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FÖRVALTNINGSPLAN
för Världsarvet Hälsingegårdar 2020-2024
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FÖRORD 
Hälsingegårdarna har genom historien väckt uppmärksamhet och förundran bland såväl resenärer som 
arkitektur- och konstintresserade. Finns det någon annanstans i världen en sådan samling av bondgårdar med 
bevarade spektakulära inredningar? Nej, faktiskt inte! Hälsingegårdarna med sina rikt dekorerade interiörer 
är världsunika. År 2012 beslutade Unesco att skriva in sju gårdar, som representanter för denna kultur, på 
världsarvslistan. Detta ger Gävleborgs län en tydlig plats bland världens gemensamma natur- och kulturarv. 
Något att vara stolt över, men det innebär även ett ansvar. Världsarvet Hälsingegårdar ska förvaltas och bevaras 
för framtiden och för detta behövs en förvaltningsplan.

Detta är en uppdaterad förvaltningsplan för Världsarvet Hälsingegårdar och det dokument som anger vad som 
krävs för att bevara världsarvets värden för kommande generationer.  

Förvaltningsplanen gäller under åren 2020-2024 och har tagits fram av en partsammansatt grupp på uppdrag av 
Världsarvsrådet. Planen ger en beskrivning av Världsarvet Hälsingegårdar och lyfter fram fyra områden – vård 
och bevarande, kunskapsutveckling, publikt arbete samt delaktighet och samverkan. Här framgår hur roller 
och ansvar ska fördelas mellan de olika aktörerna – ägare, kommuner, region och Länsstyrelsen – som alla är 
representerade i världsarvsrådet och därigenom ansvarar för att världsarvet förvaltas väl. 

Planen sammanfaller i tid med att Sverige för första gången har fått en Nationell strategi för världsarvsarbetet. 
I den poängteras betydelsen av att koppla ihop förvaltningen av världsarven med FN:s hållbarhetsmål i Agenda 
2030 – något som blir ett viktigt uppdrag i förvaltningen av Världsarvet Hälsingegårdar.

Per Bill

Landshövding i Gävleborgs län 
Ordförande i Världsarvsrådet

Foto: Jakob Dahlström
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VAD ÄR ETT VÄRLDSARV?
Ett världsarv är ett kultur- eller naturminne som 
anses så värdefullt att det är av betydelse för hela 
mänskligheten. Det är platser som på ett unikt och 
oersättligt sätt vittnar om jordens och människans 
historia och som därför ska bevaras för kommande 
generationer som en del av vårt gemensamma arv.

Världsarvet Hälsingegårdar - 
vad är det?
Sju utvalda Hälsingegårdar utsågs till världsarv 
2012 genom beslut av FN-organet Unesco. 
Världsarvsförklaringen gör gårdarna till ett kulturarv 
som delas av hela mänskligheten.

Världsarvets formella namn är ”Decorated Farmhouses 
of Hälsingland”. Det som gör ett världsarv speciellt är 
det ”universella värdet” (Outstanding Universal Value, 
OUV). För Hälsingegårdarna beskrivs det så här: 

”De sju utvalda Hälsingegårdarna representerar 
en världsunik samling av mer än 1000 gårdar 
och ca 400 dekorerade rum på ursprunglig plats. 
Koncentrationen av välbevarade interiörer saknar 
motsvarighet.

Gårdarna visar hur oberoende bönder inom ett 
geografiskt begränsat område kunde kombinera en 
högt utvecklad byggnadstradition med en rik folklig 
konst i form av dekorativt målade interiörer speciellt 
för fest.

Gårdarna vittnar om en kultur som har försvunnit 
idag, men vars byggnader och interiörer med sina 
variationer, rikedom och kvalitet är exceptionellt väl 
bevarade och av enastående universellt värde.”

I texten används fortsättningsvis den svenska 
beteckningen Världsarvet Hälsingegårdar.

Bakgrund
Redan 1996 startade ett samlat arbete med syfte 
att göra Hälsingegårdarnas kulturvärden kända. 
Arbetet omfattade insatser för byggnadsvård, 
kunskapsutveckling och publikt arbete under mottot 

”värna, vårda, visa vår byggnadskultur – på gårdarnas 
och ägarnas villkor”. En översiktlig inventering av 
hälsingegårdar genomfördes år 2004. Den visade 
att drygt 1000 hälsingegårdar med kulturhistoriska 
värden fanns bevarade.  Av dessa valdes slutligen sju 
gårdar ut för att nomineras till Unescos världsarvslista.
Det officiella namnet på världsarvet, ”Decorated 
Farmhouses of Hälsingland”, fokuserar på det som 
verkligen är unikt med gårdarna - att hälsingarna 
byggde fler och större rum för fester än bönder i 
resten av världen samt att det finns fler dekorerade 
interiörer i bondemiljö bevarade i Hälsingland än 
någon annanstans.

Rum för fest
Hälsingebönderna började bygga stort och inreda 
påkostade rum för fest redan under 1600-talet. 
Med tiden byggdes fler och ännu större hus vilket 
kulminerade under 1800-talet. Då kunde en enda 
gård ha upp till femton inredda rum trots att bara ett 
par stycken användes till vardags. Resten användes 
bara vid riktigt betydelsefulla tillfällen i människors liv 
där den största festen var bröllopet.

Festrummen är ofta rikt dekorerade. Målnings-
tekniken fick markera rummets användning och 
status – precis som valen av material gjorde i de 
herrgårds- och stadsmiljöer där bönderna och målarna 
hämtade inspiration. För att ge det förnämsta 
rummet en riktigt högtidlig karaktär målades ofta 
stora landskapsbilder, stadsmiljöer och vackra 
blomsterdekorationer direkt på väggarna.

Linet, skogen och handeln gav 
goda förtjänster
Bönderna i Hälsingland var självägande och kunde 
därmed bestämma över sina inkomster, sitt liv och 
byggande. Deras goda ekonomi hade sin grund i 
jordbruket och boskapsskötseln. Utöver det hade även 
många hälsingebönder möjlighet att få inkomst från 
exempelvis linnetillverkning, handel samt försäljning 
av skogsmark och avverkningsrätter. 

PALLARS
i Långhed

JON-LARS
i Långhed

HUDIKSVALL

Bergsjö

SÖDERHAMN

Los

Edsbyn

KRISTOFERS
i Stene

BORTOM ÅA
i Fågelsjö

BOMMARS
i Letsbo

GÄSTGIVARS
i Vallsta

ERIK-ANDERS
i Asta

LJUSDAL

BOLLNÄS
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DE SJU VÄRLDSARVSGÅRDARNA

Gästgivars
Det stora festhuset på Gästgivars i Vallsta har inretts 
av den stilbildande målaren Jonas Wallström. 
Wallström hade en gedigen skolning och är en av 
de främsta representanterna för det konstnärliga, 
storskaliga landskapsmåleri som utfördes i många 
bondgårdar i södra Hälsingland vid 1800-talets mitt. 
Han utvecklade också konsten att måla schabloner 
på ett unikt sätt. Gårdsnamnet kommer från det 
gästgiveri som drevs på gården under 1600- och 
1700-talen, men Gästgivars har sitt ursprung redan i 
medeltiden. 

Kristofers
Gäststugebyggningen på Kristofers i Järvsö är unik 
med sina många välbevarade rum fördelade på två 
våningar. Byggnaden ger goda insikter i hur enskilda 
rum och hela hus ursprungligen användes till 
fester. Här har den kände allmogemålaren Anders 
Ädel dekorerat med fantasifulla blomstermålerier 
utförda på fri hand. Gården har funnits på samma 
plats sedan början av 1800-talet, men låg tidigare 
inne i byns centrum åtminstone sedan medeltiden. 
Gården finns kvar i samma släkt sedan minst fjorton 
generationer tillbaka och här bedrivs jord- och 
skogsbruk än idag. 

Pallars
Pallars i Alfta socken tillhör de allra största 
bondgårdarna i hela Hälsingland. Gården har ett 
herrgårdsliknande utseende med ovanligt många 
brokvistar och snidade dörrar. I ena flygeln finns 
säregna målningar bevarade av ”Blåmålarn”. Han 
använde ultramarinblått, ett dyrbart pigment som 
var ovanligt i det folkliga måleriet, där billigare blå 
pigment som berlinerblått var betydligt vanligare. 
”Blåmålarns” målningar föreställer här olika 
namngivna platser i Sverige, vilket sällan ses på andra 
bondgårdar i Norden. Gården har gått i arv i samma 
familj sedan 1600-talet. 

Jon-Lars
Jon-Lars i Långhed har den största 
mangårdsbyggnaden bland Hälsinglands gårdar. 
Endast ett bostadshus finns på gården vilket byggdes 
i två identiskt lika delar för två bröder i mitten av 
1800-talet efter att den tidigare gården förstördes i en 
brand. Även de många välbevarade uthusen byggdes 
för två hushåll. De två bostäderna, som tidigare även 
bestod av en gemensam herrstuga för dans och fest, 
har intressant nog helt olika inredningsideal. Gården 
utmärker sig ytterligare genom sin stora brokvist som 
omsluter de två ingångarna till hushållen. Här finns 
också en saltbod bevarad från 1600- talet. 

Bortom Åa
Världsarvsgården Bortom Åa ligger avskilt i skogsbyn 
Fågelsjö i ett område som koloniserades av finländare på 
1600-talet. En å skiljer gården från övriga hus i byn vilket 
har gett gården dess namn även om den också kallas 
för Fågelsjö gammelgård. Gårdens historia är ovanligt 
väldokumenterad, framförallt tack vare bonden Jonas 
Olsson som på 1800-talet förde dagbok om det mesta 
som hände på gården. Gårdens välstånd byggdes upp 
främst genom de många handelsresorna där man bland 
annat sålde egentillverkade vapen från bössmedjan på 
gården. År 1910 byggdes ett nytt bostadshus och därefter 
fick det gamla stå orört vilket gör det till ett av Sveriges 
mest välbevarade bondehem från 1800- talet. 
  

Bommars
Bommars ligger högt i utkanten av byn Letsbo, 
i en skogsrik del av Ljusnans dalgång. Med sin 
högresta, solbrända mangårdsbyggnad är den 
representativ för hur de förmögnare bönderna i 
Ljusdal byggde sina gårdar på 1800-talet. Interiörerna 
består bland annat av herrgårdsinspirerade tapeter 
kombinerat med folkligt måleri, en mycket ovanlig 
kombination. De olika rummen ger tillsammans 
en bild av hälsingeböndernas estetiska uppfattning 
och allmogemålarnas breda repertoar när det gällde 
inredningskonst.

Erik-Anders
Världsarvsgården Erik-Anders i byn Asta i 
Söderala socken har en herrgårdslik arkitektur 
med interiörer som inspirerats av de högre 
ständerna. På övervåningen finns en pampig festsal 
elegant marmorerad i blått. Det är den flitigt 
anlitade målarfamiljen Knutes som satt prägel på 
mangårdsbyggnadens återhållsamma dekorationer. 
Erik-Anders har fått sitt namn efter Erik Andersson 
som lät bygga gården på 1820-talet.  

Foto: Jakob Dahlström
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HUR FÖRVALTAS VÄRLDSARVEN?

I världen
Samtliga världsarv finns uppförda på den 
världsarvslista som är upprättad av FN-organet 
Unesco. Världsarvslistans syfte är att skydda 
jordens mest värdefulla natur- och kulturmiljöer 
mot förstörelse och förfall. Den grundar sig på en 
konvention som antogs vid Unescos generalkonferens 
1972 – Konvention om skydd av världens natur- 
och kulturarv (världsarvskonventionen, World 
Heritage Convention). Världsarvskonventionen har 
undertecknats av så gott som alla världens ca 200 
stater.  Medlemsländerna förbinder sig att vårda och 
skydda världsarven i det egna landet för all framtid. 
Sverige undertecknade konventionen 1985. Våren 
2020 omfattade världsarvslistan 1121 objekt (sites) 
i 167 länder, varav 15 är svenska.  

I Sverige
I Sverige är det Naturvårdsverket och 
Riksantikvarieämbetet som, på uppdrag av regeringen, 
lämnar förslag till Unesco på platser och miljöer 
som kan vara aktuella för världsarvslistan. Yttersta 
ansvaret för världsarvens vård och bevarande 
har svenska staten. De flesta världsarven har ett 
förvaltningsråd (förvaltningskommitté/världsarvsråd) 
där Länsstyrelsen som regeringens företrädare har en 
viktig roll. 

I Sverige finns föreningen Världsarv i Sverige, 
ViS, som har till syfte att informera om 
världsarvskonventionen samt samordna och ta tillvara 
erfarenheter kring världsarvsförvaltningen.

I Gävleborg 
I Gävleborg finns världsarvsrådet. Rådet består av 
parter som direkt eller indirekt har ansvar för att 
världsarvets värden bevaras. Förutom ägarna till 
de sju världsarvsgårdarna är Länsstyrelsen, Region 
Gävleborg, Hälsinglands kommuner, Länsmuseet, 

och Hälsinglands museum ledamöter. Världsarvsrådets 
roll är att samordna intressen som bland annat 
rör bevarande och utveckling samt att ansvara 
för att förvaltningsplanen följs. Landshövdingen 
i Gävleborg är ordförande och Länsstyrelsens 
världsarvskoordinator är sammankallande och 
sekreterare. 

Arbetet sker i samförstånd mellan parterna och utgår 
från Världsarvskonventionen. Formerna för arbetet 
finns i Världsarvsrådets arbetsordning.

Världsarvsrådet är, genom Länsstyrelsens 
världsarvskoordinator, kontaktorgan gentemot 
Riksantikvarieämbetet, Unesco och andra världsarv, 
såväl nationellt som internationellt. 

VEM GÖR VAD I VÄRLDSARVSRÅDET?
De ingående parternas ansvarsområden är följande: 

Gårdsägarna
Av de utpekade världsarvsgårdarna är alla privatägda 
utom Bortom åa (Fågelsjö Gammelgård), som 
ägs av Ljusdals kommun. Det största ansvaret för 
gårdarnas förvaltning vilar på fastighetsägarna, men 
det formella ansvaret delas av fastighetsägarna, staten 
och kommunerna genom de skyddsinstrument som 
upprättats av dessa. Byggnadsminnesförklaringen 
innebär att ägarna har ansvar för att förvalta 
byggnaderna så att kulturvärdena inte förvanskas. 
Gårdsägarna har också ansvar för att följa upp vård- 
och underhållsplaner. 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen Gävleborg har en central roll som 
regeringens/statens företrädare på regional nivå 
vilket innebär ett övergripande tillsynsansvar för att 
världsarvets värden skyddas och tas tillvara. De sju 
världsarvsgårdarna är skyddade som byggnadsminnen 
enligt Kulturmiljölagen. Länsstyrelsen ansvarar för 
tillsyn och tillståndsprövning för byggnadsminnena. 

Länsstyrelsen har en viktig roll i det förebyggande 
och proaktiva bevarandearbetet, bland annat 
genom att upprätta vård- och underhållsplaner 
för världsarvsgårdarna och prioritering 
av byggnadsvårdsbidrag till världsarvet. 
Byggnadsvårdsbidrag kan beviljas till vård 
av byggnader som saknar användning, s.k. 
överloppsbyggnader samt till kvalificerade åtgärder 
för bevarande av kulturvärdena. Till konsultinsatser 
och vissa särskilt kostnadskrävande åtgärder, som 
konservering, kan bidrag beviljas för hela eller 
större delen av kostnaden. Länsstyrelsen är en av 
huvudfinansiärerna av de bevarande- och vårdinsatser 
som sker inom världsarvet. Länsstyrelsen har 
också en viktig tillsynsroll inom miljöbalken samt 
Plan- och bygglagen när det gäller kommunernas 
planer och bygglovsgivning inom buffertzonerna 
för världsarvet, som i de flesta fall ligger inom 
riksintressen för kulturmiljövården. Länsstyrelsen 
samordnar förvaltningsarbetet för världsarvet genom 

världsarvskoordinatorn och har ansvar för den 
återkommande avrapporteringen (Periodic Reporting) 
till Unesco. 

Länsstyrelsen gör risk- och sårbarhetsanalyser och är 
samordningsorgan för länets krishantering. Under en 
samhällsstörning, exempelvis brand, ska Länsstyrelsen 
samverka, samordna och stödja länets aktörer för 
att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att 
konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt. 
Länsstyrelsen har också ett ansvar för förebyggande 
arbete inom krishantering och klimatförändringar.

Region Gävleborg
Region Gävleborg ansvarar för kommunikation 
av Världsarvet via Världsarvets officiella hemsida 
samt sociala media kopplat till Världsarvet. 
Region Gävleborg ansvarar även för strategiskt 
utvecklingsarbete kopplat till kommunikation, 
information, hållbar utveckling och besöksnäring, 
samt att främja och stödja lokala och regionala 
processer och aktörer inom arbetet med Världsarvet 
Hälsingegårdar. 

Kommunerna
Utvecklingen av bebyggelsen vid världsarvet 
styrs av kommunens fysiska planering. Alla 
världsarvsgårdar omges av ett buffertområde och det 
är kommunen som ansvarar för bygglovhantering 
inom buffertområdet. Kommunerna har upprättat 
områdesbestämmelser inom buffertområdet och 
ansvarar för tillsyn enligt Plan- och bygglagen. 
Kommunerna ansvarar även för att Världsarvet alltid 
värnas vid framtagande av nya detaljplaner och andra 
styrdokument inom samhällsplaneringen där de 
kulturhistoriska värdena ska vara vägledande.

Kommunerna har via Kommunalförbundet 
Hälsingland/Räddningstjänsten i Ljusdal 
ansvar för förebyggande brandskyddsarbete i 
världsarvsområdena.

Kommunerna har också i och med sitt ansvar för 
skolan en viktig roll i det världsarvspedagogiska 
arbetet för såväl elever som lärare. För att underlätta 
detta ska ett skolprogram att tas fram.

Foto: Jakob Dahlström
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Foto:  Raphael Stecksén/Kungliga slotten

Ett mänskligt världsarvsemblem i form av representanter för 
de nordiska världsarven tagen vid världsarvet Drottningholm 
på den Nordiska Världsarvskonferensen i Stockholm 2019. 



Förutom de lokala turistbyråerna har Söderhamns, 
Bollnäs, Ovanåkers och Ljusdals kommuner 
inrättat särskilda besökscentrum för världsarvet. 
Besökscentrumen har en viktig roll i att förmedla 
kunskap om Världsarvet Hälsingegårdar och även om 
världsarv i allmänhet.

De regionala museerna – 
Hälsinglands museum och 
Länsmuseet Gävleborg
De regionala museerna har en viktig roll som 
sakkunniga och rådgivande organ, till gårdsägare 
i frågor om bevarande och byggnadsvård och 
till kommuner när det gäller bedömning av 
kulturhistoriskt värde i samband med plan – och 
byggfrågor. Museerna är en värdefull resurs för skolan 
genom sitt pedagogiska arbete med barn och unga. 
Museerna omprövar, diskuterar och utvecklar nya 
kulturarvsberättelser och söker aktivt ny kunskap om 
världsarvsgårdarna.

Beredningsgrupp
Till världsarvsrådet knyts en beredningsgrupp med 
uppgift att fånga upp och bereda angelägna frågor för 
världsarvsrådet. Beredningsgruppen tar fram underlag 
till årliga och tidssatta handlingsplaner utifrån 
förvaltningsplanen. Genom att vara en länk mellan 
berörda aktörer kan angelägna frågor vidarebefordras 
till ansvarig aktör och därigenom åtgärdas 
löpande. I beredningsgruppen ingår Länsstyrelsens 
världsarvskoordinator, verksamhetsutvecklare för 
världsarvet vid Region Gävleborg samt den lokala 
världsarvssamordnaren, som företräder kommunerna.  
Till beredningsgruppen kan kontaktpersoner från 
kommunerna knytas beroende på vilken fråga som 
hanteras. 

Övriga aktörer 
Arbetsgrupper
Världsarvsrådet kan utse arbetsgrupper för att utreda 
angelägna frågor.  
 
Rådslaget 
Rådslaget är ett samordningsorgan med representanter 
från kommuner, lokala turistorganisationer och 
besökscenter, hembygdsförbundet, världsarvsgårdarna, 
Region Gävleborg och Länsstyrelsen. Gruppen 
arbetar operativt, framför allt i utvecklings- och 
samordningsfrågor. Rådslaget har en viktig roll i 
det publika arbetet och samordnar aktiviteter med 
anknytning till Världsarvet, t ex marknadsföring av 
hälsingegårdar som är öppna för besök och evenemang 
med anknytning till hälsingegårdarna.

Skissen till höger illustrerar ansvarsfördelningen  
anpassad till Gävleborg utifrån Regeringens skrivelse 
2001/02:171, ”Unescos världsarvskonvention och de 
svenska världsarven”.

Aktörer inom förvaltningen av Världsarvet Hälsingegårdar

UNESCO

SVERIGES REGERING

RIKSANTIKVARIEÄMBETET

LÄNSSTYRELSEN GÄVLEBORG

VÄRLDSARVET HÄLSINGEGÅRDAR
7 gårdar

VÄRLDSARVSRÅDET
 

 
Världsarvsgårdsägarna

Länsstyrelsen
Hälsinglands kommuner

Hälsinglands museum
Länsmuseet Gävleborg

Region Gävleborg 

BEREDNINGSGRUPP 
Världsarvssamordnare från Länsstyrelsen, 

 Region Gävleborg, respektive kommunerna

RÅDSLAGET HÄLSINGEGÅRDAR:
Lokala turismorganisationer

Besökscentren
Representant från världsarvsgårdarna 

Hembygdsförbundet
Region Gävleborg  

Länsstyrelsen

Bollnäs kommun
Söderhamns kommun
Ovanåkers kommun

Ljusdals kommun

Arbetsgrupper
vid behov

Region Gävleborg
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FÖRVALTNINGSPLAN 2020-2024

Övergripande mål för 
Världsarvet Hälsingegårdar
Det övergripande målet för världsarvsförvaltningen 
ligger i linje med de av riksdagen beslutade 
kulturmiljöpolitiska målen. Där beskrivs 
vikten av bevarande, människors delaktighet i 
kulturmiljöarbetet, ett inkluderande samhälle med 
kulturmiljöerna som källa till kunskap, bildning och 
upplevelser samt en helhetssyn på förvaltningen av 
landskapet.

Världsarvet ska förvaltas så att de kulturhistoriska 
värdena behålls och förstärks. Världsarvet ska ses som 
en tillgång på lokal och regional nivå samt ingå som 
en naturlig del i samhällsplaneringen. 

Kunskapen om världsarvet och dess kulturvärden ska 
fördjupas och förmedlas på ett intresseväckande sätt 
till allmänheten, särskilt barn och ungdomar, för att 
skapa förståelse och delaktighet som i förlängningen 
leder till ökat ansvarstagande. 

Besöksnäring, småskalig näringsverksamhet och 
jordbruk ska kunna fortsätta att utvecklas med både 
lönsamhet och hänsyn för ett långsiktigt bevarande. 
Att bygden lever och utvecklas är en förutsättning 
för ett framgångsrikt bevarande. Världsarvet 
Hälsingegårdar ska uppfattas som ett högkvalitativt 
besöksmål såväl internationellt som nationellt, 
regionalt och lokalt. Världsarvet ska dock inte ses 
som ett turistmål i första hand utan är i likhet med 
världens andra världsarv utsett för dess universella 
värde.

Förvaltningen av Världsarvet Hälsingegårdar bygger 
på samverkan och delaktighet mellan berörda parter.

Behovet av en förvaltningsplan
Länsstyrelsen Gävleborg har tillsammans med 
Region Gävleborg, Ljusdals kommun, representanter 
från gårdsägarna, representant för de regionala 
museerna och projektet Samverkansbryggan reviderat 
förvaltningsplanen från 2011 i enlighet med Unesco:s 
riktlinjer. Planen ska ge övergripande kunskap om 

världsarvet och dess värden samt fungera som ett 
verktyg för att skydda och utveckla gårdarnas värden 
för framtidens generationer. 

Ett världsarv ska vårdas och skyddas så att det 
bevaras för all framtid. Det ställer stora krav på 
förvaltning och tillsyn där frågor som turism, 
slitage och förändringstryck av olika slag måste ges 
särskild uppmärksamhet. Unesco uppmanar därför 
världsarvsnationerna att upprätta förvaltningsplaner 
med strategier för att skydda och vårda världsarvens 
värden. Målet är att förvaltningsplanerna ska 
säkra bevarandet för kommande generationer. 
Förvaltningsplanerna ska också fungera som verktyg 
för att balansera behov av vård, tillgänglighet och 
hållbar ekonomisk utveckling med det lokala 
näringslivets intressen.  

Förvaltningsplanen för världsarvet syftar till 
att:

• Bevara världsarvet och säkerställa dess enastående              
universella värden

• Främja världsarvet som kulturell tillgång

• Främja delaktighet och samverkan

• Sprida kunskap om världsarvets värden

• Vara ett underlag till strategiska dokument som 
rör länets utveckling

Förvaltningsplanen för världsarvet ska även:

• Vara ett gemensamt dokument där alla aktörer 
kan samlas. 

• Vara användbar både för de formella förvaltarna 
samt de som bedriver verksamhet i områdena. 

• Fungera som hjälpmedel för uppföljning

•  Ligga till grund för operativ förvaltning samt 
 uppföljning inför avrapportering till Unesco.

• Inför utgången av gällande plan, samt vid behov, 
ska förvaltingsplanen revideras. Revidering sker på 
Världsarvsrådets initiativ.

Utvecklingsfrågor 
Utvecklingsrelaterade frågor såsom skolverksamhet, 
kulturaktiviteter, boende på landsbygden är viktiga för 
den utvecklingspotential som världsarvet har.  
 
Utvecklingsfrågor som rör tillväxt och besöksnäring 
hanteras i den regionala utvecklingsstrategin – RUS 
– där Världsarvet Hälsingegårdar bör ses som en 
värdefull resurs. Region Gävleborg har ansvaret 
för att ta fram en strategi för hållbar turism för 
Världsavet Hälsingegårdar, enligt Unescos riktlinjer.
Dessa dokument har på så sätt en nära anknytning 
till förvaltningsplanen, men ingår inte i den. Mål 
och insatser i utvecklingsplaner och strategin för 
hållbar turism för världsarvet ska vara långsiktigt 
hållbara och får inte stå i strid med vad som anges i 
förvaltningsplanen. 

Arbetsuppgifter för 
förvaltningsorganisationen
Grundläggande förutsättningar

En framgångsrik förvaltning av Världsarvet 
Hälsingegårdar förutsätter att:

• De kulturhistoriska värdena är styrande för 
såväl områdets förvaltning och utveckling, 
turistsatsningar som för utformningen av den 
fysiska miljön.

• Alla medverkande parter vet sina roller och tar ett 
tydligt ansvar för respektive verksamhetsområde 
och samtidigt prioriterar samarbete och 
kommunikation över sektorsgränserna.

• Arbetet i sin helhet präglas av hög kvalitet, 
långsiktighet och ett aktivt främjande av 
forskning och utveckling.

Fyra prioriterade områden

Världsarvsrådets främsta arbetsuppgifter är fyra 
prioriterade områden:

• Vård och bevarande - världsarvets fysiska 
förvaltning, bevarande av kulturhistoriska 
värden, prioritering av vårdinsatser, vård – 
och underhållsplaner, återkommande tillsyn, 
uppföljning och utvärdering av världsarvet 
mm. Ett viktigt arbete är uppföljningsprogram 
för återkommande avrapportering (Periodic 
Reporting) till Unesco, samt ansvar för annan 
regelbunden uppföljning.

• Kunskapsutveckling - skolprogram, 
kunskapsförmedling, pedagogiska program m.m. 
Inspirera till forskning och fördjupning

• Publikt arbete - genom olika kunskapsinsatser 
göra världsarvet tillgängligt. Förankra och 
informera om världsarvet i lokalsamhället, 
regionen samt på nationell och internationell 
nivå. Världsarvet ska uppfattas som ett kvalitativt 
och tillgängligt besöksmål. Publikt arbete i 
form av utvecklingsinsatser som turism och 
besöksnäring ska ske i samverkan med parter från 
näringsliv och utveckling. 

• Delaktighet och samverkan - förankra och 
informera om världsarvet i lokalsamhället, 
regionen samt på nationell och internationell 
nivå, utveckla fungerande och relevanta 
samverkansformer med intressenter på lokal, 
regional, nationell och internationell nivå. 
Världsarvsrådets arbete ska vara transparent.

Varje område har tydliga mål och ger kontinuerligt 
förslag på nya mål och åtgärder att formuleras i 
världsarvsrådets årliga handlingsplaner. Underlag till 
årliga handlingsplaner tas fram av berdningsgruppen 
och fastställs av världsarvsrådet.
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VÅRD OCH BEVARANDE

Nulägesbeskrivning
Samtliga världsarvsgårdar är skyddade som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen (KML). Dessutom finns 
områdesbestämmelser med förhöjd bygglovplikt enligt Plan- och bygglagen (PBL) för de bymiljöer/buffertzoner 
som omger själva världsarven. Länsstyrelsen fördelar årligen ett anslag för vård av kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, där världsarvsgårdarna är prioriterade. 

Beredskap inför skador som kan uppkomma på grund av klimatförändringar, brand, skadeinsekter, 
översvämningar och liknande är angeläget.

Mål för vård och bevarande 
• All förvaltning, planering och verksamhet i de utvalda miljöerna ska ske med utgångspunkt från deras 

enastående universella värde (Outstanding Universal Value) och i samverkan mellan berörda myndigheter 
och aktörer.

• Skador på världsarvet ska inte uppkomma. All förvaltning ska i första hand vara förebyggande och proaktiv.

• Alla objekt ska ha en individuellt utformad vård- och underhållsplan som hålls aktuell.

• Reparations- och bevarandeåtgärder ska ske med antikvarisk medverkan. Tekniker och material ska vara 
hållbara och anpassade till byggnadernas kulturhistoriska värde.

• Ägare och boende inom världsarvsområdena ska ges möjlighet till kvalificerad rådgivning om hur och på 
vilket sätt kulturhistoriska värden tas tillvara.

• Brand och andra katastrofer ska förebyggas och bekämpas på ett effektivt sätt.

• Det omgivande landskapet är en förutsättning för att förstå och uppleva världsarvsmiljöerna. Det ska hållas 
öppet och vårdat.

• Det ska finnas ett program för periodisk återrapportering (Periodic Reporting).

Foto: Lena Landström
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ÅTGÄRDER FÖR VÅRD OCH BEVARANDE 
2020-2024 

ÅTGÄRD       HUVUDANSVARIG AKTÖR

Uppdatera vård- och underhållsplaner för alla  
världsarvgårdar.       Länsstyrelsen 

Belysa världsarvet i PBL-utbildningar för kommunernas  
plan- och bygghandläggare.     Länsstyrelsen

Planera och genomföra periodisk återrapportering. 
Omfattar involvering av berörda parter.    Länsstyrelsen

Erbjuda världsarvsgårdsägare och boende inom      
buffertområdena kvalificerad rådgivning om hur     
kulturhistoriska värden tas till vara. Erbjuda föreläsningar,  De regionala museerna,  
historisk fördjupning och guidematerial om världsarvets   Hälsinglands museum 
gårdar och miljö.       och Länsmuseet Gävleborg   
    
          
        

Skapa en modell för världsarvsgårdarna att själva arbeta 
med systematiskt brandskyddsarbete (SBA).   Kommunalförbundet Hälsingland

Skapa en modell för att förebygga och hantera övriga  
hot/katastrofer som kan drabba gårdarna,  
till exempel översvämning, brand, stöld, skadegörelse m.m.  
Utarbeta evakueringsplaner för varje världsarvsgård.  Länsstyrelsen

Genomföra regelbunden tillsyn av byggnadsminnen  
och buffertområden.      Länsstyrelsen och kommunerna

Foto: Jakob Dahlström
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KUNSKAPSUTVECKLING
Kunskapen om världsarvet och dess kulturvärden ska fördjupas och förmedlas på ett intresseväckande sätt till 
allmänheten - prioriterat barn och unga - för att skapa förståelse och delaktighet vilket i förlängningen leder 
till ett ökat ansvarstagande. Kunskapsutvecklingen ska även riktas till mer specifika samhällsintressenter för att 
bredda kontaktytorna till världsarvet.

Skola och utbildning
Världsarvet Hälsingegårdar ska vara ett naturligt inslag i undervisningen i länets skolor. Samtliga elever i länet 
ska någon gång under sin skolgång komma i kontakt med världsarvet och hälsingegårdskulturen. Elever på alla 
nivåer kan använda Världsarvet Hälsingegårdar som arena för studier och praktik då världsarvet kan integreras i 
de flesta kärnämnen. 

Hur når vi dit?
Sedan våren 2018 bedriver Bollnäs kommun ett 3-årigt utvecklingsprojekt i syfte att arbeta fram en plan 
för skolor i hela länet. Projektet delfinansieras genom utvecklingsbidrag från Region Gävleborg med 
medfinansiering från Ovanåker, Hudiksvall, Söderhamn och Ljusdals kommuner. Samarbeten inom det 
pedagogiska området sker med alla parter inom Världsarvet Hälsingegårdar. Samarbeten med andra världsarv 
eller pedagoger/skolor i världsarvets närhet, exempelvis ASP-net (Associated School Programme Network, som 
är Unescos skolnätverk) är till nytta för alla inblandade parter, både pedagoger och elever. 

Ny kunskap ska tas fram och sammanställas fortlöpande. Länets museer är stora kunskapsbanker som genom 
sina samlingar, utställningar och uppdragsverksamhet erbjuder en god grund för forskning kring världsarvet. 
Samarbete med universitet och högskolor ska uppmuntras. Önskvärt är att Högskolan i Gävle blir en viktig 
aktör.

Nulägesanalys
Världsarvet Hälsingegårdars hemsida har uppgift att tillvarata, samla och ge uppdaterad information (direkt 
eller genom hänvisning) på ett ställe. Hemsidans huvudsakliga uppgift är att bidra med såväl kunskap som 
information. Aktiviteter på sociala medier bidrar till att öka kunskapen och locka besökare till hemsidan. 

Det 3-åriga projekt som startades av Bollnäs kommun våren 2018 har som syfte att ta fram och implementera 
ett pedagogiskt material för skolor i hela länet.

Museerna med regionalt uppdrag, Hälsinglands museum och Länsmuseet Gävleborg, är viktiga aktörer 
för såväl kunskapsutveckling som förmedling av kunskap, exempelvis genom utställningar, pedagogik och 
programverksamhet. Utöver dessa är de kommunala biblioteken, kulturskolorna och de lokala museerna resurser 
för kunskapsförmedling och pedagogisk verksamhet.

Regionens satsning ”Kultimera” innebär att kulturaktörer med regionalt uppdrag samverkar för att erbjuda 
kommunerna kulturaktiviteter som breddar skolans kulturutbud. Önskemål och beställningar görs av 
kommunernas kultursamordnare. Ett världsarvspedagogiskt material är en del av utbudet och ett värdefullt 
komplement till skolprogrammet.

Mål för kunskapsutveckling 
• Kunskapen Världsarvet Hälsingegårdar ska vara 

god hos fastighetsägare, förvaltare, skolungdom 
och allmänhet. Kunskapen ska fördjupas och 
spridas på ett intresseväckande sätt.

• Den kunskap som finns på gårdarna ska 
dokumenteras och tas tillvara, en uppgift som 
delas av gårdsägare, museer, hembygdsföreningar 
med flera. Detta gäller inte bara skriftliga källor, 
utan även muntligt överförd kunskap, spår i 
byggnader och mark etc.

Foto: Sven Skoog
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ÅTGÄRDER FÖR KUNSKAPSUTVECKLING 
2020-2024

ÅTGÄRD       HUVUDANSVARIG AKTÖR 

Arrangera en årligt återkommande Kunskapsdag  
för Världsarvet Hälsingegårdar.     Region Gävleborg 
 
 
Ett skolprogram för länets skolor tas fram under  
projektperioden 2018-2020.  
En plan för framtida skolarbete utarbetas inom projektet.  Bollnäs kommun  
 
 
Initiera årligen återkommande studiedagar för lärare.  Bollnäs kommun

Foto: Anna-Karin Ferm
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PUBLIKT ARBETE
Världsarvet har betydelse för hela mänskligheten och bör vara tillgängligt på lika villkor oavsett socioekonomiska 
förutsättningar. Åtgärder som underlättar detta har betydelse för den långsiktiga förvaltningen. 

Besöksnäring, småskalig näringsverksamhet och jordbruk ska kunna utvecklas med såväl lönsamhet som hänsyn 
till ett långsiktigt bevarande. Att bygden lever och utvecklas är en förutsättning för ett framgångsrikt bevarande. 
Världsarvet Hälsingegårdar ska uppfattas som ett högkvalitativt besöksmål internationellt, nationellt, regionalt 
och lokalt. 

Hur når vi dit?
Världsarvet ska vara tillgängligt för alla i någon form, fysiskt, digitalt eller genom andra medier. Erfarenheter 
från tidigare projekt ska tas tillvara som grund för ytterligare åtgärder för att skapa fysisk tillgänglighet. De 
publika världsarvsgårdarna ska ge sina besökare bra service, en trygg miljö att vistas i och de kulturhistoriska 
värdena ska vara utgångspunkten för all publik verksamhet. Information ska vara lätt att hitta och ta till sig. 
Guider och nyckelpersoner ska ha god kunskap om världsarvet och hälsingegårdarna. 

Nulägesanalys
Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg avsätter årligen medel för åtgärder som underlättar 
tillgängligheten till och inom världsarvet, där hemsidan www.varldsarvethalsingegardar.se är central. Arbetet 
med tillgänglighet innefattar även informationsmaterial på olika språk och möjligheter för personer med 
funktionsvariationer att ta del av utbudet.

Länsmuseet Gävleborg har i samarbete med Region Gävleborg och Högskolan i Gävle inrett ett speciellt 
världsarvsrum där det är möjligt att besöka en av världsarvsgårdarna virtuellt. Hälsinglands museum har 
ett visningsmagasin med en av landets främsta samlingar av det interiöra väggmåleri som utgör kärnan i 
världsarvsutnämningen. I Ovanåker, Bollnäs, Ljusdal och Söderhamns kommuner finns besökscenter kopplade 
till världsarvet. 

Världsarvsgårdarna har regelbunden publik verksamhet och är tillgängliga för allmänheten i olika omfattning. 
Utöver världsarvsgårdarna finns ett 40-tal hälsingegårdar med kulturhistoriska värden som är tillgängliga för 
allmänheten och som kan kopplas till världsarvet genom hälsingegårdskulturen. Det finns entreprenörer i 
Hälsingland som erbjuder boende, mat och upplevelser med koppling till världsarvet och hälsingegårdarna. 
Hembygdsrörelsen och hemslöjdsrörelsen är viktiga resurser för såväl det publika arbetet som kunskap 
och utveckling. Nätverket Rådslaget Hälsingegårdar är en viktig aktör för att samordna verksamhet som 
rör besöksnäring och utveckling, som marknadsföring av öppethållande och evenemang med koppling till 
hälsingegårdar.

På de årligt återkommande kulturarvsdagarna i början av september håller världsarvsgårdarna öppet med stöd 
från Region Gävleborg.

Mål för publikt arbete 
• Världsarvet Hälsingegårdar ska uppfattas som ett 

högkvalitativt besöksmål såväl internationellt som 
nationellt, regionalt och lokalt. 

• Det ska vara enkelt för alla besökare att hitta 
information om Världsarvet Hälsingegårdar och 
på vilka sätt man kan ta del av världsarvsgårdarna. 
Det ska också vara lätt att hitta till besöksmål med 
koppling till Världsarvet Hälsingegårdar. 

• Information om världsarvet ska finnas tillgänglig 
via många olika media.

• Det informationsmaterial som produceras ska 
vara av hög kvalitet, lätt tillgängligt och attraktivt, 
samtidigt som det ska tillhandahålla aktuell och 
relevant kunskap.

• Det ska finnas kunniga världsarvsguider.

• Turism ska bedrivas på ett känsligt och hållbart 
sätt.

• Samverkan med aktörer inom besöksnäringen ska 
präglas av professionalism och kvalitet.

Foto: Anna-Karin Ferm
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ÅTGÄRDER FÖR PUBLIKT ARBETE 
2020-2024

ÅTGÄRD       HUVUDANSVARIG AKTÖR
Ansvara för och utveckla  
www.varldsarvethalsingegardar.se     Region Gävleborg

Medverka till att världsarvet genom  
digitalisering och annan information  
blir mer tillgängligt för nya besökare    Region Gävleborg 

Möjliggöra öppethållande på världsarvsgårdarna   
på den årligt återkommande kulturarvsdagen.   Region Gävleborg 

Tillgängliggöra världsarvet digitalt eller genom  
andra medier på svenska och andra språk.    Region Gävleborg och Länsstyrelsen

Ansvara för information och tillgänglighet  
via besökscenter.       Berörda kommuner 

Regelbunden verksamhet som belyser världsarvet    De regionala museerna, Hälsinglands 
ur olika aspekter.       museum och Länsmuseet Gävleborg  
         

Foto: Jakob Dahlström
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DELAKTIGHET OCH SAMVERKAN

Förankring
Förvaltningen av Världsarvet Hälsingegårdar bygger på samverkan och delaktighet mellan berörda parter. 
Världsarvsrådets parter ska på alla nivåer arbeta för att stärka det allmänna medvetandet om vad Världsarvet 
Hälsingegårdar är och betydelsen av Unescos utnämning. Det är viktigt att höja kunskapen om kulturvärdenas 
betydelse för miljön samt hur kulturvärdena tillvaratas på ett långsiktigt hållbart sätt, där Världsarvet 
Hälsingegårdar är en resurs i nutida och framtida samhällsutveckling. 

Hur når vi dit?
Världsarvsrådets ledamöter är representanter för parter med stor bredd. Det finns en världsarvskoordinator på 
Länsstyrelsen Gävleborg samt en verksamhetsutvecklare för världsarvet på Region Gävleborg. Genom införande 
av en beredningsgrupp, ökar möjligheten till löpande insyn, kommunikation och uppföljning mellan aktörer 
som har tydliga roller i världsarvsförvaltningen. Beredningsgruppen kan också fånga upp och föra vidare viktiga 
frågor som har betydelse för världsarvet och dess aktörer. 

Nulägesbeskrivning
Världsarvet Hälsingegårdar har ett väl utvecklat kontaktnät mellan myndigheter, organisationer, gårdsägare, 
föreningar med flera som har en flerårig vana att arbeta tillsammans. Hälsingegårdarna i allmänhet 
uppmärksammas årligen genom Hälsingegårdarnas dag och här har nätverket Rådslaget en central 
samordningsroll.

Projektet Samverkansbryggan 2016-2019, som drivits av Ljusdals kommun med finansiering av Region 
Gävleborg och Hälsinglands kommuner, har haft som syfte att skapa en stabil samverkansorganisering på 
strategiska och operativa nivåer. Projektet lade under hösten 2018 fram förslaget att inrätta en gemensam 
kommunal funktion för samverkan, något som Hälsinglands kommuner beslutade att finansiera.

Mål för delaktighet och 
samverkan
Det finns en väl fungerande organisation för förvaltning 
av världsarvet, där berörda parter är representerade 
för att på ett bredare plan tillvarata världsarvet som 
allmänintresse och resurs. Samverkan mellan regionala 
och lokala aktörer har stärkts i och med den kommunala 
tjänst som inrättats. 

• Berörda förvaltare och intressenter ska samverka 
vid åtgärder och insatser inom världsarvsområdena. 
Samverkan ska utvecklas och fördjupas.

• Världsarvet Hälsingegårdar ska vara ett prioriterat 
arbetsområde för såväl Länsstyrelsen Gävleborg, 
Region Gävleborg, Hälsinglands kommuner, 
Hälsinglands skolor, de lokala och regionala 
museerna samt vara känt på alla nivåer inom dessa 
förvaltningar. 

• Världsarvsgårdsägare ska få ersättning för arbete som 
rör samverkan inom förvaltningen, t ex medverkan 
på möten samt att ta emot studiebesök där 
gårdsägarna förväntas delta.

Foto:  Lena Landström

Foto: Maria G Nilsson
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ÅTGÄRDER FÖR DELAKTIGHET OCH 
SAMVERKAN 
2020-2024

ÅTGÄRD       HUVUDANSVARIG AKTÖR
Inrätta en kommunal funktion som tillsammans  
med Länsstyrelsen och Region Gävleborg utgör en  
beredningsgruppmed uppgift att underlätta och förenkla  
samverkan mellan världsarvsrådet och respektive ansvarig part. Hälsinglands kommuner

Leda Rådslaget Hälsingegårdar och samordna  
gemensam strategisk kommunikation  
såsom hälsingegårdsdagarna.     Hälsinglands kommuner

Ta fram en modell för ersättning till  
världsarvsgårdsägarna för arbete som rör     Gårdsägarna 
samverkan inom förvaltningen.     (länsstyrelsen, Region Gävleborg, kommunerna) 
     
        

Utveckla en strategi för hållbar turism för  
Världsarvet Hälsingegårdar enligt Unescos riktlinjer.  Region Gävleborg

Samverka interregionalt, nationellt och internationellt  
på strategisk nivå.      Länsstyrelsen och Region Gävleborg

Foto: Jakob Dahlström
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UPPFÖLJNING - PERIODIC REPORTING
Inom Unesco finns en modell för regelbunden upp-
följning (periodic reporting). Där beskrivs vad som 
händer med världsarven och hur de universella värde-
na (outstandning universal value, OUV) bevaras. Den 
återkommande rapporteringen är obligatorisk och 
gemensam för alla världsarv och sker omkring vart 
sjätte år. Rapporteringen är uppdelad i två delar och 
består av ett flertal frågor. Den första delen besvaras 
av Riksantikvarieämbetet, den andra delen besvaras av 
Länsstyrelsen i samarbete med de involverade aktörer-
na i förvaltningen av världsarvsgårdarna. Länsstyrelsen 
har huvudansvaret för rapporteringen till Unesco, 
men arbetet är också en viktig uppgift för världsarvs-
rådet. Rapporteringen ska alltid ske i nära samarbete 
med de enskilda ägarna till världsarvsgårdarna. 

Rapporteringen till Unesco syftar till att följa upp att 
de värden som angavs i motiven för inskrivning på 
världsarvslistan bevaras. 

Övervakning och uppföljning sker på tre nivåer, med 
indikatorer anpassade efter nivå:

1. Objekt (sites): Om och hur de skyddade objekten 
förändrats gällande bebyggelse, skyddade interiörer 
och markanvändning. 

2. Buffertområden (buffer zones): Om och hur skyd-
dade bymiljöer förändrats gällande bebyggelseutveck-
ling och markanvändning.

3. Generellt: Hur utvecklingen ser ut i kulturlandska-
pet gällande bebyggelse, odlingslandskap, näringar, 
turism m.m. 

I samband med avrapportering till Unesco uppdateras 
även förvaltningsplanen. Vid behov kan uppdatering 
ske oftare. 

Gällande lagar och 
styrdokument
Det ansvar som Sverige har genom undertecknan-
det av världsarvskonventionen styr hur Världsarvet 
Hälsingegårdar ska förvaltas. Genom att tillämpa 
befintliga lagar, skyddsbestämmelser och kommunala 
områdesbestämmelser utvecklas ett hållbart skydd för 

världsarvet så att dess universella värden (Outstanding 
Universal Value, OUV) säkerställs för framtiden.  I 
första hand berörs världsarvsgårdarna av Plan- och 
bygglagen (PBL) och Kulturmiljölagen (KML). 
Dessutom berörs områden som utpekats som riksin-
tressen för kulturmiljövården, vilka regleras genom 
Miljöbalken.

Skydd för världsarvsgårdarna
De sju världsarvsgårdarna är alla skyddade som bygg-
nadsminnen enligt Kulturmiljölagen (KML) och har 
individuellt utformade skyddsbestämmelser. 

Runt samtliga världsarvsgårdar finns ett större område 
–  en buffertzon – med kommunala områdesbestäm-
melser där förhöjd bygglovsplikt råder enligt Plan- och 
bygglagen. Detta gör det möjligt för kommunerna 
att påverka utformning av ny- och ombyggnader i 
områdena. Huvudansvaret för världsarvsgårdarnas 
buffertzoner har kommunerna genom tillämpning av 
Plan- och bygglagen.

Sex av gårdarna (ej Bommars) ingår även i områden 
utpekade som riksintressen för kulturmiljövården 
enligt Miljöbalken. 

På nationell nivå har Riksantikvarieämbetet och 
Naturvårdsverket ett generellt uppdrag från regeringen 
att hantera frågan om världsarv. Riksantikvarieämbe-
tets och Naturvårdsverkets roller är bl.a. att följa ut-
vecklingen i världsarvsområdena och vid behov stödja 
Länsstyrelsen i förvaltningen av världsarven.

Relevant skyddslagstiftning för 
Världsarvet Hälsingegårdar
Världsarvet Hälsingegårdar är alla skyddade enligt 
omfattande svensk lagstiftning.  Följande lagar är 
relevanta för skyddet av dessa gårdar.

Kulturmiljölagen (1988:950), KML) 

Genom kulturmiljölagen anger samhället grundläg-
gande bestämmelser till skydd för viktiga delar av 
kulturarvet. Lagen innehåller bland annat bestäm-
melser för skydd av värdefulla byggnader liksom 
fornlämningar, fornfynd, kyrkliga kulturminnen 
och vissa kulturföremål. Byggnader som anses ha ett 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde kan enligt 
kulturmiljölagen förklaras som byggnadsminne. Vid 
en byggnadsminnesförklaring fastställs skyddsbe-
stämmelser som bland annat specificerar byggnadens/
anläggningens kulturhistoriska värden och anger hur 
byggnadsminnet ska vårdas och vad som inte får för-
ändras. Länsstyrelsen är beslutande myndighet och ska 
godkänna eventuella förändringar.

Plan- och bygglagen (1987: 10) (PBL)

Plan- och bygglagen är en lag som reglerar 
planläggningen av mark, vatten och byggande, samt 
bevarande av bebyggd miljö. Huvudansvarig för 
tillämpningen av lagen är kommunerna. 

Kommunerna skall ha en aktuell översiktsplan 
för hela kommunen som visar avsikterna med 
markanvändningen, vilka förutsättningar och 
restriktioner för byggande och markanvändning 
som gäller och hur kommunen avser säkerställa 
riksintressen. Markanvändning för exploatering 
och bevarande regleras därefter genom detaljplaner 
och områdesbestämmelser. I dessa planer kan 
bebyggelsens omfattning och utseende regleras. 
Bevarande av befintlig bebyggelse kan regleras 
genom rivningsförbud, skyddsbestämmelser eller 
varsamhetsbestämmelser. 

Enligt denna lag finns vissa bestämmelser om 
byggande som alltid ska uppfyllas, bland annat om 
anpassning, varsamhet med kulturhistoriska värden, 
arkitektonisk kvalitet etc. Byggnader som är särskilt 
värdefulla från kulturhistorisk eller arkitektonisk 
synpunkt får inte förvanskas enligt Plan- och 
bygglagen.

Miljöbalken (1998:808)

Miljöbalken bildar en övergripande lagstiftning som 
rör all miljöpåverkan.  Målet med miljöbalken är att 
främja en hållbar utveckling så att nuvarande och 
kommande generationer garanteras en hälsosam och 
god miljö. Genom miljöbalken kan mark- och vatten-
områden som har nationell betydelse för bevarande el-
ler utveckling betecknas som områden av riksintresse. 
Det gäller bland annat kulturmiljövård, naturvård och 
friluftsliv. Områden som är utpekade som riksintresse-
områden ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada dess värden. Skyddet kan ske genom upprättan-
de av detaljplaner och områdesbestämmelser enligt 
Plan- och bygglagen.

Skyddsinstrumentet kulturreservat, som ska möjlig-
göra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade 
landskap, regleras också genom miljöbalken. Länssty-
relsen och kommunerna är beslutande myndigheter.

Foto: Anna-Karin Ferm
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