, betesdrift, avspärrning eller 
liknande åtgärder, eller 
4. genomförs undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och 
vattenförhållanden. 

 7 § Länsstyrelsen eller kommunen får helt eller delvis upphäva beslut som 
den har meddelat enligt 4-6 §§, om det finns synnerliga skäl. 
   Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från föreskrifter som 
den har meddelat för ett naturreservat, om det finns särskilda skäl. Ett be-
slut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen 
inte har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då 
beslutet vann laga kraft. 
   Att regeringens tillåtelse behövs i vissa fall innan det beslutas om upp-
hävande eller dispens för ett sådant särskilt skyddsområde eller särskilt 
bevarandeområde som anges i 28 § följer av 29 §. 
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   Beslut om upphävande eller dispens får meddelas endast om intrånget i 
naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning på naturreservatet eller på 
något annat område. 

 8 § Beslut i frågor om bildande eller ändring av naturreservat får inte strida 
mot detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 
(1987:10). Mindre avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller 
bestämmelserna inte motverkas. 

Kulturreservat 

 9 § Ett mark- eller vattenområde får förklaras som kulturreservat i syfte att 
bevara värdefulla kulturpräglade landskap. På ett sådant område skall be-
stämmelserna i 4-6 §§ tillämpas. Att det inom ett område finns en byggnad 
eller anläggning som är skyddad som byggnadsminne, kyrkligt kulturmin-
ne eller fast fornlämning enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 
hindrar inte att området förklaras som kulturreservat. 
   I fråga om beslut enligt denna paragraf gäller också 7 och 8 §§. 

 
 
 
 
 
Rättsnätet (2008) ”Miljöbalken (1988:808)”  
http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19980808.htm Senaste besök 2009-03-02 
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Bilaga 2; Kontaktinformation 
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Sverige 
------------------------ 
Riksantikvarieämbetet i Visby; Förvaltningsavdelningen; enheten för Byggnader och Land-
skap; Per Lindqvist – per.lindqvist@raa.se Tlf. 08-5191 8717 
 
Riksantikvarieämbetet i Stockholm; Samhällsavdelningen; enheten för Program;  
Ulf Lindberg: ulf.lindberg@raa.se Tlf. 08-5191 8256 
 

Danmark 
----------------------- 
Kulturarvsstyrelsen 
H.C. Andersens Boulevard 2 
1553 København V 
Danmark 
 
Tlf. 0045 - 33 74 51 00 
Tlf. 0045 - 33 74 51 89 - Fysisk planlægning og oplevelsesøkonomi 
mail: post@kulturarv.dk 
mail: postplan@kulturarv.dk - Fysisk planlægning og oplevelsesøkonomi 
Hemsida: http://www.kulturarv.dk/kulturarv/kulturmiljoe/ 
 

Norge 
------------------ 
Riksantikvaren 
Postboks 8196 Dep.  
N-0034 Oslo 
Norge 
 
Tlf: 0047 - 22 94 04 00 
Mail: postmottak@ra.no 
Hemsida: www.riksantikvaren.no  
 
 
Miljøverndepartementet   - Landskapsvernsområde 
Avdelning for Kulturminnesforvaltning 
Postboks 8013 Dep. 
0030 Oslo 
Norge 
 
Tlf. 0047-22 24 58 20 
Mail: postmottak@md.dep.no 
Hemsida: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/Kulturminner.html?id=1198  
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Finland 
-------------------- 
Miljöministeriet 
Kaserngatan 25 
PB 35 
00023 Statsrådet 
Finland 
 
Tlf. 00358 – (0)20 610 100 
Kundservice: 00358 – (0)20 690 160 
Hemsida: www.miljo.fi  
(Personal 
http://wwwp.ymparisto.fi/scripts/hapa/h.asp?Method=MAKEORGANISVIEW&txthaku=&tx
tlang=SV&txtuserid ) 
 
Forstyrelsen 
PB 94 (Fernissagatan 4) 
01301 Vanda 
Finland 
 
Tlf. 00358 205 64 100) 
Hemsida: www.metsa.fi  
 
 
MILJÖTILLSTÅNDSVERK 
 
Östra Finlands Miljötillståndsverk 
Minna Canthin katu 64 B 
PB 69 
70101 Kuopio 
Finland 
Tlf. 00358 (0)20 610 120 
Kundservice: 00358 (0)20 690 180 
 
Västra Finlands Miljötillståndsverk 
Bryggerigatan 1 
PB 115 
00231 Helsingfors 
Finland 
Tlf. 00358 (0)20 610 121 
Kundservice: 00358 (0)20 690 181 
 
Norra Finlands Miljötillståndsverk 
Veteraanikatu 1 
PB 113  
90101 Uleåborg 
Finland 
Tlf. 00358 (0)20 610 122 
Kundservice: 00358 (0)20 690 182 
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Estland 
------------- 
Ministry of Environement 
Narva mnt 7a 
15172 Tallinn  
Estonia 
 
Tlf. 00372 6262 802 
Mail: min@envir.ee 
Hemsida: www.envir.ee/ 
 
 
Ministry of Agriculture 
Lai 39/41 
15056 Tallinn 
Estonia 
 
Tlf. 00372 625 6101 
Mail: pm@agri.ee 
Hemsida: www.agri.ee 
 
 
Kultuuriministeerium 
Suur-Karja 23 
15076 Tallinn 
Estonia 
 
üldtelefon: 00372 628 2250 
valvelaud: 00372 628 2222 
Mail: min@kul.ee 
Hemsida:http://www.kul.ee/ 
 
 
National Heritage Board / Muinsuskaitseamet  
Uus tn. 18 
10111 Tallinn 
Estonia 
 
Tlf. 00372 6403050 
Mail: info@muinas.ee 
Reg. kood 70 000 958 
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Lettland 
-------------- 
The ministry of Environment 
Peldu street 25 
Riga  
LV-1494  
Latvia 
 
Tlf. 00371 67026418  
Mail: pasts@vidm.gov.lv 
Hemsida: www.vidm.gov.lv/eng 
 
 
Ministry of Culture 
State Inspection for Heritage Protection 
M.Pils Street 19  
Riga  
LV-1050  
Latvia 
 
Tlf. 00371 67229272 
Mail: vkpai@latnet.lv 
 
 
The State Inspection for Heritage Protection 
Mazā Pils street 19  
Riga 
LV-1050  
Latvia 
 
Tlf. 00371 - 67229272 
Mail: vkpai@latnet.lv 
Hemsida: www.mantojums.lv/  
(Personal: http://www.mantojums.lv/?cat=705&lang=en ) 
 

Litauen 
----------------- 
Department of Cultural Heritage 
Šnipiškių g. 3,  
09309 Vilnius 
Lithuania 
 
Tlf. 00370 5 273 42 56, 
Mail: centras@heritage.lt  
Hemsida: http://www.kpd.lt/?q=en  
(Personal: http://www.kpd.lt/en/node/773) 
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Kultūros ministerija  
J. Basanavičiaus g. 5  
LT-01118 Vilnius  
Lietuva. 
 
Tlf. 00370 (8 5) 219 34 00  
Mail: culture@lrkm.lt 
Hemsida: http://www.muza.lt/go.php/lit/I_pradzia  
 

Ryssland 
--------------------- 
Minister of Culture 
125009 
Moskva 
Malý Gnezdnikovsky Lane 7 / 6, s. 1,2 
Federation of Russia 
 
Tlf. 007 495 629 20 08 
 
Division of Cultural Property: Avdelningschef Shepelenko Pavel A. Tlf. 007 495 629 79 72 
Biträdande chef Love Burdova Y. Tlf. 007 495 629 73 89 
Division of Cultural Heritage: Avdelningschef Chinvakov Edward A. Tlf. 007 495 629 44 11 
Biträdande avdelningschef Romanenkova Ianina Yulianovna Tlf. 007 495 629 68 91 
 
Mail: info@mkrf.ru  
Hemsida: www.mkmk.ru    (använd google translate!) 
 
 
Rosohrankultura   Övervakar Kulturarvslagstiftningen 
109074 
Moskva 
Kitaigorodsky proezd 7 s.2 
Russia 
 
Tlf. 007 495 625 04 04 alt. 007 495 625 06 08 
Hemsida: www.rosohrancult.ru   (använd google translate!) 
 
 
Russian Info Centre 
Office 925 
Uchebniy Korpus – 2 
Moscow State University 
Leninskiy Gory 
119899 
Russia 
 
Tlf. 007 495 939 1605 
Hemsida: www.russia-ic.com 
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Polen 
-------------- 
Ministry of Culture and National Heritage 
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 
00-071 Warszawa 
Poland 
 
Department of International Relations 
Tlf. 0048 22 42 10 240 
Mail: rzecznik@mkidn.gov.pl 
Hemsida: http://www.mkidn.gov.pl/english/english.html  
 

Tyskland 
------------------- 
Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs 
Visitor service 
Invalidenstrasse 44 
D-10115 Berlin 
Germany 
 
Tlf. 0049 (0)30 18 300 3060 
Mail: buergerinfo@bmvbs.bund.de 
Hemsida: http://www.bmvbs.de/en  
 
 
Federal Ministry for Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety 
Robert-Schumann-Platz 3 
531 75 Bonn 
 
Tlf. 0049 0() 22 899 305 0 
Mail: service@bmu.bund.de  
Hemsida: www.bmu.de 
 
 
EUROPARC Deutschland e.V. 
Bundesgeschäftsstelle 
Friedrichstrasse 60 
D-10117 Berlin 
Germany 
 
Tlf. 0049 (0)30 288 78 82 0 
Mail: info@europarc-detchland.de 
Hemsida: www.europarc-deutschland.de / http://www.european-parks.org/index.php  
 
 
Federal Nature Conservation Agency (BfN) 
Konstantinstrasse 110 
531 79 Bonn 
Germany 
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Tlf. 0049 (0)228 8491 0 
Mail: bfn@bfn.de  
Hemsida: http://www.bfn.de/startseite+M52087573ab0.html  
 

Island 
---------------- 
Ministry for the Environment 
Umhverfisráðuneytið Skuggasund 1  
IS- 150 REYKJAVÍK  
Ísland. 
 
Tlf. 00354 545 8600  
Mail: postur@environment.is 
Hemsida: http://eng.umhverfisraduneyti.is/  
 
 
Iceland Nature Conservation Association 
The Reykjavik Academy 
Hringbraut 121 
107 Reykjavik 
Iceland 
 
Tlf. 00352 551 2279 
Mail: nsi@mmedia.is 
Hemsida: http://www.inca.is/default.asp  
 
Umhverfisstofnun   - The Environment Agency of Iceland 
Sudurlandsbraut 24  
108 Reykjavik  
Iceland 
 
Tlf. 00354 591 2000  
Mail: ust@ust.is 
Hemsida: http://english.ust.is/  
 

Irland 
---------------- 
Environment, Heritage and Local Government 
Heritage Policy and Architectural Protection 
Dún Scéine 
Harcourt Lane 
Dublin 2.  
Ardcavan Business Park 
Wexford 
Ireland  
 
Tlf. 00353 (0)1 411 7100 
Mail: heritagepolicy@environ.ie  - Heritage Policy and Architectural Protection 
Hemsida: http://www.environ.ie/en/Heritage/     
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(Personal: http://www.environ.ie/en/AboutUs/OrganisationalStructure/HeritageandPlanning/) 
 
 
NIAH 
Department of the Environment, Heritage and Local Governemtn 
Dún Scéine 
Harcourt Lane 
Dublin 2.  
Ireland 
 
Tlf. 00353 (0)1 888 3109 
Mail: niah@environ.ie 
Hemsida: http://www.buildingsofireland.ie/ 
 
 
The Heritage Council 
Áras na hOidhreachta 
Church Lane 
Kilkenny 
Ireland  
 
Tlf. 00353 56 777 0777 
Mail: mail@heritagecouncil.com 
Hemsida: http://www.heritagecouncil.ie/home/  
 

Storbritannien 
-------------------------- 
ENGLAND 
-------------- 
 
Department for Culture Media & Sport 
2-4 Cockspur Street 
London 
SW1Y 5DH 
United Kingdom 
 
Tlf. 0044 (0)20 7211 6200 
Mail: enquiries@culture.gov.uk 
Hemsida: http://www.culture.gov.uk/index.aspx  
 
 
English Heritage  
Customer Services Department  
PO Box 569  
Swindon  
SN2 2YP  
England 
UK 
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Tlf. 0044 (0) 870 333 1181 
Mail: customers@english-heritage.org.uk  
Hemsida: http://www.english-heritage.org.uk/  
(Olika avdelningar i landet: http://www.english-heritage.org.uk/server/show/nav.1681 ) 
 
 
-------------- 
WALES 
------------ 
Cadw 
Welsh Assembly Government 
Plas Carew 
Unit 5/7 Cefn Coed 
Parc Nantgarw 
Cardiff 
CF15 7QQ 
 
Tlf.  01443 33 6000 
Mail: Cadw@Wales.gsi.gov.uk 
Hemsida: http://www.cadw.wales.gov.uk/  
 
 
The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales 
Library and Reader Services / National Monuments Record of Wales 
Plas Crug 
Aberystwyth 
SY23 1NJ 
Wales 
 
Tlf. 0044 (0)1970 621 200 
Mail: nmr.wales@rcahmw.gov.uk 
Hemsida: http://www.rcahmw.gov.uk/HI/ENG/Home/  
(Personal: http://www.rcahmw.gov.uk/HI/ENG/About+Us/Contact+Us/Staff+Contacts/ ) 
 
 
Countryside Council for Wales 
Maes y Ffynnon 
Penrhosgarnedd 
Bangor 
Gwynedd 
LL57 2DW 
Wales 
 
Tlf. 0044 (0)845 1306 229 
Hemsida: http://www.ccw.gov.uk/default.aspx  
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THE WELSH ARCHEOLOGICAL TRUST 
 
The Clwyd-Powys Archaeological Trust  
7a Church Street  
WELSHPOOL  
Powys  
SY21 7DL  
Wales 
Tlf. 0044 (0)1938 553 670  
Mail. trust@cpat.org.uk 
Hemsida: http://www.cpat.org.uk/index.htm 
 
Dyfed Archaeological Trust  
The Shire Hall 
Carmarthen Street 
Llandeilo  
Dyfed  
SA19 6AF  
Wales 
Tlf. 0044 (0)1558 823 131  
Mail: cambria@cambria.org.uk 
Hemsida: www.cambria.org.uk 
  
Glamorgan-Gwent Archaeological Trust  
Heathfield House 
Heathfield 
Swansea  
SA1 6EL  
Wales 
Tlf. 0044 (0)1792 655 208  
Mail: enquiries@ggat.org.uk 
Hemsida: www.ggat.org.uk 
 
Gwynedd Archaeological Trust  
Craig Beuno  
Garth Road  
Bangor  
Gwynedd  
LL57 2RT  
Wales 
Tlf: 0044 (0)1248 352 535  
Mail: gat@heneb.co.uk 
Hemsida: www.heneb.co.uk 
 
 
------------------ 
SKOTTLAND 
------------------ 
Historic Scotland 
Longmore House 
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Salisbury Place 
Edinburgh 
EH9 1SH 
Scotland 
 
Tlf. 0044 (0)131 668 8600 
Hemsida: http://www.historic-scotland.gov.uk/index.htm  
 
 
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland (RCAHMS) 
John Sinclair House 
16 Bernard Terrace  
Edinburgh EH8 9NX  
Scotland 
 
Tlf. 0044 (0)131 662 1456  
Mail: info@rcahms.gov.uk  
Hemsida: http://www.rcahms.gov.uk/index.html  
 
 
Scottish Natural Heritage 
Great Glen House  
Leachkin Road  
Inverness  
IV3 8NW 
Scotland  
 
Tlf. 0044 (0)1463 725 000 
Mail: enquiries@snh.gov.uk 
Hemsida: http://www.snh.org.uk/strategy/landscapes/default.asp  
 
--------------------- 
NORDIRLAND 
-------------------- 
The Department of the Environment 
Planning and Environmental Policy Group 
River House 
48 High Street, 
Belfast 
BT1 2AW 
Northern Ireland 
 
Tlf: 0044 (0)28 9025 7374 
Mail: epdwebteam@doeni.gov.uk 
Hemsida: http://www.doeni.gov.uk/index.htm  
Northern Ireland Environment Agency 
Protecting Landscape and Nature / Natural Heritage Protected Landscapes / AONB:s 
Klondyke Building 
Cromac Avenue 
Gasworks Business Park 

 50

http://www.historic-scotland.gov.uk/index.htm
mailto:info@rcahms.gov.uk
http://www.rcahms.gov.uk/index.html
mailto:enquiries@snh.gov.uk
http://www.snh.org.uk/strategy/landscapes/default.asp
mailto:epdwebteam@doeni.gov.uk
http://www.doeni.gov.uk/index.htm


Lower Ormeau Road 
Belfast 
BT7 2JA 
Northern Ireland 
 
Tlf. 0044 (0)28 9056 9615 
Mail: nieaplan@doeni.gov.uk  / protectinglandscapes@doeni.gov.uk 
Hemsida: http://www.ni-environment.gov.uk/index.htm  
(Personal: http://www.ni-environment.gov.uk/other-index/contacts.htm?theme=5 ) 
 

Rumänien 
-------------------- 
Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național  
Șoseaua Kiseleff nr. 30  
Sector 1  
011347 Bucureşti  
Romania 
 
Tlf. 0040 (02)21 224 28 89 / 0040 (0)21 224 46 65 
Mail: (allmänna frågor) emilia.nae@cultura.ro 
Hemsida: http://www.cultura.ro/Index.aspx  
 
 
CIMEC - Institutul de Memorie Culturală  - Institute for Cultural Memory 
Piaţa Presei Libere No. 1  
PO. Box 33-90 
013701 Bucharest  
Romania 
 
Tlf. 0040 (0)21 317 90 72 / 0040 (0)21 317 90 63  
Mail: cimec@cimec.ro 
Hemsida: http://www.cimec.ro/e_default.htm 
 

Frankrike 
----------------- 
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural 
1, rue de la Congrégation 
L-1352 Luxembourg 
France 
 
Tlf. 00352 247 82 500 
Hemsida: http://www.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=768  
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Italien 
------------ 
Ministero per i beni e le attività culturali 
Via del Collegio Romano 
27 - 00186 Roma  
Italia 
 
Tlf. 0039 (0)667 231  
Hemsdia: http://www.beniculturali.it/ 
 

Grekland 
-------------------- 
Ministry of Culture 
20-22 Bouboulinas Str,  
Athens 
Greece 
 
Tlf. 0030 210 8201100 
Hemsida: http://www.culture.gr 
 
 
Hellenic Culture Organization  Ett statligt bolag som har till uppgift att  
42 Bouboulinas St.   stötta och marknadsföra den  
10682 Athens   hellenistiska kulturen.  
Greece 
 
Tlf. 0030 210 8894800 
Mail: protocol@hch.culture.gr 
Hemsida: http://www.hch.culture.gr/index_en.html  
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Europa 
------------------------------------------ 

 Baltic Heritage Co-operation - Ett samarbete mellan länderna runt Östersjön för att 
stärka kulturarvet. http://www.baltic-heritage.net/index.html  

 
 European Institute of Cultural Routes  

http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?lng=en  
 

 EUROPARC Federation – The voice of Europe’s Protected Areas  
http://www.europarc.org/home/  
 
EUROPARC Nordic-Baltic Section http://www.europarc-nb.org/?lang=en  
 
EURIOPARC Atlantic Isles http://www.europarc-ai.org/  

 
EUROPARC är ett nätverk för de skyddade områden i Europa vilket även innebär de med 
kulturella värden, därför är det viktigt att Riksantikvarieämbetet också deltar. Naturvårdsver-
ket är redan delaktiga i nätverket. Under september 2009 kommer det att bedrivas en interna-
tionell konferens i Strömstad; http://www.europarc.org/conference-09/  
 

 MICHAEL – Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe 
http://www.michael-culture.gr/mpf/pub-mpf/index.html  

 
 Pathways to Cultural Landscapes – Ett europeiskt forum för européer om frågor vilka 

rör kulturlandskapet, en hel del svenskar är redan med. http://www.pcl-eu.de/  
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