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Inbjudan och program 18 november 2016  
 

 

 

 

Så gick det! Vägen framåt?   
Kulturmiljö och vattenförvaltning i södra Sverige 

 
Nu bjuder vi in till slutkonferens för projekten ”Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra 
Östersjöns vattendistrikt” och ”Vattenförvaltning och kulturmiljö (VaKul) i Västerhavets 

vattendistrikt” – elva länsstyrelser i samverkan. 
 

Tid och plats: Fredagen den 18 november 2016 kl. 9.00 - 16.30  på Historiska museet i 
Stockholm, Narvavägen 13-17, Hörsalen. 

 
Vi har jobbat med att förbättra tvärsektoriella arbetssätt och med att ta fram kunskapsunderlag för 

kulturmiljöerna vid vattendragen.  Nu delar vi med oss av slutsatser och erfarenheter från arbetet. 

Vilka resultat har nåtts? Vad återstår? 

 

Vi vill också få en framåtsyftande diskussion: Hur ska samhället klara målen om bättre vattenkvalitet, 

en rikare biologisk mångfald och bevarade och levande kulturmiljöer vid vattendragen? 

  

Foto: Per Connelid 
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Det blir föredrag, utställningar, mingel och diskussioner. Se program sid. 3 och mer info sid. 4. 

 

Vi riktar oss till alla som berörs, är intresserade av, arbetar med, ansvarar för eller kan påverka frågor 

som rör åtgärder vid vattendrag, vattenförvaltning och kulturmiljöers bevarande. Vi vänder oss till 

politiker, departement, Havs- och vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, 

Kammarkollegiet, länsstyrelserna, kommuner, universitet och föreningar och organisationer inom 

vattenkraft, kulturmiljö-, natur- och vattenvård, med flera. Vi välkomnar både er som vi har haft 

kontakt med under projektens gång men hoppas också på många nya ansikten! 

 

Konferensen är kostnadsfri. Max antal deltagare är 150 st. Sista anmälningsdag är 4 november.   

 

Anmälan, som är bindande, görs via Länsstyrelsen Kalmar hemsida på denna länk 

http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/kalender/2016/pages/slutkonferens-18-november-2016.aspx 

 

Hjälp oss gärna att sprida denna inbjudan! 

 
Varmt välkomna! 
 
Coco Dedering  Projektledare för Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns 

vattendistrikt 

Ann-Katrin Larsson  Projektledare för VaKul i Västerhavets vattendistrikt 

 

På uppdrag av projektens styrgrupp  

Vattenvårdsdirektör Irene Bohman, Södra Östersjöns vattendistrikt; vattenvårdsdirektör Hanna 

Tornevall, Västerhavets vattendistrikt; länsråd Ingrid Lovén, Blekinge; miljövårdsdirektör Per 

Hallerstig, Jönköping; länsantikvarie Birgitta Eriksson, Kalmar; tf länsantikvarie Lars Jacobzon, 

Västra Götaland 

 
I de båda projekten medverkar följande länsstyrelser; Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland 

(t.o.m. 2015), Blekinge, Skåne, Kronoberg, Halland, Västra Götaland, Örebro och Värmland.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FAKTA OM PROJEKTEN 

 

Projekten har bedrivits 2010-2016 och har finansierats av medverkande länsstyrelser, 

Vattenmyndigheten i SÖVD, Vattenmyndigheten i VHVD, Riksantikvarieämbetet och Havs- och 

vattenmyndigheten. 

 

I de båda projekten medverkar följande länsstyrelser; Östergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland 

(t.o.m. 2015), Blekinge, Skåne, Kronoberg, Halland, Västra Götaland, Örebro och Värmland.  

 

För mer information, kontakta  

Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland, e-post: ann-katrin.larsson@lansstyrelsen.se, 

telefon 010-224 51 06 eller www.vattenmyndigheterna/vasterhavet/projekt  

 

Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar, e-post: coco.dedering@lansstyrelsen.se, telefon: 010-223 

85 22 eller besök vår hemsida www.vattenmyndigheterna/södra östersjön/projekt 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/kalender/2016/pages/slutkonferens-18-november-2016.aspx
mailto:ann-katrin.larsson@lansstyrelsen.se
mailto:coco.dedering@lansstyrelsen.se
http://www.vattenmyndigheterna/södra


                                                                                                     

Sida 3 av 4 

 

Preliminärt program 18 november 2016 
 
Moderatorer: Maria Jansén, överintendent och museichef Historiska museet och Niklas Cserhalmi, 

museidirektör Arbetets museum. 

 
RESULTAT – SÅ GICK DET! 
 

9.00 -10.00 Fika och registrering, möjlighet att besöka länens utställningar utanför Hörsalen. 

 

10.00 – 10.10 Välkomsthälsning och inledningsanförande, moderatorerna och Irene Bohman, 

vattenvårdsdirektör Södra Östersjöns vattendistrikt och ordförande i projektens styrgrupp. 

 

10.10 – 10.45 ”Sju svåra år”? Så gick det! Ann-Katrin Larsson och Coco Dedering, projektledare 

Presentation av projekten VaKul i Västerhavets vattendistrikt och Kulturmiljö och vattenförvaltning i 

Södra Östersjöns vattendistrikt, deras bakgrund och våra gemensamma resultat, i mångt och mycket 

ett gränsöverskridande arbete.  

 

10.45 – 12.15 ”Många bäckar små…” - Mingel i länens utställningar  

Genom bemannade utställningar presenterar länsstyrelserna sina länsvisa resultat. Besök 

utställningarna, ta del av nya kunskapsunderlag och ställ vetgiriga frågor! 

 

12.15 - 13.15 Lunch 

 

VÄGEN FRAMÅT!? 
 
13.15 – 13.20 Slutsatser och frågeställningar från projekten.  

 

13.20 – 14.20 Vägen framåt – korta förberedda anföranden från deltagande myndigheter m.fl. 

”Detta gör, kan och vill vi!” 

13.20 -13.40 Lars Amréus, riksantikvarie och generaldirektör för Riksantikvarieämbetet, och Jakob 

Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten. 

På talarlistan finns även bl.a. Jörgen Peters, länsråd, Länsstyrelsen i Halland, Johan Lind, Svensk 

Vattenkraftförening, Michael Lehorst, kulturmiljöstrateg på Sveriges Hembygdsförbund, Niklas 

Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum, Christer Borg, Älvräddarna och Christina Lindhagen, 

Sportfiskarna. 

 

Preliminär 14.30 – 15.00 Avvägningar mellan olika intressen vid vattendragen 

Här hoppas vi på att få företrädare från regeringen att komma och tala, alternativ några andra röster 

från politikens arena. 

 

15.00 – 15.30 Fika och fortsatt mingel i länens utställningar för den som vill 

 

15.30 – 16.10 Vägen framåt – debatt och diskussion i panel och plenum  

Hur går vi vidare; detta kan och vill vi göra tillsammans?  

 

16.10 - 16.30 Avslutning och reflektion 

 

Obs Länens utställningar är bemannade till 17.00. 
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BAKGRUND TILL KONFERENSEN 
 

Riksdag och regering har bestämt att vi både måste få en bättre vattenkvalitet, rikare biologisk 

mångfald men också bevarade och levande kulturmiljöer. Det framgår av EU:s vattendirektiv, 

det tvärsektoriella miljömålet Levande sjöar och vattendrag och de nationella 

kulturmiljömålen.  

 

Många åtgärder för att förbättra ekologi och biologi i våra vattendrag berör kulturmiljövärden, 

och oftast i negativ bemärkelse. Hantering av intresse- och målkonflikter kräver 

kompromisser och avvägningar mellan olika intressen. Ofta går det att hitta lösningar! För att 

nå dit behövs bl.a. likvärdiga kunskapsunderlag för de olika intressen som berörs, och bra 

tvärsektoriella arbetssätt. Det saknas kunskapsunderlag om kulturmiljövärdena och staten 

behöver förbättra sitt tvärsektoriella arbete.  

 

Våra projekt har fokuserat på att ta fram kunskapsunderlag även för kulturmiljövärdena och 

att förbättra tvärsektoriella arbetssätt på länsstyrelserna, i syfte att effektivisera och 

kvalitetssäkra åtgärdsarbetet vid vattendragen. Staten har ett stort ansvar för att jobba 

tvärsektoriellt, utifrån en helhetssyn.  

 

Våra projekt startade 2010 och kommer att avslutas 2016. Totalt har elva länsstyrelser i södra 

Sverige medverkat, samverkat och samarbetat kring ovanstående. Det är troligen ett av de 

större (tillsammans elva län och två vattenmyndigheter) och längsta (sju år) projekt som 

länsstyrelserna har bedrivit i samverkan. Genom konferensen vill vi dela med oss av resultat 

och erfarenheter och diskutera viktiga frågor för framtiden. 

 

SYFTE OCH MÅL MED KONFERENSEN  
 

Syftet är att redovisa vad länsstyrelserna åstadkommit under projekttiden. Vi ska gemensamt 

diskutera hur stat och samhälle på olika sätt kan arbeta vidare med frågor som rör 

kulturmiljöers bevarande, en förbättrad vattenkvalitet och biologisk mångfald i och vid 

vattendrag. Det finns flera utmaningar! 

 

Målet är bland annat: 

 

 Redovisa resultat, erfarenheter och slutsatser från projekten. Vilka problem och 

möjligheter finns? Vad har vi gjort? Hur har det gått? Vad återstår? 

 

 Lyfta fram vilka frågor som återstår att lösa, som att få fram nödvändiga 

kunskapsunderlag för kulturmiljöerna, samt bättre ekonomiska och juridiska 

förutsättningar. 

 

 Genom diskussion få förslag på hur arbetet med ett ökat tvärsektoriellt syn- och 

arbetssätt kan fortsätta så att alla intressen tas tillvara. 

 


