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S a m m a n f a t t n i n g
I Sveriges miljömålsproposition 2000/
01:130 finns mål och delmål för miljön i
Sverige som ska uppnås inom en genera-
tion. Ett exempel är ett delmål under må-
let God bebyggd miljö som lyder: ”Senast
år 2010 ska fysisk planering och samhälls-
byggande grundas på program och stra-
tegier för hur kulturhistoriska och estetiska
värden ska tas till vara och utvecklas.”
Många gånger finns konflikter mellan olika
intressen vid planering, och då är det vik-
tigt att kunna väga dessa mot varandra
för att hitta den lösning som är mest lång-
siktigt hållbar. Det är inte en enkel uppgift
att kunna bruka och ta vara på dessa vär-
den på ett bra sätt så att olika intressen
inte motarbetar varandra.

Syftet med examensarbetet är att studera
de motsättningar och samspel som kan
finnas inom och mellan kulturmiljövårdens
riksintresseområden. Syftet är även att
studera de olikheter som finns i urval och
bedömning av kulturmiljövårdens riksint-

ressen. Dessa studier undersöker vilka
behov det finns att i den kommande
revideringen av dessa riksintressen ut-
veckla urvalsgrunder och principer för av-
gränsning med hänsyn till miljökvalitet-
smålen.

Den första delen av examensarbetet ger
bakgrundsfakta om begrepp, lagar och
miljömål. Begrepp inom kulturmiljöområdet
som ofta förekommer i arbetet är bland
annat kulturarv, riksintresse för kulturmiljö,
kulturminne och kulturreservat. Dessa
begrepp definieras och förklaras. Ur de
olika lagarna, Miljöbalken, Plan- och bygg-
lagen och Lag om kulturminnen mm. sam-
manfattas de avsnitt som kan bli aktuella
vid planering gällande riksintresse-
områden för kulturmiljön. Kapitlet beskri-
ver även översiktligt ett av de femton miljö-
kvalitetsmål som riksdagen har antagit,
nämligen ”Hav i balans samt levande kust
och skärgård”.



3

Den andra delen av examensarbetet in-
leds med en översikt över de fjorton
kustlänen, för att ge en uppfattning om hur
landets kustområden ser ut natur- och
kulturgeografiskt och de olika länens en-
gagemang i miljömål. Här ges även en
sammanfattning av regionaliseringarna av
miljömålet ”Hav i balans samt levande kust
och skärgård”, och hur riksintresse-
miljöerna har behandlats i de regionala
miljömålsdokumenten. Därefter ges en
sammanstäl lning av kulturmil jöns
riksintressetyper, och en översiktlig jäm-
förelse av riksintressefördelningen längs
Sveriges kust- och skärgårdsområden.
Beskrivningarna är citerade från en ord-
lista som togs fram i samband med den
senaste revideringen som gjordes av rik-
sintressena på mitten av 1990-talet. En-
dast de miljötyper som berör kust och hav
är beskrivna.

Den metod som använts i vindkrafts-
uppdraget för att beskriva kulturhistoriska
karaktärsområden förklaras. I den djup-
studien som gjorts för tre län, Västra Göta-
lands, Skåne samt Västernorrlands län,
jämförs riksintresseurval, avgränsningar,
kulturmiljöprofil och regionala miljömål.
Hur de länen har redovisat karaktärsom-
råden enligt vindkraftsuppdraget diskute-
ras även.

Studierna har visat att det finns skillna-
der mellan länen i urval, avgränsning och
beskrivningar av riksintresseområden för
kulturmiljö. Det kan urskiljas naturliga olik-
heter som beror på utveckling och tradi-
tion i en viss del av landet, men även skill-
nader som beror på hur urval och avgräns-
ning bedömdes vid det första urvalet på
1970-talet. Det saknas ett urval av miljö-

typer som tidigare inte bedömts
riksintressanta för kulturmiljön, men som
idag med det förändrade synsättet på
kulturmiljöer anses intressanta. De skill-
nader som finns kan göra det svårt att
hävda de riksintressanta kulturmiljö-
värdena när olika intressen står mot var-
andra i planeringssituationer.

Arbetet med regionala miljömål tar upp en
stor del av tiden för länsstyrelserna. De
måldokument som finns för näst intill alla
län är mycket generella i formuleringarna.
De tar sällan upp riksintressen för kultur-
miljö i delmålen, men vissa län har påpe-
kat att de har så dåligt underlag att de inte
kan ta ställning till delmål för kulturmiljön.

Direktiven för karaktärsindelningarna en-
ligt vindkraftsuppdraget har tolkats olika
av länen. Materialet ger ändå en grov bild
över hur Sveriges kustområden ser ut och
kan även vara en början till att ringa in
riksintressen för kulturmiljön, både gamla
och nya.

För att riksintressen för kulturmiljö ska få
den dignitet som önskas måste hela
planeringskedjan fungera, från nationell
till lokal nivå. I den kommande revider-
ingen måste den nationella överblicken
ges stor tyngd för att kunna få ett bra re-
sultat. De regionala särdragen bör vara
mer tydliga än idag i urvalet. Intentionerna
bör även fortsättningsvis vara att riksint-
ressen för kulturmiljön ska vara värden ur
nationell, regional synvinkel eller unika
värden. Kommunerna har det största an-
svaret då de har planmonopol, och är de
som kan och ska säkerställa riksintressen
genom sina planinstrument.
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B a k g r u n d

Denna studie behandlar kulturmiljövårdens rik-
sintressen. Riksintressen är en viktig del i pla-
neringen av mark och vatten. Länsstyrelserna
har ansvar att föra ut statens anspråk till kom-
munerna, som i sin översiktsplan ska visa hur
man planerar att ta tillvara och förvalta riks-
intressena. Riksantikvarieämbetet har det na-
tionella ansvaret för urvalet av kulturmiljövård-
ens riksintressen, och i samband med det på-
gående miljömålsarbetet har riksintressena ak-
tualiserats. De problem som finns med
kulturmiljövårdens riksintressen är att det finns
skillnader i urval och avgränsning mellan länen,
att man inte har uppdaterat urvalet nämnvärt
sedan 70-talet, och att det i princip saknas mil-

I n l e d n i n g
jöer från efterkrigstiden. Då urvalen gjordes
fanns ett objektstänkande som man idag vill
komma ifrån till ett miljötänkande.

Ett problem finns vid kommunernas planerings-
funktioner då planerare, bygglovhandläggare
och förtroendevalda inte alltid lägger så stor
vikt vid värdefulla kulturmiljöer. Det kan bland
annat bero på bristande kunskaper eller att ur-
valet av kulturmiljövårdens riksintresse-
områden är svårtolkade. I Sveriges miljömåls-
proposition 2000/01:130 finns mål och delmål
som betyder att detta måste förändras. Ett ex-
empel är ett av delmålen under målet God be-
byggd miljö som lyder: ”Senast år 2010 ska
fysisk planering och samhällsbyggande grun-
das på program och strategier för hur kultur-
historiska och estetiska värden ska tas till vara
och utvecklas.” Detta innebär att såväl
planerarsektorns kunskap om, som kulturmiljö-
sektorns förmåga att förmedla kunskap om
värdefulla kulturmiljöer bör förbättras. Den
största delen av den planering som landets
kommuner genomför är förvaltningsplanering,
dvs. planering av hävdad/ bebyggd mark, ef-

Labyrint, Smålandskusten
Foto: Pål-Nils Nilsson, Raä
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tersom de flesta planerna finns i städer. Många
gånger finns konflikter mellan olika intressen
vid planering. Vissa av landets kustområden är
områden som har högt exploateringstryck, och
samtidigt har höga kulturmiljövärden. Det är
inte en enkel uppgift att kunna bruka och ta
vara på dessa värden på ett bra sätt så att olika
intressen inte motarbetar varandra.

KULTURMILJÖER I MILJÖKVALITETSMÅLEN

De femton nationella miljökvalitetsmål som
regeringen har fastställt hanteras av olika myn-
digheter. Myndigheterna har antingen ansvar
för ett eller flera mål, eller som Riksantikvarie-
ämbetet ett sektorsövergripande ansvar för
flera mål. I flera av miljökvalitetsmålen finns
delmål som berör den byggda miljön, men som
i första hand behandlar den ur en större syn-
vinkel. Under målet Hav i balans samt levande
kust och skärgård finns bland annat följande
delmål: ”Kust- och skärgårdslandskapets
byggnader och bebyggelsemiljöer med sär-
skilda värden värnas och utvecklas.” och
”Kust- och skärgårdslandskapets naturskön-
het, naturvärden, kulturvärden, biologiska
mångfald och variation bibehålls genom ett
fortsatt varsamt brukande.”. För att nå dessa
mål bedrivs flera projekt för att finna vägar att
uppnå miljömålen inom en generation.

MODERISERA KULTURMILJÖER

Eftersom riksintresseurvalet i stort saknar bl.a.
moderna miljöer, t.ex. miljöer från efterkrigs-
tiden, och att flera områden inte längre har de
värden som ett riksintresse bör ha, anses det
från flera håll att urvalet och avgränsningarna
bör ses över. Dels bör urvalet kompletteras med
efterkrigstidens kulturmiljövärden, och dels
kan man i vissa fall behöva se över
avgränsningarna för att få mer greppbara rik-
sintressen. En utredning som skulle kunna vara

till hjälp för riksintresseöversynen, och som är
under arbete, är vindkraftsuppdraget. Det är
ett uppdrag som regeringen givit till Energi-
myndigheten, Boverket, Naturvårdsverket och
Riksantikvarieämbetet. Myndigheterna har till
uppgift att finna lämpliga platser för storska-
lig vindkraftsutbyggnad.  I ett steg i den ut-
redningen har Riksantikvarieämbetet begärt in
material från länsstyrelsernas kulturmiljö-
funktioner om vindkraftsfria områden, d.v.s.
platser som är olämpliga för vindkraft ur
kulturmiljösynpunkt. Det har genomförts i två
steg, först ett underlag där historiska karaktärs-
landskap, varierade landskap med historisk di-
mension och moderna landskap har identifie-
rats. I ett annat steg har utifrån detta material
markerats områden för särskilt känsliga områ-
den med buffertzoner, som ur kulturmiljö-
synpunkt bör vara vindkraftsfria. För detta
examensarbete är det underlagsmaterialet med
de historiska karaktärslandskapen och de va-
rierade landskapen som är intressanta då de
möjligtvis skulle kunna vara ett steg mot ett
utökat tänkande om nya riksintresse-
avgränsningar. De historiska karaktärs-
landskapen definieras som miljöer som inne-
håller tydliga kulturhistoriska värden, medan
de varierade landskapen innehåller både gam-
malt och nytt med historisk dimension.

S y f t e  o c h  m å l

Syftet är att studera de motsättningar och sam-
spel som kan finnas inom och mellan
kulturmiljövårdens riksintresseområden. Syf-
tet är även att studera de olikheter som finns i
urval och bedömning av kulturmiljövårdens rik-
sintressen. Dessa studier undersöker vilka be-
hov det finns att i den kommande revideringen
av dessa riksintressen utveckla urvalsgrunder
och principer för avgränsning med hänsyn till
miljökvalitetsmålen.
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P r o b l e m s t ä l l n i n g

PROBLEM I DAGSLÄGET

Det första att reda ut är vad som kännetecknar
ett riksintresse för kulturmiljövården i kust-
områdena. Att länsstyrelserna har tänkt på olika
sätt i olika län när urvalen gjordes är en känd
faktor, men hur stor är skillnaden egentligen?
Kartbilden över Sveriges riksintressen för kul-
turmiljön visar tydligt att storlekarna, sätt att
avgränsa och antalet riksintressen skiljer sig
mellan länen. I värdebeskrivningarna av riksint-
ressena finns ofta flera typer av kulturmiljöer i
samma beskrivning, ex. fiskeläge och industri-
miljö. Det gör det svårt att tolka vad som är
det värdefulla i intresset, hur det är kopplat till
varandra och hur man ska ställa sig till det.

BRISTER

Riksintressena för kulturmiljövården är inte
tillräckligt uppdaterade för att kunna vara ett
bra instrument i planeringen, och detta gör att
de viktiga kulturmiljöerna inte får den dignitet
de borde ha. Till exempel så saknas miljöer från
efterkrigstiden i stort i riksintresseurvalet. Det
är miljöer som nu till viss del anses som värde-
fulla ur kulturmiljösynpunkt, men som inte var
det för tio år sedan. Vad gör man åt detta? Hur
kan man stärka de värdefulla miljöerna? I miljö-
målsarbetet handlar det för kulturmiljövården
att skydda en viss del av de värdefulla miljö-
erna. Är det möjligt att genom riksintressena
ta fram och sortera värdefulla miljöer efter vil-
ken hotbild de har mot sig? Hur kan man an-
vända det material som vindkraftsuppdraget
ger? Vad skriver länen i sina kulturmiljö-
program, där det finns?

A v g r ä n s n i n g

För att arbetet ska rymmas inom ett examens-
arbete på 20 p måste det avgränsas.
Examensarbetet kommer därför att behandla
Sveriges riksintressen för kulturmiljövården i
kustzonen. Det kommer endast att behandla ett
av de femton miljökvalitetsmålen, nämligen
”Hav i balans samt levande kust och skär-
gård” . I detta mål avgränsas arbetet till de
delmål som berör kulturmil jövärden.
Kulturmiljövårdens del i vindkraftsuppdraget
är en intressant möjlighet att fundera över vid
en riksintresseöversyn och finns beskrivet i ett
kapitel. Arbetet ger en översiktlig genomgång
av Sveriges fjorton kustlän, och sedan fördju-
pas arbetet i Skåne län, Västra Götalands län
och Västernorrlands län.
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M e t o d

I examensarbetet analyseras Sveriges kust-
miljöer utifrån den sammanställningen som
gjorts av riksintressemiljöerna, genom tema-
kartor och genom jämförelser mellan kustlänen.
Havskusten berör fjorton län med bra repre-
sentativitet i hela landet. Valet av kustmiljöer
beror på att kusten är relativ enkel att avgränsa.
Det är ett av de mål som berör kulturmiljö-
vården på ett flertal sätt och därför är repre-
sentativt för riksintresseområdena.

Länens kulturmiljöprofiler från 1999 jämförs
med det faktiska riksintresseurvalet, för att få
en bild av hur väl länen kopplar sina riksint-
ressen till dagens verksamhet. Kulturmiljö-
profilerna är för många län inte formellt beslu-
tade, men ger en bild av vad som idag anses
vara det specif ika i respektive län av
kulturmiljöfunktionerna på länsstyrelserna.

Regionala miljömålsdokument för kust och
skärgård studeras. Där undersöks hur länssty-
relserna planerar att konkretisera delmålen och
om det är förenligt med riksintresseurvalet. För
att kunna basera arbetets slutsatser på konkreta
fall detaljstuderas kustmiljöer i Västra Göta-
lands, Skåne samt Västernorrlands län.

I examensarbetet undersöks om jämförelsen är
överensstämmande med de för kulturmiljö-
vården intressanta delarna av vindkrafts-
uppdraget. De områden som kulturmiljö-
funktionerna på länsstyrelserna har pekat ut
som varierande landskap och historiska
karaktärslandskap ur kulturmiljökommer i ar-
betet och ger definitioner av dem, som under-
lättar förståelsen för den som läser.
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Kapitlet förklarar begrepp som ofta förekom-
mer i arbetet och ger definitioner av dem, som
underlättar förståelsen för den som läser.

K u l t u r m i l j ö  o c h  k u l t u r m i n n e

En kulturmiljö kan förklaras som kulturhisto-
riska system i vår omgivning eller specifika
områden som är fysiskt avgränsade. Spåren av
tidigare generationer, hur de har utnyttjat na-
turen eller drivit sin verksamhet, hur de har satt
prägel på sin omgivning. Skillnaden mellan ett
kulturminne och en kulturmiljö är att ett kul-
turminne avser ett enstaka objekt eller element
av kulturhistoriskt värde, medan en kulturmiljö
utgör ett område med flera delar som tillsam-
mans speglar en viss tid eller ett visst skede.
Båda orden berättar om vårt samhälles histo-
ria. Kulturminnen förknippas framförallt med
slott, herrgårdar, kyrkor och fornlämningar.
(Riksantikvarieämbetet, 1997)

D e f i n i t i o n e r
o c h  B e g r e p p

K u l t u r v ä r d e n

Kulturvärden är spår av människor som vi kan
finna i eller i samband till den fysiska miljön
oavsett om de återfinns som objekt, samman-
hållna kulturmiljöer, landskapsavsnitt eller ett
ortsnamn. Miljöns kulturinnehåll förändras
ständigt och vår tids tillskott ingår som en del
i framtidens kulturarv. Det är allas ansvar att
det som fogas till miljön blir delar i en helhet
värd att ta vara på. Kulturvärden kan vara av
olika karaktär. T.ex. möjligheten att uppleva
en väl bibehållen traditionell bebyggelse kan
kallas för upplevelsevärden. Av socialt värde
kan en bys fungerande sociala nätverk vara,
som speglar kontinuitet och kontakt. En kon-
tinuerligt framväxande bebyggelsemiljö med
väl bevarad särart i bebyggelsen och i odlings-
landskapet kan ha pedagogiskt/vetenskapligt
värde. (Riksantikvarieämbetet, 1997)
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Många natur- och kulturvärden som vi idag
uppfattar som genuina och karaktäristiska, har
uppstått av människans strävan att försörja sig.
Skärgården har i många hundra år varit bebodd
på grund av de naturresurser som finns där.
Kusten och skärgården har formats av aktivi-
teter genom ett samspel mellan det redan exis-
terande landskapet och den tekniska, sociala
och ekonomiska utvecklingen. Ofta represen-
terar de kust- och skärgårdsvärden som man
vill bevara ett liv som i stort sett inte längre
finns.(SOU 2000:67)

Värdefulla kulturmiljöer ska skyddas enligt
Miljöbalken, medan kulturvärden ska tas till-
vara och utvecklas enligt bland annat Plan- och
bygglagen, Väglagen m.fl. lagar.

K u l t u r a r v

En enkel förklaring av kulturarvet är att det är
allt som lämnas över från en generation till en
annan. Det kan vara allt ifrån landskap, bygg-
nader och fornlämningar till minnen och säg-
ner. I de miljökvalitetsmål som riksdagen har
tagit fram beskrivs vilka kvaliteter kultur- och
naturresurserna och miljön måste ha för att
kunna vara ekologiskt hållbara på lång sikt.
Kommande generationer ska kunna uppleva
och förstå kulturarvet från tidigare generatio-
ners utveckling och det som format deras nu-
tid. I kulturarvet ingår såväl täta stadslandskap
som odlingslandskapet med små byar och de
vidsträckta fjällen.

K u l t u r r e s e r v a t

Syftet med kulturreservat är att skapa en
skyddsform som är tydligt anpassad efter de
kulturmiljövårdande behoven. Inom ett reser-
vat skall en aktiv markvård möjliggöras. Ett
reservat skall inte fungera som ett passivt
skyddsinstrument. Kulturreservat bör inriktas
på att bevara kulturhistoriska helheter. Det är
dock viktigt att storleken hålls rimlig, t.ex. en
fäbodvall men inte inklusive den by som den

Bild 1: Norrfällsviken, en kulturmiljö
Foto: Bengt A Lundberg, Raä

Bild 2. Ruvallens fäbod, Härjedalen
Foto: Bengt A Lundberg, Raä
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hör till. Det är i första hand markområden som
ska skyddas i kulturreservat, men även bygg-
nader kan inrymmas i markområdet. Kultur-
reservaten regleras i Mil jöbalkens 7
kapitel.(Riksantikvarieämbetet, 2002a)

R i k s i n t r e s s e  f ö r  k u l t u r m i l j ö n

Riksintressen har sitt ursprung i den fysiska
riksplaneringen på 1970-talet. För att ett om-
råde ska klassas som ett riksintresse ska kultur-
värdena i de utvalda områdena vara så höga
att områdena är speciella i regionen, i riket el-
ler internationellt sett. Kulturvärdena kan vara
av både vetenskapliga, pedagogiska och
upplevelsemässiga värden. Människan har på-
verkat miljön genom att odla, bygga och på
annat sätt påverka miljön som huvudsakligen
har sin grund i historiska, kulturhistoriska,
konstnärliga och miljömässiga värderingar.
Med ett vetenskapligt värde menas att platsen
eller objektet har ett värde som t.ex. en sär-
skilt märklig byggnad eller hällristning. Det
pedagogiska värdet handlar om kulturmiljöns
förmåga att kunna förmedla sammanhang, få
oss att förstå, med eller utan sammanhang. Det
upplevelsemässiga värdet är mer indirekt och
svårt att ta på. Det kan vara förståelsen av land-
skapets processer och människans historia.
Värdet kan även vara förknippat med traditio-
ner.

I propositionen för Naturresurslagen (Propo-
sition 1985/86:3) är skrivet det att de på 1970-
talet utvalda riksintresseområdena inte är full-
ständiga, utan att det kan förändras i takt med
att kunskapsunderlaget inom området blir
bättre. Riksintresseområdena togs fram i sam-
arbete med kommuner, länsstyrelsen och Riks-
antikvarieämbetet genom den fysiska riksplane-
ringen på tidigt 1970-tal Riksantikvarieämbe-
tet uppmanades att se över sitt kunskaps-
underlag i fråga om de områden som ansågs
borde omfattas av 2 kap. 6 § NRL  (idag
Miljöbalken  3 kap 6 §). Naturresurslagen till-
sammans med flera lagar togs upp i Miljöbalken
1999. Målsättningen med riksintressen enligt
2 kap 6 § NRL var att områdena skulle utgö-

Bild 3. Tomteby, Öland Foto: Jan Norrman, Raä

Bild 4. Hällristningar på Aspeberget, Tanum
Foto: Bengt A Lundberg, Raä

Ett riksintresse för kulturmiljön kan vara av olika
karaktär. Ovan ett odlingslandskap, och nedan en
hällristning.
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ras av värdets kärna, utan buffertzoner. Staten
skulle kunna gripa in om ett riksintresses värde
skadades, även om den påverkande åtgärden
utfördes utanför avgränsningen.

Att ett område är av riksintresse betyder att
miljön är skyddsvärd ur ett nationellt perspek-
tiv, men inte att miljön automatiskt är skyd-
dad. Riksintressen finns förutom för
kulturmiljövården bland annat för naturvård
och friluftsliv, kommunikationer mm. Ett riks-
intresse är ett tecken att här finns så höga vär-
den att kulturmiljön har företräde vid en av-
vägning med motstående intressen, förutsatt att
de motstående intressena inte är av riksintresse.
Det är också en signal om att i dessa områden
kan länsstyrelsen/staten gå in och upphäva
kommunala beslut, om man inte finner kultur-
värden tillräckligt beaktade.

Hanteringen av riksintressen för kulturmiljön
regleras i miljöbalkens 3 kap. 6 § som säger
att områdena ska skyddas mot ingrepp eller
åtgärder som kan innebära ”påtaglig skada” på
riksintresset. Länsstyrelserna har ansvaret att
föra ut ”statens anspråk” för kulturmiljövården
till kommunerna, som i sin översiktsplan (ÖP)
ska redovisa områden av riksintresse och ange
hur riksintresset ska tillgodoses i samhällspla-
neringen. För att ett riksintresse ska få ett ju-
ridiskt skydd fordras beslut enligt Plan- och
bygglagen, som detaljplan eller områdes-
bestämmelser, enligt Kulturminneslagen eller
enligt  Miljöbalken 7 kap.

Underlaget vid bedömning för vad som inte är
tillåtna åtgärder i områden som klassas som
riksintresse för kulturmiljön är i stort sett obe-
fintlig. Gränsen för vad som inte är tillåtet går
vid att riksintresset inte får ”påtagligt skadas”.
Enligt förarbetena till naturresurslagen (NRL)
ska en åtgärd som bedöms vara påtaglig skada
för kulturmiljön eller kulturvärden antingen ha
en bestående negativ inverkan eller en tillfäl-
ligt stor negativ inverkan. Men trots att detta
skadebegrepp funnits med i lagen under en
längre tid finns det ännu ingen bra definition
av vad begreppet egentligen innebär. NRL togs
upp i Miljöbalken när den trädde i kraft 1999.

Fig. 1. De röda områdena på kartan visar
fördelningen av riksintressen för kulturmiljön i
Sverige.
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Detta kapitel sammanfattar delar i olika lagar
som kan bli aktuella vid planering gällande
riksintresseområden för kulturmiljön. Kapitlet
beskriver översiktligt ett av de femton miljö-
kvalitetsmål som riksdagen har antagit, nämli-
gen ”Hav i balans samt levande kust och skär-
gård” .

M i l j ö b a l k e n

(1998:808) Ändringar t.o.m. SFS 2002:600
Riksintressena för kulturmiljön styrs huvudsak-
ligen av Miljöbalkens tredje och fjärde kapi-
tel. De talar om hur de ska skyddas och även
vilka områden som har geografiska bestämmel-
ser.

RIKSINTRESSEOMRÅDEN ENLIGT 3 KAP.

MILJÖBALKEN

Detta kapitel i Miljöbalken innehåller grund-
läggande bestämmelser om mark- och vatten-
områden. 1 § handlar om att mark- och vat-
tenområden skall användas för det eller de än-

damål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt förelig-
gande behov. Det står särskilt att den använd-
ning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning ska ges företräde.
Den 6 § behandlar mark- och vattenområden
samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från
allmän synpunkt på grund av deras naturvär-
den eller kulturvärden eller med hänsyn till fri-
luftslivet. Dessa områden ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön. Behovet av grön-
områden i tätorter och i närheten av tätorter
är särskilt viktigt att beakta. Områden som är
av riksintresse för naturvården, kulturmiljö-
vården eller friluftslivet skall skyddas mot åt-
gärder som kan skada dess värden.

Om ett område är av riksintresse för flera oför-
enliga ändamål, skall företräde ges åt det eller
de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en
långsiktig hushållning med marken, vattnet och
den fysiska miljön i övrigt. Behövs området
eller del av detta för en anläggning för total-
försvaret skall försvarsintresset ges företräde.
Om detta står det i den 10 §. Beslut om vilket
riksintresse som ska ges företräde får inte strida
mot bestämmelserna i 4 kap Miljöbalken.

Lagar och

miljökvalitetsmål Riksdagshuset, Stockholm,
Foto:Bengt A Lundberg, Raä
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OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE ENLIGT 4 KAP.

MILJÖBALKEN

I 4 kap. miljöbalken beskrivs vilka områden
som på grund av sina samlade natur- och
kulturvärden är utpekade som riksintressen.
Stora delar av den svenska kusten omfattas av
detta, som innebär att områden ges ett grund-
läggande skydd mot exploateringsföretag och
andra ingrepp i miljön som påtagligt kan skada
dessa områdens bevarandevärden. Man ger
olika typer av skydd för dessa kust- och
skärgårdsområden.

Bestämmelserna i 2§ omfattar bl.a. kust- och
skärgårdsområden inklusive Öland och Got-
land, och inom dessa områden ska friluftslivets
och turismens intressen särskilt beaktas vid
bedömningar av tillstånd till exploaterings-
företag och andra ingrepp i miljön.

3§ syftar till att bevara karaktären inom de
obrutna kustområdena och på Öland. Det inne-
bär att vissa anläggningar ex. vindkraftverk inte
får komma till stånd inom dessa områden.

4§ syftar till att skydda högexploaterade kus-
ter och Gotlandskusten från fritidsbebyggelse
och storindustri.

7 kap. Miljöbalken handlar om skydd av om-
råden. För beslut och bestämmelser gäller
samma för naturreservat och kulturreservat.

I den 9 § beskrivs syftet till kulturreservat. Det
står att ett mark- eller vattenområde får för-
klaras som kulturreservat i syfte att bevara
värdefulla kulturpräglade landskap. Att det
inom ett område finns en byggnad eller anlägg-
ning som är skyddad som byggnadsminne,
kyrkligt kulturminne eller fast fornlämning en-
ligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
hindrar inte att området förklaras som kultur-
reservat.

Denna rapport kommer inte att behandla kul-
turreservat närmare varvid ytterligare beskriv-
ning av lagarna för kulturreservat har uteslu-
tits.

P l a n -  o c h  b y g g l a g e n

(1987:10) Ändringar t.o.m. SFS 2002:519
I Plan- och bygglagen finns bestämmelser som
avser riksintressena, och hur de ska behandlas
i olika planer.

I första kapitlet finns skrivet att för begrän-
sade områden av kommunen som inte omfat-
tas av detaljplan får områdesbestämmelser an-
tas. Detta om det behövs för att syftet med
översiktsplanen skall uppnås eller för att sä-
kerställa att riksintressen enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken tillgodoses.

Fjärde kapitlet ger hänvisning om översikts-
planering. Det står att översiktsplanen skall re-
dovisa de allmänna intressen enligt 2 kap. och
de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid
beslut om användningen av mark- och vatten-
områden. Vid redovisningen skall riksintressen
enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken anges särskilt.
I tredje stycket står att av planen ska framgå
hur kommunen avser att tillgodose de redovi-
sade riksintressena och iaktta gällande miljö-
kvalitetsnormer.

Fig. 2. De grå markerade områdena är riks-
intressen enligt 4 kap MB på grund av de samlade
natur- och kulturvärdena. Röda områden är
riksintressen för kulturmiljön enligt 3 kap 6 § MB.
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Portalparagrafen i denna lag lyder: ”Det är en
nationell angelägenhet att skydda och vårda
vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av
alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa
hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den
som planerar eller utför ett arbete skall se till
att skador på kulturmiljön såvitt möjligt und-
viks eller begränsas.”

N a t i o n e l l t  m i l j ö k v a l i t e t s m å l

Riksdagen har i propositionen 2000/01:130
(Svenska miljömål- delmål och åtgärds-
strategier) gett bl.a. myndigheter uppdrag för
att inom en generation nå de miljökvalitetsmål
som riksdagen har beslutat om. De olika upp-
drag som Riksantikvarieämbetet har fått, har
till syfte att finna vägar att bevara och utveckla
kulturmiljövärdena. Det kan vara genom åtgär-
der som reservat, kulturminnen eller att ta vara
på de kulturhistoriska mönstren i den kommu-
nala fysiska planeringen vid exploatering eller
förändring av en plats. Den fysiska miljön ska
innehålla så många kulturhistoriska spår och
karaktärsdrag att det går att förstå olika plats-
ers historia. I propositionen för de nationella
miljökvalitetsmålen beskrivs hur kulturmiljö-
värdena ska beaktas i stort för de olika målen
där kulturmiljön berörs.

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH

SKÄRGÅRD

Detta miljökvalitetsmål behandlar många frå-
gor som på olika sätt berör kulturmiljövården.
Det finns delmål som handlar om den bebyg-
gelse som finns vid kusten och i skärgården,

Länsstyrelsen skall under utställningstiden avge
ett granskningsyttrande över planförslaget. Av
yttrandet skall framgå om förslaget inte tillgo-
doser riksintressen enligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken.

OMRÅDESBESTÄMMELSER

I det femte kapitlet finns bestämmelser för
områdesbestämmelser. För begränsade områ-
den som inte omfattas av detaljplan kan
områdesbestämmelser antas för att säkerställa
att syftet med översiktsplanen uppnås eller att
ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
tillgodoses. Med områdesbestämmelser får reg-
leras bl.a. vilka åtgärder som kräver lov och
vad som kan ges skyddsbestämmelser, t.ex.
särskilt värdefullt från kulturhistorisk synpunkt.

Under samrådet skall länsstyrelsen särskilt ta
till vara och samordna statens intressen och
därvid 1. ge råd om tillämpningen av 2 och 3
kap., 2. verka för att riksintressen enligt 3 och
4 kap. miljöbalken tillgodoses och miljö-
kvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken iakt-
tas.

Länsstyrelsen skall pröva kommunens beslut
att anta, ändra eller upphäva en detaljplan el-
ler områdesbestämmelser, om det kan befaras
att beslutet innebär att 1. ett riksintresse enligt
3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 2.
regleringen av sådana frågor om användningen
av mark- och vattenområden som angår flera
kommuner inte har samordnats på
ett lämpligt sätt, 3. en miljökvalitetsnorm en-
ligt 5 kap. miljöbalken inte iakttas, eller 4. en
bebyggelse annars blir olämplig med hänsyn till
de boendes och övrigas hälsa eller till behovet
av skydd mot olyckshändelser. Lag (1998:839).

Regeringen får pröva ett beslut att anta, ändra
eller upphäva en regionplan. Beslut om pröv-
ning skall fattas inom tre månader från den dag
då beslutet kom in till regeringen.
Regeringens prövning får avse endast frågan
huruvida planen tillgodoser riksintressen en-
ligt 3 och 4 kap. miljöbalken.Regeringen får
upphäva beslutet i dess helhet eller i en viss
del. Lag (1998:839).

L a g  o m  k u l t u r m i n n e n  m m.
(1988:950) Ändringar t.o.m. SFS 2001:1047

En stor del av landets riksintressen för
kulturmiljövården omfattas av Kulturminnes-
lagen även om den inte direkt tar upp riksint-
ressen. Lagen beskriver vad som är ett forn-
minne, och den beskriver vidare hur bland an-
nat fornlämningar ska förvaltas, och vem som
har ansvaret för att detta sker. I lagen regleras
även byggnadsminnen, kyrkor mm.
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medan ett annat kan syfta till bevarandet av
fornlämningar eller till brukandet av kulturland-
skapet. För målet ”Hav i balans samt levande
kust och skärgård” innebär det bl.a. följande
för kulturmiljövården:
”Kust- och skärgårdslandskapets naturskön-
het, naturvärden, kulturvärden, biologiska
mångfald och variation bibehålls genom ett
fortsatt varsamt brukande.”

”Fiske, sjöfart och annat nyttjande av hav och
vattenområden, liksom bebyggelse och annan
exploatering i kust- och skärgårdsområden
sker med hänsyn till vattenområdenas produk-
tionsförmåga, biologiska mångfald, natur- och
kulturmiljövärden samt värden för friluftslivet.”

”Kust- och skärgårdslandskapets byggnader
och bebyggelsemiljöer med särskilda värden
värnas och utvecklas.”

Utifrån det mål som beskrivits ovan har föl-
jande delmål för kulturmiljö formulerats. Del-
målen ska genomföras för att miljökvalitets-
målet ska kunna uppnås inom en generation:

Delmål 1: ”Senast år 2010 ska minst 50 pro-
cent av skyddsvärda marina miljöer och minst
70 procent av kust- och skärgårdsområden med
höga natur- och kulturvärden ha ett långsik-
tigt skydd. Senast år 2005 ska ytterligare fem
marina områden vara skyddade som reservat
och berörda myndigheter ska ha tagit ställ-
ning till vilka övriga områden i marin miljö
som behöver ett långsiktigt skydd.”

Delmålet syftar till att säkra skydd för värde-
fulla miljöer och områden. Ofta är skyddet be-
roende av ett fortsatt varsamt brukande. Det
är viktigt att skydda regionalt unika och säll-
synt förekommande miljötyper, och att mot-
verka utarmningen av kulturmiljöer.

Delmål 2: ”Senast år 2005 ska en strategi fin-
nas för hur kustens och skärgårdens
kulturarv och odlingslandskap kan bevaras
och brukas.”

Syftet för delmålet är att hindra utarmningen
av kustens och skärgårdens kulturarv.
Skärgårdarna är hårt drabbade av rationalise-
ring av jordbruket till storskalighet, och att
antalet permanentboende har minskat.

MÅLUPPFYLLELSE

För att nå delmålen ska Riksantikvarieämbetet
ta fram strategier tillsammans med berörda
myndigheter och länsstyrelser. De länsstyrel-
ser som utarbetat regionala mil jö- och
hushållningsprogram ska till år 2003 följa upp
och redovisa vilka åtgärder som genomförts.
Arbetet med att regionalisera miljömålen är ett
av länens viktiga uppgifter i dagsläget, och i
detta arbete har problemen med kulturmiljöe-
rna allt mer uppdagats. Flera län som har på-
börjat uppföljningen av de regionala miljömålen
påpekar att de har för dåligt kulturmiljö-
underlag för att kunna följa upp dem i dagslä-
get. Arbetet med miljömålen pågår även på de
centrala myndigheterna i landet, och under
kommande vår ska arbetet med fördjupad ut-
värdering avrapporteras. Under miljömåls-
arbetets gång på Riksantikvarieämbetet har frå-
gan om riksintressenas betydelse och relevans
aktualiserats. För att kunna hävda riksintres-
sena är det viktigt att de är representativa, ak-
tuella och väl motiverade och beskrivna.
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I detta kapitel ges en överblick över de fjorton
kustlänen, för att ge en uppfattning om hur lan-
dets kustområden ser ut natur- och kultur-
geografiskt, och de olika länens engagemang i
miljömål. Här ges även en sammanfattning av
regionaliseringarna av miljömålet Hav i balans
samt levande kust och skärgård, och hur
riksintressemiljöerna har behandlats i de regio-
nala miljömålsdokumenten.

1999 ställdes frågan om en definition av länets
kulturmiljöprofil med nyckelord till samtliga län
av Riksantikvarieämbetet. Resultaten var av
blandad karaktär och vissa län angav att
kulturmiljöprofilen inte var formellt formule-
rad ännu. Länens svar till Riksantikvarieäm-
betet har här jämförts med den text Riksantik-
varieämbetet formulerade utifrån Länsstyrel-
sernas förslag i samband med riksintresse-
besluten på slutet av 1980-talet. Även om pro-
filerna i flera fall inte är politiskt förankrade
ger de en bild av hur kulturmiljövärden av olika
slag värderas av länen idag jämfört med för ett
tiotal år sedan.

N a t u r -  o c h  k u l t u r g e o g r a f i s k a
f ö r u t s ä t t n i n g a r

Västra Götaland har ett klippigt och kargt skär-
gårdslandskap. Den norra delen utgörs av obru-
ten kust, och från Lysekil och söderut finns en
högexploaterad kust. Fisket har alltid varit vik-
tigt längs denna kuststräcka. Den allra nordli-
gaste delen av Hallands län har stor likhet med
Västra Götalands, men övriga delar av kusten
består av vidsträckta sandmarker som ofta har
tallplanteringar mot flygsanden. Denna öppna
kust har exploaterats först under 1900-talet,
då främst med frit idsbebyggelse och
rekreationsanläggningar.

Skåne har såväl öppna kuster med långgrunda
sandstränder som växlar med brantkuster.
Öresundskusten är starkt urbaniserad med flera
städer av industrikaraktär. Ett viktigt inslag i
det skånska kustlandskapet är jordbruket.
Blekingekusten är skiftande och flikig, och
landskapet kan delas in i två tydliga delar. Det
är dels den västra utan sammanhängande skär-
gård, dels den östra med en stor flack skär-
gård. Kusten i Kalmar län har låga stränder med

Sveriges kustområden H
al

ls
 H

uk
, 

G
ot

la
nd

F
ot

o:
 J

an
 N

or
rm

an
, R

aä



19

få skär i söder, men i den norra delen tätnar
skären till en skärgård med en flikig kust.

Ölands västsida är slät, och det är här man fin-
ner de flesta fiskelägena. Den östra sidan dä-
remot är taggig med många vikar. Det finns
gott om sjöängar som brukas som bete. Got-
land karaktäriseras av en hög klint på den väs-
tra sidan, som på vissa ställen är 40 meter hög.
Den östra sidan är långgrund och flikig. Det
finns fiskelägen runt hela ön, och även rester
av stenhantering i norr och öster.

Det finns en bred ytterskärgård i Östergötland
som är rik på öar, skär och kobbar i den norra
delen. (Bild 5) Den södra delen är smalare med
djupa sprickdalar som ofta är uppodlade. Skär-
gården i Södermanlands län liknar den i Öster-
götland och är inte särskilt tätbebyggd. I Stock-
holms skärgård finns både inner-, mellan-, och
ytterskärgård. Hela skärgården är rik på låga
öar. Historiskt sett var det främst i mellan-
skärgården som fiskarbönderna hade sin hem-
vist. Skärgården hade stora folkrika byar, men
idag är fritidsbefolkningen en allt större del i
byarna. Turismen har blivit stor i skärgården,
och har sina anor ända från 1700-talet. Det
finns även ett antal försvarsanläggningar.

Kusten i Uppsala län är flack och långgrund,
och rik på öar i den södra delen, med en orörd
skärgård utanför Gräsö. Det finns fiske-
bebyggelse i norra Uppland och på öarna i skär-
gården. Kusten är ofta klippig och svårtillgäng-
lig i Gävleborgs län. Den är låg i södra delen
men blir mer kuperad längre norrut. Städer och
större orter har bara bildats vid hamnlägen. De
bosättningar som finns i skärgårdsområdet är
fiskelägen, medan de som bildats längs kusten
är präglade av bl.a. sågverksindustrin. I Väster-
norrlands län är kusten brant och ofta otillgäng-
lig i den största delen av länet (bild 6), men i
länets norra del är kusten mer flack. Det finns

Bild 5. Harstena i Gryts skärgård, Östergötland.
Foto: Jan Norrman, RAÄ

ett antal fiskelägen längs kusten, med ursprung
i Gävlebornas säsongsfiske.

Västerbottens län har en flack och långgrund
kust, påverkad av inlandsisen. Det finns skär-
gård i den södra delen, men i övrigt är det långa
uddar med älvmynningar och vikar. Skärgår-
den i Norrbotten har stora låga öar i det yttre
havsbandet och stora innerfjärdar. Nyttjandet
har länge karaktäriserats av mångsyssleri och
småskalighet.

Sveriges kustområden har både flacka breda
skärgårdsområden och mer dramatiska som vid
höga kusten. Delar av kusten är helt utan öar.

Bild 6. Högbonden, Västernorrland
Foto: Jan Norrman, Raä
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k u l t u r m i l j ö p r o f i l e r  o c h
r i k s i n t r e s s e f ö r d e l n i n g

Här jämförs kulturmiljöprofiler med den text
som formulerades av Riksantikvarieämbete om
vad som bör utgöra basen i de olika länens
riksintresseurval. Viktigt att notera är att pro-
filerna inte är politiskt förankrade i alla län,
men det intressanta är att jämföra hur länssty-
relserna ser på sitt läns kulturmiljöer idag, och
hur det har förändrats jämfört med
Riksantikvarieämbetets vägledande texter från
1987. Västra Götalands, Skåne och Väster-
norrlands län behandlas inte i detta kapitel då
de detaljstuderas i ett senare kapitel.

Vid jämförelse av Hallands läns definition av
kulturmiljöprofil och Riksantikvarieämbetets
text om det som bör utgöra basen i riksintresse-
urvalet syns vissa skillnader. Riksantikvarieäm-
betet tar upp Halland som en gränsbygd med
danska drag, handelsstäder och befästningar.
Länsstyrelsen tar upp Halland som ett län med
badliv och turism. (Bild 7 och 8) Det som stäm-
mer överens mellan kulturmiljöprofilen och

Riksantikvarieämbetets text är kusten och ha-
vets betydelse i generella drag. Riksintresse-
fördelningen i Halland är koncentrerad till den
norra delen av länet, vid Onsalahalvön.

För Blekinge län är Riksantikvarieämbetet och
länsstyrelsen eniga om den tydliga geografiska
indelningen som finns i länet med skogsbygd,
mellanbygd och strandbygd. Blekinge har i
riksintresseurvalet få miljöer som direkt kny-
ter an till kusten och skärgården. Dock kan
nämnas att den största koncentrationen av rik-
sintressen finns i kustzonen. I kustzonen i den
västra och den nordöstra delen av länet finns
tydliga spår av tiden som gränsland.

Det som är entydigt i Kalmar läns kulturmiljö-
profil och i Riksantikvarieämbetets text är att
radbyarna har en viktig del i länets kulturmiljö.
Det finns även antydningar på att kustmiljöer
har en stor roll i länet. Av riksintressena i Kal-
mar län ligger endast fyra av dem i skärgår-
den. Ölands 34 riksintresseområden har alla
mer eller mindre kustanknytning. Kust-
miljöerna är många, speciellt på Öland. Det är

Bild 7. Hallands badliv och turism, Tylösand. Foto: Pål-Nils Nilsson, Raä

Bild 8. Gränsbygden Halland, Varbergs fästning. Foto: Jan Norrman, Raä

Hallans kulturmiljöprofil handlar om badliv och turism. Riksantikvarieämbetet anser att gränsbygden
Halland är det kännetecknande.
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fisket som är det som utmärker många av mil-
jöerna. Det finns lydköpingar som ligger
spridda längs kusten från norr till söder. Rad-
byar finns huvudsakligen på Öland och längs
Emån.

I profilen har länsstyrelsen på Gotland nämnt
Ö-läge och kustkultur, och Riksantikvarieäm-
betet ser bland annat de gotländska fiskelägena
som karaktäriserande. Fiskelägena finns som
riksintressen på två olika sätt. Det första är att
vissa av dem ingår i större miljöer, som till
exempel odlingslandskap. Övriga elva kultur-
historiskt intressanta fiskelägen har samlats till
ett och samma riksintresse, ”Gotländska fis-
kelägen”. (Bild 9)

Riksantikvarieämbetet har i sin vägledande text
om riksintresseurvalet i Östergötlands län mar-
kerat Omberg- Tåkernområdet i länets västra
del som det mest specifika. Länsstyrelsen själv
har även tagit upp skärgården, och där finns
Gryts skärgård som ett stort samlat
riksintresseområde. I detta intresse finns en

sammanhängande skärgårdsmiljö där den sär-
präglade skärgårdskulturen är tydligt läsbar.
Bosättningen på öarna är främst etablerade
under medeltiden, men det finns även äldre
fornlämningar.

Kulturmiljöprofilen för Södermanlands län tar
inte upp kusten, och det finns inte någon väg-
ledande text från Riksantikvarieämbetet. Sö-
dermanland har dock ett stort riksintresse-
område som ligger i skärgården. Det är öarna
Ringsö och Hartsö med flera, som sedan med-
eltiden varit av betydelse för sjöfart och kust-
försvar. Bebyggelsen på öarna är traditionell
med prägel av jordbruk med betesdrift.

Skärgården i Stockholms län pekas ut som
karaktäriserande för länet av såväl Riksantik-
varieämbetet som länsstyrelsen. Riksintresse-
områdena är relativt stora till ytan i länets kust-
områden. Riksintressena består av såväl öar
som vattnet runt omkring. I Stockholms läns
skärgård finns många sommarnöjesmiljöer i
riksintresseurvalet.

Bild 9. Helgumannen är ett av Gotlands välbevarade fiskelägen. Foto:  Jörgen Runeby, RAÄ



b
u
l
l

22e

22

Varken Riksantikvarieämbetet eller länsstyrel-
sen i Uppsala län har betonat kustens riksint-
ressen som det viktigaste, och det kanske mest
specifika för länet är bruken i norduppland och
de många fornlämningarna vid Mälaren. Det
går att konstatera utifrån riksintresseurvalet att
det inte finns någon klar bild av länets kust.
De miljöer som finns i anslutning till kusten är
bland annat en fyr med fyrvaktarbostad, en
miljö som definieras som odlingslandskap i
skärgårdsmiljö, samt ett samhälle med fiske-
tradition och som från tidigt 1900-tal har
sommarvillor. Gävleborgs län har inte särskilt
många värdefulla kulturmiljöer som har anknyt-
ning till kusten och skärgården, och har inte
heller tagits upp i profilen eller av Riksantik-
varieämbetet. De flesta av riksintressena i kust-
zonen finns i området mellan Söderhamn och
Hudiksvall och är till stor del fiskelägen.

Varken länsstyrelsen eller Riksantikvarieämbe-
tet har nämnt Västerbottens läns kust som
karaktäriserande. Det finns få kulturhistoriska
miljöer av riksintresse i kustbandet. Det finns
ett fåtal säsongsfiskelägen och kust- och
skärgårdsmiljöer. Miljöerna är spridda över
hela länets kust. Länsstyrelsen i Norrbottens
län tar inte heller upp kusten i sin kulturmiljö-
profil, och det finns ingen karaktäriserande text
av Riksantikvarieämbetet. Idag nyttjas skärgår-
den till stor del av turismen och friluftslivet,
och bebyggelsen används mer säsongsbetonat.
Det finns även ett antal försvarsanläggningar.
Riksintressemiljöerna i kustområdet är nästan
uteslutande fiskelägen. De finns i skärgården
på de flacka öarna.

R e g i o n a l a  m i l j ö m å l
Samtliga kustlän, undantaget Gotland, har for-
mulerat regionala miljömål. Hur länsstyrelserna
har valt att redovisa dem skiljer sig något mel-
lan länen. Det kan handla om länsgemensamma
lösningar, hur delmålen konkret har presente-
rats och vilka typer av åtgärder som föresla-
gits.

Det finns olika sätt att precisera vad delmålen
innebär för länet. Det allra vanligaste sättet att
formulera delmål är att ge en procentangivelse,
som gjorts i de nationella delmålsförklaringar-
na. Det kan vara till exempel att 70 procent av
länets värdefulla kulturmiljöer i kust- och
skärgårdsområden ska ha ett långsiktigt skydd
senast år 2010. Gävleborgs län beskriver att
minst tio värdefulla kulturmiljöer i eller i an-
slutning till kustområdena ska vara lagstadgat
eller på annat sätt skyddade innan 2010. Upp-
sala, Stockholms och Södermanland ska till-
sammans ta fram en gemensam strategi för hur
kustens och skärgårdens kulturarv kan beva-
ras och brukas tillsammans med fiske och
småskaligt jordbruk. Skyddet ska vara utfor-
mat så att det bidrar till utvecklingen av en livs-
kraftig bygd.

Som åtgärdsförslag har endast tre länsstyrel-
ser tagit upp riksintresseområden som exem-
pel på värdefulla områden. Västerbottens och
Norrbottens län har tagit upp som åtgärd att
genomföra en översyn av kustens och skärgår-
dens riksintressen för kulturmiljön. Blekinge
län har till stor del konkretiserat delmålen och
beskriver hur tillvägagångssättet bör vara och
i vilka typer av miljöer. En väg att gå är att
värdefulla kulturmiljöer pekas ut i översikts-
plan, och exempel på värdefulla kulturmiljöer
är kust- och strandnära riksintresseområden.

Hallands län har tagit upp reservatsbildning
som en åtgärd för att nå delmålen, men även
vikten av att förbättra kunskapsunderlaget.
Kalmar län uttrycker att för att kunna bevara
och skydda natur- och kulturvärden i kust- och
skärgårdsområden, måste människor ha möj-
lighet att bo och försörja sig inom dessa områ-
den.
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När Riksantikvarieämbetet senast genomförde
en revidering inriktades arbetet på att göra
korta beskrivningar av riksintresseområdena
som skulle vara lätta att förstå, där värdena
skulle gå att förstå av bland annat politiker som
beslutar i frågor rörande kulturmiljöer. En ord-
lista arbetades fram där alla typer av riksint-
ressen förklarades. Länsstyrelserna har sedan
använt denna ordlista vid utformandet av de
sammanfattade beskrivningarna. Jag har genom
denna ordlista till riksintressena tagit fram de
miljöer som har samband med hav och kust.
Dessa områden har jag sedan ställt upp i en
tabell som talar om antal och typer av miljöer
per län. Ordlistan är hämtad från
Riksantikvarieämbetets hemsida (http//
:www.raa.se/riksintressen, 2002-09-10). Den
är en arbetshandling och inte formellt beslu-
tad. I kapitlet finns även en sammanställning
och jämförelse mellan olika typer av kultur-
miljöer.

B e s k r i v n i n g  a v  o l i k a  t y p e r  a v
r i k s i n t r e s s e m i l j ö e r

Samtliga beskrivningar är citerade från ordlis-
tan.

”Fiskeläge, Miljö med bebyggelse och/eller
anläggningar där fisket varit utgångspunkt för
lokaliseringen. I ett fiskeläge kan ingå hamn,
uppdragsplats, bryggor, båtlänningar, båthus
och torkställningar samt bostäder och bodar. I
miljön kan också ingå ett kapell. Olika regio-
nala benämningar förekommer, t.ex. Fiske-
hamn.”

”Fornlämningsmiljö, Samlingsbegrepp för
såväl enstaka fasta fornlämningar som grup-
per
av fasta fornlämningar med närmiljö. Olika
perspektiv kan läggas till grund för avgräns-
ning
och definition av en fornlämningsmiljö, vilken
kan bestå av:
* en enstaka fornlämning eller fornlämnings-
lokal, som är av märklig karaktär ur ett lokalt,
regionalt eller nationellt samhällsperspektiv.
* flera fornlämningar eller fornlämningsloka-
ler från skilda perioder, som tillsammans ger
ökad förståelse för människors livsföring och
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livsvillkor främst ur ett tidsperspektiv.
* flera fornlämningar och fornlämningslokaler
med kronologisk samhörighet, som tillsammans
ger ökad förståelse för människors livsföring
och livsvillkor främst ur ett rumsligt perspek-
tiv.”
- ”Forntida farledsmiljö/Forn- och medeltida
farledsmiljö, Äldre farleder markeras av fyr-
platser och sjömärken, dragrännor och kanal-
lämningar, men även av hamnar, fiskelägen och
båtlänningar. Till miljön hör även kapell,
begravningsplatser, labyrinter och olika
ristningar i häll samt vrak. Bevarade ortnamn
bidrar också med viktig information. (Jfr
Farledsmiljö).”

- ”Forntida kustmiljö/Forn- och medeltida
kustmiljö, Fornlämningsmiljö med lämningar av
anläggningar och bosättningar, knutna till ma-
rina näringar, såsom jakt och fiske. Exempel
på karaktäristiska lämningar är labyrinter,
tomtningar, hamnar, f iskelägen och
båtlänningar, men även vissa gravar, t.ex. rösen
i kustnära lägen, som kan ha fungerat som sjö-
märken. (Jfr fiskeläge, Kust- och skärgårds-
miljö) .”

De allra flesta fornlämningsmiljöer av detta slag
finns ”inbakade” i kust- eller skärgårdsmiljöer,
och kommer inte att behandlas särskilt i detta
arbete.

”Hamn- och sjöfartsstad, Stad som vuxit
fram kring sjöfart i kombination med handels-
funktioner som dominerande ekonomisk bas.
Karaktäristiska inslag är hamnområden med
tillhörande anläggningar, handelshus, rederier,
varvsområden mm.” (Bild 11)

”Kommunikationsmiljö, Miljö, som präglas
av kommunikationssystem från olika tider med
tillhörande tekniska anläggningar och service-
system.

- Farledsmiljö, i en farledsmiljö ingår fyrar,
sjömärken, båkar, kummel, prickar, hamnar och
lots- och tullstationer eller lämningar efter
dessa. I miljön kan också ingå lastageplatser
och samhällen från senare tid. (Jfr Forn- och
medeltida farledsmiljö, Kust och skärgårds-
miljö ).” (Bild 12)

”Kust- och skärgårdsmiljö (Kust- och skär-
gårdslandskap), Natur- och kulturlandskap,
präglat av närheten till havet och större insjöar.
Det karaktäriseras av fiske, sjöfart, ofta i kom-
bination med jordbruk och anläggningar som
hör till dessa näringar, samt från senare tid
rekreationsanläggningar. I miljön kan även ingå
monumentalt placerade fornlämningar,
försvarsanläggningar och kyrkor.” (Bild 10)

Bild 10. Vänsö i Ötergötland. En kust- och
skärgårdsmiljö. Foto: Jan Norrman, Raä

Bild 11. Ystad är en hamn- och sjöfartsstad
Foto: Bengt A Lundberg, Raä

Bild 12. Farleden Stocksundet, Stockholm
Foto: Jan Norrman, Raä
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”Kust- och skärgårdsstad, Stad, som genom
sitt läge är präglad av lokal sjöfart och fiske.
Fr.o.m. 1800-talets andra hälft har bebyggel-
sen ofta kompletterats med sommarhus och
andra rekreationsmiljöer för sommargäster.
Miljön är för det mesta småskalig och utgörs
företrädesvis av trähusbebyggelse. (Jfr
Rekreationsmiljö).”

”Kustsamhälle/Skepparsamhälle, Bebyg-
gelse vid hamn, präglad av kustens näringar
som fiske och småskalig rederi- och sjöfarts-
verksamhet. I miljön ingår magasin, sjöbodar,
bryggor och kajer. I skepparsamhällena utgörs
bebyggelsen främst av kaptens- och skeppar-
gårdar. (Jfr Fiskeläge).” (Bild 13)

”Rekreationsmiljö, Område eller samhälle
med olika anläggningar och bebyggelse för re-
kreation, friluftsliv och turism.

- Badort, Samhälle i anslutning till olika bad-
möjligheter. Badorterna tillkom i samband med
den framväxande turismen under 1800-talets
andra hälft och senare. Karaktäristiska inslag
är badhus, societetshus och villor med bal-
konger och verandor, ofta med
lövsågeridekorer (”snickarglädje”), samt bad-
platser, strandpromenader, parker, planteringar
m.m.

- Sommarnöjesmiljö, Område, ofta i anslutning
till vatten, med villaliknande och individuellt
utformad bebyggelse för säsongsboende. Ka-
raktäristiskt för sommarnöjesmiljöerna är
bebyggelsens utformning med balkonger och
glasverandor, lövsågeridekorer (”snickar-
glädje”), rik panelarkitektur, lusthus, uthus,
bad- och båthus, bryggor, bersåer, altaner och
anlagda trädgårdar. Merparten av dessa bor-
gerliga miljöer är tillkomna under perioden
1880-1920.”

Bild 13. Fiskebäckskil, Bohuslän, ett skepparsamhälle. Foto: Jan Norrman, Raä
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J ä m f ö r e l s e r  a v  l ä n e n s
r i k s i n t r e s s e o m r å d e n

Sammanställningen visar fördelningen och re-
presentation av riksintresseområden över Sve-
riges kustområden. De riksintresseområden
som redovisas är endast de som har direkt an-
knytning till hav och kust.

KUST OCH SKÄRGÅRDSMILJÖER

Kust- och skärgårdsmiljöer är i detta arbete
separerade då de kan vara av mycket olika ka-
raktär. Det är intressant att hålla dem separe-
rade för att se den faktiska representationen,
och att dessa miljöer ofta är beskrivna av länen
som antingen ”kustmiljö” eller ”skärgårds-
miljö”.

Sammanställningen av kustmil jöer och
skärgårdsmiljöer visar att så gott som alla län
antingen har kustmiljöer eller skärgårdsmiljöer.
I Uppsala län och Kalmar län finns områden
som har definitionen ”kust- och skärgårds-
mil jö”, medan övriga län har klassat
riksintresseområdena som antingen kustmiljö
eller skärgårdsmiljö. I ordlistan skiljs inte kust-
och skärgårdsmiljöer åt, men i verkligheten ser
naturligtvis inte kustlandskap lika ut som ett
skärgårdslandskap.

KUSTMILJÖER

Kustmiljöerna finner man till störst del i södra
Sverige. De är mest representerade i Halland,
Skåne och Kalmar län. I andra delar av landet
finns en eller ett par kustmiljöer per län. Kust-
miljöer är endast representerade på tre platser
i Norrland.

Hallands läns sju riksintressen som har anknyt-
ning till Hav i balans samt levande kust och
skärgård definieras alla som kustmiljöer.  Fem
av de sju ligger i Kungsbacka kommun på
Onsalahalvön. Kustmiljöerna här är av skilda
karaktärer om man ser till innehållet. Onsala
Sandö består av fornlämningar i form av
stensättningar och tomtningar från sillfiske-
perioden i ett karaktäristiskt kusthedlandskap.
Mårtagården och Apelvikens kaptensgårdar är
välbevarade och visar på kombinationen sjö-
fart och bondebruk.

Kustmiljöerna i Skåne län är jämnt fördelade
längs kusten på sju platser. De innehåller ett
antal olika delar som har kustanknytning. Om-
rådena har oftast mycket lång kontinuitet med
bosättningar sedan förhistorisk tid. Det kan
vara t.ex. strandängar, fyrar, fiskelägen och ofta
fornlämningar på monumentala platser (brons-
och järnåldersgravar).

Länsbokstav Kustmiljö Skärgårdsmiljö hamnstad mm Fiskeläge rekreationsort Kommunikation Totalt*

AB 2 20 3 1 13 3 23
C 2 3 2 1 1 6
D 1 1
E 1 2 1 4
H 5 4 2 1 1 2 16
I 3 3 2 7
K 2 2 2
M 7 5 15 4 3 21
N 7 1 3 2 7
O 11 6 9 5 3 22
X 1 2 7 1 1 9
Y 8 2 9
AC 2 1 3 2 7
BD 2 6 2 11

Summa 30 46 22 56 27 22 145

* = Det antal områden som finns i varje län. Ett område kan ha flera miljötyper.

Tabell 1. Tabellen visar översiktligt hur fördelningen ser ut mellan riksintressetyper och fördelningen i
länen.
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De flesta av Kalmar läns kustmiljöer är sam-
lade i Kalmarsunds norra del. Två miljöer finns
i den södra delen av länet, Grisbäck och
Bergkvara. I Bergkvara finns Kalmarkustens
viktigaste hamn och varv från 1700-talet, och
i Grisbäck finns hävdade strandängar och
ålbodar vid den gamla fiskebyn. De kustmiljöer
som finns vid Kalmarsund är präglade av detta
läge och det är främst jordbrukslandskapen och
fisket som lyfts fram, och visar ett differentie-
rat näringsfång. (Fig. 3)

SKÄRGÅRDSMILJÖER

Stockholm, Västra Götaland, Södermanland
och Blekinge är de län som har störst repre-
sentation av skärgårdsmiljöer jämfört med an-
talet riksintressemiljöer kopplade till kust och
skärgård. I Stockholms län är 20 av 23 marke-
rade områden skärgårdsmiljöer, och i Västra
Götaland är det ca hälften av de kustanknutna
områdena som är skärgårdsmiljöer. (Det finns
även ett område i Vänern som är ett skärgårds-
område.) Blekinge läns två riksintressen med
kustanknytning är skärgårdsmiljöer och likaså
Södermanlands enda kustanknutna riksintresse.
Området i Södermanland är ett stort område,
och omfattar en stor del av länets skärgård. I
Södermanlands skärgård ägs många av öarna
av de stora godsen på land. Det finns spår ef-
ter bl.a. fiske. Även i Stockholms län är det
relativt stora områden som är av riksintresse
för kulturmiljövården.

I Stockholms län representeras dessa miljöer
av skärgårdsbyar som visar på fiskeböndernas
mångsyssleri. Lokaliseringen av bebyggelsen
till inägomarker. Sjöbodar, båthus och småska-
liga flikiga åkrar. Utskiftade gårdar har bildat
nya byar. I Stockholms skärgård finns även
flera sommarnöjesmiljöer med stora villor från
sekelskiftet 1900. (Fig. 4)

Västra Götalands skärgård har jordbruks-
miljöer i det inre av öarna. Strandnära bebyg-
gelse av badortslivet och ökade fisket kring
1900. I södra Bohuslän finns tättbebyggda fis-
kelägen vid stränderna , fyrar och kapell. Fiske-
verksamheten visar tydliga spår med bebyg-
gelse kring de karga öarnas hamnar.

Fig. 3. De gula riksintresseområdena är kust-
miljöer. De röda är övriga riksintressen för
kulturmiljön i Kalmar län.

Fig. 4. De gula riksintresseområdena är
skärgårdsmiljöer. De röda är övriga riksintressen
för kulturmiljö i Stockholms län.
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KUST- OCH SKEPPARSAMHÄLLEN, KUST- OCH

SKÄRGÅRDSSTÄDER, HAMN- OCH SJÖFARTS-

STÄDER

De nordligaste kuststäderna av riksintresse
finns i Gävleborgs län (Hudiksvall och Söder-
hamn). De län som har flest samhällen och stä-
der vid kusten, och som är riksintressanta pga.
kopplingen till kusten, är Skåne län och Väs-
tra Götaland. De har fem vardera. Övriga län
som har denna typ av samhällen och/eller stä-
der är Stockholms län, Uppsala län, Kalmar län
och Blekinge län som har vardera två eller tre
samhällen eller städer som definieras som nå-
gon av ovanstående miljötyper. (Bild 14)

Västra Götaland har variation i typerna av kust-
samhällen och städer. Fiskebäckskil, Havstens-
sund och Åstol är kustsamhällen alla tre men
är av olika karaktär. (Bild 15) Åstol som ett
tättbebyggt samhälle på en kal minimal ö och
Sannäs med för Bohuslän otypisk bebyggelse
samt med fraktseglation som största näring
(främst under 1800-talet). Lysekil och Göte-
borg är städer med betydande hamnfunktioner.

I Skåne län finns städerna Helsingborg, Malmö
och Ystad som har varit eller är stora sjöfarts-
städer i Sverige, och de har stora hamnar som
kännetecknar dem idag. Det som utmärker dem
som riksintressen med samband till hav och
kust är ofta byggnader med fiske- och hamn-
anknytning, till exempel kajer och fyrar.

REKREATIONSMILJÖER

Sex av de fjorton kustlänen har riksintressanta
rekreationsmiljöer med koppling till havet.
Stockholms skärgård har den största koncen-
trationen med tretton sådana miljöer. (Fig. 5)
Västra Götaland har fem, Skåne fyra och Hal-
land tre. Kalmar och Gävleborgs län har en var-
dera. I Norrland finns inte rekreationsmiljöer
representerade norr om Gävle.

På västkusten finns miljöerna utspridda från
Kullaberg till Koster, och är av typen bador-
ter. I Stockholms skärgård är det i stället
sommarnöjesmiljöer, som ofta ligger inom
större områden med fler karaktärstyper.

Bild 14. Strandvägen, Stockholm.
Foto: Bengt A Lundberg, Raä

Bild 15. Kustsamhället Åstol, Bohuslän
Foto:Jan Norrman, Raä

Fig. 5. Rekreationsmiljöer i Stockholms skärgård
(gula områden)



b
u
l
l

30e

30

FISKELÄGEN

Fiskelägena finns i norra Sverige som säsongs-
fiskelägen, på Gotland och på västkusten och i
Skåne.

De riksintressanta fiskelägena i Västra Göta-
lands län ligger huvudsakligen i ett område från
Tjörn upp till Smögen. De kännetecknas av
enkel trähusbebyggelse och kopplingen till
fraktfart. De finns ofta på karga små öar och
har lång kontinuitet men med sin höjdpunkt
kring sent 1800-tal till början på 1900-talet.

Fiskelägen i Malmö län finns på fjorton plat-
ser. Nio av dessa ligger på södra och östra
kusten medan fem finns på västkusten. I värdet-
externa kan utläsas att bl.a. Kåseberga och
Gamla Viken har ursprung i medeltiden, medan
majoriteten av de övriga beskrivs som 17-
1800-talsfiskelägen.

Av de gotländska fiskelägena är elva samlade i
ett riksintresse kring hela Gotland. I flera av
de kustmiljöer som är riksintressanta på Got-
land ingår även där fiskelägen. Fiskelägena är
inbördes olika, oftast med träbodar på västra
och norra Gotland och stenbodar på östra och
södra Gotland. Till fiskelägena hör bryggor,
gistgårdar för nättorkning, lysstänger, fiskrökar
mm.

I Västernorrland är de riksintressanta kust-
miljöerna nästan alla fiskelägen. Man hittar dem
i ett område mellan Härnösand och Örnskölds-
vik, vid Höga kusten. De allra flesta är
fjärrfiskelägen med ursprung i 1600-talet. Det
är vanligt med kokhus, sjöbodar och kapell.

Bild 18. Marviksgrunnan, Foto: Jan Norrman, Raä

Bild 17. Fågelsundets fiskehamn, Tierp,
Foto: Jan Norrman, Raä

Bild 16. Gullholmen, Foto: Jan Norrman, Raä

Bilderna 16, 17 och 18 visar hur olika fiskelägen
kan se ut. Beroende på läget har fiskelägena
utvecklats på olika sätt.
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KOMMUNIKATIONSMILJÖER

I kustbandet är kommunikationsmiljöerna ofta
farledsmiljöer eller fyrplatser. Farlederna kan
innehålla sjömärken, lotsstationer, hamnar och
även fyrar.

Fyrplatserna runt om landet ser ut på många
olika vis. Vid fyrplatserna finns vanligtvis för-
utom fyrar även bostadshus för fyrvaktarna och
annan bebyggelse för verksamheten. Fyrar är
aktuella idag då det inte längre finns beman-
nade sådana. Riksintressanta fyrplatser finns
längs hela kusten.

Bild 19. Den gamla fyren på Östergarnsholm,
Gotland. Foto: Jan Norrman, Raä

Bild 20. Fyren Långe Erik på Öland.
Foto: Jan Norrman, Raä
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En utredning som behandlar kustområden i
Sverige är vindkraftsutredningen. Den pågår i
dagsläget och har ti l l  syfte att peka ut
riksintresseområden för vindkraft. Regeringen
har antagit ett mål för vindkraften att år 2015
uppnå 10 TWh.  Inblandade myndigheter är
Energimyndigheten, Boverket, Naturvårdsver-
ket och Riksantikvarieämbetet. Denna utred-
ning har i detta examensarbete fungerat som
ett möjligt försök att ge förslag till nya princi-
per för urval och avgränsning av riksintressen
för kulturmiljön. Metoden som beskrivs nedan
har applicerats på tre län som djupstuderats i
detta examensarbete.

Vindkraftverk har stor påverkan på miljön på
det sättet att de är synliga från långt avstånd.
De kan ge skuggor och ger upphov till buller.
Bebyggd miljö, naturvärden och kulturvärden
kan påverkas såväl positivt som negativt av
vindkraftverk. Det uppsatta målet ska förde-
las över de olika länen i Sverige, både på land
och till havs. De fyra myndigheterna har sam-

arbetat för att finna platser som inte har stora
motsättande intressen, och där riksintressen för
vindkraft är lämpliga. För kulturmiljön har
vindkraftverk särskilt påverkan på upp-
levelsemässiga värden, men även till viss del
på pedagogiska värden. De vetenskapliga vär-
dena tenderar till att ha minst konflikter med
vindkraft.

B e s k r i v n i n g  a v
k a r a k t ä r s o m r å d e n

Den metod som används i kulturmiljövårdens
del av vindkraftsuppdraget syftar till att kunna
beskriva de områden som från kulturhistoriska
utgångspunkter bör undantas från en storska-
lig vindkraftsutbyggnad. Kärnan i analysen är
en bedömning av tidssambandet mellan
vindkraftverket och den miljö den lokaliseras
till. Ju tydligare tidssamband desto mindre risk
för konflikt. Man gör alltså en känslighetsana-
lys av kulturhistoriskt intressanta kust- och

B e s k r i v n i n g  a v
k a r a k t ä r s m i l j ö e r

E n  m e t o d  f ö r  m ö j l i g h e t  t i l l
f ö r ä n d r i n g  a v  u r v a l s p r i n c i p e r
f ö r  r i k s i n t r e s s e o m r å d e n ?
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skärgårdsmiljöer. I det första steget analyse-
ras kustzonen och delas in i tre olika typer av
landskap: Historiska karaktärslandskap,
vardagslandskap och moderna miljöer. I detta
steg tas ingen hänsyn till känslighet för vind-
kraftverk, utan det viktiga är att finna land-
skapets karaktär i stora drag. I vindkrafts-
uppdraget ingår även fjällmiljöer, men det be-
handlar inte detta examensarbete.

HISTORISKA KARAKTÄRSLANDSKAP

Karaktären och helheten kännetecknas av att
landskapet har få nytillskott från tiden efter
1950 och präglas av ålderdomlighet. Det har
tydliga funktionella och ekonomiska samband,
det finns tydliga regionala särdrag samt konti-
nuitet i brukande och markanvändning. Inne-
hållet i dessa områden kännetecknas av tydligt
läsbara och uppenbara historiska strukturer och
gränser, en riklig förekomst av karaktärsele-
ment som tydligt förmedlar områdets historia.
Ett historiskt karaktärslandskap kan utgöras av
odlingslandskap likväl som en övergiven
industrimiljö. Miljöerna motsvarar ofta den bild
man har av t.ex. ”Bohuskusten” eller ”Fjällen”,
och därmed finns också höga förväntningar på
dessa miljöer.(Riksantikvarieämbetet, 2002b)

VARDAGSLANDSKAP/ VARIERADE LANDSKAP

MED HISTORISK DIMENSION

Karaktären och helheten kännetecknas av in-
slag av både gammalt och nytt, dvs. ett varie-
rat landskap, att landskapet uppvisar en konti-
nuitet ofta från förindustriell tid fram till idag,
men där den historiska dimensionen domine-
rar. Det finns tydliga regionala särdrag och
uttryck för olika tiders markanvändning. Dessa
landskap kan tåla vissa nya inslag utan att
helhetskaraktären går förlorad. Innehållet i
dessa områden kännetecknas av inslag av his-
toriska strukturer och gränser, inslag av
karaktärselement som tydligt förmedlar områ-
dets historia.(Riksantikvarieämbetet, 2002b)

MODERNA LANDSKAP

Moderna landskap är miljöer som är starkt
präglade av tiden efter andra världskriget. I
dessa miljöer har redan kulturhistoriska vär-
den fått ge vika. Det kan röra sig om storska-

liga jordbruksbygder eller industrimiljöer av
modern karaktär. (Bild 21) Dessa miljöer har
inte vidare behandlats i detta arbete då de säl-
lan innehåller riksintressen för kulturmiljön.
(Riksantikvarieämbetet, 2002b)

Vindkraftsutredningen är en högaktuell utred-
ning i dagsläget. Riksantikvarieämbetet har gått
ut till samtliga län med uppgiften, som har gjort
den med olika resultat. Detta material är in-
tressant för riksintresseöversynen på det viset
att de olika karaktärsmiljöer som länen har
ringat in kan vara intressanta att väga in vid en
eventuell revidering av riksintresseområden.
Det kanske är viktigt att kulturmiljövårdens
riksintressen ges ett bättre samband regionalt
sett. Man kan förhoppningsvis finna miljöer
som är intressanta ur en större synvinkel. De
områden som länen har ringat in är inte vägda
mot andra intressen vilket gör att det är en ren
sektorsredovisning. Det mönster som borde
visa sig är vad som är de mest viktiga kultur-
historiska miljöerna i Sverige.

Bild 21. Vindkraftverk i Laholm i ett modernt
odlingslandskap.
Foto: Bengt A Lundberg, Raä
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I detta kapitel studeras tre län mer detaljerat
genom jämförelser inom länet och mellan de
tre länen. Skåne, Västra Götalands och Väster-
norrlands län har valts ut för att studeras mer
ingående. Det som har jämförts är riksintresse-
fördelning, regionala kulturmiljöprogram, re-
gionala miljömål samt kulturmiljöprofil. I val
av län har utgångspunkten varit att få en geo-
grafisk bredd, samt att studera län som har
regionaliserat miljömålen. En tanke har även
varit att studera både län med högt befolknings-
tryck och avfolkningslän i kustzonen. För dessa
län testas även hur man kan använda de
karaktärsområden som tagits fram i vindkrafts-
uppdraget.
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S k å n e  l ä n

HISTORISK ÖVERBLICK

En kort sammanfattning över Skånes kultur-
historia i kustmiljöerna ges som bakgrund för
att ge en överblick om vad som har lett till
dagens miljöer, och för att kunna värdera ur-
valet till riksintressena för kulturmiljön.

Fisket har alltid varit en mycket viktig näring i
Skåne, men fiskelägena fick fast befolkning
först på 1500-talet. Fiskelägena hade sin höjd-
punkt under 1700-talet och de fanns över hela
kusten. En annan mycket viktig näring som är
tydlig även idag är jordbruket. De första jord-
bruken var småskaliga, trots de goda förutsätt-
ningarna i Skåne. Idag kännetecknas länet av
ett långt mer storskaligt jordbruk, och det finns
många av de storgods som kom till under 1700-
talet som ligger i kustzonen. Fiskelägen har
utvecklats det senaste århundradet, ofta till
bad- och rekreationsorter. De fiskelägen som
undgått denna utveckling anses som klenoder
idag. Längs Skånes kuster har det även vuxit
upp en stor del fritidsbebyggelse. Öresunds-
kusten är starkt urbaniserad idag, med flera
städer som rymmer stora industrier som präg-
lar landskapet. (Rapportserien Skåne i utveck-
ling, 2001:35 Skånes kustområden - ett
nationallandskap)

KULTURMILJÖPROFIL

Här följer en jämförelse mellan Riksantikvarie-
ämbetets text om riksintresseurvalet i länet och
länets kulturmiljöprofil från redovisning 1999.

 Riksantikvarieämbetets text i korthet:
- Kusten
- Slätt-, ris-, skogsbygd
- Fiskelägen och skepparsamhällen och min-

dre tätorter i inlandet karaktäriserar i hög
grad Skåne.

- Fornlämningar i form av bronsåldershögar
- Stora jordbruk med gods och befästningar

Skåne läns kulturmiljöprofil (ej formellt formulerad än)
- Slott och herrgårdar/alléer och parker
- Landsbygdens hus/träbyggnad, korsvirke,

halmtak mm.
- Industri/alun, kalk, tegel, sten mm

- Jordbruksindustri/stärkelse, brännvin, to-
bak, äpplen mm

- ”Storstädernas” bebyggelse samt medeltida
städer och byar, badortskultur

- monumentala fornlämningsmiljöer

Här syns tydligt att Riksantikvarieämbetet och
Länsstyrelsen i Skåne län inte tagit upp samma
saker som speciellt värdefulla för länet. Det
som går att utläsa som liknande miljötyper är
monumentala fornlämningar och det storska-
liga jordbruket. Det som skiljer sig markant är
att Riksantikvarieämbetet i sin beskrivning inte
tagit upp slott och herrgårdar som en typisk
skånsk kulturmiljö. Skåne län har överhuvud-
taget inte tagit upp kusten med dess fiskelä-
gen och skepparsamhällen. Det skiljer sig även
på det viset att Riksantikvarieämbetet tar upp
mindre tätorter i inlandet medan länet själv lyf-
ter fram storstädernas bebyggelse.

SKÅNE LÄNS REGIONALA MILJÖMÅL

I delrapport 4 för Skånes miljömål finns flera
delmål som berör kulturmiljövården. Det är
bland annat målen ”Kustvattnen ska skyddas
mot föroreningar och fysiska ingrepp som ho-
tar viktiga natur- och kulturvärden” och ”Åla-
bodar och andra ekonomibyggnader på kus-
ten som uppförts för fiskets behov skall ej få
nyttjas för andra ändamål än fiske”. Det för-
sta av dessa delmål betyder bland annat att
vindkraftslokalisering sker med hänsyn till na-
tur- och kulturvärden, fr i luftsl iv samt
landskapsbild. Det innebär även att ge förslag
till skyddsvärda miljöer samt ange möjliga åt-
gärder för delmålet. Aktuella miljöer som kan
vara skyddsvärda i Skåne är till exempel häv-
dade odlingsmarker och bebyggelsegrupper
knutna till fiske. Det småskaliga kustfisket
måste stärkas mot det storskaliga för att kunna
bibehållas. I delrapporten talas inte om några
specifika områden som speciellt viktiga jäm-
fört med andra.
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RIKSINTRESSEN

För riksintresseområdena finns det skillnader
mellan de gamla länsindelningarna. Malmöhus
län har över lag större områden tilltagna och
det är ofta gränsdragningar över kommungrän-
serna. Det gamla Kristiansstads län har få om-
råden och det är ofta små ytor, och gräns-
dragningarna håller sig inom kommunerna.
Tvärsökningar har gjorts i den digitala kartan,
och resultaten av söknigarna visas i tema-
kartorna och med förklarande text för varje
sökning.

24 områden längs kusten i Skåne är kultur-
miljöer som har anknytning till havet på något
sätt. Nedan redovisas kopplingar och motive-
ringar till dessa 24 områden. De miljötyper som
dessa områden är relaterade till är ”Fiskeläge”,
”Kustmiljö” samt ”Hamn- och sjöfartsstad”.
Miljötyperna är citerade från den ordlista som
gjordes på Riksantikvarieämbetet i samband
med översynen av riksintressebeskrivningarna
1996- 1997.

Fiskelägen
Vid kartsökning på fiskelägen i Skåne län blir
resultatet 14 markeringar. (Fig. 6) Nio av dessa
ligger på södra och östra kusten medan fem
finns på västkusten. På en historisk karta som
visar antal och placeringen av de medeltida fis-
kelägena, finns 24 stycken längs hela kusten
med en betydande del på västkusten. Att de
fiskelägen som finns kvar idag i högre grad
finns på syd- och ostkusten kan bero på att fis-
kelägena på västkusten i större utsträckning
omvandlats successivt från små fiskelägen till
orter eller städer. I värdetexterna kan utläsas
att bl.a. Kåseberga och Gamla Viken har ur-
sprung i medeltiden, medan majoriteten av de
övriga beskrivs som 17-1800-talsfiskelägen.

Kustmiljöer
Kustmiljöerna är jämnt fördelade längs kusten
på sju platser. De innehåller ett antal olika de-
lar som har kustanknytning. Områdena har of-
tast mycket lång kontinuitet med bosättningar
sedan förhistorisk tid. Det kan vara strand-
ängar, fyrar, fiskelägen och ofta fornlämningar
på monumentala platser som till exempel brons-
och järnåldersgravar.

Fig. 6. Kartan visar riksintessanta fiskelägen i
Skåne (blå områden).
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Hamn- och sjöfartsstad
Helsingborg, Malmö och Ystad är alla städer
med lång historia. De har varit eller är stora
sjöfartsstäder i Sverige, och de har stora ham-
nar som kännetecknar dem idag. Det som ut-
märker dem som riksintressen med samband
till hav och kust är ofta byggnader med fiske-
och hamnanknytning, till exempel kajer och
fyrar.

De temakartor som redovisats ger en snabb-
överskådlig bild av fördelningarna för de olika
miljötyperna. Fördelningen av riksintressanta
miljöer är relativt jämn över länets kustområ-
den, även om det saknas riksintressanta kust-
miljöer i nordöstra kustområdet. Att det är
väldigt få fiskelägen på västkusten som är av
riksintressant värde kan naturligtvis bero på
flera olika faktorer, som inte går att utläsa av
den sammanställning som gjorts av riksintres-
sena i den digitala kartan. En orsak kan vara
att den delen av kusten i Skåne är starkt
urbaniserad. De riksintressemiljöer som be-
handlats här är de som ovan sagts kopplas till
miljömålen genom ordsökningen i gis- pro-
grammet.

KARAKTÄRSOMRÅDEN ENLIGT VINDKRAFTS-

UPPDRAGET

Enligt kartan nedan har länsstyrelsen redovi-
sat karaktärsområden i länet. Skåne län redo-
visar endast varierade landskap med historisk
dimension på grund av att länet är så påverkat
av människan de senaste femtio åren i kust-
zonen. Vid närmare granskning av länets
karaktärsområden går att se att områdena i
princip är de samma som riksintresseområdenas
avgränsningar. Att Länsstyrelsen har valt att
redovisa på det viset kan bero på att de i dags-
läget arbetar med en vindkraftpolicy för länet.
Karaktärsområdena är alltså relativt små för
Skåne län, då de endast innefattar riksintresse-
områden. Indelningen är arbetsmaterial som
inte bearbetats ännu. (Fig. 7)

Fig 7. Karaktärsindelning enligt vindkraftsuppdraget.
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V ä s t r a  G ö t a l a n d s  l ä n

Västra Götaland är variationsrikt och mång-
skiftande när det gäller landskap, odling och
bebyggelse. Variationerna beror bland annat på
skillnader i de näringsgeografiska förutsätt-
ningarna. Landskapet är kalt och klippigt, och
har i ytterskärgården många små karga öar.

HISTORISK ÖVERBLICK

Längs kusten och i skärgården växte under
medeltiden ett mångsyssleri fram med båtbyg-
geri, järnframställning och en växande virke-
sexport. Ökningen av efterfrågan för trähandeln
ledde till ett omfattande nedhuggande av sko-
gen som banade väg för hällmarksljungheden.
Det byggdes över hundra borgar längs kusten
som tillhörde Norge under denna tid. Under
1550-talet inträffade den första sillfiske-
perioden vid västkusten. Det utvecklas till ett
internationellt vinstgivande fiske, som skilde
sig helt från det tidigare småskaliga. Kusten
invaderades av fångstmän och nyblivna fiskare,
och spåren från den tiden är tydlig i de många
tomtningar som finns i skärgården. När sillfis-
ket minskade dog många fiskelägen ut, och
endast ett fåtal överlevde till nutiden. Några
att nämna är Fiskebäckskil, Mollösund och
Fjällbacka. Under 1700- och 1800-talet inträf-
fade ytterligare två sillfiskeperioder av liknande
karaktär. På sent 1800-tal och på 1900-talet
omvandlas många skärgårdssamhällen till
rekreationsorter. Odlingslandskapet har på
1900-talet förändrats i snabb takt. Nya meto-
der och ändrade krav har lett till storskalighet
och rationaliseringar samt nedläggning av
olönsamma marker.(Länsstyrelsen Västra Gö-
taland, 2000)

KULTURMILJÖPROFIL

Här följer en jämförelse mellan Riksantikvarie-
ämbetets text om riksintresseurvalet i länet och
länets kulturmiljöprofil från redovisning 1999.

Riksantikvarieämbetets text i korthet (Gamla länsindelningen):
Fd. Göteborgs och Bohus län
- Gränsområde och tillhörde Norge
- Fornlämningsrikt
- Fiske och stenindustri

Västra Götalands läns kulturmiljöprofil
- Arkeologi intensivt
- Medeltida kyrkor
- Jordbruk, Skogsbygd, kustområden, skär-

gård
- Storstadsområde med industricentra
- kulturturism
- Medeltida städer och småstäder

Både Riksantikvarieämbetet och Västra Göta-
lands länsstyrelse är överens om att arkeologin
och fornlämningar är särskilt viktiga i länet.
Angående kusten och skärgården har man ut-
tryckt sig på olika sätt. Riksantikvarieämbetet
talar om fisket medan Länsstyrelsen mer ge-
nerellt pekar ut kustområden och skärgården.
Något som kan göra att kulturmiljöprofilen och
Riksantikvarieämbetets text inte direkt går att
jämföra, är att profilen gäller för det samman-
slagna Västra Götalands län medan
Riksantikvarieämbetets text avser det före
detta Göteborgs och Bohus län. Det kan inne-
bära att kulturmiljöprofilen är mer generell då
den behandlar ett större område.

I Miljö- och hushållningsprogrammet för Väs-
tra Götaland finns ett antal åtgärdsområden
beskrivna. Ett av dem är att riksintresse-
områden är ett viktigt kulturmiljöverktyg, och
att kommunerna och kulturmiljövården med
gemensamma ansträngningar måste arbeta för
att utveckla dessa karaktärsmiljöer.

VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS REGIONALA

MILJÖMÅL

Länsstyrelsen har tagit upp några exempel på
åtgärder för kulturmiljövården under de del-
mål som berör de frågorna. För delmålet
”Skydd för kust och skärgårdsområden” tar
länet upp flera åtgärdsförslag. Marinarke-
ologiskt handlingsprogram ska tas fram, data-
bas för marina kulturlämningar av typ kaj-
anläggningar, naturhamnar mm. bör byggas
upp, fortsatta metodstudier bör genomföras för
hur man på ett effektivare sätt kan inventera
undervattenlämningar samt utvärdera befintligt
kunskapsunderlag till grund för skydd av mil-
jöer enligt PBL, KML och MB.
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För delmålet ”Strategi för hur kustens och
skärgårdens kulturarv och odlingslandskap
kan bevaras och brukas” finns även här flera
förslag. Att finna bästa möjliga lokalisering av
större anläggningar såsom stugbyar, konferens-
anläggningar, vindkraftverk och annan ny be-
byggelse genom samverkan mellan myndighe-
ter på regional och lokal nivå, är ett förslag.
Ett bevarande- och utvecklingsprogram för
skärgården. Som grund för programmet bör
göras en sammanställning av gjorda invente-
ringar till år 2003 samt en plan för hur ett för-
djupat kunskapsunderlag ska tas fram. Plan-
läggning enligt PBL bör ske genom bevarande-
inriktade områdes- och detaljplaner. Hälften av
kustkommunerna bör ha dylika planer 2010.
För en god utveckling av turismen bör sektore-
rna turismnäring, naturvården och kulturmiljö-
vården utöka sitt samarbete.

RIKSINTRESSEN

Fiskelägen
Fiskelägena i Västra Götaland finns samlade
på en liten kuststräcka mellan Tjörn och Fjäll-
backa. De som fortfarande idag har karaktä-
ren av de äldre fiskelägena finns på de karga
öarna, medan de fiskelägen som utvecklats till
samhällen eller städer finns på fastlandet. Flera
av dem är kända badorter som Smögen och
Mollösund. I riksintresseområdet Styrsö finns
även några fiskehamnar. (Fig. 8)

Hamnstäder och skepparsamhällen
Dessa miljöer finns spridda över hela kusten.
Det är allt ifrån storstaden Göteborg till min-
dre orter som Åstol. Den gemensamma nämna-
ren är att alla har ett ursprung i det blomst-
rande sillfisket på västkusten. De olika städerna
och orterna har utvecklats till att se olika ut
idag. Vissa av dem har stannat upp i utveck-
lingen kring sekelskiftet 1800-1900. Flera
skepparsamhällen har utvecklats till kända tu-
ristorter, och har karaktären av badorter.

Fig. 8. Av de riksintressanta fiskelägena i Västra
Götalands län är en stor del av dem samlade till
en liten kuststräcka.
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Skärgårdsmiljöer
Skärgårdsmiljöer finns längs hela kusten. I den
nordligaste delen av länet finns tre riksintresse-
områden vid Strömstad som klassas som skär-
gårdsmiljöer. Alla tre riksintresseområdena har
liknande motiveringar. De är skärgårdsmiljöer
som är präglade av jordbruk kombinerat med
fiske. Koster och Råssö-Rundö har jordbruks-
markerna tillsammans med bebyggelsen kon-
centrerat i det inre av öarna. De har den
fiskeanknutna bebyggelsen strandnära, och
Koster har även badortsbebyggelse vid stran-
den.

Rekreationsmiljöer
Badorter är de dominerande rekreationsmiljöe-
rna i Västra Götaland. Orterna är välkända tu-
ristorter även idag, och har i stor utsträckning
kvar bebyggelse från badortsepoken kring
1900. Orterna ligger i hamnlägen i vackra lä-
gen.

VINDKRAFT

Länsstyrelsen i Västra Götaland har redovisat
områden för historiska karaktärslandskap och
varierade landskap med historisk dimension.
Hela Bohuskusten är inringat som ett varierat
landskap med historisk dimension. Inom det
området finns flera historiska karaktärs-
landskap. I de historiska karaktärslandskapen
ingår ofta flera riksintresseområden. Vissa
riksintresseområden ligger utanför de inringade
områdena, och kan då vara av mer modern
klass. De historiska karaktärslandskapen be-
skrivs i text som sammansatta miljöer. Indel-
ningen är arbetsmaterial som inte bearbetats
ännu.  (Fig. 9)

Fig. 9. Karaktärsområden längs Bohuskusten.
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V ä s t e r n o r r l a n d s  l ä n

Västernorrland är ingen enhetlig region med
gemensam regional identitet, inte heller ur his-
torisk synvinkel. Länet har fått sin karaktär
genom att fungera som en mötesplats mellan
människor, kulturer och företeelser - mångfald
och kulturkontakter. Natur- och kultur-
geografiskt går den tydligaste gränsen i den
norra delen av länet där den flacka västerbott-
niska kustslätten möter den branta ångerman-
ländska Höga kusten.

HISTORISK ÖVERBLICK

Det finns lämningar som visar att länet fung-
erat som mötesplats för olika ekonomier och
befolkningsgrupper under 8000 år.
Kustområdenas näringsstruktur och kulturmiljö
är en nyckel för att förstå länets historiska fram-
växt. Maritima miljöer kan idag ligga flera mil
från havets nuvarande nivå på grund av land-
höjningen. Vid Höga kusten finns många äldre
fiskelägen i vindskyddade lägen med väl-
bevarade kapell. Dessa är så kallade
Gävlebohamnar och har rötter i fjärrfisket. Fis-
kelägena har från medeltiden fram till 1900-
talet varje år besökts av ett stort antal borgar-
familjer från bland annat Gävle. Av landets 19
riksintressanta fiskelägen med kapell finns 7 i
Västernorrland, och alla vid Höga kusten.
Skeppsbyggeri och handelssjöfarten har varit
mycket omfattande under 17- och 1800-talet
och det fanns flera rederier i varje stad för att
klara av sjöfarten. Härnösand och Sundsvall
kan på goda grunder kallas sjöfartsstäder.
(Länsstyrelsen i Västernorrland län & Läns-
museet Västernorrland, 2002)
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KULTURMILJÖPROFIL

Här följer en jämförelse mellan Riksantikvarie-
ämbetets text om riksintresseurvalet i länet och
länets kulturmiljöprofil från redovisning 1999.

Riksantikvarieämbetets text i korthet:
- Lämningar efter trävaruhanteringen, med

bl.a. landets viktigaste sågverksområden
kring Sundsvall och Härnösand.

Västernorrlands län
- Människan som utgångspunkt- Humanism
- Industrisamhällets kulturarv
- Den maritima kulturmiljön
- Älvdalarna
- Den mångkulturella mötesplatsen

Riksantikvarieämbetet ser lämningarna efter
trävaruhanteringen som det specifika för länet.
Västernorrlands län har även påvisat de ma-
rina kulturmiljöerna såsom fiskelägen. Väster-
norrland vill profilera sig som ett mång-
kulturellt län. Det har sitt ursprung i historien
då det länge varit en mötesplats.

I kulturmiljöprogrammet som är ett visions-
dokument, tas upp områden från länets
kulturmiljöprofil som beskrivits ovan. Pro-
grammet behandlar bl.a. det mångkulturella i
länet, som även har en tydlig anknytning till
kusten, på grund av sjöfarten.

VÄSTERNORRLANDS LÄNS REGIONALA

MILJÖMÅL

I det regionala miljökvalitetsmålet för Hav i
balans samt levande kust och skärgård beskrivs
under delen om kulturmiljö, att länet har värl-
dens största landhöjning. Detta avspeglar sig i
kustens fornlämningsmiljöer, som ska upp-
märksammas och bevaras. Länets fiskelägen bi-
behålls på ett sätt som värnar om karaktären
både avseende bebyggelse och näring. Kultur-
historiska värden i industrisamhällen längs kus-
ten ska utvecklas och värnas. För att uppnå
detta mål har uppföljningsbara delmål formu-
lerats.
- Senast 2010 har minst 70% av de kulturhis-
toriskt värdefulla fiskelägena ett långsiktigt
skydd.

Fig. 10. Västernorrlands riksintressanta fiskelägen
finns på öarna vid Höga kusten. (Gula områden)
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- Senast 2010 sköts minst 50 stycken
fornlämningsmiljöer längs kusten och är till-
gängliga.
- Senast år 2005 har de kulturhistoriska vär-
dena i industrisamhällena identifierats och kart-
lagts, och en strategi för hur dessa kan beva-
ras och utvecklats tagits fram.

För att nå målen tar Västernorrlands län upp
vikten av information, kommunikation och
samverkan. De talar även om skydd på olika
sätt för miljöerna. Statligt skydd i enlighet med
kulturminneslagen är ett förslag, ett annat
handlar om kulturreservat och ett tredje om
kommunala skydd i planbestämmelser.

RIKSINTRESSEN

Västernorrland har få riksintressen vid kusten.
Det är däremot en mycket spännande region
kring världsarvet Höga kusten. De
riksintressanta kulturmiljöerna ligger på öar
utanför denna kuststräcka. Miljöerna är fiske-
lägen på skogsklädda öar. Det finns även om-
råden med fornlämningar som ligger i kust-
lägen. Västernorrlands län har tagit upp fiske-
lägena i de regionala miljömålen för kusten,
och på det sättet har riksintressena avspeglats
i miljömålen. (Fig. 10)

I riksintressefördelningen finns flera av kus-
tens städer med, men de har inte karaktäriserats
med koppling till sjöfart och fiske. Detta gäl-
ler även andra riksintresseområden som har
koppling till havet, men inte har beskrivits på
det viset.

VINDKRAFT

Enligt kartan nedan har länsstyrelsen redovi-
sat områden för historiska karaktärslandskap
och varierade landskap med historisk dimen-
sion. Hela kusten är antingen beskrivet som ett
varierat landskap med historisk dimension el-
ler som ett historiskt karaktärslandskap. Om-
rådet vid Höga kusten är beskrivet som ett his-
toriskt karaktärslandskap. Indelningen är ar-
betsmaterial som inte bearbetats ännu.(Fig. 11)

Fig. 11. Karaktärsområden i Västernorrlands län.
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D i s k u s s i o n  o c h
s l u t s a t s e r

Slingrig väg i Dalsland.
Foto: Bengt A Lundberg, Raä

I detta kapitel diskuteras de frågor som ställ-
des i inledningskapitlet. Diskussionen grundas
på de tidigare kapitlens innehåll, med en tyngd-
punkt i de tre mer studerade länen.
Vad jag har fått kunskap om under arbetets
gång, är att ett riksintresse för kulturmiljön inte
har någon enkel förklaring. Det finns naturligt-
vis teoretiska definitioner om vad ett riksin-
tresse för kulturmiljön ska innehålla för vär-
den, men i verkligheten är det mer komplice-
rat än så. Ett riksintresse för kulturmiljövården
kan ha totalt skilda karaktärer. Ett fiskeläge
kan ha olika karaktär i olika delar av landet,
men det finns skillnader även mellan fiskelä-
gen i samma del av ett län. Det finns däremot
några företeelser som är vanliga. I många fall
handlar ett riksintresseområde i kustmiljö om
att det har varit lång kontinuitet av mänsklig
påverkan.

Det är dessutom svårt att bedöma motstående
intressen. Riksintressen för kulturmiljön ska
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
dess värden. Riksintressen kan skyddas både
vid bestående negativ påverkan eller vid till-
fällig negativ påverkan. Här finns svårigheter i
att definiera vad som är påtaglig skada på ma-
teriella värden, och det är ännu svårare att be-
döma skada på immateriella värden.

Intentionerna med riksintressena var enligt pro-
positionen 1985/86:3 för NRL att de skulle
ses över och begränsas i antal och omfattning.
Översyn av kulturmiljövårdens riksintressen
har varit på gång flera gånger, men det har stop-
pats eller försenats av olika orsaker. På Riks-
antikvarieämbetet har arbetet med riksintres-
sen inte varit ett prioriterat arbetsområde, utan
det har fått ge vika för bland annat miljömål-
sarbetet. Direktiven när den senaste genom-
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gången av riksintressen genomfördes av Riks-
antikvarieämbetet 1996-97 var att utveckla nya
reviderade korta värdetexter. Det skulle i prin-
cip inte tillföras eller tas bort några riksintres-
sen.

Riksintressen för kulturmiljön förekommer inte
i särskild stor utsträckning i debatter om kul-
turmiljön. Till exempel så är riksintressen för
kulturmiljön sällan beskrivna i miljömåls-
arbetet.Däremot har miljömålsarbetet indirekt
bidragit till att riksintressena blivit aktuella. Det
beror på att det strävas efter uppföljningsbara
mål, och det då är en fördel om det gå att räkna
värden. Riksintressena har då blivit aktuella
som möjliga indikatorer att räkna. Många re-
gionala miljömålsdokument har beskrivit att det
inte finns tillräckligt uppdaterat kunskaps-
underlag för kulturmiljön.

S k i l l n a d e r  m e l l a n  l ä n e n

Länsstyrelserna runt om i landet fick till upp-
gift av Riksantikvarieämbetet att ge förslag till
riksintressen för kulturmiljön för ungefär 30
år sedan i samband med den fysiska riksplane-
ringen. De förslag som lämnades in av länssty-
relserna behandlades på Riksantikvarieämbe-
tet i dialog med länen, och vissa ändringar gjor-
des för att få en jämn nationell fördelning. Vad
som inte beaktades av Riksantikvarieämbetet
tillräckligt noggrant var att alla Länsstyrelser
inte tolkat direktiven lika. Det ledde till att
riksintresseområdena blivit olika i såväl inne-
håll som yta. Det är särskilt tydligt i Skåne län,
där två län har slagits samman till ett. Där syns
påtagligt att det i f.d. Kristiansstads län över
lag är till ytan mindre områden och att inne-
hållet ofta är koncentrerat t i l l  enstaka
karaktärstyper, t.ex. att det enbart karaktäri-
seras som ”fiskeläge”. I f.d. Malmöhus län be-
tecknas ofta liknande miljöer som såväl fiske-

läge som kustmiljö. Det visar sig vid närmare
granskning även att riksintresseområdena i f.d.
Kristiansstads län sällan spänner över kommun-
gränser.

Spridningsbilden över Sveriges riksintressen
för kulturmiljön visar tydligt att storleken, sätt
att avgränsa och antalet riksintressen skiljer sig
mellan länen. Vid en jämförelse av riks-
intressenas ytor ser man att det finns stora skill-
nader mellan länen. Generellt finns färre och
mindre områden i norra Sverige. Storstadsre-
gionerna har överlag fler och större områden
än andra delar av landet. Riksintressen i kust-
områden skiljer sig inte från riksintresse-
fördelningen i övrigt, utan dessa riksintresse-
områden är representativa för samtliga riksint-
ressen för kulturmiljön. Generellt finns det färre
och till ytan mindre områden längs den norra
kusten.

I Västernorrlands län är det främst fiskelägen
som representeras i kustområdet, men även
fornlämningsmiljöer. I Västernorrland är det
mer vanligt att ett riksintresseområde endast
innehåller en karaktärstyp. I Västra Götalands
län innehåller riksintresseområdena ofta fler
karaktärstyper i samma riksintresse. Områdena
är ofta större till ytan och de kan vara mer
komplexa genom att det till exempel ryms både
fornlämningar och fiskeindustrier inom ett
riksintresseområde.

Det finns två generella typer av riksintresse-
områden i kustområdena. Det ena är stora om-
råden som innehåller många olika karaktärer.
Som exempel kan ges Styrsö socken i Västra
Götaland, som i sin helhet är ett riksintresse
för kulturmiljön. Styrsö socken beskrivs som
en komplex skärgårdsmiljö med fiskelägen,
byar, fyrplats mm. I riksintresseområdet ingår
såväl öarna som omgivande vatten. Den andra
typen av område är en mer koncentrerad miljö.



b
u
l
l

46e

46

Som exempel kan nämnas fiskeläget Kivik i
Skåne.

I värdebeskrivningarna av riksintressena finns
ofta flera typer av kulturmiljöer i samma be-
skrivning, ex. fiskeläge och industrimiljö, utan
att det tydligt utvecklas vad som är huvud-
värdet i riksintresset. Det kan göra det svårt
att tolka hur de olika karaktärstyperna inom
riksintresset rangordnas, hur olika delar är
kopplade till varandra och om det finns kopp-
lingar överhuvudtaget. Detta problem finns
samtidigt som en samlad miljö med flera be-
ståndsdelar kan ge en tydlig beskrivning av
utvecklingen av en plats.

Skillnaderna beror på flera orsaker. Naturliga
olikheter är självklara, som att det är större
koncentration av kulturmiljöer på vissa plat-
ser. Däremot finns skillnader som beror på att
riksintresseområdena valdes ut på olika sätt.
Eftersom de tänkta revideringarna inte genom-
förts fullt ut kan skillnaderna, som var relativt
naturliga vid ett första urval, fortfarande speg-
las i det urval som finns idag. En annan anled-
ning är kompetens och resurssituationen på
Länsstyrelserna. Om flertalet av de personer
som tog fram förslagen till riksintresseområden
varit arkeologer finns troligen en viss domi-
nans av fornlämningar i materialet, medan en
byggnadsantikvarie eller arkitekt har lagt mer
vikt på byggnader. Kunskapsunderlaget var,
och är idag, ojämnt mellan länen på grund av
vilka tidigare inventeringar som varit möjliga
att genomföra. Det var även viss ojämnhet
mellan länen hur resurserna kunde fördelas.
Ambitionsnivån har även varit olika, både från
handläggare och från nämnder.

B e b y g g e l s e t r a d i t i o n
o c h  b e b y g g e l s e t r y c k

Hur ett visst riksintresse ser ut idag beror på
var i landet de ligger. Ett medeltida fiskeläge i
södra Sverige kan ha utvecklats till badort,
medan ett liknande fiskeläge i norra delen av
landet någon gång för ungefär hundra år sedan
stannat i utvecklingen. Ofta beror denna bild
på hur bebyggelsetrycket ser ut. Vid en när-
mare granskning av bebyggelsetätheten längs
Sveriges kuster går att tyda att det finns fler
riksintresseområden där bebyggelsetätheten är
hög. Detta kan tolkas som att exploaterings-
trycket har påverkat hur kustens kulturvärden
har värderats. Där det finns ett högt tryck tol-
kas även de kulturhistoriska värdena högt, då
det finns ett hot mot dem i dessa områden. Ett
problem är att i områden där det är lågt tryck
kan värdena gå förlorade på grund av missköt-
sel, eller ingen skötsel alls. Även områden med
högt tryck hotas, då det f inns ett stort
förändringstryck på bebyggelsen. Kustområden
som är intressanta idag har i de flesta fall även
varit intressanta förr i tiden, eftersom de ofta
är fornlämningsrika. Detta problem med
bebyggelsetryck är vanligt i större fiskelägen i
Skåne och i Västra Götaland, då bebyggelsen i
fiskelägena idag är mycket attraktiva som
sommarbostäder.

Längs sydöstra kuststräckan finns en stor
blandning av olika miljöer. Det är allt ifrån näs-
tan obebyggd skärgård till högexploaterade
skärgårdsöar. Stockholms inner- och mellan-
skärgård kännetecknas av sommarnöjesmiljöer
medan ytterskärgårdens låga öar har ett mer
ålderdomligt utseende. Att det finns låg-
exploaterade öar i skärgården söder om
Nynäshamn beror på ägarstrukturen. Det är,
och har varit, de stora godsen på fastlandet som
äger fiskerätten och öarna, och har reglerat ex-
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ploateringen. Detta har gett unika låg-
exploaterade områden i en stor skärgård, som
troligtvis skulle varit långt mer bebyggd om
inte regleringen funnits.

Det är svårt att säga vad som är det största
hotet mot kustens riksintressen. Ett problem
är utvecklingen, ett annat är stagnationen. Med
utveckling kommer problem som tillbyggnader,
och förtätningar, men vid ett lågt tryck händer
oftast ingenting alls. Positivt i områden med
högt tryck är att det kan vara möjligt att sä-
kerställa värdena genom detaljplaner eller
områdesbestämmelser. Kommunerna har en
sträng ekonomi i dagsläget, som bidrar till att
det inte går att upprätta planer enbart för sä-
kerställande. Det som borde vara det mest för-
delaktiga för kulturmiljöerna är ett måttligt
bebyggelsetryck. Det är även viktigt att värna
om ett fortsatt brukande i de områden med lågt
tryck, som även tagits upp i något av de regio-
nala miljömålen.

R e g i o n a l a
m i l j ö m å l s d o k u m e n t

Vad jag har funnit i de ofta mycket omfattande
dokumenten, är att det endast är Blekinge,
Västerbottens och Norrbottens län som direkt
berör riksintressen för kulturmiljön under det
behandlade miljökvalitetsmålet. Visst är det
möjligt att tolka flera formuleringar i andra läns
miljömålsdokument till att innefatta riksintres-
sen, men väldigt otydligt. För ett av Väster-
bottens, och ett av Norrbottens läns delmål
finns ett åtgärdsförslag att kustens riksintresse-
områden för kulturmiljön ska revideras inom
ett par år. Blekinge läns regionala miljömål be-
skriver värdefulla kulturmiljöer vid kusten som
bland annat riksintresseområden.

En annan notering är att de flesta län har iden-
tiska delmål som de nationella delmålen. Det
gör det väldigt svårt att känna kopplingen till
länet i måldokumenten.

Att riksintressen inte tas upp i delmålen eller i
åtgärdsförslagen anser jag vara ett tecken på
att länsstyrelserna inte lägger stor vikt vid dem.
Det kan bero på att riksintressena faktiskt inte
längre är representativa för länen. Om riksint-
ressena är aktuella och uppdaterade samt grun-
dade på ett underlag som även det är uppdate-
rat, skulle riksintressena kunna användas som
indikatorer för uppföljning av miljökvalitets-
mål. Däremot finns svårigheter att anpassa
principer för urval och avgränsning av riksint-
ressen med hänsyn till miljökvalitetsmålen. Ett
riksintresseområde kan omfattas av flera miljö-
kvalitetsmål, och av många delmål. Detta skulle
troligtvis bara försvåra behandlingen av
riksintresseområdena. Detta motsäger dock
inte att ett riksintresse omfattas av ett eller flera
miljökvalitetsmål sett ur miljömålsperspektivet.

Flera delmål och åtgärdsförslag handlar om att
skydda värdefulla kulturmiljöer. Länsstyrel-
serna ger olika nivåer av skydd som förslag.
Det kan skilja sig mellan att bilda kulturreser-
vat för att uppnå skydd, medan andra förslag
är att genomföra översyn av riksintresse-
områden som ett steg mot skydd. Ett län ut-
trycker att ”skyddet ska vara utformat så att
det bidrar till en livskraftig bygd”, ett annat
län ska ta fram en strategi för hur kulturarvet
kan bevaras och brukas. Det är tydligt att
ambitionsnivån, och troligtvis resurserna är
olika mellan länen.

I miljömålsarbetet handlar det om att målen ska
vara uppföljningsbara. Efter att ha formulerat
generationsmål på nationell och regional nivå



b
u
l
l

48e

48

arbetas nu med att finna indikatorer för att
kunna följa upp målen. Indikatorerna bör vara
mätbara, och för kulturmiljövården handlar det
bland annat om att skydda en viss del av de
värdefulla miljöerna. Kulturmiljösektorn har
inte så tydligt som i arbetet med miljömålen
ställts inför att kunna mäta värden. Det är svårt
att sätta en siffra på hur stor del av den värde-
fulla bebyggelsen som är skyddad. Frågor som
då genast ställs är – vad är värdefull bebyg-
gelse? Och om man vet vad det är, hur vet man
att man funnit dem alla? Menar man bebyg-
gelse eller byggnader? Hur räknar man bebyg-
gelse?

K u l t u r m i l j ö e r  i
v i n d k r a f t s u p p d r a g e t

Efter att ha studerat hur kulturmil jö-
funktionerna på länsstyrelserna har lagt in de
olika karaktärstyperna kan man även utläsa att
det finns miljöer som kanske borde vara
riksintressanta som inte är det idag. Även i
denna genomgång är resultatet mycket olika
mellan länsstyrelserna. Sättet att dela in
karaktärsområden har skilt sig mycket, och det
har bland annat berott på att det inte funnits
tillräckligt med resurser för att kunna göra en
grundlig genomgång. Ofta är de kulturmiljö-
underlag som länsstyrelserna har att tillgå över
20 år gamla.

Efter att ha granskat kuststräckan och jämfört
områden som obruten kust och högexploaterad
kust enligt 4 kap Miljöbalken, syns inga tyd-
liga skillnader i hur karaktärsområden har de-
lats in. Områden av karaktären obruten kust
verkar över lag vara lika mycket utbredda som
områden som har högexploaterad kust. Där det
är obruten kust har vissa områden klassats högt
på grund av dess orördhet eller ålderdomlig-

het. Högexploaterad kust klassas högt då det
ofta berör fler skilda kulturhistoriska värden
och kanske framför allt fler människor. Det är
troligt att fördelningen mellan opåverkade res-
pektive starkt påverkade områden ger samma
resultat en på grund av olika värden .  Det syns
alltså ingen skillnad mellan hur karaktärsom-
råden har pekats ut i omfattning eller antal i
områden som omfattas av 4 kap Miljöbalken.
Det går inte heller att se någon tydlig bild av
hur det skiljer sig i områden som inte omfattas
av 4 kap Miljöbalken.

Riksintresseområdena står inför större hot idag
än för 20 år sedan. Ett är just den aktuella vind-
kraften. Vindkraften påverkar främst
upplevelsevärdet av ett riksintresseområde,
men även det pedagogiska värdet i vissa fall.
Det beror på att vindkraft är synligt och hör-
bart från långa avstånd. Den visuella störningen
är något som måste beaktas vid förändrings-
åtgärder inom eller utanför ett riksintresse-
område. Värdena kan skadas även om en för-
ändring sker utanför riksintresseområden. Ett
större område kan eventuellt ha lättare att
hävda sig mot t i l l  exempel vindkrafts-
anläggningar.

De karaktärsområden som delats in och beskri-
vits i kustområdena kan vara en bra början till
nya riksintresseområden. Kulturmil jö-
funktionerna har i detta uppdrag varit tvungna
att försöka se helheten i landskapet. Det är vik-
tigt att tänka på att åtgärder som inte sker i
eller i direkt närhet till ett riksintresse för kul-
turmiljön ändå kan påverka möjligheten att
uppleva dessa värden, särskilt upplevelse-
värden. Som ett exempel kan ges ett monu-
mentalt placerat gravfält där platsen förmed-
lar stillhet och de vida vyerna som alltid fun-
nits på platsen. Platsen valdes troligtvis ut just
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på grund av dessa värden. Om en sådan plats
får horisonten kantad av en vindkraftspark, kan
möjligheten att uppleva platsen försvinna.

Ä r  r i k s i n t r e s s e o m r å d e n a
f ö r  g a m l a ?

I frågan om riksintresseområdenas uppdatering
finns flera svar. De regionala miljömålen ger
tecken om att riksintressena är ”ute”. Det är
endast ett fåtal län som överhuvudtaget har om-
nämnt riksintressen i sina delmål. Däremot sä-
ger måldokumenten att värdefulla kulturmiljöer
ska skyddas, bevaras, brukas mm., vilket till
viss del kan antas betyda riksintressemiljöer.
En anledning till att länen väljer att benämna
kulturmiljöer istället för riksintresseområden
kan vara att riksintresseområdena anses
inaktuella och i behov av revidering. I de flesta
regionala miljömålsdokument nämns inte rik-
sintressen över huvudtaget som beskrivits
ovan. Dokumenten är ofta visions- eller
strategidokument. Många län har tagit de na-
tionella delmålen rakt av, utan att beskriva det
mer anpassat till sitt eget län. Naturligtvis finns
underlagsmaterial som bakgrund till de delmål
länen har kommit fram till, men inte så att det
går att förstå av måldokumenten.

Det finns mycket få tillskott av nya riksintresse-
områden under de sista tio åren. En anledning
kan vara att Riksantikvarieämbetet under de
sista åren haft riksintressefrågor lite på is. Det
har inte varit ett prioriterat område, utan det
har lagts stora resurser på miljömålsarbetet.
Det har i sin tur lett till att länsstyrelserna inte
fått respons då de har haft ambitionen att ge-
nomföra revideringar. Att riksintressen för

kulturmiljön inte setts som ett område att ar-
beta med inom Riksantikvarieämbetet ger följ-
den att det blir svårare att hävda värdena i kon-
flikter mellan andra riksintressen.

N y a  r i k s i n t r e s s e o m r å d e n ?

Att riksintresseområdena är aktuella är en för-
utsättning för att de ska behandlas rättvist i
den fysiska planeringen. Det är även viktigt att
de är tydliga i beskrivningen av värdet så att
det lätt går att förstå.

Riksintresseurvalet ska spegla den regionala
och nationella utvecklingen. Det kan vara in-
tressant att undersöka möjligheten för nyare
miljöer och deras kulturhistoriska värde. Da-
gens värderingar skiljer sig från 70- och 80-
talets. Det fanns ett objektstänkande då jäm-
fört med idag då inriktningen går mot större
miljöer. Även om det första urvalet av
riksintressemiljöer i de flesta fall var väl grun-
dade, och att riksintresseurvalet inte i stor ut-
sträckning var menat att förändras betyder inte
det att urvalet är det rätta för Sverige. Urvalet
beror på den kompetens som fanns att tillgå på
länsstyrelserna vid den tidpunkten. Urvalet i
en länsstyrelse där arbetet genomfördes av en
arkeolog kan tänkas skilja sig från ett län där
det genomfördes av en byggnadsantikvarie. Vid
en översyn av riksintresseområdena måste
strävas efter att jämna ut fördelningen över
Sverige så att det stämmer överens med den
faktiska bilden av landets utveckling.

Det är även viktigt att fundera över de nuva-
rande riksintresseområdena som i flera fall
innehåller många olika typer av kulturmiljö-
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värden, och det är svårt att förstå sambandet
mellan värdena inom samma riksintresse-
område. Hur sambandet mellan olika delar av
riksintresset ser ut bör vara en viktig fråga. Det
är mycket intressant med det arbete som
kulturmiljöfunktionerna på Länsstyrelserna har
hjälpt Riksantikvarieämbetet med i vindkrafts-
utredningen. Det kommer fram områden som
ur ett större perspektiv hänger samman. Det
kan ju faktiskt vara så att ett riksintresse inte
skulle ha samma värde om inte ett annat hade
funnits i närheten. Till exempel fiskeläge som
vuxit upp som en del av en herrgård, eller ett
samhälle som har bevarats på grund av ett an-
nat samhälles framgång.

De direktiv som ges till länsstyrelserna vid en
revidering av riksintresseområdena måste vara
så tydliga att det sker på liknande sätt i alla
län. För att kunna få den jämna fördelning som
är önskvärd måste Riksantikvarieämbetet hålla
arbetet under överblick, och kanske till och
med styra till den önskvärda inriktningen. Det
är även viktigt att ifrågasätta varför avgräns-
ningar är där de är, och samma för innehållet.

Viktigt att se över vid en revidering är huru-
vida riksintresset är en miljö eller ett objekt.
Jag anser att ett riksintresse för kulturmiljön
bör vara miljöer till största del, där det finns
en helhet och ett sammanhang. Inom en miljö
kan det sedan finnas objekt som tillsammans
med andra objekt eller delmiljöer bildar en rik-
sintressant kulturmiljö. Vissa objekt kan även
vara ett riksintresse för kulturmiljön, som
solitärer som ensamma berättar om sin histo-
ria. Denna fördelning finns i stort redan idag,
men behöver justeras något i vissa län.

Jag anser det även viktigt att den regionala
karaktären eller särdraget syns tydligt i
riksintressefördelningen. Sverige är ett land
med lång historia, men även med en geogra-

fiskt skild historia. De regionala värdena är i
de flesta fall en nationell angelägenhet att ta
vara på.

De karaktärsområden som arbetats fram ge-
nom vindkraftsuppdraget visar en tydlig inrikt-
ning på miljöer. Länsstyrelserna har i många
fall påtalat kontinuitet och samband mellan
olika områden.

N a t i o n e l l a  ö v e r b l i c k e n

I dagsläget anser jag att riksintressena för kul-
turmiljön fortfarande efter 20 år har vissa
grundläggande brister. Skillnaderna mellan
länen är så stor att det går att utläsa redan vid
en snabb blick över en karta på Sverige och
dess riksintressen för kulturmiljön. Vid gransk-
ning av innehållet i värdebeskrivningarna finns
skillnader mellan hur det skrivits i motiveringen
och i uttrycket för riksintresset. Ibland är det
svårt att veta vad som är motivering eller ut-
tryck. Ibland är motiveringar och uttryck så
otydliga att det är svårt att läsa var värdet finns.

Det är Länsstyrelserna som har ansvaret för
att se till att kommunerna tillgodoser riksint-
ressena. Problemet är att kommunerna ofta inte
har möjlighet att säkerställa riksintressen för-
utom då en plan upprättas i annat syfte. Vad
jag har erfarit i pågående arbete på Riksantik-
varieämbetet är att kommuner i stor utsträck-
ning inte klarar av att tillgodose riksintressen
för kulturmiljön på grund av bristande resur-
ser.

Kommunernas översiktsplaner ska bland annat
beskriva hur kommunen planerar att tillgodose
riksintressen. Många gånger visas detta under-
måligt i översiktsplanerna. Vanligt är att rik-
sintresset endast beskrivs kort, och visas på
karta. Det kan även finnas beskrivet att de ska
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ges områdesbestämmelser eller att en fördjup-
ning av en översiktsplan ska göras. I många
fall har varken områdesbestämmelser eller
fördjupningar av översiktplanen genomförts
ännu efter mer än tio år. Kommunerna ser inte
alltid riksintressen för kulturmiljön som en till-
gång, vilket i sig är ett stort problem.

Kulturmiljösektorn måste bli bättre på att tolka
och förklara kulturmiljövärden. Ansvarsfördel-
ningen måste dessutom vara klar mellan olika
nivåer i arbetet. För att kunna hävda kultur-
miljöintressen i den fysiska planeringen måste
de som arbetar med kulturmiljöfrågor ha en bra
kunskapsbas och ett uppdaterat kunskaps-
underlag. När det har uppnåtts kommer kul-
turmiljön att kunna ha ett bättre självförtro-
ende, och först då kan kulturmiljön jämställas
andra bevarandevärden.

Kloka ord från en av deltagarna vid Agenda
Kulturarvsseminarium på Riksantikvarieämbe-
tet mars 2003. ”Om inte vi som arbetar med
kulturmiljö är stolta över kulturmiljön, om inte
vi känner glädje över vårt arbetsområde, hur
ska då någon annan kunna förstå och vilja ta
tillvara kulturmiljövärden?”
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S l u t s a t s e r

- Skillnaderna mellan länen i urval, avgräns-
ning och beskrivningar är tydliga trots att
det gjordes i dialog med Riksantikvarieäm-
betet. Skillnaderna gör att det kan vara svårt
att hävda de nationella kulturmiljövärdena
när det finns motstående intressen.

- De befintliga riksintressena för kulturmil-
jön är inte representativa för Sverige som
helhet. Det finns kulturmiljöer som saknas,
och det finns en övervikt av andra miljöer.
Av de som saknas är det framförallt moderna
miljöer och industrimiljöer.

- Regionala miljömålsdokument tar sällan upp
riksintressen för kulturmiljö. De är alltför
generella i formuleringarna, och det är där-
för svårt att se samband mellan riksintres-
sen för kulturmiljö och delmål för miljö-
kvalitetsmålen.

- Karaktärsindelningen av kustområden enligt
vindkraftsuppdraget visar hur direktiv kan
tolkas olika. De tre länen som studerades
har alla delat in kustlandskapet i karaktär-
sområden på olika sätt.

- Vid revidering måste den nationella över-
blicken ges stor tyngd för att kunna få ett
bra resultat. De regionala särdragen bör vara
mer tydliga än idag i urvalet. Intentionerna
bör även fortsättningsvis vara att riksintres-
sen för kulturmiljön ska vara värden ur na-
tionell, regional synvinkel eller unika vär-
den.

- Revideringen av kulturmiljöns riksintressen
bör utgå från de befintliga, men starta i att
göra karaktärsindelningar enligt vindkrafts-
uppdraget. Hela landet kan då översiktligt
indelas i karaktärsområden. I karaktärsom-
rådena kan sedan värdekärnor pekas ut, och
som skulle kunna utmynna i nya riksintresse-
avgränsningar. De större karaktärsområd-
ena, helheterna, kan vara till hjälp att hävda
sammansatta värden som tillsammans är
kännetecknande för en viss miljö. Det kan
vara aktuellt vid större exploateringsföretag
som stora vägbyggen, industrier eller vind-
kraft.
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