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Sammanfattning  
Fallstudiens syfte är att belysa problematiken med målkonflikter där Kulturmiljölagen utmanas av andra lagstiftningar. Med 
utgångspunkt i fallet Östigården, samt några andra ärenden där olika typer av målkonflikter uppstått, undersöks hur en 
målkonflikt kan uppstå, vad en sådan kan bestå av samt vilka konsekvenserna kan bli. Teoretisk utgångspunkt för analys av 
resultatet har inspirerats från The Halland Model där avhandlingens författare kommer fram till att samverkan i förhandling - 
”The trading zone” - där parterna är lyhörda för vad motståndaren vill och anpassar sig därefter för att hitta en gemensam 
inriktning, ger större möjlighet att få sina respektive intressen tillgodosedda. Arkivstudier, ärendegranskning, litteraturstudier 
samt en besiktning av Östigården ligger till grund för studien. E-postintervjuer har genomförts med Kulturmiljöenheten och 
Natur- och viltenheten på Länsstyrelsen Gävleborg. I fallet Östigården har betydande kulturvärden gått förlorade på grund av 
en ickehantering av problematiken med fladdermusskador under lång tid. Skadeorsak utreddes inte och åtgärder uteblev vid 
upptäckt av skadorna på 1990-talet. Samverkan med Natur- och viltenheten kom till stånd först 2015 då en gemensam tillsyn 
gjordes. I maj 2016 ansöktes om dispens från Artskyddsförordningen för att få stänga ute de fridlysta fladdermössen. 
Konsekvenserna för byggnaden har blivit ansenliga både ur kulturhistorisk och ekonomisk synvinkel, medan fladdermössen 
hittills inte lidit någon skada såvitt känt. Studien visar att samverkan över sektorsgränserna i ett tidigt skede i processen är 
eftersträvansvärt och kanske till och med nödvändigt. För att uppnå detta och säkerställa viktiga värden kan det behövas 
förtydliganden i ärendehanteringen såsom givna procedurer med ändamålsenliga och signifikanta checklistor. 

 
Abstract  
The main aim of the casestudy is to illustrate the problematic of conflict of goals between legislations in cultural heritage and 
other laws. Based on the Östigården case, and a few other cases where conflict of goals of different kinds has occurred, are 
the developement and the contents of a conflict of goals investigated, and the consequences that may follow are looked in to. 
Theoretical basis for analysis of the results has been inspired from The Halland model where the author of the thesis 
concludes that collaboration in negotiation - "The trading zone" - where the parties are attentive to what the opponent wants 
and adapt to it, to find a common focus, provides greater opportunity to get their interests met. The study is based on archive 
studies, case review, literature studies and an inspection of Östigården. E-mail interviews has been conducted with the 
Cultural Heritage unit and Nature and wildlife unit at the County Administrative Board of Gävleborg. Considerable cultural 
values have been lost in the Östigården case, due to problems with damages, caused by protected bats, being ignored for a 
long period of time. Cause of damages were not properly investigated at the time of discovery in the 1990s. No moves for 
collaboration with Nature and wildlife unit occurred until 2015 as a joint inspection were carried out. In May 2016 
application was sent for exemption from Artskyddsförordningen (spieces protection law) to be able to shut the bats out from 
the building. The consequences for the building has been substantial, from a cultural heritage as well as an economic point of 
view, while the bats have not suffered any damage that is known of. The study indicates that collaboration across sectors at an 
early stage in the process is desirable and possibly even necessary. To achieve this and ensure important values, clarification 
in case management such as procedures with appropriate and significant checklists may be required.  
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 1.  INLEDNING 
 
En byggnad som har ”ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde” kan enligt 3 kap. 1 § Kultur-
miljölagen (KML) förklaras för byggnadsminne.1 Detta är ett starkt lagskydd för byggnaden 
och innebär att den ska vårdas och bevaras för framtiden enligt särskilt utformade skydds-
bestämmelser, unika för varje byggnadsminne. Byggnadsminnen väljs ut för att spegla vår 
historia och samhällsutveckling så rättvisande och mångsidigt som möjligt. Lagskyddet syftar 
till att garantera vårt gemensamma kulturarv för framtiden.2  
 
Ibland uppstår konflikter gentemot andra lagstiftningar när kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
ska bevaras. Det kan bland annat ske med olika typer av natur- och miljölagstiftningar. Ett 
exempel, som är av central betydelse för studien, är Artskyddsförordningen som skyddar de 
fridlysta fladdermössen.3  
 
 

  1.1  Bakgrund 
 
En byggnadsminnesskyddad parstuga i liggtimmer från 1829 - Östigården i Ytteryg i Färila, 
Hälsingland - åsamkas skador av just fridlysta fladdermöss. De tar sig in genom timmer-
stommen och uppehåller sig mellan timmervägg och tapet. Problemet är pågående och finns 
påtalat under årens lopp i Länsstyrelsen Gävleborgs arkivmaterial sedan 1993. Den schablon-
målade originaltapeten från 1846, som är av högt kulturhistoriskt värde för gården, är nu så 
illa medfaren att den inte kommer att kunna räddas i sin helhet. Hösten 2015 besiktigade 
representanter från Kulturmiljöenheten4 och Natur- och viltenheten byggnadens skador till-
sammans vid en tillsyn.5 Kulturmiljöenheten bedömde att fladdermössen orsakat skadorna 
medan Natur- och viltenheten var tveksamma till att enbart fladdermössen kan vara orsaken. 
De hävdade att fladdermusspillning är torr och inte skulle kunna orsaka den fukt som 
uppmättes i väggarna vid besiktningstillfället. Natur- och viltenheten tror alltså att det finns 
byggnadstekniska orsaker medan representanten från Kulturmiljöenheten ser fladdermössens 
närvaro som trolig orsak till skadorna.6  
 
Naturskydd har generellt en stark ställning i vårt land. Det kan ibland verka som att natur-
vårdsskyddet är starkare än kulturmiljöskyddet, men är det verkligen så? Fråga ställdes till 
Mark- och miljööverdomstolen om något fall med likartad problematik som i fallet Östi-
gården prövats i högre instans tidigare. Svaret löd: ”Såvitt känt har vi inte haft något mål där 
frågor om kulturmiljöintresset ställts mot	  artskyddet”.7 Det innebär att inget ärende där kultur-
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Sveriges Riksdag.se, Kulturmiljölag (1988:950): https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/        
2 Riksantikvarieämbetet: http://www.raa.se/kulturarvet/byggnader/byggnadsminnen/         
3 Sveriges Riksdag.se, Artskyddsförordningen (2007:845): http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Artskyddsforordning-2007845_sfs-2007-845/     
4 Not. Benämningar på länsstyrelsens enheter kan skilja sig åt. Kulturmiljö och folkhälsa är enhetens korrekta 
benämning vid Länsstyrelsen Gävleborg och Kulturmiljöfunktionen handlägger enhetens kulturmiljöärenden. I 
texten kommer benämningen Kulturmiljöenheten ändå att användas för alla deltagande länsstyrelser som 
enhetlig benämning. 
5 Lindqvist, Carina, praktikant, Länsstyrelsen Gävleborg, Tillsynsrapport Östigården. 2015. (Rapporten i sin 
helhet i bilaga 2) 
6 Ibid 
7 Marklund Andersson, Åsa, Hovrättsråd, Mark- och miljööverdomstolen, Svea Hovrätt.  
E-post. 2016-04-28. 
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miljöskydd kolliderar med artskydd har prövats i högre instans och att fallet Östigården där-
med kan vara av generellt intresse för kulturmiljövården.  
 
 

  1.2  Problemformulering 
 
När lagar stiftas för att skydda, dels kulturvärden och dels arter i vår natur, tycks hotet främst 
antas utgöras av människans agerande på olika sätt. Lagars och reglers utformning tyder 
också på detta. Skyddsföreskrifter för att säkerställa ett byggnadsminne för framtiden 
utformas utifrån fastighetsägarens ansvar att vårda och underhålla byggnaden samt att 
begränsa möjligheterna att ändra och förvanska densamma. När fridlysta arter skyddas utgår 
lagstiftningen på liknande vis ifrån att människan utgör hotet. Ingen tvivlar väl heller på att så 
är fallet, men ibland kolliderar ett lagskydd med ett annat, varpå en konfliktsituation kan 
uppstå. Då kan följden bli att det inte är möjligt att följa en lagstiftning utan att samtidigt 
bryta mot en annan. 
 
 

  1.3  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att belysa problematiken med målkonflikter där Kulturmiljölagen 
utmanas av andra lagstiftningar. Med utgångspunkt i fallet Östigården undersöks hur en mål-
konflikt kan uppstå och vad en sådan kan bestå av samt vilka konsekvenserna kan bli. Studien 
breddas och fördjupas med några jämförande exempel inom kulturmiljövården där mål-
konflikter uppstått.  
 
Frågeställning:  
 
Vad kan en målkonflikt bestå av och hur kan den hanteras när Kulturmiljölagen utmanas av 
andra lagstiftningar? 
 

• Hur ser konflikten ut i fallet Östigården? 
• Hur hanteras den av inblandade parter och vilka kan konsekvenserna bli? 
• Vilka eventuella lärdomar kan dras av studien för att åstadkomma bättre 

hantering av ärenden som inbegriper målkonflikter?  
 
 

  1.4  Metod och material  
	  
Undersökningen av kvalitativ karaktär utgörs av en fallstudie där fallet Östigården beskrivs 
och jämförs med några andra exempel i form av en utredning från Jordbruksverket med ett 
fiktivt fall samt beslutsärenden från länsstyrelsen där olika typer av kulturmiljöskydd ut-
manats av andra lagskydd.  
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 1.4.1  Material till fallstudien 
 
Arkivstudier, ärendegranskning, e-postintervjuer, litteraturstudier samt rapport från tillsyn av 
Östigården år 2015 ligger till grund för studien. Kompletterande frågor till berörda hand-
läggare på Länsstyrelsen Gävleborg, Riksantikvarieämbetet (RAÄ), Svea Hovrätt, Regerings-
kansliet med flera per telefon och e-post, bidrar till fler synvinklar på problematiken.  

 E-postintervju med respondenterna i fallet Östigården  
Frågor ställdes per e-post till handläggarna på Kulturmiljöenheten samt Natur- och viltenheten 
på Länsstyrelsen Gävleborg. Tanken var från studiens början att intervjua de båda hand-
läggarna på plats tillsammans för att få till stånd en givande diskussion kring frågorna. När 
det så var dags för intervju var de båda upptagna och kunde dessvärre inte göra sig tid till att 
träffas. I stället skickades några frågor per e-post som respektive handläggare fick svara på i 
mån av tid. Fördelen med sådana frågor kan vara att svaren blir ändamålsenliga och relativt 
kortfattade. Handläggaren har även tid att tänka igenom sitt svar innan det skickas. De finns 
på pränt så ingenting riskerar att missas, vilket skulle kunna hända om två personer intervjuas 
samtidigt i en diskussion som var tänkt från början. Å andra sidan hade en intervju kunnat 
bidra med mer material och eventuellt livfullare svar där värderingar dryftats. E-postfrågor 
ger lite utrymme för följdfrågor och reflektioner. Det kan även uppstå missförstånd utan en 
verbal dialog. 
 
När avsikten fortfarande var att intervjua de båda enheternas representanter tillsammans på 
plats skickades e-post ut med förfrågan samt lite förberedande vad frågorna skulle handla om. 
På det meddelandet gav Kulturmiljöenheten direkt i e-post ett övergripande svar på fundering-
arna. Därav kom de slutliga frågorna som sändes i e-postintervjun att skilja sig något till de 
två olika enheterna. Även det faktum att lite mer förförståelse kring kulturmiljöfrågor redan 
finns hos författaren föranledde en viss skillnad i frågeställningar till var och en. Frågor och 
svar redovisas i sin helhet i bilaga 5. 

 Val av respondenter för jämförelseärenden 
E-post har skickats till åtta av landets länsstyrelser utvalda som innehavare av flest antal 
byggnadsminnen. Hur många byggnadsminnen som finns i ett län redovisas på respektive 
länsstyrelses hemsida under fliken ”Skyddad bebyggelse” under ”Samhällsplanering & 
kulturmiljö”.8 Ju fler byggnadsminnen som finns i ett län, desto större bedöms chansen vara 
att den utvalda länsstyrelsen stött på den typ av problematik som ska studeras i undersökning-
en.  
 
Svar inkom från fem av de åtta länsstyrelserna som kontaktats men ärenden erhölls endast 
från tre av dessa, nämligen Gotlands, Jönköpings och Stockholms län. Det sistnämnda länet 
bidrog med tre ärenden. Inget av de inkomna ärendena hade samma premisser som fallet 
Östigården, så istället för att presentera likvärdiga konflikter beskrivs i studien ett antal kon-
flikter mellan olika kulturmiljöskydd kontra olika typer av naturskydd. På detta sätt kan en 
bredare bild erhållas av målkonflikters varierande art inom kulturmiljövården. Det kan även 
bidra till undersökningen med en syn på fallets problematik ur flera aspekter.  
 
De övriga två länsstyrelserna som svarade, Skåne och Uppsala län, meddelade att de inte 
kunde erinra sig något liknande fall där Kulturmiljölagen kommit i konflikt med någon annan 
lagstiftning. I e-post från Skåne län nämns dock konflikter i kyrkomiljöer vid nedtagning av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Länsstyrelsen Gävleborg: http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/byggnadsminnen/Pages/Byggnadsminnen%20i%20länet.aspx  
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träd.9 Ärenden med konflikter gällande träd i kyrkomiljöer hade redan inkommit från Stock-
holms län så därför lämnades Skånes trädärende därhän. De som inte svarade alls på e-post 
var Västra Götaland, Östergötland och Kalmar län.  
 
Att en handläggare inte svarar på förfrågan eller inte kan erinra sig något sådant ärende be-
höver nödvändigtvis inte betyda att det inte har förekommit. Det kan vara så att handläggaren 
är stressad och inte vill lägga tid på att dra sig till minnes eller undersöka i arkivet eller höra 
med kollegor. Det kan även vara så att just den handläggare som svarade på e-posten inte 
arbetat någon längre tid på länsstyrelsen och således har begränsat med material att utgå ifrån 
i sitt minne. Det kan finnas ytterligare orsaker till de nekande eller uteblivna svaren. 
Naturligtvis kan det också vara så att det de facto inte förekommit något ärende där kultur-
miljöskydd kolliderat med lagskydd av något annat område på de aktuella länsstyrelserna.  
 

 1.4.2  Metod 
 
Den kvalitativa fallstudien som forskningsmetod besitter både styrkor och svagheter enligt 
litteratur om forskningsmetodik. Bland kritik mot metoden uppger Judith Bell i sin bok 
Introduktion till forskningsmetodik, att värdet av att studera enstaka händelser ibland 
ifrågasätts. Det kan finnas svårigheter med att verifiera information vilket skulle kunna 
innebära risk för bias - skevhet. En problematik med att dra generella slutsatser av resultatet 
finns också enligt Bell.10 För att förvissa läsaren om att det är möjligt att generalisera 
fallstudiens resultat är det enligt Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna av Martyn Denscombe nödvändigt att jämföra fallet med andra 
fall i samma kategori och vara nog detaljerad i beskrivningen. Med tillräcklig information kan 
läsaren själv bedöma i vilken utsträckning studien ger generaliserbara resultat fortsätter han.11 
Det har i undersökningen tagits i beaktning genom att studiens fall jämförs med ett antal 
ärenden inom kulturmiljövården med likartad problematik. 
 
E-postintervju beskrivs av Bill Gillham i hans bok Forskningsintervjun – Tekniker och 
genom-förande som en intervjuteknik med två stora fördelar, nämligen snabbhet och 
flexibilitet. Dock kan svaren tendera att bli ganska stela enligt Gillham, men å andra sidan kan 
en informell intervju bli onödigt ”pratig” vilket kan omintetgöra värdet för studien. Han menar 
att e-postintervjun kan ge material av god kvalitet med djup och komplexitet. Negativa 
aspekter med tekniken kan vara att svaren kan vara alltför kortfattade eller likt talspråk, 
skriver Gillham.12 Det senare gäller troligen inte när, som i denna studie, respondenterna är 
myndighetspersoner, måna om att uttrycka sig tydligt och korrekt. 
 
Både Bell och Denscombe tar upp forskarens möjlighet att gå på djupet i sin studie som en av 
fallstudiens fördelar och Denscombe poängterar att i och med det kan analysen ges en hel-
hetssyn som kanske inte andra metoder medger.13 Han menar också att fallstudien möjliggör 
användandet av flera forskningsmetoder och källor vilket gör det lättare att bekräfta data med 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Cronqvist, Julia, Länsstyrelsen Skåne. E-post. 2016-03-15. 
  Wolfhagen, Emilia, Länsstyrelsen Uppsala. E-post. 2016-03-10. 
10 Bell, Judith (2006) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. s.21. 
11 Denscombe, Martyn (1994) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom   
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. s.48ff. 
12 Gillham, Bill (2008) Forskningsintervjun – Tekniker och genomförande. Stockholm: Studentlitteratur. S.149ff 
13 Denscombe (1994) s.52f.  Bell (2006) s.20 
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metodtriangulering.14 I undersökningen kommer bland annat jämförelse med ytterligare 
ärenden, e-postintervju samt studier av tidigare forskning att kunna bidra till detta. 
 
 

 1.5  Källkritik 
 
Materialet i studien härrör från källor som bedöms pålitliga. Frågor har ställts till myndighets-
personer och andra i deras professionsutövning. Det finns ingen anledning att inte lita på deras 
sakkunskap och professionalitet. Av det arkivmaterial som hämtats ur länsstyrelsens arkiv 
saknas något relevant dokument vilket nämns i texten. Detta ställdes fråga kring till berörd 
person som tyvärr inte mindes och kunde därmed inte fylla i faktaluckan.   
 
Frågor som ställs via e-post i stället för i en intervju där följdfrågor kan ställas, kan orsaka 
missförstånd eller tolkas felaktigt. Bell beskriver också om frågeformulering i kapitlet om 
utformning av enkäter att ord kan ha olika innebörd för olika personer och att formuleringar 
kan tolkas på skilda sätt.15 I frågorna till Natur- och viltenheten tolkades frågan: ”Hur ser ni 
på Natur på fladdermössens värden gentemot byggnadsminnets kulturhistoriska värden?” som 
att personliga värderingar eventuellt åsyftades.16 Det var inte fallet, utan det som efterlystes 
var hur respektive enhet ser på det ena objektets värden gentemot det andra. Kanske det inte 
går att svara på då de kanske inte är tillräckligt insatta i den andra partens objekts värden. Min 
förhoppning var att få till någon slags argumentation dem emellan vilket kanske hade fungerat 
bättre i en intervju med båda. Eller, så hade det inte blivit något annat resultat även om en 
intervju hade ägt rum. Det kanske är så att de som myndighetspersoner måste hålla sig så 
strikta och korrekta som e-postsvaren löd.  
 
Relevant litteratur som bedömts vara pålitliga källor har valts ut till undersökningen. Littera-
turen härrör från Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen, regionmuseum, en professor i kultur-
vård samt en fil dr. Inga tveksamma eller äldre litteraturkällor har använts. Lagar har hämtats 
från Sveriges Riksdags hemsida. Övriga hemsidor har bara använts efter kritisk bedömning av 
författaren. Någon hemsida som hänvisats till för begreppsförklaringar kan verka vara av 
tveksam natur, men bästa möjliga gjordes för att dubbelkolla ordens betydelse. 
 
 

 1.6  Avgränsning 
 
Undersökningen vill belysa hur det kan se ut när två olika lagskydd kolliderar. Kulturmiljö-
skydd kan i praktiken kollidera med en mängd andra lagskyddade områden och samhälls-
intressen där alla är viktiga för oss ur olika synvinklar. Några exempel på områden där mål-
konflikter kan uppstå mellan kulturmiljöskydd och andra lagstiftningar är vattendrag, vägar, 
järnvägar, träd och alléer i offentliga miljöer, restaurangverksamhet, turism, tillgänglighet, 
vindkraft, fiskvandring, skyddade lavar och växter, statligt stöd för energibesparingsåtgärder 
med mera.  
 
Detta är dock inte en heltäckande undersökning utan fokuserar på fallet Östigården i Ytteryg i 
Hälsingland, där Kulturmiljölagen utmanas av Artskyddsförordningen. Ytterligare några 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Denscombe (1994) s.52f.  
15 Bell (2006) s.139 
16 Frågor till handläggarna med svar finns redovisade i sin helhet i bilaga 5. 
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ärenden tas upp för att bredda och fördjupa undersökningen. Tiden till förfogande för under-
sökningen är dock alltför knapp för att analysera och jämföra fallen i detalj. Ärendena, fem 
avslutade ärenden från tre länsstyrelser samt ett fiktivt fall som ingår i en utredning från 
Jordbruksverket, ger prov på målkonflikter mellan kulturmiljövården och ett antal andra lag-
skyddade objekt. De beskrivs utifrån beslut och handlingar som erhållits från respektive läns-
styrelse samt Riksantikvarieämbetet. 
 
På grund av att fallet Östigårdens ärende är pågående och inte kommer att hinna avslutas 
inom tidsramen för studien kan inte utgången redovisas. Fokus ligger i stället på processen. 
 
 

 1.7  Disposition 
 
Vidare i kapitel 1 behandlas tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Lagar som är 
aktuella för studien beskrivs under kapitel 1.8 och sist i kapitel 1 förklaras några ord och 
begrepp som används i texten. I kapitel 2 behandlas några exempel på målkonflikter inom 
kulturvården i form av en utredning med ett fiktivt fall och ett antal avslutade ärenden från 
länsstyrelsen. Kapitel 3 och 4 redogör för studiens fall, Östigården i Ytteryg med beskriv-
ningar av byggnaden och dess kulturhistoriska värden, skador, målkonflikt, ärendehantering 
och konsekvenser. Femte kapitlet innefattar analys och diskussion och slutsatser redovisas i 
kapitel 6. 
 
Frågor och svar som ställts till berörda handläggare på länsstyrelsen Gävleborg finns redo-
visade i sin helhet i bilaga 5. Övriga bilagor visar dokument av vikt för studien av fallet 
Östigården såsom byggnadsminnesförklaring med skyddsföreskrifter, tillsynsrapport från till-
syn/besiktning av parhusets fladdermusrelaterade skador hösten 2015, e-postkorrespondens 
gällande skadorna ur länsstyrelsens arkiv och bilder från konservatorsåtgärder av skadorna 
november 2015.  
 
 

 1.8   Lagar som reglerar kulturmiljöskydd och naturskydd 
 
Det finns flera lagar och förordningar som reglerar kulturmiljöskydd respektive naturskydd. 
Här nämns några som är relevanta för studiens fall och jämförelseärenden. 
 

 1.8.1  Kulturmiljöskydd  

 Kulturmiljölagen - KML 
3 kap. Kulturmiljölagen (1988:950)17 skyddar de cirka 2200 enskilda, det vill säga privatägda, 
byggnadsminnen som finns i Sverige.  Länsstyrelsen, som har tillsynsansvar, prövar frågor om 
tillstånd till åtgärder som strider mot skyddsbestämmelserna som finns utformade individuellt 
för varje enskilt byggnadsminne.18 3 kap. 1 § KML säger: 
 

En byggnad som har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett 
bebyggelseområde med ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde får förklaras för 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Sveriges Riksdag.se, Kulturmiljölag (1988:950).  
18 Riksantikvarieämbetet, Byggnadsminnen: http://www.raa.se/kulturarvet/byggnader/byggnadsminnen/  
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byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt detta 
kapitel får också tillämpas på parker, trädgårdar eller andra anläggningar.19 

 
2 kap. KML skyddar fornminnen. Kyrkliga kulturminnen skyddas enligt 4 kap. KML där 
följande finns att läsa: 
 

2 § Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas. 
3 § Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före 
utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av läns-
styrelsen. I fråga om en kyrkobyggnad krävs alltid tillstånd för rivning, flyttning 
eller ombyggnad av byggnaden liksom för ingrepp i eller ändring av dess exteriör 
och interiör med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning samt för ändring 
av dess färgsättning.20 

 Förordningen om statliga byggnadsminnen 
Det finns omkring 260 statliga byggnadsminnen i landet. De ägs av staten och utgörs bland 
annat av kungliga slott, regerings- och domstolsbyggnader, försvarsanläggningar, broar etc. 
Statliga byggnadsminnen skyddas av Förordningen om statliga byggnadsminnen (2013:558)21 
och förvaltas av Statens Fastighetsverk (SFV). Tillsynsmyndighet är Riksantikvarieämbetet 
(RAÄ).22   

 Miljöbalken 
Ett område av riksintresse för kulturmiljövården har skydd enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken.23 
I RAÄ:s handbok, ämnad för de som arbetar inom området, står skrivet: “Kulturmiljövårdens 
riksintressen utgörs av kulturhistoriska landskap – kulturmiljöer. Dessa ska sammantaget ge 
en generell bild av samhällets kulturhistoriska utveckling – så som den återspeglas i land-
skapet, med regionala variationer och särdrag.”24 

 Plan- och Bygglagen - PBL 
Även om en kulturhistoriskt intressant byggnad saknar särskilt lagskydd enligt Kulturmiljö-
lagen säger 8 kap. 13 § PBL att: ”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.”25 8 kap. 14 § PBL 
lyder: 

 
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess ut-formning 
och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska 
anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är sär-
skilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.26 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Sveriges Riksdag.se, Kulturmiljölag (1988:950).  
20 Ibid 
21 Sveriges Riksdag.se, Förordning om statliga byggnadsminnen (2013:558): 
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2013558-om-
statl_sfs-2013-558/  
22 Statens Fastighetsverk, Statliga byggnadsminnen: http://www.sfv.se/sv/bygg-pa-kunskap/statliga-
byggnadsminnen/  
23 Sveriges Riksdag.se, Miljöbalk (1998:808): https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K7 
24 Riksantikvarieämbetet, Rapport 2014: Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken  
Handbok: http://www.raa.se/app/uploads/2014/07/Handbok-riksintressen-140623.pdf s.10 
25 Sveriges Riksdag.se, Plan- och bygglag (2010:900): http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900 
26 Ibid 
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 1.8.2  Naturskydd 

 Miljöbalken 
Miljöbalken reglerar ett stort antal områden inom miljön och dess mål och tillämpnings-
områden beskrivs i 1 § Första avdelningen: 
 

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär 
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 
En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att män-
niskans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta 
naturen väl.27 

      
Artskyddsförordningen28 beskrivs översiktligt på länsstyrelsens hemsida enligt följande: 
 

Artskyddsförordningen under miljöbalken tar upp fridlysning, förvaring och trans-
port. Den tar även upp handel och preparering av djur och växter samt förevisning 
av levande djur.29 

 
11 kap. Miljöbalken reglerar vattenverksamhet.30  Biotopskyddet regleras enligt 7 kap. 11 § 
Miljöbalken.31  I Naturvårdsverkets handbok Allé beskrivs alléers bevarandevärde ur biotop-
synpunkt: 
 

Alléer utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor 
betydelse som tillflyktsorter, spridningskorridorer och ledlinjer för olika växt- och 
djurarter. Det är framför allt de äldre träden i en allé som har höga naturvärden. Det 
råder brist på gamla träd i landskapet, och i många områden finns sådana endast kvar 
i alléerna. De gamla träden i en allé utgör ofta livsmiljö för ett stort antal arter, 
inklusive rödlistade arter bland framförallt insekter och lavar, men även bland 
svampar och mossor. Alléer kan även ge goda häckningsmöjligheter och viloplatser 
för hålbyggande fåglar och fladdermöss. För födosökande fåglar är träden betydelse-
fulla genom rik tillgång på frön och insekter.32 

 Växtskyddslagen 
Växtskyddslagen reglerar bland annat bekämpning och att förhindra av spridning av växt-
skadegörare.33 

 Fiskelagen 
I Fiskelagstiftningen finns regler om skydd av fiskar.34 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Sveriges Riksdag.se, Miljöbalk (1998:808).   
28 Sveriges Riksdag.se, Artskyddsförordningen (2007:845).   
29 Länsstyrelsen Gävleborg, Artskydd: http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/Sv/djur-och-natur/hotade-vaxter-
och-djur/artskydd---oversikt/Pages/default.aspx  
30 Sveriges Riksdag.se, Miljöbalk (1998:808).  
31 Ibid  
32 Naturvårdsverket, Handbok, Allé: http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/vagledning/skyddade-omraden/biotopskydd/1-alle-20140415.pdf  
33 Sveriges Riksdag.se, Växtskyddslagen (1972:318): http://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vaxtskyddslag-1972318_sfs-1972-318  
34 Sveriges Riksdag.se, Fiskelag (1993:787): http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/fiskelag-1993787_sfs-1993-787  
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 1.9  Tidigare forskning 
 
Uppsatser, avhandlingar, litteratur, artiklar med mera har sökts på bland annat portalen DIVA, 
Libris, Google och Retriver. Sökord som har använts i urval: kulturmiljö, kulturvård, 
kulturmiljövård, natur, naturvård, byggnadsminne, artskydd, fladdermöss, målkonflikt, mot-
sättningar, lagar, kulturvärde, byggnadsvård, dispens, skadedjur med flera, i olika kombina-
tioner. Kontakt har tagits med Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, forskare och lärare för 
litteraturtips. Litteratur som valts ut och behandlas rör kulturhistorisk värdering, begreppen 
natur – kultur samt det som efter idogt sökande påträffades om målkonflikter i kulturmiljö-
vården. 
 

 1.9.1  Kulturhistorisk värdering 
 
Enligt Riksantikvarieämbetets nya rapport Plattform Kulturhistorisk värdering och urval - 
Grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla 
kulturarvet från 2015 bör kulturhistoriskt värde definieras som följer:  
 

Kulturhistoriskt värde består i de möjligheter materiella och immateriella företeelser 
kan ge vad gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika 
skeenden och sammanhang − samt därigenom människors livsvillkor i skilda tider, 
inklusive de förhållanden som råder idag.35  

 
Rapporten arbetades fram för att ”se över, tydliggöra, stärka och nyansera arbetsprocessen 
kring kulturhistorisk värdering och urval”.36 Dess syfte är att tjäna som stöd i arbetet med 
kulturhistorisk värdering och urval.37  
 
De senaste årtiondena har Axel Unnerbäcks värderingssystem varit ledande i kulturmiljö-
arbete i landet. Hans värderingsmodell växte fram under 1980-talet i samarbete med en 
arbetsgrupp inom Riksantikvarieämbetet. En större tydlighet började efterfrågas på 1970-talet 
i arbetet med kulturhistorisk värdering.38 Modellens syfte var att tjäna som hjälpmedel för att 
systematiskt kunna identifiera, sortera och bearbeta objektets kulturhistoriska värden för att 
sedan kunna motivera ambitionsnivå för bevarande, dokumentation och vård.39  
 
Riksantikvarie Lars Amréus beskriver utvecklingen från dagens arbetssätt i förordet till 
RAÄ:s nya plattform och menar ”att arbetsprocessen tydliggörs bland annat genom att skilja 
på värdering och prioritering, en mer konsekvent begreppsanvändning samt att utgå från olika 
aspekter av värdering”.40 Begreppens mångtydighet ägnas ett helt kapitel i den nya platt-
formen. Där understryks vikten av att alltid förklara dess innebörd när de används. Använd-
ning och betydelse kan ändras över tid och behöver belysas och uppdateras enligt RAÄ.41 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35Riksantikvarieämbetet, Rapport (2015): Plattform Kulturhistorisk värdering och urval - Grundläggande 
förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, 2015-01-19. s.37 
Pdf laddas ned här: http://www.raa.se/kulturarvet/vardering-och-urval/  
36 Riksantikvarieämbetet, Värdering och urval: http://www.raa.se/kulturarvet/vardering-och-urval/  
37 Ibid 
38 Unnerbäck, Axel (2002) Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. Förord 
av dåvarande riksantikvarie Erik Wegraeus. 
39 Ibid s.21ff 
40 Riksantikvarieämbetet, Rapport (2015): Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. Förord av riks-
antikvarie Lars Amréus. 
41 Ibid 63-84 
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En förändring som skett i värderingsarbetet de senaste åren är att det inte längre är bara är 
myndigheter som hanterar värderingsfrågor. Numera anlitas en hel del privata aktörer för att 
värdera kulturmiljöer i ”alltmer komplexa sammanhang med fler aktörer involverade och ökat 
medborgarinflytande” enligt plattformen.42 Gemensamma utgångspunkter är då avgörande för 
ett relevant och rättssäkert kulturarvsarbete. Dock är fortfarande den offentliga kulturmiljö-
vården ytterst ansvarig för de kulturarv som regleras av olika lagar och förordningar hävdar 
RAÄ i sin rapport.43  
 
Ett förnyat och vidgat tankesätt gällande kulturarvet har resulterat i att utvecklingen har gått 
mot ett större fokus på människans plats i kulturhistorien i jämförelse med Unnerbäcks 
modell. Genom nya plattformens definiering av kulturhistoriskt värde, som återgavs ovan, kan 
möjlighet att ”utvinna och kommunicera en bredd av kulturhistorisk kunskap” ge ett objekt 
eller en företeelse ett högre kulturhistoriskt värde.44 I Unnerbäcks skrift finns visserligen upp-
levelsevärden och pedagogiska aspekter, men fokus kan till stor del sägas ligga på material- 
och teknikvärden. Kulturarvet ses även i den nya plattformen som ”en självklar del i samhälls-
utvecklingen och som en förutsättning för hållbar utveckling”.45  
 

 1.9.2  Natur – Kulturlandskap 
 
Katarina Saltzman vid Etnologiska institutionen i Lund forskar främst kring frågor som rör 
människors relationer till natur och landskap ur ett kulturanalytiskt perspektiv. I sin avhand-
ling Inget landskap är en ö – dialektik och praktik i öländska landskap behandlar hon bland 
annat begreppen natur och kulturlandskap med Öland som bas. Hon menar att landskap som 
av många uppfattas som natur i själva verket är kulturlandskap präglat sedan länge av män-
niskors brukande.46 Vidare beskriver hon landskapets varande i gränslandet mellan natur och 
kultur och därmed inrymmer de motsättningar de båda innehar; ”Landskapet inbegriper 
dualismen mellan natur och kultur, liksom det inbegriper andra dikotomier som mentalt – 
materiellt, lokalt – globalt, subjekt – objekt och stad – landsbygd.”47 
 
Saltzman hänvisar även till miljöfilosofen Steven Vogel som menar att ”inte ens natur-
vetenskapen kan studera naturen `i sig´, lösryckt från sin sociala kontext”. Han hävdar att 
natur måste ”ses som ett socialt eller kulturellt begrepp” då det ingår i våra ”sociala och 
kulturella processer”.48 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Riksantikvarieämbetet, Rapport (2015): Plattform Kulturhistorisk värdering och urval. s.7, 16f 
43 Ibid s.8, 16f 
44 Ibid s.36f 
45 Ibid s.7 
46 Saltzman, Katarina (2001) Inget landskap är en ö – dialektik och praktik i öländska landskap. Lund: Nordic 
Academic Press. S.65 
Not. ”Dualism betyder ungefär detsamma som tvådelning.” Synonym till dikotomi, se nedan. 
Källa: Typkanske.se: http://www.typkanske.se/synonym/dualism  
47Saltzman (2001) s.109 
Not. ”Dikotomi betyder i stort sett samma sak som motsatsförhållande. Dikotomi innebär en uppdelning av en 
helhet i två icke överlappade delar. Delarna är: gemensamt uttömmande - allt måste höra till ena delen eller den 
andra, och ömsesidigt uteslutande - ingenting kan samtidigt tillhöra båda delarna. De två delarna som har bildats 
är varandras komplement. Inom logiken är delarna varandras motsatser, så att om den ena halvan innefattar ett 
påstående utesluts detta från den andra halvan. Termen har en lång rad användningsområden, bland annat inom 
naturvetenskap och argumentationsanalys.” 
Källa: Typkanske.se: http://www.typkanske.se/synonym/dikotomi  
48 Saltzman (2001) s.102 
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Människans relation till landskapet är komplex fortsätter Saltzman, och tar kulturgeografen 
Tom Mels tes att det inte existerar någon ”ren, orörd natur” som exempel.49 Han menar att till 
och med vildmark i ett naturreservat är ett slags kulturlandskap. Det är ett resultat av män-
niskans sätt att behandla naturen. ”Vildmarken är alltså en konsekvens av reservatsbildningen, 
snarare än tvärtom enligt Mels.”50  
 

 1.9.3  Målkonflikter inom kulturmiljövården 
	  
Som antyddes under kapitel 1.9 ovan har det varit en utmaning av hitta litteratur som rör mål-
konflikter inom kulturmiljövården. I skriften Fria eller Fälla som presenteras nedan kom en 
förklaring till detta. Det verkar inte ha skrivits så mycket kring ämnet tidigare. 

 Hantering av träd och alléer i offentliga miljöer 
Fria eller fälla – En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga miljöer av 
Fabian Mebus, landskapsvårdsutredare vid RAÄ, behandlar hantering av träd i offentliga 
miljöer.51 Konflikter som kan uppstå i sådana fall är mellan biotopskydd, marklov samt skydd 
av kyrkomiljöer.  
 
Vägledningen riktar sig främst till handläggare på länsstyrelser och kommuner och är tänkt att 
användas vid beslut om dispenser och tillstånd för att förebygga målkonflikter.52 
Vägledningen har tagits fram i samarbete mellan RAÄ, länsstyrelsen, Trafikverket, Sveriges 
lantbruksuniversitet, representanter från Svenska kyrkan, Naturvårdsverket och Föreningen 
Sveriges stadsträdgårdsmästare. Även kommuner och andra som arbetar med träd i offentliga 
miljöer har bidragit. En förhoppning med vägledningen är ett utvecklat samarbete över 
sektorsgränserna. I vägledningen har några utgångspunkter för ett framgångsrikt arbetssätt 
tagits fram. Dessa är: 
 

1. Fokusera på gemensamma intressen 
              […] 

2. Ta vara på varandras kunskaper 
               […] 

3. Ett prestigelöst förhållningssätt 
              […] 

4. Leta efter konstruktiva lösningar 
              […] 

5. Ett konstruktivt samarbete kräver tid 
              […] 

6. Använd dialog som arbetsredskap 
              […] 

7. Kommunikation till allmänheten53 
 

I förordet beskrivs vägledningen som ett ”pionjärarbete” som ”försöker ena olika kompetens-
områden, yrkesgrupper och sektorer kring ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt när det 
gäller träd i offentliga miljöer”.54  Mebus hävdar att någon liknande skrift hittills inte tagits 
fram, vare sig i Sverige eller internationellt och fortsätter att ”ett pionjärarbete av detta slag 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49 Saltzman (2001) s.102f 
50 Ibid 
51 Mebus, Fabian (2014). Fria eller fälla – En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i offentliga 
miljöer. Stockholm: Riksantikvarieämbetet. 
52 Ibid s5f 
53 Ibid s.64ff 
54 Ibid s.5f 
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bör ses som en lärandeprocess” som troligen kommer att behöva uppdateras och vidare-
utvecklas i framtiden.55   

 Miljömålen inriktade på samverkan mellan natur och kultur 
I Samhällsförändringar och vården av natur och kultur - En debattskrift om natur- och 
kulturmiljövårdens utveckling under 100 år utgiven av RAÄ år 2010, menar Leif Gren, 
antikvarie vid RAÄ; ”Sedan flera år är det en tydlig och brett politiskt förankrad utgångspunkt 
i den statliga miljöpolitiken att natur och kultur ska samverka.”56 Han beskriver hur politiken 
med regeringens miljömål genomgående behandlar naturvård och kulturmiljövård som 
”sammanflätade begrepp”57 och att det finns en strävan i dagens miljöpolitik efter en ”helhets-
syn på landskap”, men att lagstiftningen ändå skiljer dessa åt. Områdena styrs till och med av 
olika myndigheter – Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet.58 
 
Skriften kom till för att ”undersöka hur natur- och kulturmiljövården kan orientera sig i den 
nya värld som kanske håller på att födas” resonerar en avdelningschef på RAÄ i förordet. Hon 
fortsätter: 
  

Om det ligger något i vad forskare och analytiker med samtids- och framtidsfrågor 
på agendan har att säga, så behöver vi som arbetar med natur- och kulturvård kanske 
tänka till?59  

 
I förordet efterlyses samverkan mellan natur- och kulturmiljövården då det enligt avdelnings-
chefen inte är någon nyhet att ” verksamheterna haft vissa svårigheter med att samverka”.60 

      Konferens om intressekonflikter mellan kulturmiljö och naturmiljö 
Hösten 2015 hölls en konferens på Regionmuseet i Kristianstad på temat intressekonflikter 
mellan naturvård och kulturmiljövård. En skrift gavs ut baserat på konferensens innehåll - 
Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet. Ett kapitel Måste kulturmiljö 
och naturmiljö krocka? tar upp konflikten mellan kulturmiljöer runt gamla kvarnar och 
mindre kraftverk, där uppdämt vatten är en del av kulturmiljön, och naturskydd av fria 
fiskvägar där dammar förhindrar dessa.61 Som ordförande både i Älvräddarna62 och sin 
hembygdsförening har kapitlets författare Christer Borg, intressen både i natur- och 
kulturmiljöskydd. Borg påpekar med anledning av att kulturmiljöområdet saknar EU-direktiv:  
 

Kulturmiljöintressen och naturmiljödito måste tillsammans ta fram en 
prioriteringslista, som utgår från de EU-rättsliga kraven på god naturmiljö, uttryckt i 
ramvattendirektivet, där kulturmiljövärdena inventeras och värderas, så att minsta 
möjliga skada uppstår på de omistliga kulturmiljöer som finns vid våra vattendrag.63 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Mebus (2014) s.6 
56 Gren, Leif (Red.) RAÄ (2010) Samhällsförändringar och vården av natur och kultur - En debattskrift om 
natur- och kulturmiljövårdens utveckling under 100 år: http://samla.raa.se/xmlui/handle/raa/143   s.9 
57 Ibid. 
58 Ibid 
59 Ibid s.3f 
60 Ibid  
61 Borg, Christer, RAÄ (2015) Måste kulturmiljö och naturmiljö krocka? Ingår i: af Geijerstam, Jan (red.) (2015) 
Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet: http://www.arbetsam.com/wp-
content/uploads/2016/03/Industrisamhällets-landskap-kulturarv-miljö-och-hållbarhet-2015.pdf  s.119-127 
62 Not. Älvräddarna bildades 1974 och är en frivilligorganisation som enligt sin egen beskrivning ”jobbar för 
miljöanpassning av den nödvändiga vattenkraften och utrivning av den onödiga”. (Borg, RAÄ (2015) s.121) 
63 Borg, RAÄ (2015) Pdf s.119-127 
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I inledningen beskriver museichefen på Regionmuseet i Kristianstad och tillika lands-
antikvarie, hur helhetsperspektivet på landskap med kulturvärden som ses som ”integrerade 
och sammanflätade med varandra” präglar dagens miljö- och kulturarbete.64 Museichefen 
fortsätter:  
 

Det mesta i det samtida landskapet bär spår av mänskliga aktiviteter som i olika grad 
påverkar ekosystemen. Men detta har inte lett till en ökad samverkan med 
naturvården och när intressena kolliderar finns det lite utrymme för dialog och 
förståelse för varandras perspektiv.65 
 

När det gäller samverkan mellan enheter uttrycker Coco Dedering, antikvarie vid Läns-
styrelsen Kalmar i kapitlet Kulturmiljöer och levande vattendrag – samordning, samverkan 
och samarbete i samma skrift att detta behöver förbättras allmänt inom länsstyrelsen.66 I 
kapitlet framhålls: ”Ambitionen vad gäller samverkan är ofta personberoende, vilket gör 
samverkan sårbar.”67 Dessutom påpekas att vägledning ofta saknas mål och lagar kring ”vilket 
intresse som ska prioriteras”.68 I och med det är kraven höga på att samverkan fungerar över 
sektorsgränserna. I kapitlet föreslås av länsstyrelsens representant att samverkansprocessen 
bör ”formaliseras genom skriftliga rutiner, samverkansavtal och dylikt”.69 
 
 

 1.10  Teoretisk utgångspunkt  
 
I sin avhandling The Halland model, beskriver Christer Gustafsson hur kulturvårdssektorn, 
arbetsmarknadssektorn och byggsektorn på 1990-talet genomförde gemensamma projekt. Det 
var lågkonjunktur med hög arbetslöshet i landet. Projekten gick ut på att arbetslösa byggnads-
arbetare genom arbetsmarknadsinsatser fick lära sig traditionella byggnadstekniker för att 
sedan ta sig an kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det skedde under övervakning av 
kunniga byggnadsledare och antikvarisk kompetens.70   
 
Resurserna var bristfälliga inom kulturvården, medan behoven var stora för vård, underhåll 
och även restaurering och i vissa fall rekonstruktion, av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 
Arbetsmarknadssektorn var finansiellt starkare än kulturvårdssektorn och hade ansvar för 
bidrag till arbetslösa byggnadsarbetare. Genom att göra gemensam sak blev kulturvärden 
tillvaratagna, arbetslösa fick sysselsättning, traditionella byggnadstekniker bevarades och 
byggsektorn fick ett uppsving i en tid präglad av lågkonjunktur. Hallandsmodellen resulterade 
också i ett nytt sätt för kulturvården att räkna på byggnadsvårdsprojekt där privata fastighets-
ägare kunde få byggnadsvårdsbidrag från staten. 71 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Borg, RAÄ (2015) Pdf  s.8f 
65 Ibid s.8f 
66 Dedering, Coco. 2015. Kulturmiljöer och levande vattendrag – samordning, samverkan och samarbete.  Ingår 
i: af Geijerstam, Jan (red.) 2015. Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet: 
http://www.raa.se/app/uploads/2015/09/Industriarvkonferens-2015.pdf  s.97-110 
67 Ibid s.108 
68 Ibid s.99 
69 Ibid 
70 Gustafsson, Christer (2011) The Halland Model - A Trading Zone for Building Conservation in Concert with 
Labour Market Policy and the Construction Industry, Aiming at Regional Sustainable Development. Göteborgs 
Universitet. Pdf. s. 67f 
71 Ibid s.78-87 



	   	   14	  

Gustafsson undersöker hur förhandlingarna gått till mellan de olika parterna, eller samhälls-
intressena. Han använder sig av en figur för att tydliggöra resonemanget där de olika intress-
ena representerar ett varsitt hörn i en triangel som benämns ”The trading zone”, förhandlings-
zonen.72 Se bild 1 nedan. I sin studie identifierar han de olika aktörerna och undersöker vad 
som styr förhandlingen, aktörernas argumentation och hur de anpassar sig till varandra för att 
hitta en gemensam inriktning för att få allas intressen tillgodosedda så långt möjligt. 
Gustafsson menar att det är avgörande att hitta ”rätt” sätt att argumentera mot exempelvis 
stora företag för att få sina intressen tillgodosedda. Genom samverkan där parterna är lyhörda 
för vad motståndaren vill och anpassar sig efter det i en förhandling - ”The trading zone” – 
finns större möjlighet att få sina respektive intressen tillgodosedda än genom att envetet strida 
för sin sak.73  

 
 
 

 

 
 
                         
 
 
 
Bild 1. Illustration ”The trading 
zone”. Reproduktion från 
Gustafssons avhandling.74 
 

 
 

 1.11  Begreppsförklaring 
 
Begrepp och ord som förekommer i texten och eventuellt kan te sig främmande för läsaren 
förklaras här.  
 
           Antikvarisk kontroll - Sedan 2009 är benämningen antikvarisk medverkan och inne- 
 bär att länsstyrelsen kan villkora sina beslut om utbetalning  
                                               av byggnadsvårdsbidrag med att en av länsstyrelsen godkänd 

   antikvarie ska medverka under ett arbete och rapportera till 
   länsstyrelsen efter slutförandet.75 

    Antikvarisk överkostnad - Högre kostnad vid en åtgärd på grund av användande av kultur-    
                                               historiskt lämpliga material och metoder.76 
                              Bodland - Utgård som hörde till en hemgård - bolgård - dit hushållet  
                                               flyttade på sommaren för att bruka jorden. Vanlig företeelse 
                                               i norra Hälsingland under 1700-1800-talen.77 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Gustafsson (2011) s.68-73 
73 Gustafsson (2011)  
74 Ibid s.73 
75 Riksantikvarieämbetet, Antikvarisk medverkan: http://www.raa.se/lagar-och-stod/kml-
kulturminneslagen/byggnadsminnen-3-kap/antikvarisk-medverkan/  
76 Länsstyrelsen Uppsala, Byggnadsvård: http://www.lansstyrelsen.se/uppsala/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/byggnadsvard/byggnadsvardsbidrag/Pages/default.aspx  

 

The Trading  

Zone 

Historic environment sector 

Labour market sector                Construction industry  
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                                  Bolby - By som omfattar de egentliga gårdarna där jordägarna bor.78             
                               Bolgård - Stamgård, huvudgård, hemman.79 
                         Fönsteraxel - Ett antal vertikalt över varandra placerade fönster på en   
                                               byggnad. 
                        Gåt (se bild 2) - Ett trästycke som fälls in i ett spår i stockarnas ändträ vid   
                                               fönsteröppningar och dylikt så inte stockarna rör sig.80 
 

                                                         Bild 2. Trubbgåt. Sett ovanifrån. 
          
                              Kameral - ”som rör finansförvaltning”.81 Kamerala enheter benämns de  
                                                gårdar som blev självständiga fastigheter efter   
                                                hemmansklyvning.82 
                         K-märkning - Begreppet k-märkt har ingen juridisk innebörd utan används  
                                                allmänt i folkmun för byggnader och miljöer av kultur-  
                                                historiskt värde som kan ha olika typer av lagskydd.83 
                                Kvader - ”Rätvinklig, i fyrkant tillhuggen byggnadssten, kvadersten.”84         
             Stickspån (se bild 3.) - Vanligt som taktäckningsmaterial från mitten av 1800-talet  
                                                fram till 1950-talet, särskilt på landsbygden. Förekommer i  
                                                olika varianter som späntat, hyvlat och sågat. Det senare minst  
                                                hållbart på grund av att dess yta suger upp vatten lätt och torkar    
                                                långsamt.85 
                Tallvedsnematod - ”Bursaphelenchus xylophilus, är en millimeterlång rundmask       
                                                som kan orsaka omfattande skogsdöd. Den lever i träden och   
                                                skadar trädens kärlvävnad så att de inte kan ta upp vatten.  
                                                Följden blir att barren gulnar och tallarna dör.”86 
                 Vedtak (se bild 3.) - Taktäckning av två lager kluvna trädstammar vända mot  

                          varandra. Yttre lagret med barksidan utåt. Vanligt före- 
                          kommande i norra Sverige under 1700- och 1800-talen.87 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77 Riksantikvarieämbetet, Länsmuseet Gävleborg, Rapport (1998): Agrarhistorisk landskapsanalys över 
Gävleborgs län: http://www.raa.se/publicerat/rapp2008_4.pdf  
78 Svenska Akademin SAOB, Bolby: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
79 Ibid, Bolgård. 
80 En timmermans dagbok. Gåt: https://entimmermansdagbok.wordpress.com/2011/10/31/gat/ 
81 Svenska Akademins Ordlista SAOL, Kameral: 
http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_13_pa_natet/ordlista  
82 Larsson, Jesper, Länsmuseet Gävleborg, Antikvarisk kontroll Östigården. 1996. Arkivet länsstyrelsen 
Gävleborg.  
83 Riksantikvarieämbetet, Lagar och ansvar: http://www.raa.se/hitta-information/bebyggelseregistret/lagar-och-
ansvar/  
84 Svenska Akademins Ordlista SAOL, Kvader: 
http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_13_pa_natet/ordlista 
85 Länsstyrelsen, Information om byggnadsvård, 2001, Spåntak: 
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/kulturmiljo/Spantak.pdf  
86Jordbruksverket.se:http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/vaxtskydd/regleradevaxtskadegorare/t
radochbuskar/tallvedsnematoden.4.45fb0f14120a3316ad78000289.html  
87 Stockholms Länsmuseum, Vedtak: http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/vedtak-historik/ 
   Hålla Hus: http://www.hallahus.se/renovera/taket/navertak/vedtak/  
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              Överloppsbyggnad - Lantbruksbyggnader som inte längre används till det de var    
                                                ämnade för. Exempelvis lador, kvarnar, smedjor, jordkällare   
                                                med mera.88      
 
 

Bild 3. Två byggnader i liggtimmer. Vedtak på byggnaden till vänster och stickspån som taktäckning på den 
högra byggnaden. Kulturreservatet Digerkölsvallen, Hälsingland. Foto: Carina Lindqvist 2015. 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
88 Länsstyrelsen Hallands, Bidrag till överloppsbyggnader: 
http://www.lansstyrelsen.se/halland/Sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/byggnadsvard/Pages/bidrag%20till%20överloppsbyggnader.aspx  
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 2  MÅLKONFLIKTER I KULTURMILJÖVÅRDEN  
 
Här redogörs för några exempel där olika typer av lagstiftningar inom kulturmiljövården 
kommit i konflikt med några andra lagstiftningar. Ett fiktivt fall ur en utredning från Jord-
bruksverket samt fem stycken avslutade ärenden från länsstyrelsen presenteras. 
 
 

 2.1  Växtskyddslagens förhållande till annan lagstiftning – fiktivt fall 
 
Jordbruksverkets utredning Växtskyddslagens förhållande till annan lagstiftning från 2013 
tillhandahölls för studien av Riksantikvarieämbetets chefsjurist.89 I utredningen analyseras 
möjliga ”regelkollisioner” mellan växtskyddslagen90 och andra lagstiftningar genom ett fiktivt 
fall där tallvedsnematoden, som skadar barrträd, angripit svensk skog.91  Begreppet regel-
kollision förklaras i utredningen som följer:  
 

Två regler är båda tillämpliga på en given situation. En viss handling påbjuds enligt 
den ena regeln, men samma handling förbjuds enligt den andra regeln trots att i 
övrigt samma omständigheter föreligger.92 

 
I Jordbruksverkets utredning löstes de hypotetiska konflikterna med stöd i allmänna rättsliga 
principer vilket bland annat innebär att EU-rätten har företräde mot nationell rätt. Vid angrepp 
av tallvedsnematod har EU-kommissionen beslutat att omfattande avverkning ska utföras för 
att stoppa spridning.93 Huvudregeln säger att alla mottagliga träd minst 500 meter runt ett 
angrepp ska avverkas och tas hand om för att möjliggöra utrotning av tallvedsnematoden. 
Dessutom ska en buffertzon märkas ut på minst 20 kilometer runt angreppet för vidare 
kontroller.94 
 
I utredningen tas möjliga konflikter upp med Kulturminneslagen, numera Kulturmiljölagen 
(KML).95  Det skulle kunna röra sig om fornminnen som är skyddade av KML 2 kap. då hela 
områden med fornlämningar kan vara skyddade. För att göra någon slags åverkan på en 
fornlämning eller i ett sådant område krävs tillstånd av länsstyrelsen. Det kan även handla om 
begravningsplatser anlagda före 1939 vilka skyddas av KML 3 kap. Även här krävs tillstånd 
för att göra förändringar i miljön. Det här är exempel på hur KML kan komma i konflikt med 
växtskyddslagen vid exempelvis ett angrepp av tallvedsnematod enligt Jordbruksverkets ut-
redning.96  
 
I ett yttrande från Riksantikvarieämbetet (RAÄ) gällande Jordbruksverkets utredning tas ett 
fiktivt fall upp baserat på möjlig regelkollision där fornminnen, vilka skyddas enligt 2 kap. 
KML, hotas av växtskyddslagen.  RAÄ beskriver ett möjligt scenario där fasta fornlämningar, 
så kallade ”trädristningar” inom kategorin ”Ristning, medeltid/historisk tid” kan komma att 
förstöras vid ett eventuellt angrepp av tallvedsnematod då omfattande avverkning ska ske för 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
89 Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverkets utredning, d.nr.1.1.4 -1011-2013. Ärende RAÄ. 
90 Sveriges Riksdag.se, Växtskyddslagen (1972:318)  
91 Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverkets utredning, d.nr.1.1.4 -1011-2013. s.4 
92 Ibid s.5 
93 Ibid s.4 
94 Ibid s.8 
95 Sveriges Riksdag.se, Kulturmiljölag (1988:950). 
96 Riksantikvarieämbetet, Jordbruksverkets utredning, d.nr.1.1.4 -1011-2013. s.18f 
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att etablera värdväxtfria zoner. Trädristningar är vanligast förekommande på tallar enligt 
RAÄ:s yttrande.97 
 
I yttrandet instämmer RAÄ med Jordbruksverket att EU-rätten har företräde framför nationell 
rätt bland annat på grund av ett antal fall i EU-domstolen där principen om EU-rättens 
företrädesrätt slagits fast. Det innebär i detta fiktiva fall att KML får stå tillbaka för växt-
skyddslagen eftersom EU saknar lagstiftningskompetens inom kulturarvsområdet.98        
 
 

 2.2  Fladdermöss på vinden i Skepperstads kyrka i Jönköpings län 
 
Kyrkliga kulturminnen skyddas enligt 4 kap. KML.99 Fladdermöss är fridlysta och skyddas 
enligt Artskyddsförordningen.100  
 
I januari 2013 gav länsstyrelsen i Jönköpings län tillstånd till restaurering av taket på 
Skepperstads kyrka i Sävsjö kommun. Restaureringen omfattade både takkonstruktionen och 
taktäckning av spån. Kyrkan är en romansk stenkyrka från 1100-talet med delar av tak-
konstruktionen daterade till omkring 1160. Tornet uppfördes i början av 1809 och förseddes 
med spåntak.101 Takspånet och konstruktionen i tornet var enligt kyrkans åtgärdsprogram 
fuktskadat och konstruktionsvirket hade bågnat och bitvis gått isär i hopfogningar. Dessutom 
förorsakade fladdermöss skador från spillning och urin på isolering och bjälkar etc. på vinden 
över långhuset. I kombination med undermålig ventilation har detta orsakat hög fuktkvot i 
konstruktionsvirket enligt åtgärdsprogrammet. Taktäckningens skick på långhuset nämns inte 
i åtgärdsprogrammet.102  
 
Enligt inspektion av fladdermusförekomst i kyrkan inför restaureringsarbetena utförd i mars 
månad år 2015 av Johan Eklöf103, fladdermusforskare, håller en koloni på uppskattningsvis 
400 fladdermöss till på vinden.104 Inga fladdermöss påträffades vid inspektionen vilket gjorde 
det svårt för Eklöf att säkert säga om de övervintrar i kyrkan eller om det rör sig om en 
sommarkoloni. Fladdermöss i dvala gömmer sig bra och ger inga ljud ifrån sig. Han bedömde 
ändå att vinden beboddes av en sommarkoloni och menar därför i rapporten att arbetena med 
takrestaureringen kunde påbörjas.105 
 
Både långhusets medeltida takkonstruktion och måleri i dess innertak är delar av kyrkans 
kulturhistoriska värden som riskerade att skadas på grund av fladdermössen. Dessa är fridlysta 
och skyddas enligt Artskyddsförordningen och får inte störas eller avhysas från sin boplats. 
Eftersom det kan dra ut på tiden att ansöka om dispens från Artskyddsförordningen så beslöt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
97 Riksantikvarieämbetet, Yttrande, d.nr.1.1.4-01011-2013, s.1 
98 Ibid s.2f 
99 Sveriges Riksdag.se, 4 kap KML (1988:950): https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950/#K4  
100 Sveriges Riksdag.se, Artskyddsförordningen (2007:845). 
101 Länsstyrelsen Jönköping, Åtgärdsprogram och kostnadsberäkning för ansökan om KAE, Byggnadsteknisk 
beskrivning Skepperstads kyrka. 2013. D.nr.433-7347-2013. 
102 Ibid 
103 Johan Eklöf, Graptolit ord & natur, fladdermusforskare http://graptolit.com/vem-vilka.html 
104 Länsstyrelsen Jönköping, Johan Eklöf, fladdermusforskare, Inspektion av fladdermusförekomst i samband 
med restaurering av Skepperstads kyrka, Sävsjö kommun. 2015. D.nr.433-1598-2015. 
105 Ibid 
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sig Länsstyrelsen Jönköping att försöka komma fram till en kompromiss.106 Kulturmiljö-
enheten och Naturenheten diskuterade fram en lösning där både kyrkans kulturhistoriska 
värden och fladdermössen skyddas. En ”rätt ok” kompromiss enligt byggnadsantikvarien på 
Länsstyrelsen Jönköping.107 Han fortsatte sin beskrivning med att kompromissen dock innebar 
” viss nackdel för kulturvärdena, åtgärderna är dock helt reversibla”.108 I meddelande/beslut 
angående åtgärder för fladdermöss på vinden i Skepperstads kyrka beskrivs att när den 
nedsmutsade isoleringen på vinden bytts ut så skulle en ”diffusionsöppen vattentät duk” 
monteras ovanpå isoleringen för att fånga upp spillningen och förhindra att den tränger ned i 
bjälklaget.109 På så sätt kan fladdermössen bo kvar på vinden utan att materialen tar skada. 
Regelbundna uppföljande besiktningar ska enligt länsstyrelsen utföras för att säkerställa 
dukens funktion.110 
 
Enligt ärendets handlingar finns dock inga direktiv för hur spillningen som kommer att samlas 
på duken ska tas om hand. Statens Veterinärmedicinska anstalt beskriver på sin hemsida 
riskerna, om än små, med rabies hos fladdermöss:  
 

I Sverige har antikroppar mot fladdermusrabies, men inte virus, påvisats hos enstaka 
vattenfladdermöss. Det betyder att djuren stött på fladdermusrabies under sin levnad 
och att immunförsvaret har aktiverats.111  

 
Den som ska sanera på vinden måste ha kunskap och använda skyddsutrustning då hänsyn bör 
tas till eventuella smittorisker från fladdermusspillningen. 
 
 

 2.3  Tre ärenden från Stockholms län  
 
Från Länsstyrelsen Stockholm tillhandahölls tre ärenden gällande konflikter mellan biotop-
skydd och skyddade kulturvärden i form av ett statligt byggnadsminne samt ett riksintresse-
område. Exemplet med beskärning av träd i Ulriksdals slottsallé består av två ärenden där 
man kan se en striktare bedömning i ärende II till följd av omfattande kritik och ”häftig 
debatt” efter ärende I, enligt naturvårdshandläggaren på Länsstyrelsen Stockholm.112 
 

 2.3.1  Beskärning av alléer vid Ulriksdals slott i Solna kommun 
 
Ulriksdals slott är ett statligt byggnadsminne som förvaltas av Statens Fastighetsverk (SFV) 
och skyddas av Förordningen om statliga byggnadsminnen (2013:558)113. Tillsynsmyndighet 
är Riksantikvarieämbetet (RAÄ).114  Biotopskyddet regleras enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken.115   
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
106 Länsstyrelsen Jönköping, Meddelande: Angående åtgärder för fladdermöss på vinden i Skepperstads kyrka, 
Sävsjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift. 2015. D.nr.433-1598-2015. 
107 Blomqvist, Erik, Byggnadsantikvarie, Länsstyrelsen Jönköping. E-post. 2016-03-31. 
108 Ibid 
109 Länsstyrelsen Jönköping, Meddelande: Angående åtgärder… D.nr.433-1598-2015. 
110 Ibid 
111 Statens Veterinärmedicinska anstalt: http://www.sva.se/djurhalsa/epizootier/rabies/rabiesovervakning-av-
fladdermus/fladdermusrabies?lid=27649  
112 Forsén, Britt, länsstyrelsen Stockholm, E-post 2016-03-11 
113 Sveriges Riksdag.se, Förordning om statliga byggnadsminnen.   
114 Statens Fastighetsverk.se, Statliga byggnadsminnen.  
115 Sveriges Riksdag.se, Miljöbalk (1998:808) 
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 Ärende I 
RAÄ gav SFV tillstånd att beskära allén vid Ulriksdals slott vilket påbörjades i mars 2014.116 
Anledningen till beskärning var att ge ett mer kulturhistoriskt och upplevelsemässigt autent-
iskt intryck av slottsmiljön. Dessutom uppgav SFV i ansökan att det fanns risk för nedfallande 
grenar vilket skulle kunna orsaka personskador.117 Flera personer hörde av sig till läns-
styrelsen och åtgärderna polisanmäldes av en privatperson som misstänkt brott mot biotop-
skyddet enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken.118  Allén skulle även enligt skrivelser till länsstyrelsen 
utgöra häckningsplats för kattuggla samt skogsduva.119  
 
Efter platsbesök konstaterade länsstyrelsen att en del av beskärningen var kraftig och utförts 
på grövre grenar än normalt rekommenderat, men att det kan vara befogat med hård be-
skärning i vissa fall för att undvika att kraftiga grenar bryts av. Länsstyrelsen bedömde att 
beskärningen varit onödigt kraftig och att det kan påverka träden negativt. Dock var syftet 
med åtgärderna att bevara träden i allén och arbetet var fackmannamässigt utfört.120 
             
Vad gällde häckningsplats för eventuella fåglar bedömde länsstyrelsen att det var sannolikt att 
så kunde vara fallet men kunde inte konstatera detta. Om en störning av påbörjade häckningar 
skett i allén bedömde länsstyrelsen att det varit oavsiktligt. Länsstyrelsen vidtog därmed ingen 
ytterligare åtgärd i ärendet efter tillsynen. 121  
 

 Ärende II 
Efter en tid ansökte SFV till länsstyrelsens naturvårdsenhet om dispens från biotopskyddet för 
att fortsätta beskärningen av alléerna vid Ulriksdals slott.122 Huvudskälet till den relativt hårda 
beskärning som önskades var fortsatt att få en enhetlig allé som skulle bidra med ett autentiskt 
intryck av den kulturhistoriskt värdefulla slottsmiljön.123 
 
Den här gången blev bedömningen strängare från länsstyrelsen. Efter första beskärnings-
omgången (ärende I) utbröt en ”oerhört häftig debatt i hela landet” enligt naturvårds-
handläggaren som beskriver i e-post att länsstyrelsen fick mycket kritik för att de inte gick 
vidare med åtalsanmälan enligt biotopskyddet. Därefter ändrade de sitt arbetssätt varpå ärende 
II i fallet enligt uppgift gavs ”en mycket mer nyanserad bedömning”.124  
 
Beslutet innebar kortfattat att dispensansökan avslogs med motivering att träden riskerar att ta 
skada av alltför hård beskärning. Utan dispens kan grenar upp till tio cm i diameter kapas, inte 
grövre. Länsstyrelsen ansåg dessutom att särskilda skäl för säkerhetskapningar och skötsel-
åtgärder inte redogjorts för i tillräcklig utsträckning och därför kunde inte dispens medges. 
Länsstyrelsen har tagit kulturmiljön i beaktning men menar att allén ”inte varit enhetlig under 
mycket lång tid” och det bör därför inte ha negativ inverkan på kulturmiljön att den förblir 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
116 Länsstyrelsen Stockholm, Beslut: Angående åtgärder i Ulriksdals slottsallé i Nationalstadsparken i Solna 
kommun. 2014. d.nr.515-8126-2014. 
117 Ibid 
118 Sveriges Riksdag.se, Miljöbalken (1998:808).  
119 Länsstyrelsen Stockholm, Beslut: Angående åtgärder… 2014. D.nr.515-8126-2014. 
120 Ibid 
121 Ibid 
122 Länsstyrelsen Stockholm, Beslut: Ansökan om dispens från biotopskyddet för beskärningar i alléer vid 
Ulriksdals slott i Solna kommun. 2015. D.nr.5214-43337-2014. 
123 Ibid 
124 Forsén, E-post 2016-03-11 
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oregelbunden till formen. Det är viktigare att allén är långsiktigt livskraftig än att den har ett 
enhetligt utseende.125 
 

 2.3.2  Åtgärder av träd i alléer i Skebobruk i Norrtälje kommun 
 
Skebobruk är ett område av riksintresse för kulturmiljövården med skydd enligt 3 kap. 6 § 
Miljöbalken. Biotopskyddet regleras enligt 7 kap. 11 § Miljöbalken.126   
 
Skebobruksgatans samegendomsförening ansökte 2015 till länsstyrelsens naturvårdsenhet om 
dispens från biotopskyddet för att åtgärda träd i alléer längs två vägar i Skebobruk. Förening-
en ville vidta omfattande åtgärder i alléerna, bland annat toppkapa träden generellt på fyra 
meters höjd. De ville även ta bort en del äldre träd och ersätta dem med nyplanterade.127  
 
Vid länsstyrelsens platsbesök närvarade representanter från både natur- och kulturmiljö-
vården. Detta för att alléerna i området utgör en viktig värdebärare i den kulturhistoriska 
miljön. Särskilt är de äldre träden av stor betydelse för kulturmiljön.128  
 
En del av träden visade sig vara drabbade av sjukdom och skador. Därav finns skäl till 
åtgärder för att undvika person- och egendomsskador samt spridning av trädsjukdomar anser 
länsstyrelsen. Att toppkapa generellt för att skapa enhetlighet ur kulturhistoriskt perspektiv ser 
inte länsstyrelsen som nödvändigt. Bättre vore att göra varsamma insatser för att främja 
trädens överlevnad på längre sikt. Att toppkapa träden medför en risk att de skadas varpå livs-
längden förkortas.129  
 
Dispens medgavs från biotopskyddet för avverkning av döda, sjuka och skadade träd samt de 
träd som utgjorde en säkerhetsrisk. Dispens medgavs inte för generell toppkapning. Att 
toppkapa generellt för att skapa enhetlighet ur kulturhistoriskt perspektiv ansågs inte 
tillräckligt viktigt av länsstyrelsens representanter, trots att alléerna i Skebobruk ”är ett av de 
värdebärande uttrycken i riksintresset för kulturmiljövård”.130 Motiveringen var att ”alléerna 
idag delvis är luckiga och olikåldriga” samt att det skulle riskera att förkorta trädens livslängd 
med generell toppkapning.131  
 
Länsstyrelsen uppmanade i beslutet till att placera några av de avverkade stammarna i 
solbelyst läge i närheten eftersom de gör stor nytta, även som döda, för växt- och djurlivet. De 
smittade träddelarna skulle fraktas bort och brännas för att hindra smittspridning.132  
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
125 Länsstyrelsen Stockholm. Beslut: Ansökan om dispens… 2015. D.nr.5214-43337-2014 
126 Sveriges Riksdag.se, Miljöbalk (1998:808) 
127 Länsstyrelsen Stockholm, Beslut: Dispens från biotopskydd för åtgärdande av träd i alléer utmed Skebo 
alléväg och Herrgårdsvägen i Skebobruk, Norrtälje kommun. 2015. D.nr.5214-31524-2015. 
128 Länsstyrelsen Stockholm, Beslut: Dispens från biotopskydd…2015. D.nr.5214-31524-2015. 
129 Ibid 
130 Ibid  
131 Ibid 
132 Ibid 
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 2.4  Gotlands län – byggnadsminne kontra fiskvandring 
 
Byggnadsminnen i privat ägo, så kallade enskilda byggnadsminnen, skyddas enligt 3 kap. 
Kulturmiljölag (1988:950)133. 11 kap. Miljöbalken reglerar vattenverksamhet.134 Regler för 
skydd av fisk hittas i Fiskelagen.135 
 
I april 2013 ansökte Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, om tillstånd 
till ändring av byggnadsminnet Boge Aner 3:2 på Gotland.136  Byggnadsminnet består av en 
vattenkvarn vid Anerån i Boge, uppförd under andra halvan av 1800-talet, och är en av två 
kvarnar på Gotland som fortfarande brukas.137  
 
Sportfiskarna ville placera naturligt sten- och grusmaterial i åfårorna på båda sidor om 
dämningsplankorna vid dammens båda utlopp. Anledningen var att göra det möjligt för fisk 
att kunna ta sig förbi hindren och passera de två utloppen i dammen för att leka uppströms i 
systemet.138  
 
Länsstyrelsens beslut innebar en kompromiss genom att endast ett av de två vandringshindren 
fick anpassas för att göra det möjligt för fisk att passera dammens utlopp. Beslutet villkoras 
med att åtgärderna skulle utföras med antikvarisk medverkan och dokumenteras i vanlig 
ordning. Villkor ställdes också i beslutet för material och utförande samt att länsstyrelsen ska 
slutbesiktiga och godkänna den utförda ändringen. ”Övriga tillbehör såsom kvarndamm, till- 
och avflöde, dammluckor och tunar får inte flyttas, tas bort eller ändras”, enligt beslutet.139 
 
Fråga ställdes till Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Gotland om samråd inför beslut 
mellan de berörda enheterna: ”Diskuterades med motpart inför beslut eller innan? Eller togs 
beslut enskilt inom kulturmiljöenheten?”140 Svar uteblev tyvärr. Även om inte berörd enhet 
konsulterades inför beslut så togs ändå fiskens vandring i beaktning av Kulturmiljöenheten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
133 Sveriges Riksdag.se, Kulturmiljölag (1988:950) 
134 Sveriges Riksdag.se, Miljöbalk 1998(808)  
135 Sveriges Riksdag.se, Fiskelag (1993:787)  
136 Länsstyrelsen Gotland, d.nr.432-1302-13. Ansökan om ändring av byggnadsminne enligt 3 kap KML. 2013. 
137 Region Gotland, kulturmiljöprogram, Boge Aner 3:2 Vattenkvarn (byggnadsminne): 
http://www.gotland.se/77748   
138 Länsstyrelsen Gotland, Ansökan om ändring av byggnadsminne enligt 3 kap KML. 2013. D.nr.432-1302-13. 
139 Länsstyrelsen Gotland. Beslut: Tillstånd till ändring av byggnadsminnet (BM) Gotland Boge Aner 3:2. 2013. 
D.nr.432-1302-132013. 
140 Lindqvist, Carina, Byggnadsantikvarieutbildningen år 3. E-post till Länsstyrelsen Gotlands län. 2016-04-18. 
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      3  FALLET ÖSTIGÅRDEN - BESKRIVNING 
 
Östigården i Ytteryg, Färila socken, Ljusdals kommun, Gävleborgs län i landskapet Hälsing-
land, cirka 16 mil i nord-nordvästlig riktning från Gävle med fastighetsbeteckning Storhaga 
18:1 är ett enskilt byggnadsminne och skyddas enligt 3 kap. Kulturmiljölag (1988:950).141 
Östigården är ett av 107 stycken enskilda byggnadsminnen i Gävleborgs län.142 De fridlysta 
fladdermössen skyddas som läsaren kanske minns enligt Artskyddsförordningen.143 
 
 

 3.1  Byggnadsbeskrivning och kulturhistoriska värden 
 
Östigården är belägen vid Ygssjöns östra sida där det öppna jordbrukslandskapet möter 
skogen. Östigården var från början bodland till bolbyn Storhaga. Innan hemmansklyvningarna 
på 1700-talet var det förfarandet karaktäristiskt för jordbruket i Hälsingland. Därefter blev 
bodlanden egna kamerala enheter. Östigården i Ytteryg var en liten gård och den lägst 
taxerade gården som hört till Storhaga. Genom den välbevarade parstugan med orörd interiör, 
utgör Östigården ett tydligt exempel på att även mindre gårdar kunde uppföra stora, påkostade 
bostadshus i början av 1800-talet liknande de betydligt större gårdarna i Hälsingland vid den 
här tiden.144 
 
Östigårdens parstuga i två plan med dubbla kammare är uppförd i liggtimmer år 1829. Par-
stugan räknas som en överloppsbyggnad och har varit obebodd länge. I slutet av 1800-talet 
byggdes det nya bostadshuset på gården. Fram till 1947 användes parstugan som sommarhus 
men sedan dess står den helt oanvänd.145 Enligt länsmuseets beskrivning av gården i 
dokumentet Antikvarisk kontroll Östigården från 1996 har knutraderna varit bemålade med 
röd slamfärg medan timret i övrigt verkar ha varit omålat. ”Att huset fortfarande är omålat 
med bara rödfärg på knutraderna gör den idag unik och visar hur man kunde måla byggnader i 
Hälsingland innan rödfärgen helt slog igenom.”146 Det menar länsmuseet i beskrivningen av 
byggnadens kulturhistoriska värden. Parstugans förstukvist, av traditionell Färilatyp med 
brutet tak, har varit målad med oljefärg i grågrönt, grönt och två vita nyanser med dörrblad i 
guldockra enligt färgdokumentation utförd av konservator på 1990-talet. Spåren av bygg-
nadens bemålning är numera nästan helt borta. 147   
 
Taket på parstugan utgjordes från början av vedtak, vilket senare ersattes med stickspån, för 
att på 1930-talet täckas med tvåkupigt tegel. Södra fasaden, där entrén med förstukvisten 
finns, har fem fönsteraxlar med symmetriskt placerade fönster. Västra gaveln mot Ygssjön 
och åkrarna har två fönster på varje plan medan motstående gavel som vetter mot skogen har 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
141 Sveriges Riksdag.se, Kulturmiljölag (1988:950).  
142 Länsstyrelsen Gävleborg, Byggnadsminnen i länet: 
http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-
bebyggelse/byggnadsminnen/Pages/Byggnadsminnen%20i%20länet.aspx  
143 Sveriges Riksdag.se, Artskyddsförordningen (2007:845).   
144 Larsson, Jesper, Länsmuseet Gävleborg, Antikvarisk kontroll Östigården. 1996. Arkivet Länsstyrelsen 
Gävleborg.  
145 Ibid 
146 Ibid  
147 Ibid 
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ett fönster per våning. Norra fasaden har fyra fönster i mittersta delen av fasaden, ett i varje 
kammare.148 
 
År 1846 anlitades den lokale målaren Anders Ädel från Ljusdal för att måla ena kammaren på 
bottenvåningen. Dessa figurmålningar föreställande jordbrukaren och de fyra årstiderna re-
presenterade av kvinnogestalter var troligen anledning till byggnadens k-märkning på 1960-
talet, enligt länsmuseet. Förutom motivmålningarna finns ytterligare exempel i byggnaden på 
vanliga måleritekniker under 1800-talets första hälft, såsom kvaderimiterande marmoreringar, 
stänkmålningar, schablonmåleri samt ådringsmålningar. Av målningsarbetenas kvalitet att 
döma ser länsmuseet det som sannolikt att Ädel även målat dessa. Interiörmålningarna utgör 
en stor del av det kulturhistoriska värdet.149 
 
Länsmuseet beskriver byggnadens kvaliteter som extraordinära, såväl exteriört som interiört. 
Parstugan förklaras i den antikvariska kontrollen från 1996 som ”synnerligen märklig och bör 
bli byggnadsminne.”150 
 
 

 3.2   Byggnadsminnesförklaring med skyddsföreskrifter 
 
Byggnader förklaras i regel för byggnadsminne i samverkan med fastighetsägare, då det är ett 
stort åtagande för denne att bevara sitt byggnadsminne. Länsstyrelsen vill ha fastighetsägaren 
”med på tåget” så att säga. Att underhålla byggnaden så att de kulturhistoriska värdena be-
varas innebär ofta högre kostnader än ordinärt underhåll och tillstånd måste sökas för åt-
gärder. När det gäller utformning av skyddsbestämmelser för byggnadsminnet ska det ske så 
långt som möjligt i ”samförstånd med byggnadens ägare” enligt 3 kap. 3 § KML.151 
 
Trots att stora möjligheter finns att få bidrag från länsstyrelsen för del av antikvariska över-
kostnader då en byggnadsminnesförklarad byggnad ska åtgärdas kan kostnaderna vara be-
tungande för den enskilde fastighetsägaren. För åtgärder av en överloppsbyggnad, som Östi-
gårdens parstuga, finns dock möjlighet till byggnadsvårdsbidrag på ända upp till 90 %. 
 
Inför byggnadsminnesförklaringen utfördes omfattande renoveringsarbeten av skyddskaraktär 
under åren 1993-1994. Bland annat byttes några timmerstockar nedtill och den vattensjuka 
marken dränerades. Taket lades om och hängrännor och stuprör monterades vid utsidan av de 
inre knutraderna. Vindskivor byttes och kompletterades med vattbräda. Grundstenar sattes om 
och byggnaden rätades upp till viss del. Bevarade fönsterbågar renoverades varsamt och bågar 
som försvunnit ersattes med nytillverkade. Förstukvistens skador åtgärdades och i samband 
med det utfördes en färgdokumentation av densamma av konservator.152 Arbetena utfördes 
under antikvarisk kontroll av Länsmuseet Gävleborg och ansågs mycket väl utförda.153 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
148 Larsson, Jesper, Länsmuseet Gävleborg, Antikvarisk kontroll Östigården. 1996. Arkivet Länsstyrelsen 
Gävleborg.  
149 Larsson, Antikvarisk kontroll Östigården. 1996.  
150 Ibid 
151 Sveriges Riksdag.se, Kulturmiljölag (1988:950)  
152 Ibid 
153 Larsson, Jesper, Länsmuseet Gävleborg: Besiktningsprotokoll/Dokumentation, 1994. Länsmuseets 
d.nr.1371/310. Arkivet länsstyrelsen Gävleborg.  
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1997 förklarades Östigården för byggnadsminne. I byggnadsminnesförklaringen går att läsa 
om de kulturhistoriska värdena beskrivna i föregående kapitel.154 Skyddsföreskrifter utformas 
alltid individuellt för varje byggnadsminne och lyder som följer för Östigården: 

 
       SKYDDSFÖRESKRIFTER 
       Skyddsområdet omfattar del av fastigheten Storhaga 18:1. 
       Skyddsföreskrifterna gäller för parstugan från 1829. 
 

1. Parstugan får inte rivas eller flyttas. 
2. Parstugan får inte byggas om eller på andra sätt förändras till sin exteriör. 
3. Ändringar av byggnadens rumsindelning eller andra åtgärder som innebär    

ingrepp i bärande stomme får inte göras. 
4. Fast inredning såsom golv, tak, lister, paneler, dörrar, dörr- och fönster-

foder samt eldstäder får inte borttagas eller på andra sätt förändras. Befint-
liga ytskikt får ej borttagas, övermålas eller på annat sätt förändras. 

5. Byggnaden skall i samråd med Länsstyrelsen underhållas så att den inte 
förfaller. Vård och underhållsarbeten skall utföras med sådana material och 
metoder att det kulturhistoriska värdet inte minskar. 

6. Skyddsområdet skall hållas i sådant skick att miljöns karaktär inte för-
vanskas. Inom skyddsområdet får ytterligare byggnader inte uppföras.155 

 
Fastighetsägaren har alltså långtgående skyldigheter att bevara sitt byggnadsminne i gott skick 
utan att förändra eller förvanska den, men denne har goda möjligheter att få byggnadsvårds-
bidrag från länsstyrelsen för del av antikvariska överkostnader. I fallet Östigården har den 
nuvarande fastighetsägaren ärvt gården och har således inte varit delaktig i byggnadsminnes-
förklaringen. Trots detta står skyddet och skyddsföreskrifterna fast och följer med till nästa 
ägare när byggnaden säljs eller ärvs.  
 
 

 3.3   Fladdermusrelaterade skador i byggnaden 
 
Som beskrevs i kapitel 3.1 är målningarna i parstugan välbevarade och har ett stort kultur-
historiskt värde. De visar på tekniker och mönster typiska för tiden i Hälsinglands gårdar och 
är av god kvalitet. Liknande målningar finns representerade i Världsarvsgårdarna i Världsarv 
Hälsingegårdar. Vissa utförda av samme målare som målat i Östigården, Anders Ädel från 
Ljusdal.156 I övre salen finns schablonmålade tapeter på väv i original från 1846. Dessa har 
sedan början av 1990-talet påtalats skadade av fladdermöss samt eventuellt fukt utifrån. Trots 
att detta finns beskrivet i länsstyrelsens arkivmaterial gällande gården, har åtgärder låtit vänta 
på sig. Enligt telefonsamtal med den nuvarande fastighetsägaren har han några gånger under 
årens lopp hört sig för om detta men inte fått riktigt klart för sig vad man kan göra åt 
problemet att fladdermössen förstör huset. Han har bara fått reda på att de är fridlysta och inte 
får förhindras att komma in i byggnaden där de bosatt sig. Enligt uppgift hade han rådfrågat 
Naturhistoriska museet.157 Kontakt togs med Naturhistoriska museet för att klargöra deras roll 
i liknande fall. Biologen som svarade på meddelandet beskrev att museet inte har någon 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
154 Byggnadsminnesförklaring, Östigården i Norra Ytteryg, Storhaga 18:1, Färila socken, Ljusdals kommun. 
1997. Arkivet länsstyrelsen Gävleborg. Se bilaga 1. 
155 Byggnadsminnesförklaring, Östigården. 1997. 
156 Region Gävleborg, Hälsingegårdar: http://www.regiongavleborg.se/halsingegardar  
     Region Gävleborg, Hälsingegårdar, Vem har gjort dessa interiörer?: 
http://www.regiongavleborg.se/Halsingegardar/Om-Halsingegardarna/Vaggmalningar-och-tapeter/Vem-har-
gjort-dessa-interiorer/  
157 Telefonsamtal med fastighetsägare, Östigården i Ytteryg, i samband med författarens praktikperiod på 
Länsstyrelsen Gävleborg, 2015-10-05. 
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myndighetsroll och förklarade vidare att han ”brukar hänvisa till berörd länsstyrelse, som 
ansvarar för artskyddet och eventuella dispenser.”158  
 
Byggnaden har varit helt obebodd sedan 1940-talet, så fladdermössen har under lång tid fått 
vara relativt ostörda i byggnaden. De håller till mellan timmerväggen och väven som den 
schablonmålade tapeten är fäst på. Skadorna är värst i nordvästra hörnet i övre salen samt mitt 
på södra fasaden i övre förstugan ovanför trappen. I hörnet i övre salen är den målade tapeten 
bitvis helt uppluckrad av fukt och ett stort område är missfärgat av spillning. Bilder från 2006 
tagna av länsmuseets antikvarie visar att skadorna redan då var allvarliga. I vård- och 
underhållsplanen för Östigården från 2012 beskrivs åtgärdsbehoven som akuta.159 I augusti 
2015 kontaktade en timmerman, som tidigare varit delaktig i åtgärder på gården, Läns-
styrelsen Gävleborg och meddelade att skadorna blivit än värre senaste året. Han brukar visa 
upp parstugan för besökare emellanåt och ser över den i samband med detta. 
 
Vid några dokumentationstillfällen under årens lopp har bilder tagits på skadorna och en 
tydlig försämring kan utläsas av dessa. I dokumentation från besiktning av huset år 1997 kan 
utläsas teorier om att inträngande fukt utifrån genom otätheter i timmervägg och/eller knutar 
har bidragit till skadorna. Länsmuseets dåvarande antikvarie går så långt att han avskriver 
fladdermössens skuld i skadeproblematiken och menar i dokumentationen att de otäta knut-
arna är orsaken.160 I telefonsamtalet med den nuvarande fastighetsägaren i oktober 2015 be-
skriver han dock att en livlig aktivitet pågår bakom tapeten under sommarhalvåret när han 
besökt huset.161 Hösten 2015 genomförde Länsstyrelsen Gävleborg en tillsyn för besiktning 
av skadorna.162 Tillsynsrapporten i sin helhet finns i bilaga 2.  

 
Nedan illustreras skadan i nordvästra hörnet i övre 
salen med bild 4-6 för att påvisa gradvis 
försämring av skadan från första dokumentationen 
år 1993 till dokumentationen år 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4. N-v hörnet. 1993. Foto: Tom Sandstedt. Länsmuseet 
Gävleborg.          

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
158 Vanhoenacker, Didrik, Naturhistoriska museet, E-post. 2016-03-01. 
159 Andersson, Emma. Mittuniversitetet, Träakademien. Parstugan på Östigården, Byggnadsminne i Gävleborgs 
län – Vård- och underhållsplan. Kramfors 2012. Arkivet länsstyrelsen Gävleborg. 
160 Larsson, Jesper, Länsmuseet Gävleborg, Besiktningsprotokoll/Dokumentation. Länsmuseets d.nr.967/311. 
1997-10-14. Arkivet Länsstyrelsen Gävleborg. 
161 Telefonsamtal med fastighetsägare, 2015-10-05. 
162 Lindqvist, Carina, Länsstyrelsen Gävleborg, Tillsynsrapport. 2015. Arkivet Länsstyrelsen Gävleborg. 
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Bild 5. N-v hörnet. 2006. Foto: Daniel Olsson. 
Länsmuseet Gävleborg. 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6. N-v hörnet. 2015. Foto: Carina 
Lindqvist. 
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I övre förstugan till synes nytillkomna skador sedan länsmuseets dokumentation år 2006. 
Illustreras nedan med bild 7-8. 

          
Bild 7. Övre förstugan. 2006. Foto: Daniel Olsson,           Bild 8. Övre förstugan. 2015. Foto: Carina Lindqvist. 
Länsmuseet Gävleborg. 
 
 
 
 

 3.4   Händelseutveckling i fallet Östigården – ur arkivet 
 
I arkivmappen för byggnadsminnet Östigården på Länsstyrelsen Gävleborg finns uppgifter 
om händelser och ärenden sedan 1993 då byggnaden åtgärdades i konserveringssyfte inför 
byggnadsminnesförklaringen. Här redogörs för händelseförloppet i urval. Information som 
bedömts mindre betydelsefull för fallstudien har utelämnats. Reflektioner från författaren 
nämns som notering löpande. 
 
1993-02-22 Beskrivning till kostnadsrapport från byggkonsult med beskrivning av åtgärds-
behov inför renovering. Här nämns att målningar på papp och väv har skador av bland annat 
fladdermusträck. Konsulten hade beräknat konservatorsmedverkan i beskrivningen till 
kostnadsrapporten till en summa av 60 000 kronor. 163  
 
Notering: Själva kostnadsrapporten saknas i arkivmaterialet.  
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
163 Lannås Konsult AB, Kortfattad beskrivning till kostnadsrapport 1993-02-22.   
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1993-05-13 Offert från entreprenör på renoveringsarbeten.164  
 
Notering: Ingen offert från konservator. Konserveringsåtgärder på målad papp och väv med 
fladdermusskador uteblev. 
 
1993-06-29 Besiktning av gården utförd av länsmuseet inför kommande renovering. Då-
varande länsantikvarie, dåvarande fastighetsägare och entreprenör deltog.165 
 
Notering: Fladdermusskador nämns inte i dokumentet. 
 
1993-09-27 Länsmuseet Gävleborg åtar sig den antikvariska kontrollen vid renoveringen.166  
 
1993-11-04 Utvändig besiktning av Länsmuseet Gävleborg gällande timmer, fönster, vind-
skivor med mera. Huset har rört sig och är instabilt bland annat på grund av att det saknas 
gåtar i fönstren och ytterdörren.167  
 
1993 - 1994   Omfattande renovering utfördes på gården.168  
 
1994-09-06 Slutbesiktning efter renovering av länsmuseet. Dåvarande fastighetsägare och 
entreprenör närvarade. Bland annat hade marken dränerats, dåligt timmer hade bytts ut och 
huset rätats upp. Sydvästra knuten hade lyfts och vridet timmer justerats. Grundstenar hade 
lagts tillrätta. Tegeltaket hade lagts om och nya vindskivor monterats. Ny takavvattning hade 
monterats - stuprören fick ny placering efter renoveringen; på utsidan av de inre knutraderna i 
stället för som tidigare vid de yttersta knutraderna.     
Arbetena godkändes av Länsmuseet Gävleborg och byggnadsvårdsbidrag på 90 % av den 
totala kostnaden kunde betalas ut.169 
 
1997-07-19 Besiktning och åtgärdsförslag för konserveringsarbeten av interiört måleri av 
konservator. Fuktskador vid yttervägg i övre salen nämns (dock inget åtgärdsförslag för dessa 
skador).170  
 
Notering: Fladdermusskador i övre salen nämns inte. Skadorna benämns nu som fuktskador. 
 
1997-10-14 Besiktning av Länsmuseet Gävleborg på grund av att fukt drar in genom vägg-
arna och limfärgsmålade innerväggar fått vattenskador. Skadorna är främst koncentrerade till 
det nordvästra hörnet i övre salen samt i övre förstugan till höger om fönstret. Kring fönstren i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
164 Öhmans Bygg AB, Offert. 1993-05-13. Länsstyrelsens d.nr.222-4930-93.   
165 Larsson, Jesper, länsmuseet Gävleborg, Besiktningsprotokoll/Dokumentation. 1993-06-29.  Länsmuseets 
d.nr.1371/310.  
166 Länsmuseet Gävleborg, Angående renovering av Storhaga 18:1 ”Östigården”, Färila sn. 1993. 
Länsstyrelsens d.nr.222-4930-93.  
167 Larsson, Jesper, Länsmuseet Gävleborg, Besiktningsprotokoll/Dokumentation. 1993-11-04. Länsmuseets 
d.nr.1371/310. 
168 Larsson, Jesper, Länsmuseet Gävleborg, Besiktningsprotokoll/Dokumentation. 1994-09-06. Länsmuseets 
d.nr.1371/310. 
169 Larsson, Jesper, Länsmuseet Gävleborg, Besiktningsprotokoll/Dokumentation. 1994-09-06. Länsmuseets 
d.nr.1371/310.  
Not. På 1990-talet kunde byggnadsvårdsbidrag ges på total kostnad för arbeten utförda på byggnader med 
kulturhistoriskt värde utan särskilt lagskydd. Idag medges bidrag enbart på del av antikvariska överkostnader och 
i stort sett bara när det gäller byggnadsminnen. 
170 Mattsson, Per, konservator, Gävle, Besiktning och åtgärdsförslag för konserveringsarbeten av interiört 
måleri. 1997-07-19. 
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salen beskrivs det som otätt mellan fönsterkarm och timmer. Gåtar saknas i fönstren och 
timret har förskjutits varpå vatten läcker in. Detta bedömdes kunna tätas från utsidan. 
Eventuellt måste även knutarna tätas menar Länsmuseet. I besiktningsdokumentet sägs att det 
troligen är knutarna som vid hårt väder släpper igenom fukt utifrån, snarare än tidigare ut-
sagor om att fladdermöss orsakar fukten i väggarna. Svampangrepp under trappan i förstugan 
uppmärksammas också. Vid besiktningstillfället bestämdes att samma entreprenör som tidig-
are skulle undersöka skadorna och göra kostnadsberäkning. Entreprenör och konservator när-
varade vid Länsmuseets besiktning.171  
 
1997-12-15 Byggnadsminnesförklaring av Östigården i Ytteryg.172 
 
1998-07-29 Bidrag från länsstyrelsen beviljas för konserveringsarbeten av målningar enligt 
konservators åtgärdsförslag från 1997-06-19.173  
 
Notering: Då det inte fanns åtgärdsförslag på just övre salens fukt- och/eller fladdermus-
skadade väggar åtgärdades dessa troligen inte vid konserveringsarbetena. 
 
1998-08-27 Faktura från entreprenör för utfört arbete med tätning av knutar och lagning av 
timmer.174 Enligt faktura med arbetsrapport från entreprenör har timmerlagning och drevning 
av knutar utförts 1998 där de största skadorna fortfarande finns.  
 
Notering: Dokumentation saknas för åtgärderna. För att få byggnadsvårdsbidrag beviljat är 
det praxis att åtgärder utförs under antikvarisk medverkan (tidigare benämning antikvarisk 
kontroll) och dokumenteras av densamme. I detta fall innebär det en osäkerhet om vad som 
verkligen åtgärdades 1998 då timmermannen själv inte minns.175 
 
2012  I vård- och underhållsplanen tas skadan på övre salens schablonmålade tapeter i nord-
västra hörnet upp som pågående - orsakad av fladdermöss - och akut, då tapeten vid invent-
eringen under hösten 2012 var fuktig och luktade starkt av ammoniak. Även övre förstugan 
hade sådana skador.176 
 
2013-05-16  E-postkorrespondens – se bilaga 3 - mellan antikvarie och artskyddshandläggare 
på Länsstyrelsen Gävleborg. Antikvarien har frågor om fladdermöss i huset. Hon undrar vilka 
åtgärder som kan få vidtas mot de fridlysta fladdermössen för att förhindra att de förstör ännu 
mera. Artskyddshandläggaren hänvisade till Naturvårdsverket.177  
 
2013-05-27 Antikvarien får svar från Naturvårdsverket. Det är nödvändigt att artbestämma 
fladdermössen. Inga åtgärder får vidtas utan tillstånd. Med tillstånd är det ändå endast ok att 
vidta åtgärder april-maj av hänsyn till fladdermössens livscykel med ungar och period i dvala. 
Naturvårdsverkets representant är tveksam utifrån bilder som antikvarien skickat, huruvida 
skadorna orsakats enbart av fladdermöss. Hon menar att inträngande fukt kan vara bidragande 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
171 Larsson, Jesper, Länsmuseet Gävleborg, Besiktningsprotokoll/Dokumentation. 1997-10-14. Länsmuseets 
d.nr.967/311. 
172 Byggnadsminnesförklaring Östigården. 1997. 
173 Länsstyrelsen Gävleborg, Beslut. Bidrag ur anslaget för projektet Hälsingegårdar för konserveringsinsatser 
av måleri. Östigården, Storhaga 18:1, Färila sn. 1998-07-29. D.nr.222-5963-98. 
174 Öhmans Bygg, Faktura med arbetsrapport ställd till Länsstyrelsen Gävleborg. 1998-08-27. 
175 Not. Vid tillsyn 2015 närvarade samme timmerman som utfärdade arbetsrapporten 1998. Han mindes vid 
förfrågan tyvärr inga detaljer från renoveringen 1998. 
176 Andersson, (2012) Vård- och underhållsplan. Pdf. 
177 E-postkorrespondens Länsstyrelsen – Naturvårdsverket. 2013. Se bilaga 3. 
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orsak till vätan då fladdermusspillning normalt är torr. Hon antar att tillstånd eventuellt skulle 
kunna ges i detta fall till att ”försöka förhindra att fladdermössen tar sig in i de känsligaste 
delarna av väggarna, om de samtidigt ges fritt tillträde som idag till resten av huset.”178 Hon 
poängterar att ett korrekt tillstånd från länsstyrelsen krävs och att eventuella åtgärder oftast 
måste avgöras på plats.179 
 
2015-08-26  Timmermannen som var involverad i renoveringarna på 1990-talet meddelade 
Länsstyrelsen Gävleborg att han var bekymrad för att skadorna blivit värre sedan hans besök 
på Östigården ett år tidigare. Han skickade bilder på skadorna.180  
 
2015-10-26  Tillsyn/besiktning på plats av Kulturmiljöenheten och Natur- och viltenheten, 
Länsstyrelsen Gävleborg. Tillsynens syfte var att klargöra om enbart fladdermössen orsakar 
skadorna eller om fukt utifrån kan vara en bidragande orsak. Enligt Natur- och viltenheten är 
fladdermössens spillning relativt torr och torde inte kunna blöta upp tapeterna så som be-
skrivits.181  
 
Synen på plats visade att de båda skadorna i övre salen samt förstugan är pågående och i be-
hov av akuta åtgärder. Trots den rekordtorra hösten med ytterst lite regn var skadeområdena 
fuktiga, bitvis blöta. Där det var som fuktigast har tapeterna vittrat sönder och fallit isär av 
fukt och tyngd och färgen är där som mest blekt med vitnande partier. Längre ut i skadornas 
utkanter är det starkt nedsmutsat av troligen spillning. Avföring liknande muslortar har trillat 
ut i tapetens nederkant och samlats på golvet. I nordvästra hörnet i övre salen där skadan är 
som störst är tapeten bucklig nedtill och fylld med spillning. Det luktade starkt från hörnet.182  
	  
Sannolikt samlar fyllningen fukt vilket skadar både tapet och kanske även timret bakom. 
Ovanför skadorna på vinden är det torrt och inga spår av fladdermöss fanns vid tillsyns-
tillfället. Det tyder på att fuktskadorna är lokalt förekommande mitt på väggpartierna och 
även på en mellanvägg mitt i huset i övre förstugan. Skador i nordvästra hörnet i övre salen 
samt på mellanväggen i övre förstugan är belägna i anslutning till knutrader vilket skulle 
kunna innebära att fukt tar sig in där, då de i tidigare dokumentation ansetts otäta. Dock har 
väderleken varit torr i drygt två månader före tillsynen. För att få klarhet i problematiken och 
säkert veta hur det ser ut bakom och vilka åtgärder som måste vidtas beslutas att konservator 
ska anlitas för att öppna upp tapeten och rensa från spillning/skräp. Därefter bör det lämnas 
öppet en tid för att lufta ur. Orsaker till skadorna bör utredas och åtgärdas i nästa skede innan 
konservering av tapeterna kan utföras.183  
 
2015-11-12   Konservator anlitades för akutåtgärd på Länsstyrelsen Gävleborgs initiativ och 
bekostnad. Konservatorn öppnade upp tapeten där skadorna är som allvarligast för att rensa ur 
och undersöka timret bakom. Tapeten lämnades sedan öppen för att materialen ska få torka 
upp. Åtgärderna dokumenterades av Länsmuseet Gävleborg. I rapporten beskrivs att tapeten 
öppnades på två ställen i övre salen samt i övre förstugan på ett ställe. Stora mängder spillning 
fanns bakom tapeterna och timret var fuktigt bakom den värsta skadan i salen. Det förekom 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
178 Nedinge, Marie, Naturvårdsverket, E-post till Bäckman, Länsstyrelsen Gävleborg. 2013-05-27. 
179 Ibid 
180 E-postkorrespondens timmerman Öhmans Bygg – länsstyrelsen, 2015. 
181 Lindqvist, Carina, Länsstyrelsen Gävleborg, Tillsynsrapport. 2015. Hela rapporten i bilaga 2. 
182 Ibid 
183 Ibid  
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svartmögel på tapetens yta samt troligen vitmögel på timret bakom skadorna.184 Se bilder i 
urval i bilaga 4. 
 
2016-01-22    I samband med akutåtgärden togs ett åtgärdsprogram fram av konservatorn för 
konservering av de skadade schablonmålade tapeterna. Åtgärdsförslaget innebär i korthet att 
väggbeklädnaden kommer att rengöras försiktigt, retuscheras och håligheter lagas. Mörka 
rinningar i det sydvästra hörnet i salen kommer att isoleras med schellack och retuscheras 
med limfärg. Deformationer lämnas utan åtgärd. Skadorna i det nordvästra hörnet i salen är så 
omfattande att konservering inte är möjligt. Där kommer pappen att lossas från väven på de 
värsta ytorna och rekonstruktion utföras. Konservatorn understryker vikten av att åtgärda 
orsaker till skadorna då dessa är pågående. Bedömning görs i rekommendation från 
konservatorn att ingångshål i timret behöver säkras upp, både för fuktvandring och eventuella 
djur.185  
 
I e-postkorrespondens med antikvarie på Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen Gävleborg, 
meddelas den 27 april 2016 att processen är igång för att söka dispens från Artskydds-
förordningen om att få stänga ute fladdermössen.186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
184 Olsson, Daniel, Länsmuseet Gävleborg: Besiktningsprotokoll, Dokumentation: Sanering av spillning bakom 
schablonmålad väggbeklädnad i sal och farstu på övervåningen i parstuga från 1829. 2015. Lst d.nr.434-7043-
15.  
185 Murberget, Länsmuseet Västernorrland: Åtgärdsprogram för konservering av fuktskadade limfärgstapeter i 
övre sal och farstu på Östigården, Ytteryg, Hälsingland. 2016-01-22    
186 Hans-Erik Hansson, Länsstyrelsen Gävleborg, E-post. 2016-04-27. 
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 4  FALLET ÖSTIGÅRDEN - KONFLIKTEN 
 
Både byggnadsminnet Östigården och de fridlysta fladdermössen som bor i väggarna är 
skyddade enligt lag. Genom att följa Kulturmiljölagen för att skydda byggnaden kommer man 
att bryta mot Artskyddsförordningen som skyddar fladdermössen och vice versa. En mål-
konflikt har uppstått.  
 
 

 4.1  Betydande värden 
	  
De båda skyddade objekten har betydande värden som ska tas tillvara. I regeringens miljömål 
som ”beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till” finns 
preciseringar för att förtydliga målens olika områden.187 För målet God bebyggd miljö lyder 
preciseringen för Kulturvärden i bebyggd miljö enligt följande:  
 

Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader 
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas.188  

 
Preciseringen för Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation i miljömålet Ett rikt växt- 
och djurliv lyder:  
 

Bevarandestatusen för i Sverige naturligt förekommande naturtyper och arter är 
gynnsam och för hotade arter har statusen förbättrats samt att tillräcklig genetisk 
variation är bibehållen inom och mellan populationer.189      

 
 

 4.2  Lagstiftningsprocessen - hänsyn till potentiella målkonflikter? 
 
Tas det hänsyn till potentiella målkonflikter i samband med lagstiftningen när lagar stiftas för 
att skydda olika objekt? Frågan ställdes till Regeringskansliets Rättssekretariat i ett telefon-
samtal med dess gruppchef på Miljö- och energidepartementet.190 Hon berättade om att 
Sverige är unikt såtillvida att Regeringskansliet räknas som EN myndighet där besluten 
genomförs kollektivt. När förslag på ny lagstiftning läggs fram sker beredning med alla övriga 
departement. Samarbete mellan departementen i lagstiftningens förarbete syftar till att säker-
ställa att målkonflikter i möjligaste mån ska kunna undvikas. Det är ett komplext uppdrag och 
då samhället är i ständig förändring är arbetet hela tiden pågående.191  
 
Vad gäller Artskyddsförordningen så har det varit aktuellt de senaste åren att åter se över 
potentiella målkonflikter fortsätter Rättssekretariatets gruppchef. Det är dock en prioriterings-
fråga vilka utredningar som får medel att utföras. Hon menar också att eventuellt före-
kommande EU-direktiv kan ha betydelse för rangordning av värden i en eventuell tvist. 
Fladdermössen omfattas av EU:s Art- och Habitatsskydd vilket ger dem ytterligare stärkt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
187 Miljömål.se: http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/  
188 Miljömål.se, God bebyggd miljö: http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-god-bebyggd-
miljo/Preciseringar-av-god-bebyggd-miljo/  
189 Miljömål.se, Ett rikt växt- och djurliv: http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/16-Ett-rikt-vaxt--och-
djurliv/Preciseringar-av-Ett-rikt-vaxt--och-djurliv/  
190 Gerland, Susanne, gruppchef, Rättssekretariatet, Regeringskansliet. Telefonsamtal 2016-05-13. 
191 Ibid 
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skydd.192 EU har, som nämns i kapitel 2.1 - Växtskyddslagens förhållande till annan lag-
stiftning – fiktivt fall - ingen lagstiftningskompetens inom kulturarvsområdet. Dock är inte 
utgången given i och med det; undantagsmöjligheter finns ändå för att värna andra värden, 
som i det här fallet byggnadsminnesskyddet, avslutar gruppchefen.193 
 
Även om det ibland kanske kan verka som att lagar stiftas oberoende av varandra utan synbar 
tanke på att de kan komma att ställas mot varandra, så är det alltså inte på det sättet. Däremot 
lever vi i en föränderlig värld som kan ändra förutsättningarna för det vi vill skydda så att nya 
ställningstaganden behöver göras. Det kan också sägas oerhört svårt att förutse varje potentiell 
målkonflikt som eventuellt skulle kunna uppstå för att ta hänsyn till det i beredningen. 
 
 

 4.3  Fladdermössens skuld eller icke? 
 
Redan 1993 noterades av en byggkonsult att fladdermöss huserade i byggnaden och orsakade 
skada. Byggkonsultens utlåtande lyder i beskrivningen till kostnadsrapporten: ”Målningar av 
typ fri hand, schablon, taklister m.m. på papp och väv har skador som fläckar, bucklingar o.d. 
av fukt, rörelser och inte minst fladdermusträck.”194 Byggnaden var då ännu inte byggnads-
minnesskyddad, men stod inför omfattande renovering av skyddskaraktär, till största del 
bekostade med statliga medel. Detta för att planerna var att byggnadsminnesförklara parhuset 
på Östigården. Inga åtgärder vidtogs mot de skador i övre salen som 1993 utpekats som 
fladdermusskador. Sedan nämns inte fladdermössen i dokumentation förrän 1997, då deras 
skuld till skadorna avskrevs av länsmuseets representant och samma skador benämndes som 
fuktskador. Av dokumentationen i länsstyrelsens arkiv att döma gjordes heller ingen under-
sökning eller förfrågan till naturvårdsenheten eller liknande för att utröna fladdermössens 
eventuella skadeverkningar.  
 
Nuvarande fastighetsägare beskrev i telefonsamtal hösten 2015, att det sommartid myllrar av 
fladdermöss bakom tapeten där skadebilden är som störst. Han var i kontakt med Natur-
historiska museet för rådgivning för ett antal år sedan och fick information om att fladdermöss 
är fridlysta och att det är förbjudet att störa dem. Vid förfrågan angående detta i mars 2016 
berättar en biolog på Naturhistoriska museet i e-post att han brukar hänvisa till länsstyrelsen 
som ansvarar för artskydd och dispensansökan.195 Oklart om detta gjordes vid tillfället för 
fastighetsägarens kontakt. År 2006 dokumenteras gården av länsmuseet Gävleborg och 
fladdermusrelaterade skador uppmärksammades.196 Sex år senare, år 2012, utarbetades en 
vård- och underhållsplan för Östigården där dessa skador beskrivs som akuta. Hösten 2015 
kopplades Natur- och viltenheten in och en gemensam tillsyn gjordes för att undersöka skad-
orna och dess orsaker.   
 
Vid tillsynstillfället hösten 2015 menade länsstyrelsens kulturmiljörepresentant att fladder-
mössen bar skulden medan naturvårdsrepresentanten hävdade att fuktvandring genom timmer-
väggen orsakat skadorna eftersom fladdermusspillning är torr och inte borde kunnat göra så-
dan stor skada. Vid tillfället var skadeområdena bitvis mycket fuktiga. Även om meningarna 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
192 Gerland. Telefonsamtal 2016-05-13. 
193 Ibid 
194 Lannås Konsult AB, Kortfattad beskrivning till kostnadsrapport 1993-02-22 
195 Vanhoenacker, Didrik, Jourhavande biolog, Naturhistoriska museet, E-post. 2016-03-01. 
196 Not. Bilder erhölls av Daniel Olsson, Länsmuseet Gävleborg, i samband med författarens praktikperiod på 
Länsstyrelsen Gävleborg hösten 2015. 
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gick isär när det gällde huruvida inträngande fukt utifrån genom timmerväggen var bidrag-
ande orsak till skadorna eller inte, så stod det klart att fladdermöss bebodde utrymmet mellan 
timmer och väggbeklädnad. De verkar ha gjort så under en längre tid att döma av mängden 
spillning som konservatorn rensade ut när väggbeklädnaden öppnades upp. Spillningen och 
eventuell fukt utifrån har orsakat att den schablonmålade tapeten nu är så förstörd att den inte 
helt går att rädda. Även timmerstommen har kommit till skada. 
 
 

 4.4  När uppstod konflikten? 
 
När uppstod då konflikten? Är det nu, våren 2016, när dispensansökan precis kommit in till 
Natur- och viltenheten? Kanske vid tillsynen 2015 då båda parter deltog på grund av att 
skadorna blivit så omfattande att delar av de värdefulla tapeterna inte går att rädda. Eller var 
det redan 1993 när skador för första gången noterades men åtgärder uteblev? Det kanske inte 
är möjligt att besvara och troligen inte heller nödvändigt för fallets utgång. Det kan dock ha 
betydelse för länsstyrelsens arbete framöver att fundera över och belysa konsekvenserna av 
uteblivna åtgärder och vikten av att i god tid reflektera över om andra värden än den egna 
enhetens är involverade. I studien av fallet Östigården har inte framkommit att det vid något 
tillfälle, utöver den gemensamma tillsynen hösten 2015, förekommit någon form av över-
läggning mellan parterna. Det bekräftas av Kulturmiljöenheten att några ”ordnade 
diskussioner” inte förekommit angående ärendet. Däremot har informella samtal om saken 
mellan handläggarna ägt rum.197  
 
 

 4.5  Ärendehantering i nutid 
 
Frågan ställdes till de båda enheterna hur de ser på respektive skyddsobjekts värden gentemot 
den andra partens skyddsobjekts värden. Svaren löd att Kulturmiljöenhetens utgångspunkt i 
sitt arbete, enligt handläggaren, är att ”de kulturhistoriska värdena inte får skadas”.198 Natur- 
och viltenheten betonade vikten av att inte blanda in personligt tyckande i värderingen utan 
utgå strikt från lagstiftningen och se till den aktuella åtgärdens påverkan på arten.199 Det 
verkar inte som att någon diskussion eller argumentation mellan de två enheterna kring 
värdena ägt rum, utan ärendehanteringen utgår från den egna enhetens skyddade objekts 
värden strikt enligt lagstiftningen. 
 
Vid förfrågan om det finns någon praxis för remisshantering när andra intressen kan bli 
påverkade i ett ärende svarar Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Gävleborg: 
 

När ett ärende eller projekt kan beröra andra sakområden ska vi alltid höra de 
områdenas företrädare. Det sker på lite olika sätt beroende på ärendegrupp och typ 
av ärende, formella remisslistor, enhetsövergripande beredningar, tvärberedningar 
med inbjudan till samtliga sakområden etc. Grundregeln är att länsstyrelsen är EN 
myndighet och att när ett beslut fattas så ska hela myndigheten kunna stå för det. Det 
är alltså inte OK att ett sakområde driver frågor som gynnar det egna området och 
orsakar skador på ett annat. Ansvaret att bereda ärenden för [sic!] alltid hand-
läggarens och ansvaret för beslutets innehåll är närmaste chef.200 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
197 Hansson, Hans-Erik, antikvarie, Länsstyrelsen Gävleborg, E-post nr.1. 2016-05-10. 
198 Hansson, E-post nr.1. 2016-05-10. 
199 Ageheim, Sofia, Natur- och vilthandläggare, Länsstyrelsen Gävleborg, E-post. 2016-05-11. 
200 Hansson, E-post nr.1. 2016-05-10. 
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Natur- och viltenheten på Länsstyrelsen Gävleborg besvarar samma fråga enligt följande:  
 

Beträffande remisshantering gör vi en bedömning i varje enskilt ärende om det finns 
behov av att skicka ut ärendet på remiss och i så fall till vilka instanser. Bedöm-
ningen görs vanligtvis av handläggare i samråd med andra handläggare och/eller 
enhetschef.201 

 
När frågan ställs till Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Gävleborg huruvida någon form av 
kompromiss i ärendet skulle vara möjlig så lyder svaret:  
 

När det gäller Kulturmiljölagen så kan vi inte kompromissa såtillvida att fladder-
mössen kan inte [sic!] fortsättningsvis bo kvar bakom tapeterna. […] I ett läge där 
utestängningsåtgärder inte funkar så måste vi se om det finns andra åtgärder som vi 
kan vidta.202  

 
Risk finns alltså att fladdermössen skulle kunna leta sig in till sin gamla boplats även om 
tätningar görs i timmerväggen för att stänga ute dem. Kring frågeställningen om möjlig 
lösning i fallet fortsätter han:  
 

Eftersom Artskyddsförordningen och Kulturmiljölagen står i konflikt med varandra 
så ser jag framför mig att vi i slutänden kan komma att behöva lyfta frågan till ett 
överklagande för att utverka rättspraxis om vilket intresse som ska ges företräde.203 

 
På kompromissfrågan svarar Natur- och viltenheten att de alltid utgår från lagstiftningen vid 
dispensprövning för att få en rättssäker ärendehantering. En strikt bedömning görs, utifrån 
lagen, av åtgärdens påverkan på arten samt eventuella skäl för dispens, i det här fallet bygg-
nadens värden. Om inte dispens medges kan beslutet överklagas.204 
 
På funderingen om Kulturmiljöenheten kommer att ändra sina strategier eller praxis efter 
fallet Östigården då skador på kulturvärden blivit omfattande resonerar handläggaren:  
 

Vår hållning att den här typen av skador inte får uppträda, varken idag, igår eller i 
framtiden. Det är dock inte otroligt att liknande situationer kan komma att uppträda 
på fler ställen eftersom våra personella resurser för tillsyn och uppföljning är 
svaga.205  

 
I skrivande stund (maj 2016) kom ett positivt förhandsbesked om dispens från Artskydds-
förordningen för att stänga ute fladdermössen från parhuset. Prövningen är dock inte 
slutförd.206  Kulturmiljöenheten meddelar, att även om dispens medges, kommer fladder-
mössen inte att få stängas ute från vinden. Eftersom det endast är tillåtet att utföra åtgärder 
innan maj månads utgång av hänsyn till fladdermössen, hastar det med förberedelser: 

 
Jag vill därför att takpanelen på övre botten justeras så att eventuella större springor  
försvinner. Här kan man också använda ett finmaskigt metallnät om det är större 
håligheter ner till övervåningen. Jag planerar in ett besök i sommar med vår 
fladdermusexpert och hans ultraljudsapparat för att se om tätningen lyckats. 
Konserveringsarbetena kan sedan sätta igång i höst eller nästa vår beroende på 
finansieringsmöjligheterna och murbergets bokningskalender.207  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
201 Ageheim, E-post. 2016-05-11. 
202 Hansson, E-post. 2016-04-27. 
203 Ibid 
204 Ageheim, E-post. 2016-05-11. 
205 Hansson, E-post nr.1. 2016-05-10. 
206 Ibid 
207 Ibid. Not. Murberget är konservatorn som även anlitats år 2015 samt tidigare i år 2016. 
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Kulturmiljöenheten fortsätter: 

 
Jag tänker mig att man från en skylift går igenom särskilt knutkedjorna på södra 
gaveln samt den intimrade mellanväggen vid farstun och att alla håligheter som kan 
vara ingångshål för fladdermössen tätas med i första hand tillpassade träkilar och 
pluggar. Jag vill att även övriga stommen ses över för att hitta eventuella håligheter 
som kan fungera som fladdermusentréer.208 

 
Studiens tidsbegränsning gör att dispensprövningens slutliga resultat och eventuella åtgärder 
tyvärr inte kan redovisas. 
 
 

 4.6  Konsekvenser av konflikten 
 
Vid en konflikt då två värden ska tas tillvara i en kompromiss eller genom att det ena värdet 
ges företräde framför det andra kommer det i något avseende att medföra konsekvenser.  
 

 4.6.1  Konsekvenser för byggnaden 
 
Då åtgärder låtit vänta på sig i drygt två decennier har de kulturhistoriska värdena i bygg-
naden till viss del hunnit bli förstörda. Detta innebär både kulturhistoriska och ekonomiska 
förluster. Staten (det vill säga i slutänden vi alla) får bära onödigt höga kostnader för att så 
långt möjligt reparera den skada som hittills skett. Fastighetsägaren står normalt sett för en del 
av kostnaden själv även om byggnadsvårdsbidrag beviljas. I det här fallet kommer dock hela 
beloppet för åtgärderna att bekostas av länsstyrelsen genom bidrag.209 
 
Frågan är hur det kommer att te sig framöver. Konservering av väggbeklädnad och åtgärd för 
att hindra fuktvandring utifrån kommer att utföras enligt länsstyrelsens planer. Åtgärder som 
bekostas med statliga medel och kommer att landa på sexsiffrigt belopp.210 Även om dispens 
från Artskyddsförordningen medges för att förhindra att fladdermöss tar sig in genom timmer-
väggen kan det ändå vara svårt att få det att fungera. Fladdermössen kommer troligen att för-
söka ta sig in där de är vana att bo. Enligt Naturvårdsverket kan det vara näst intill omöjligt att 
få bort dem från gamla hus.211 Det är tveksamt om det är möjligt att täta en gammal timmer-
vägg tillräckligt bra. Lyckas det inte så måste andra alternativ övervägas enligt Kulturmiljö-
enheten.212 Om det visar sig att det inte fungerar, kanske de ändå tar sig in och skadar den då 
konserverade och delvis rekonstruerade väggbeklädnaden, med fler åtgärder och sannolikt 
höga kostnader som följd.  
 
Om inte dispens skulle medges och frågan går vidare till högre instans skulle resultatet kunna 
bli att fladdermössens ostördhet värderas högre än byggnadens skydd och förstörelsen får 
fortgå. Då kan byggnadens kulturhistoriska värden komma att raseras ännu mer. Risken finns 
då att byggnadsminnesskyddet kan komma att spela ut sin roll och den unika byggnaden 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
208 Hansson, E-post nr.2. 2016-05-10. 
209 Ibid 
210 Murberget, Länsmuseet Västernorrland: Offert; konservering av limfärgstapeter i övre sal och farstu på  
Östigården, Ytteryg, Hälsingland. 2016-01-22. 
211 Naturvårdsverket.se, Fladdermöss i hus: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-
vaxter/Rad/Fladdermossen-i-Sverige/Fladdermoss-i-hus/  
212 Hansson, E-post. 2016-04-27. 
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lämnas åt sitt öde. Förutom förlust av kulturhistoriska värden har då stora satsningar för att 
bevara byggnaden vid flera tillfällen, bekostade av staten och fastighetsägaren sedan 1990-
talet, varit förgäves. 
 

 4.6.2  Konsekvenser för fladdermössen  
 
Fladdermössen har såvitt känt hittills inte lidit någon skada av konflikten. De har ju kunnat bo 
och leva i huset under alla år utan störningar. Om dispens medges från Artskyddsförordningen 
för att stänga fladdermössen ute kan det möjligen medföra konsekvenser för djuren. Med 
dispens brukar dock följa villkor eller kompensationskrav för att lindra skadeverkningar. Det 
kan till exempel innebära att fladdermössen får fortsatt tillgång till vissa delar av huset eller 
att fladdermusholkar sätts upp i närheten.213 I det här fallet står det klart att de inte kommer att 
få stängas ute från vindsutrymmet även om dispens medges för de utsatta väggarna. Hittills 
verkar det inte som om de har bott på vinden, men möjligheten finns att de väljer att bo där 
om de inte kan komma in där de brukar hålla till, menar Kulturmiljöenheten.214 
 
Enligt besked från Natur- och viltenheten på Länsstyrelsen Gävleborg är den upphittade döda 
fladdermusen från Östigården antingen av rasen tajgafladdermus (f.d. Brandts fladdermus) 
eller mustaschfladdermus.215 På Naturvårdsverkets hemsida redogörs för fladdermössens 
status i Sverige och de två aktuella arterna beskrivs som tämligen vanliga men mustasch-
fladdermusen har den senaste tiden blivit något mer sällsynt.216 När frågan ställs vad 
konsekvenserna blir för fladdermössen, eller fladdermusen som art, om dispens medges svarar 
Natur- och viltenheten: 
 

Om vi ger dispens är det under förutsättning att vi gör bedömningen att åtgärden inte  
innebär en negativ påverkan på artens bevarandestatus. Om vi tvärtom ser att artens 
bevarandestatus skulle påverkas har vi, enligt lagstiftningen, inte möjlighet att ge 
dispens. Så för att kunna pröva dispensansökan måste vi först ha artbestämt fladder-
musen. Vissa fladdermusarter är vanligt förekommande medan andra är hotade.217 

 
Det verkar således som att fladdermusarten, vilken det än må vara av de två, inte riskerar att 
bli lidande. 
 
Den som äger ett byggnadsminne har som tidigare sagts ett långtgående ansvar för att vårda 
och underhålla sin byggnad. Fastighetsägaren i fallet Östigården har vid ett par tillfällen under 
årens lopp försökt ta reda på vad han kan vidta för åtgärder mot fladdermössen utan att få till-
räcklig information för att gå vidare. Det kan ha varit en tillfällighet att informationen var 
bristfällig vid den tidpunkten, men det är avgörande för en engagerad fastighetsägare som för-
söker göra det rätta, att korrekt information är lättillgänglig. Risken finns att fladdermössen 
avlägsnas på eget bevåg, utan dispensansökan, om det är krångligt att gå den rätta vägen. I 
Naturvårdsverkets Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan från 2006 beskrivs att 
ytterst få fall per år leder till dispensansökan och att det är ”troligt att man på många håll på 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
213 Naturvårdsverket, Handbok för Artskyddsförordningen del 1- fridlysning och dispenser:: 
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-0160-5.pdf?pid=2587  
214 Hansson, E-post nr.2. 2016-05-10 
215 Ageheim, E-post. 2016-05-02 
216 Naturvårdsverket, Vår natur, Fladdermusarter i Sverige: http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-
vaxter/Rad/Fladdermossen-i-Sverige/Fladdermusarter-i-Sverige/      
217 Ageheim, E-post. 2016-05-11 
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eget initiativ vidtar åtgärder som förhindrar fladdermössen från att utnyttja övervintrings- eller 
föryngringsplatser”.218 Konsekvenserna för djuren torde då bli långt allvarligare.  
 
Hur allvarliga konsekvenser det kan bli för fladdermössen beror på flera faktorer såsom 
dispensprövningens resultat, eventuellt överklagande, djurens acceptans av alternativa bo-
platser med mera. Eftersom de är fridlysta tas stor hänsyn i beslut till deras fortlevnad.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
218 Naturvårdsverket, Rapport 5546, 2006: Handlingsprogram för skydd av fladdermusfaunan: 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5546-1.pdf   s.11 
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 5  ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Syftet med studien är att belysa problematiken med målkonflikter där Kulturmiljölagen ut-
manas av andra lagstiftningar. Undersökningen vill visa hur en målkonflikt kan se ut och hur 
den kan hanteras av involverade parter. Fallet Östigården samt ytterligare några ärenden inom 
kulturmiljövården där målkonflikter uppstått beskrivs och analyseras. Även ett fiktivt fall med 
målkonflikt i en utredning från Jordbruksverket har tagits med i fallstudien. Genom att titta på 
ett antal ärenden med olika typer av målkonflikter inom kulturmiljövården breddas och för-
djupas studien varpå några förbättringsmöjligheter av dylik ärendehantering uppdagas. 
 
Fladdermusrelaterade skador i byggnadsminnet Östigården nämns av en byggkonsult redan år 
1993 i länsstyrelsens arkivmaterial. 1997 avskrivs fladdermössens skuld till skadorna och 
efter ytterligare ett decennium anses återigen skadorna vara orsakade av djuren. Det kan i sig 
väcka en del frågor. Avsikten med studien är dock inte att lägga skuld på någon, utan att 
neutralt och sakligt belysa problematiken med målkonflikter av det här slaget och visa på 
vilka konsekvenserna kan bli för kulturhistoriska värden. 
 
 

 5.1  Samverkan i ett tidigt skede önskvärt 
 
Redan 1993 räknade som tidigare nämnts en byggkonsult på konserveringsåtgärder för skador 
som ansågs nödvändiga att åtgärda. Åtgärder för de beskrivna skadorna uteblev dock vid den 
omfattande skyddsrenoveringen inför gårdens byggnadsminnesförklaring, och skadorna be-
nämns i senare dokumentationer endast som fuktskador.  
 
I kapitel 2.3.2 - Åtgärder av träd i alléer i Skebobruk i Norrtälje kommun - beskrivs ett ärende 
där samegendomsföreningen ville åtgärda träd i alléer i ett område av riksintresse för 
kulturmiljövården skyddat enligt Miljöbalken. När ansökan om dispens från biotopskyddet 
lämnades in, åkte Natur- och Kulturmiljöenheterna på tillsyn tillsammans för att kunna ta 
tillvara båda värdena på bästa möjliga sätt. En kompromisslösning togs fram med varsamma 
åtgärder för att främja trädens överlevnad på längre sikt. Att toppkapa generellt för att skapa 
enhetlighet ur kulturhistoriskt perspektiv ansågs inte tillräckligt viktigt av länsstyrelsens 
representanter på grund av att alléerna i Skebobruk bitvis hade luckor och träden var av olika 
åldrar. Därmed saknades redan den enhetlighet som eftersträvas utifrån kulturhistorisk aspekt. 
Dessutom riskerar generell toppkapning att förkorta trädens livslängd. Samverkan i ett tidigt 
skede med gemensam tillsyn och diskussioner ledde i det här fallet till en bra kompromiss-
lösning. Om alléerna hade varit enhetliga och intakta hade möjligen utgången varit en annan. 
Nu var redan det kulturhistoriska värdet naggat i kanten och därmed var en kompromiss-
lösning troligen enklare att åstadkomma. 
 
Antagligen togs ingen kontakt med Natur- och viltenheten vid byggkonsultens larm om 
fladdermusskador i Östigårdens parstuga i början av 1990-talet. Det finns inget i arkivet som 
tyder på det åtminstone. Om vi leker med tanken att så hade skett och dispensansökan från 
Artskyddsförordningen hade lämnats in direkt 1993, vid upptäckten av de bevingade 
hyresgästerna, skulle stora kostnader sannolikt ha kunnat besparas skattebetalarna och kultur-
miljövården. De unika schablonmålade tapeterna i original utförda av lokala kändismålaren 
Anders Ädel år 1846 hade troligen fortfarande varit nästintill intakta. Betydande kultur-
historiska värden hade kunnat räddas. Förhoppningsvis hade fladdermössen hittat ersättnings-
boende, såsom vinden i huset, utplacerade holkar eller håligheter i trädstammar i skogen 
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precis bakom huset, och varit nöjda de också. Nu blev det inte så och vi står idag, år 2016, 
inför dispensprövning för att få stänga ute fladdermössen. Konserveringsåtgärder på statens 
bekostnad väntar och delar av de unika tapeterna är förlorade för all framtid. Ovisshet kvarstår 
dessutom om fladdermössen hittar ny boplats eller om de ändå letar sig in där de är vana att 
vistas, trots åtgärder. Naturvårdsverket menar, som tidigare beskrivits, att det är näst intill 
omöjligt att stänga dem ute ur gamla hus. Då kommer ytterligare åtgärder att krävas som 
sannolikt kostar än mer pengar. I jämförelse med alléärendet ovan där de kulturhistoriska 
värdena skyddas som riksintresse enligt Miljöbalken kan det vara så att målkonflikten i fallet 
Östigården är av mer komplex karaktär när det gäller samverkan och kompromisslösningar. 
Ett byggnadsminne har ett starkare lagskydd än ett riksintresseområde och målkonflikten kan 
därför möjligen vara svårare att föra kompromissdiskussioner kring. 
 
Även i ärendet från Gotlands län i kapitel 2.4 - Byggnadsminne kontra fiskvandring – kunde 
parterna enas om en kompromiss. Åtminstone var länsstyrelsens beslut en kompromisslösning 
där båda värdena respekterades. Beslutet villkorades med att åtgärderna skulle utföras med 
antikvarisk medverkan och dokumenteras i vanlig ordning. Villkor ställdes också i beslutet för 
material och utförande på trädetaljer samt att länsstyrelsen skulle slutbesiktiga och godkänna 
ändringen. Fråga ställdes i studien till Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Gotland huruvida 
samråd ägt rum med berörd enhet inför beslut, men svar uteblev tyvärr. Även om inte berörd 
enhet konsulterades inför beslut så togs ändå fiskens vandringsbehov i beaktning av Kultur-
miljöenheten.  
 
När frågor ställdes till Kulturmiljöenheten och Natur- och viltenheten på Länsstyrelsen Gävle-
borg om möjlig lösning och kompromiss i fallet Östigården, så verkar det inte finnas någon 
officiell diskussion eller argumentation gentemot varandras värden, utan ärendehanteringen 
utgår från de egna objektens värden strikt enligt lagstiftningen.  
 
 

 5.2  Förtroende för myndigheten 
 
En byggnad förklaras sällan för byggnadsminne utan fastighetsägarens samtycke då det inne-
bär ett stort åtagande att hålla sin byggnad i gott skick för att bevara det kulturhistoriska 
värdet enligt skyddsföreskrifterna. Att underhålla byggnaden så att de kulturhistoriska värde-
na bevaras innebär ofta högre kostnader än ordinärt underhåll och dessutom måste tillstånd 
sökas för åtgärder. Även om det finns stora möjligheter för den som äger ett byggnadsminne 
att få bidrag för antikvariska överkostnader så innebär skyddsföreskrifterna relativt stora be-
gränsningar för vad fastighetsägaren får ändra i sin byggnad.  
 
I fallet Östigården har den nuvarande fastighetsägaren ärvt gården och har således inte varit 
delaktig i byggnadsminnesförklaringen. Trots detta är han skyldig att följa skyddsföreskrift-
erna. Skyddet och skyddsföreskrifterna står fast och följer med till nästa ägare när byggnaden 
säljs eller ärvs. Det scenariot kan antas vara relativt vanligt förekommande då byggnads-
minnesförklaring är ett långsiktigt lagskydd för byggnaden. Detta skulle generellt kunna 
innebära att en fastighetsägare som övertagit eller köpt en byggnad inte har ett lika stort 
intresse och engagemang för byggnadens kulturhistoriska värden som den tidigare fastighets-
ägaren. Därmed inte sagt att det är så i fallet Östigården.  
 
Fastighetsägaren har alltså långtgående skyldigheter att bevara sitt byggnadsminne i gott skick 
utan att förändra eller förvanska den, men har i gengäld goda möjligheter att få byggnads-
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vårdsbidrag från länsstyrelsen för del av antikvariska överkostnader. För att kommunikationen 
ska fungera och skyddsföreskrifterna följas krävs att myndigheten inger förtroende och för en 
dialog med fastighetsägaren och inte enbart ställer krav. Ett givande och tagande med andra 
ord.  
 
I ett fall som i studien, där fladdermöss orsakat skador och det verkar ha varit svårt för 
fastighetsägaren att få fram adekvat information för att vidta lämpliga åtgärder, kan det hända 
att en fastighetsägare nästa gång gör sig kvitt djuren på eget bevåg. Det skulle varken gynna 
de fridlysta djuren eller förtroendet för myndigheten. Likaså om en fastighetsägare investerat i 
åtgärder (bidrag ges enbart för del av antikvarisk överkostnad) som anvisats av länsstyrelsen 
för att bevara kulturvärden och det sedan visar sig att något försummats av myndigheten, med 
skador som följd, riskerar förtroendet för densamma att ta skada eller till och med gå förlorat.  
 
Om förtroendet för Länsstyrelsen Stockholm gynnats eller inte av att de ändrade spår i ärendet 
som beskrivs i kapitel 2.3.1, är oklart. Mellan de två ärendena (ärende I och II under kap. 
2.3.1) gällande beskärning av alléer vid Ulriksdals slott i Solna kommun kom protester från 
allmänheten och till och med en polisanmälan om misstänkt brott mot biotopskyddet. Trots att 
det i ärende I var tydligt att långt kraftigare beskärningar utförts än vad som är tillåtet utan 
särskilt tillstånd, vidtog länsstyrelsen inga åtgärder. Efter häftig debatt och kritik ändrade de 
sitt arbetssätt varpå ärende II gavs en strängare bedömning. 
 
Länsstyrelsen ändrade i det fallet sina tolkningar efter allmänhetens protester. Det kan tyckas 
att en myndighet ska verka som en enhet (vilket också är en grundregel enligt 
Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen Gävleborg) och stå fast vid sina bedömningar. I en 
statisk värld kanske det kan fungera, men som tidigare berörts så lever vi i ett samhälle i 
ständig förändring där ståndpunkter och ställningstaganden ständigt måste omvärderas. Lagar 
och regler ska tolkas och ställningstaganden göras, ofta utifrån ett komplext sammanhang. Det 
kanske är oundvikligt och till och med sunt att länsstyrelsen är öppen för allmänhetens 
värderingar och inte räds att ompröva sina bedömningar. Det är ju oss alla myndigheten 
företräder.  
 
 

 5.3  Värden som måste samsas – konsekvenser? 
 
Ett av ärendena som tillhandahölls för studien handlade, liksom fallet Östigården, också om 
fladdermöss. I ärendet som beskrivs i kapitel 2.2 - Fladdermöss på vinden i Skepperstads 
kyrka i Jönköpings län - hade de dock, som rubriken skvallrar om, bosatt sig på vinden i en 
kyrka. Här löstes ärendet med en acceptabel kompromiss enligt byggnadsantikvarien på 
Länsstyrelsen Jönköping som dock innebar vissa nackdelar för kyrkans kulturhistoriska värd-
en. I ärendet hade interna diskussioner mellan Natur- och Kulturmiljöenheterna om möjlig 
lösning ägt rum. Bedömning gjordes att en dispensansökan skulle kunna dra ut alltför mycket 
på tiden och det brådskade med åtgärder. Den nedsmutsade isoleringen byttes ut och en 
diffusionsöppen vattentät duk monterades ovanpå för att fånga upp spillningen. Duken skulle 
sedan kontinuerligt besiktigas för att säkerställa dess funktion. 
 
Enligt ärendets handlingar finns dock inga planer på hur sanering av ansamlad spillning ska 
gå till. Den som ska utföra saneringen måste ha kunskap och använda skyddsutrustning då 
hänsyn bör tas till eventuella smittorisker från fladdermusspillningen. Rabiesantikroppar har 
enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) påvisats hos enstaka fladdermöss i Sverige. 



	   	   43	  

Vem har ansvaret att rensa bort spillningen? Om det inte skrivs in i dokumentet är risken stor 
att ingen tar på sig ansvaret, vilket kan leda till att mängden spillning efter ett antal år har växt 
till sig med större risk för läckage och sanitär olägenhet som följd. Risk finns också att någon 
kan ta på sig att sanera utan tillräcklig kunskap om smittorisker. 
 
I fallet Östigården kan det bli ett möjligt scenario, om dispens medges för att stänga ute 
fladdermössen från deras nuvarande boplats, att djuren flyttar in på vinden. Det kan i så fall 
vara värt att tänka på att kontrollera om det skulle ske, och i så fall redan i ett tidigt skede 
täcka in känsliga ytor på ett liknande sätt och ordna att någon har ansvar för att regelbundet 
kontrollera att intäckningen fungerar samt avlägsna spillningen. Om inte detta ordnas kan det 
hända att konstruktionen på vinden i stället blir illa åtgången och att spillningen till slut tar sig 
ned och förorenar våningen nedanför.  
 
Utgången i fallet Östigården, liksom andra fall där två värden ska tas tillvara, innebär på något 
sätt konsekvenser för något av eller båda värdena. Det får tas i beaktning och lösas på bästa 
sätt i varje enskilt fall. 
     
 

 5.4  EU:s roll 
 
I telefonsamtal gällande lagberedning med Rättssekretariatets gruppchef vid Miljö- och 
energidepartementet på Regeringskansliet, ställdes frågan om det faktum att fladdermössen 
omfattas av EU:s Art- och Habitatsskydd ger dem ett givet försprång gentemot kulturmiljö-
skydd.  
 
EU har som tidigare nämnts inte någon lagstiftningskompetens när det gäller vårt kulturarv. I 
kapitel 2.1 - Växtskyddslagens förhållande till annan lagstiftning - fiktivt fall - beskrivs ett 
tänkt scenario, som ingår i Jordbruksverkets utredning, med angrepp av tallvedsnematod i 
område där fasta fornlämningar finns i form av ristningar på tallar. I utredningen löstes de 
hypotetiska konflikterna med stöd i allmänna rättsliga principer vilket bland annat innebär att 
EU-rätten har företräde framför nationell rätt. I ett yttrande instämmer RAÄ med Jordbruks-
verket att EU-rätten har företräde. Det grundar sig bland annat på ett antal fall i EU-domstolen 
där principen om EU-rättens företrädesrätt slagits fast. I detta fiktiva fall innebär det att KML 
får stå tillbaka för växtskyddslagen eftersom EU saknar lagstiftningskompetens inom kultur-
arvsområdet.  
 
På frågan till Rättssekretariatets gruppchef blir svaret dock att utgången inte är given även om 
EU-direktiv finns. Undantagsmöjligheter finns ändå för att värna andra värden, i det här fallet 
byggnadsminnesskyddet. Det kan dock vara av betydelse för rangordning av värden. EU-
direktiv kan ge ett objekt ett starkare skydd och ha betydelse vid en tvist. 
 
 
 
      5.5  Naturmiljö - Kulturmiljö 
 
I regeringens miljömål och delar av litteraturen som behandlas under rubriken 1.9 - Tidigare 
forskning - ges exempel på att naturmiljö och kulturmiljö går, eller åtminstone borde gå, hand 
i hand. 
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I RAÄ:s skrift Samhällsförändringar och vården av natur och kultur - En debattskrift om 
natur- och kulturmiljövårdens utveckling under 100 år, menar Leif Gren när han beskriver 
strävan efter en helhetssyn på landskap, att den givna utgångspunkten i dagens miljöpolitik är 
samverkan mellan natur och kultur. Gren anmärker på att trots att de två områdena beskrivs 
som sammanflätade ändå styrs av två olika myndigheter. I skriftens förord betonas av en 
avdelningschef vid RAÄ vikten av samverkan mellan natur- och kulturvård med hänvisning 
till samtids- och framtidsanalytikers uppmaning till natur- och kulturvårdens representanter att 
tänka till. Avdelningschefen framhåller sin vetskap om förekomst av vissa samverkans-
svårigheter mellan verksamheterna. 
 
I sin avhandling Inget landskap är en ö – dialektik och praktik i öländska landskap reder 
Saltzman ut begreppen natur – kultur. Hon menar att det vi i vissa fall uppfattar som natur i 
själva verket är kulturlandskap, präglat sedan lång tid av människan. Beskrivningen av miljö-
filosofen Steven Vogels tankar, i samma avhandling, om att natur och naturvetenskap inte kan 
frigöras från sin sociala eller kulturella kontext visar ytterligare på samspelet mellan natur-
miljö och kulturmiljö. 
 
Problematik i likhet med ärendet från Länsstyrelsen Gotland i kapitel 2.4, som tar upp 
fiskvandring kontra ett byggnadsminne i form av en vattenkvarn från 1800-talet, beskrivs i 
skriften baserad på Regionmuseets konferens i Kristianstad med temat intressekonflikter 
mellan naturvård och kulturmiljövård. I kapitlet Måste kulturmiljö och naturmiljö krocka? 
behandlas konflikter mellan kulturmiljöer runt gamla kvarnar och mindre kraftverk, med 
dammar som en del av kulturmiljön, och naturskydd av fria fiskvägar som förhindras av dessa 
uppdämningar. Författaren efterlyser en prioriteringslista framtagen av naturmiljö- och 
kulturmiljövården tillsammans där kulturmiljövärden identifieras och tas tillvara med ut-
gångspunkt i de EU-rättsliga kraven på god naturmiljö för att värna kulturhistoriska värden 
vid vattendrag. Även i denna skrift betonas samverkanssvårigheter mellan naturvård och 
kulturmiljövård trots dagens helhetsperspektiv på landskap med naturmiljö och kulturmiljö 
som två sammanflätade begrepp. Museichefen efterlyser i inledningen dialog och förståelse 
för varandras perspektiv. 
 
Så här långt in i studien står det utom allt tvivel att Natur- och Kulturmiljövård hör samman 
och ska ses som en enhet, eller åtminstone otvivelaktigt sammanflätade, enligt rådande miljö-
politik.  Men det verkar inte alltid fungera så i praktiken. 
 
När det gäller samverkan mellan enheter menar Coco Dedering vid Länsstyrelsen Kalmar att 
detta behöver förbättras allmänt inom länsstyrelsen. I skriften Industrisamhällets landskap – 
kulturarv, miljö och hållbarhet i kapitlet Kulturmiljöer och levande vattendrag – samordning, 
samverkan och samarbete framhålls dilemmat att ambition för samverkan kan skifta från 
person till person. Detta i kombination med att det ofta saknas vägledningar kring intresse-
prioriteringar gör samverkansprocessen sårbar anser Dedering, som efterlyser skriftliga rutin-
er, samverkansavtal och liknande. 
 
Detta urval av litteratur och skrifter belyser väl det faktum att en enhetssyn och samverkan 
mellan Natur- och Kulturmiljövården är något som efterlyses från många håll och är ett nöd-
vändigt förhållningssätt för att bevara betydande värden av olika slag. 
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 5.6  Ärendeprocess med checklista för att säkerställa värden   
 
Med utgångspunkt i Gustafssons beskrivning av ”The trading zone” i sin avhandling The 
Halland Model illustrerar bild 9 högst översiktligt en önskvärd process vid ärendehantering 
där olika typer av värden ska tas tillvara. Samverkan och förhandling mellan aktörer i ett 
tidigt skede är eftersträvansvärt för att på bästa sätt tillgodose de olika värdena. I kapitlet ovan 
efterlyser också Länsstyrelsen Kalmar skriftliga rutiner i samverkansprocessen och tydliga 
vägledningar om prioritering av intressen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
        
 
 
 
 
 
                     
        
 
       Bild 9. Illustration av önskvärd process för att hantera målkonflikter med utgångspunkt i Gustafssons           
                   beskrivning av ”The trading zone”. 
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En checklista skulle kunna utarbetas för alla länsstyrelsens enheter. När ett nytt ärende 
kommer in går handläggaren igenom checklistan punkt för punkt för att på ett tidigt stadium 
bli medveten om ifall andra intressen berörs. Detta skulle säkerställa att samtliga länsstyrelser 
behandlar sina ärenden på ett likartat sätt samt att till exempel stress eller oerfaren personal 
eller bara att handläggaren har en dålig dag, inte utgör risk att värden blir försummade. På 
frågan till Kulturmiljöenheten om det finns någon praxis för remisshantering nämns ”formella 
remisslistor” i svaret. Kanhända är det något liknande den checklista som här efterlyses, men 
av svaret att döma verkar det inte finnas någon given procedur där remisslistan används vid 
varje ärende. Ansvaret att bedöma om andra värden påverkas ligger i första hand individuellt 
på handläggaren.   
 
Vägledningen Fria eller fälla – En vägledning för avvägningar vid hantering av träd i 
offentliga miljöer av Fabian Mebus, RAÄ, behandlar hantering av träd i offentliga miljöer och 
målkonflikter som kan uppstå i sådana sammanhang. Den har tagits fram i samarbete mellan 
RAÄ, länsstyrelsen och andra berörda myndigheter och intressenter för att utveckla sam-
arbetet över sektorsgränserna och få till stånd ett gemensamt förhållnings- och arbetssätt och 
för att förebygga målkonflikter. Mebus hävdar att någon liknande skrift hittills inte tagits 
fram, vare sig i Sverige eller internationellt och beskriver den som ett pionjärarbete som 
troligen kommer att behöva uppdateras och vidareutvecklas i framtiden.  
 
I skriften har några utgångspunkter för ett framgångsrikt arbetssätt tagits fram som kan anses 
vara av allmängiltig karaktär vid hantering av målkonflikter.  
 

• Fokusera på gemensamma intressen 
• Ta vara på varandras kunskaper 
• Ett prestigelöst förhållningssätt 
• Leta efter konstruktiva lösningar 
• Ett konstruktivt samarbete kräver tid 
• Använd dialog som arbetsredskap 
• Kommunikation till allmänheten 

 
Vägledningen riktar sig till dem som arbetar med träd i offentliga miljöer där målkonflikter 
med andra lagstiftningar kan uppstå. En stor del av innehållet skulle ändå kunna agera bas för 
att arbeta fram en liknande vägledning för samverkan inom kulturmiljövården där risker finns 
för målkonflikter med andra lagstiftningar eller samhällsintressen. Mycket verkar allmän-
giltigt och applicerbart på andra situationer och konflikter som kan uppstå. 
 
Som inspiration till den checklista och vägledning som efterlyses ovan finns mycket mat-
nyttigt att hämta i skriften. I kapitel 7, Modell för avvägning mellan olika intressen, i 
vägledningen finns ett antal checklistor presenterade med arbetsbeskrivning för olika steg i 
processen. Det finns en modellskiss för avvägning mellan olika intressen där steg för steg 
beskrivs i processen samt när checklistorna ska användas. Fria eller fälla bedöms vara en 
utmärkt grund till att arbeta fram en checklista och vägledning för samverkan, bedömningar 
och avvägningar i arbete med kulturmiljövård där målkonflikter kan uppstå.  
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 5.7  Vidare forskning 
 
Det kan vara intressant för nästa forskare i ämnet att titta vidare på om EU kan engageras på 
något vis när det gäller kulturmiljövården. Det skulle som visats i studien kunna stärka 
kulturvärden då andra värden ska tas i beaktning. I vissa länder i Europa, till exempel Italien, 
står kulturvärden i långt högre kurs än naturvärden, till skillnad mot i Sverige. Det skulle vara 
intressant att se om det kan vara en möjlighet att ge EU lagstiftningskompetens inom kultur-
arvsområdet i Sverige. 
 
En omarbetning av RAÄ:s vägledning Fria eller fälla vore värdefullt för att kunna användas 
inom kulturmiljövården för att förebygga målkonflikter med flera typer av lagstiftningar och 
säkerställa ärendehanteringen.  
 
Det skulle också vara intressant att undersöka om RAÄ:s nya värderingsmodell Plattform 
Kulturhistorisk värdering och urval - Grundläggande förhållningssätt för arbete med att 
definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet, kan ha någon inverkan på uppkomsten 
av målkonflikter när den implementerats fullt ut, om den inte redan gjort det.  
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 6  SLUTSATSER 
 
I fallet Östigården har betydande kulturvärden gått förlorade på grund av en ickehantering av 
problematiken med fladdermusskador under lång tid. Skadeorsak utreddes inte och åtgärder 
uteblev vid upptäckt av skadorna på 1990-talet. Samverkan med Natur- och viltenheten kom 
till stånd först 2015 då en gemensam tillsyn gjordes. Dessförinnan finns uppgifter om råd-
frågning angående fladdermöss i hus, dels av fastighetsägare och dels av Kulturmiljöenheten 
vid Länsstyrelsen Gävleborg år 2013. I maj 2016 ansöktes om dispens från Artskydds-
förordningen för att få stänga ute fladdermössen. Ingen samverkan utöver den gemensamma 
tillsynen och inofficiella samtal har ägt rum mellan de berörda enheterna. Konsekvenserna för 
byggnaden har blivit påtagliga både ur kulturhistorisk och ekonomisk synvinkel, medan 
fladdermössen hittills inte lidit någon skada såvitt känt. 
 
Lagar och förordningar är inte tillräckligt i alla lägen för att skydda värden inom kulturmiljö-
vården. När målkonflikter uppstår då flera typer av värden ska skyddas i ett sammanhang 
krävs en hel del av myndigheter och andra som arbetar med detta. Det har tydligt framkommit 
i studien att samverkan över sektorsgränserna i ett tidigt skede i processen är eftersträvansvärt 
och kanske till och med nödvändigt. För att uppnå detta och säkerställa olika värden på ett 
rättssäkert sätt kan det behövas förtydliganden i ärendehanteringen med formaliserade proce-
durer med ändamålsenliga och signifikanta checklistor. Då flera värden måste samsas får det 
ofrånkomligen konsekvenser av något slag. Det får tas i beaktning och lösas på bästa möjliga 
sätt i varje enskilt fall.  
 
Förvisso utgår handläggningen av ärenden strikt utifrån lagstiftningen, och ska så göra. Men, 
som visat sig i flera av länsstyrelsens avslutade ärenden i studien, där bra lösningar för båda 
sidor hittats, har samverkan och kommunikation i tidigt skede bidragit till framgång. I stället 
för att isolera sig på respektive enhet med sina ärenden kan ett samarbete i dialog på ett 
konstruktivt, lösningsorienterat sätt leda till kunskap om, och ökad förståelse för motpartens 
intressen och därmed hitta lösningar som gynnar båda parter. Vägledningen Fria eller fälla, 
utarbetad av RAÄ i samarbete med andra berörda myndigheter, bjuder på utmärkta strategier 
med checklistor för att uppnå detta. En omarbetad version för kulturmiljövården för att före-
bygga målkonflikter med flera typer av lagstiftningar och säkerställa ärendehanteringen vore 
önskvärt. 
 
Vi har också sett att varierande tolkningar och bedömningar kan ge olika utgång när beslut 
fattas. Då vårt samhälle är i ständig förändring kanske det är oundvikligt att så sker. Lagar och 
regler tolkas och beslut fattas ofta utifrån komplexa sammanhang. Länsstyrelsen består av 
många enheter men verkar, och ska verka, som en myndighet där inget värde får gynnas på 
bekostnad av ett annat värde. Myndigheten som helhet ska kunna stå bakom varje fattat 
beslut. Trots det så är det ofrånkomligt att ståndpunkter och ställningstaganden kontinuerligt 
omprövas och omvärderas i vår föränderliga värld. Allmänhetens förtroende för myndigheten 
är nödvändigt för ett lyckat arbete med att bevara vårt gemensamma kulturarv. Länsstyrelsen 
bör kommunicera i dialog med fastighetsägare och andra berörda för att inte riskera allmän-
hetens tilltro till myndigheten. 
  
I natur- och miljölagstiftning finns ofta EU-direktiv, vilket i vissa fall kan stå över nationell 
rätt. Studien har påvisat att undantagsmöjligheter trots detta kan finnas för att värna andra 
värden. Men då EU-direktiv kan tillskriva ett objekt ett starkare skydd kan det vara av vikt för 
rangordning av värden och ha betydelse vid en tvist. Kulturarv i Sverige skyddas inte av EU-
direktiv.
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Tillsyn 2015-10-26 
Östigården	  i	  Ytteryg,	  Färila	  socken,	  Ljusdals	  kommun	  

	  
Bild	  1.	  Östigården	  i	  Ytteryg.	  	  	  
	  
Närvarande:	  
Hans-‐Erik	  Hansson,	  Kulturmiljö	  Länsstyrelsen	  Gävleborg	   	   	  
Carina	  Lindqvist,	  praktikant	  Kulturmiljö	  Länsstyrelsen	  Gävleborg	  
Göran	  Vesslén,	  Natur-‐	  och	  viltenheten	  Länsstyrelsen	  Gävleborg	  
Sofia	  Ageheim,	  Natur-‐	  och	  viltenheten	  Länsstyrelsen	  Gävleborg	   	  
Christer	  Wallin,	  f.d.	  Öhmans	  Bygg,	  Ljusdal	  (deltog	  i	  del	  av	  tillsyn)	  	  
	  
Förutsättningar:	  
Vädret	  vid	  tillsynstillfället	  var	  klart	  med	  några	  plusgrader.	  	  
De	  senaste	  drygt	  två	  månaderna	  innan	  tillsynen	  har	  väderleken	  varit	  torr	  med	  ytterst	  lite	  regn.	  
	  
Bakgrund	  
Parstugan	  i	  liggtimmerkonstruktion	  från	  1829	  på	  Östigården	  i	  Ytteryg	  blev	  byggnadsminne	  1997.	  
1993-‐1994	  renoverades	  den	  av	  Öhmans	  Bygg	  AB	  med	  länsmuseet	  Gävleborg	  som	  antikvarisk	  
kontrollant	  (som	  benämningen	  då	  var)	  inför	  byggnadsminnesförklaringen.	  1997	  upptäcktes	  
fuktskador	  i	  nordvästra	  hörnet	  i	  övre	  salen	  varpå	  detta	  undersöktes	  och	  åtgärdades	  av	  Öhmans	  Bygg	  
AB	  1998.	  Konstruktionen	  hade	  visat	  sig	  vara	  något	  instabil	  med	  avsaknad	  av	  gåtar	  i	  fönster	  och	  glest	  
med	  dymlingar	  mellan	  stockarna.	  Fukt	  drog	  in	  genom	  väggarna	  enligt	  besiktningsprotokoll	  av	  Jesper	  	  
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Larsson	  länsmuseet	  1997-‐10-‐14	  (i	  akten)	  och	  skadade	  de	  limfärgsmålade	  väggarna.	  Knutar	  drevades	  
och	  timmer	  lagades	  enligt	  faktura	  från	  Öhmans	  1998.	  Dokumentation	  på	  arbetena	  saknas.	  	  
I	  samma	  besiktningsprotokoll	  1997-‐10-‐14	  nämns	  att	  det	  finns	  svamp	  i	  en	  skada	  i	  timret	  i	  garderoben	  
under	  trappan	  i	  nedre	  förstugan.	  I	  vård-‐	  och	  underhållsplanen	  för	  Östigården	  från	  2012	  finns	  
svampangreppet	  beskrivet	  med	  åtgärdsbehov	  av	  högsta	  prioritet.	  	  
	  
Konserverings-‐	  och	  restaureringsarbeten	  av	  måleri	  i	  nedre	  salen	  utfördes	  av	  Per	  Mattsson	  1998.	  Inga	  
sådana	  arbeten	  verkar	  dock	  ha	  utförts	  i	  övre	  salen	  (inga	  åtgärdsförslag	  finns	  för	  övre	  salen).	  	  
Fuktskadorna	  nämns	  ändå	  i	  Besiktning/åtgärdsförslag	  som	  låg	  till	  grund	  för	  Per	  Mattssons	  
konservering	  1997-‐06-‐19.	  
	  
Syfte	  
Vid	  tillsynen	  2015-‐10-‐26	  skulle	  i	  första	  hand	  fladdermusskador	  i	  övre	  sal	  (202)	  samt	  övre	  förstuga	  
(201)	  undersökas.	  Dessa	  skador	  har	  varit	  påtalade	  och	  dokumenterade	  sedan	  1993.	  I	  vård-‐	  och	  
underhållsplanen	  för	  Östigården	  från	  2012	  beskrivs	  åtgärdsbehoven	  som	  akuta.	  I	  augusti	  2015	  
kontaktade	  Christer	  Wallin	  länsstyrelsen	  och	  meddelade	  att	  skadorna	  blivit	  än	  värre	  senaste	  året.	  	  
Utredningens	  syfte	  är	  att	  klargöra	  om	  enbart	  fladdermössen	  är	  orsak	  till	  skadorna	  eller	  om	  eventuellt	  
inläckage	  av	  vatten	  kan	  vara	  bidragande	  orsak.	  Enligt	  experter	  är	  fladdermössens	  avföring/urin	  
relativt	  torrt	  och	  torde	  inte	  kunna	  blöta	  upp	  tapeterna	  så	  som	  beskrivits.	  Fladdermöss	  är	  fridlysta	  så	  
därför	  närvarade	  två	  handläggare	  från	  Natur-‐	  och	  viltenheten	  på	  länsstyrelsen	  vid	  tillsynen.	  
	  
Svampangreppet	  i	  förstugans	  garderob	  under	  trappan	  bör	  utredas	  och	  prov	  tas	  för	  analys.	  
Jordkällarens	  golv	  under	  byggnaden	  var,	  enligt	  vård-‐	  och	  underhållsplanen,	  belamrat	  med	  ruttnande	  
organiskt	  material	  och	  bör	  undersökas	  efter	  svampangrepp	  och	  prov	  tas	  även	  där.	  Risk	  finns	  att	  
svamp	  därifrån	  har	  spridit	  och/eller	  kan	  sprida	  sig	  till	  byggnadskonstruktionen.	  Marken/golvet	  bör	  
oavsett	  rensas	  från	  organiskt	  material.	  
	  
Metod	  
Tillsyn	  utfördes	  med	  okulär	  besiktning	  samt	  fuktmätning.	  Fuktmätning	  utfördes	  med	  Surveymaster	  
där	  fukthalt	  ges	  med	  ett	  indikationsvärde	  samt	  pipljud	  då	  man	  håller	  baksidan	  av	  mätaren	  mot	  ytan.	  
Inga	  exakta	  fukthalter	  har	  uppmätts	  utan	  enbart	  fuktindikation	  med	  värde	  upp	  till	  999.	  Svampprov	  
togs	  för	  analys	  i	  källaren	  samt	  garderob	  under	  trappan.	  
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Tillsyn	  
Fladdermusskador	  
Synen	  på	  plats	  visade	  att	  de	  båda	  skadorna	  i	  övre	  salen	  samt	  förstugan	  är	  pågående	  och	  i	  behov	  av	  
akuta	  åtgärder.	  Trots	  den	  rekordtorra	  hösten	  med	  ytterst	  lite	  regn	  var	  innerväggarna	  blöta.	  De	  
målade	  tapeterna	  var	  väldigt	  fuktiga	  i	  mitten	  av	  skadeområdena	  –	  höga	  fuktindikationsvärden	  -‐	  och	  
torrare	  längre	  ut	  i	  dess	  kanter.	  Där	  det	  var	  som	  fuktigast	  har	  tapeterna	  vittrat	  sönder	  och	  fallit	  isär	  av	  
fukt	  och	  tyngd	  och	  färgen	  är	  där	  som	  mest	  blekt	  med	  vitnande	  partier.	  Längre	  ut	  i	  kanterna	  är	  det	  
starkt	  nedsmutsat	  av	  troligen	  avföring	  m.m.	  Man	  kan	  se	  att	  avföring	  som	  ser	  ut	  som	  muslortar	  
trillat/trillar	  ut	  i	  tapetens	  nederkant	  och	  samlas	  på	  golvet.	  I	  nordvästra	  hörnet	  i	  övre	  salen	  där	  skadan	  
är	  som	  störst	  är	  tapeten	  bucklig	  nedtill	  och	  fylld	  med	  avföring	  och	  säkerligen	  andra	  obehagligheter.	  
Det	  luktar	  starkt	  från	  hörnet.	  	  
	  
Högst	  sannolikt	  samlar	  fyllningen	  fukt	  vilket	  skadar/skadat	  både	  tapet	  och	  kanske	  även	  timret	  
bakom.	  Ovanför	  skadorna	  på	  vinden	  är	  det	  torrt	  och	  fint	  och	  inga	  spår	  av	  fladdermöss	  fanns	  vid	  
tillsynstillfället.	  Det	  tyder	  på	  att	  fuktskadorna	  är	  lokalt	  förekommande	  mitt	  på	  väggpartierna,	  även	  på	  
en	  mellanvägg	  mitt	  i	  huset	  (rum	  101).	  Skador	  i	  nordvästra	  hörnet	  i	  övre	  salen	  samt	  på	  mellanväggen	  i	  
övre	  förstugan	  är	  belägna	  i	  anslutning	  till	  knutrader	  vilket	  skulle	  kunna	  innebära	  att	  fukt	  tar	  sig	  in	  där,	  
då	  de	  i	  tidigare	  dokumentation	  ansetts	  otäta.	  Dock	  har	  väderleken	  varit	  torr	  i	  drygt	  två	  månader	  före	  
tillsynen.	  För	  att	  få	  klarhet	  i	  problematiken	  och	  säkert	  veta	  hur	  det	  ser	  ut	  bakom	  och	  vilka	  åtgärder	  
som	  måste	  tas	  ska	  konservator	  anlitas	  för	  att	  öppna	  upp	  tapeten	  och	  rensa	  från	  avföring/skräp	  m.m.	  
Därefter	  bör	  det	  lämnas	  öppet	  en	  tid	  för	  att	  lufta	  ur.	  Orsaker	  till	  skadorna	  åtgärdas	  i	  nästa	  skede	  
innan	  konservering	  av	  tapeterna.	  
	  
Svampangrepp	  
Svamppåväxt	  i	  garderoben	  under	  trappan	  i	  förstugan	  (rum	  101),	  cirka	  en	  meter	  upp	  från	  golvet,	  var	  
något	  torkad.	  Förekomst	  av	  svamp	  har	  dokumenterats	  sedan	  1993.	  Prov	  togs	  för	  analys.	  Prov	  1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
I	  källaren	  (bland	  bråten	  som	  nämndes	  i	  vård-‐	  och	  underhållsplanen	  från	  2012)	  påträffades	  också	  
svamppåväxt	  och	  där	  luktade	  starkt	  av	  jordkällare/mögel.	  Svampprov	  togs	  även	  där	  för	  analys.	  	  
Prov	  2.	  Källaren	  bör	  rensas	  från	  organiskt	  material.	  Risk	  finns	  att	  svamp	  sprider/har	  spridit	  sig	  till	  
byggnadskonstruktionen.	  
	  
Övre	  salen	  (rum	  202)	  

	  Bild	  2.	  Nordvästra	  hörnet	  i	  övre	  salen.	  



	   	  

Carina	  Lindqvist	  
2015-‐11-‐09	  

	  	  	   	  
Bild	  3.	  Nordvästra	  hörnet.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  4.	  Nordvästra	  hörnet.	  Fuktindikation	  196.	  
	  

	  	  	  
Bild	  5.	  Nordvästra	  hörnet.	  Fuktindikation	  983.	  
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Bild	  6.	  Nordvästra	  hörnet.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  7.	  Nordvästra	  hörnet.	  Fuktindikation	  193.	  
	  

	  
Bild	  8.	  Nordvästra	  hörnet.	  Taklisten	  har	  lossat	  och	  hänger	  ner.	  Högst	  upp	  i	  	  
hörnet	  är	  det	  inte	  fuktigt.	  
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Bild	  9.	  Nordvästra	  hörnet.	  Längst	  ned	  i	  hörnet	  har	  tapeten	  lossat	  och	  ut	  kommer	  vad	  som	  ser	  ut	  som	  
avföring	  från	  mus.	  Inte	  särskilt	  fuktigt	  i	  tapetens	  nederkant.	  
	  

	  
Bild	  10.	  Död	  fladdermusunge	  påträffades	  till	  vänster	  om	  dörröppningen	  i	  övre	  salen.	  	  
Omhändertagen	  av	  Göran	  och	  Sofia	  för	  analys	  och	  artbestämning.	  
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Bild	  11.	  Västra	  gaveln.	  Nordvästra	  knuten.	  Timret	  har	  håligheter	  och	  torksprickor.	  	  
	  

	  
Bild	  12.	  På	  vinden.	  Nordvästra	  knuten.	  På	  vinden	  ovanför	  värsta	  skadan	  i	  övre	  salen	  är	  det	  torrt	  	  
och	  fint.	  Inga	  spår	  efter	  fukt	  eller	  fladdermöss.	  
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Övre	  förstugan:	  
	  

	  	   	  
Bild	  13.	  Fuktfläckar	  i	  trapphus	  övre	  förstuga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  14.	  Mellanvägg	  med	  fuktskada	  i	  övre	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(rum	  201).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  förstuga	  (rum	  201).	  
	  
	  

	  
Bild	  15.	  Fuktindikatorn	  visar	  187	  i	  yttre	  del	  av	  fuktfläck	  på	  mellanvägg	  	  
–	  alltså	  ej	  yttervägg!	  Torrt	  ovanför	  vid	  inspektion	  på	  vinden.	  
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Bild	  16-‐17.	  Fuktindikatorn	  visar	  640	  lite	  närmare	  mitten	  av	  samma	  fuktfläck	  på	  mellanvägg.	  
	  
	  

	  
Bild	  18.	  Fuktindikatorn	  visar	  883	  mitt	  på	  fuktfläck	  på	  mellanvägg.	  
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Bild	  19-‐20.	  Fuktindikatorn	  visar	  148	  uppe	  vid	  taklisten.	  
	  
	  
	  
	  
Svampangrepp	  
	  

	  	   	  
Bild	  21-‐22.	  Garderob	  under	  trappan	  i	  nedre	  förstugan	  (101)med	  svampangrepp	  dokumenterade	  
sedan	  början	  av	  1990-‐talet.	  Svamppåväxten	  var	  relativt	  torr	  vid	  tillsynstillfället.	  	  
	  



	   	  

Carina	  Lindqvist	  
2015-‐11-‐09	  

	  
Bild	  23.	  Svampangrepp	  i	  garderob	  i	  nedre	  förstuga.	  Prov	  taget	  för	  analys.	  Prov	  1.	  
	  
	  

	  
Bild	  24.	  Mycket	  ruttnande	  organiskt	  material	  och	  bråte	  i	  jordkällaren.	  
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Bild	  25.	  Angripet	  trä	  i	  jordkällaren.	  
	  
	  

	  
Bild	  26.	  Svampangrepp/påväxt	  på	  rötskadat	  trä	  i	  jordkällaren.	  
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Bild	  27.	  Svampangrepp/påväxt	  på	  rötskadat	  trä	  i	  jordkällaren.	  Prov	  taget	  för	  analys.	  Prov	  2.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Bilder:	  
Bild	  1.	  Foto:	  Daniel	  Olsson,	  länsmuseet,	  2006.	  
Bild	  2-‐27.	  Foto:	  Carina	  Lindqvist,	  praktikant	  länsstyrelsen	  Kulturmiljö,	  2015-‐10-‐26.	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	  

       
Bilaga 3  E-postkorrespondens länsstyrelsen – Naturvårdsverket 2013 

 



	   	  

 
forts. 

 



	   	  

      Bilaga 4  Bilder i urval från länsmuseets dokumentation av sanering bakom tapeter i     
                      Östigården 2015. Foto: Daniel Olsson, länsmuseet Gävleborg. 2015.  

Tillåtelse att använda bilderna har givits av fotografen. 

   
N-v hörnet i övre salen. Spillning som föll ut vid              N-v hörnet i övre salen. Fuktigt timmer bakom tapeten. 
öppnande av tapet.                          
 

  
Vägg mot väster i övre salen. Spillning föll ut.                 Vägg mot väster i övre salen. Troligen vitmögel på      
                                                                                            timmer. 



	   	  

 

 
Övre förstuga. Södra väggen, väster om fönstret. Här öppnades väggbeklädnaden i nederkant varpå  
spillning föll ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   	  

     Bilaga 5   Frågor och svar E-postintervju 
 
 
Frågor till Kulturmiljö, länsstyrelsen Gävleborg: 
 
1. Finns det någon praxis för remisshantering, när andra intressen kan bli påverkade i ett 
ärende? Eller är det upp till varje enskild handläggare att bedöma från fall till fall? 
 
2. Har ni fört några diskussioner mellan enheterna kring detta ärende förutom när vi var på 
tillsyn i huset tillsammans i höstas? 
 
3. Hur ser ni på Kulturmiljö på byggnadsminnets kulturhistoriska värden gentemot     
fladdermössens värden? 
 
4. Kommer kulturmiljös strategier/praxis att ändras efter detta ärende på något sätt?   
    (Jag menar att det tog så lång tid och att skadorna blev så stora) 
 
 
 
Svar inkom  2016-05-10: 
 
1. När ett ärende eller projekt kan beröra andra sakområden ska vi alltid höra de områdenas 
företrädare. Det sker på lite olika sätt beroende på ärendegrupp och typ av ärende, formella 
remisslistor, enhetsövergripande beredningar, tvärberedningar med inbjudan till samtliga 
sakområden etc. Grundregeln är att länsstyrelsen är EN myndighet och att när ett beslut 
fattas så ska hela myndigheten kunna stå för det. Det är alltså inte OK att ett sakområde 
driver frågor som gynnar det egna området och orsakar skador på ett annat. Ansvaret att 
bereda ärenden för alltid handläggarens och ansvaret för beslutets innehåll är närmaste chef.  
 
2. Vi har inte fört några ordnade diskussioner. Bara korridorsnack. Men nu har 
fastighetsägaren skickat in en ansökan om dispens från biotopskyddet för att stänga ute 
fladdermössen. Sent, men nu är i alla fall ansökan inne. Det är oklart dock om dispens kan 
beviljas eftersom det måste ske innan fladdermössen flyttat in och det gör dom när det blir 
varmt. Förmodligen just nu... 
 
3. Min utgångspunkt är att de kulturhistoriska värdena inte får skadas. Naturvårdens 
utgångspunkt är att fladdermössen inte får störas. Nu måste vi avvakta naturenhetens beslut 
och om det går oss emot så får vi/ägaren överklaga. 
 
4. Vår hållning att den här typen av skador inte får uppträda, varken idag, igår eller i 
framtiden. Det är dock inte otroligt att liknande situationer kan komma att uppträda på fler 
ställen eftersom våra personella resurser för tillsyn och uppföljning är svaga.  
 
 
 
Frågor till Natur- och vilt, länsstyrelsen Gävleborg: 
 
1. Finns det någon praxis för remisshantering, när andra intressen kan bli påverkade i ett 
ärende? Eller är det upp till varje enskild handläggare att bedöma från fall till fall? 
 
2. Finns det något intresse för kompromiss från er sida? Hur kan det se ut? Kan båda 
intressena tillvaratas? 
 



	   	  

3. Har ni fört några diskussioner mellan enheterna kring detta ärende förutom när vi var på 
tillsyn i huset tillsammans? 
 
4. Vad blir konsekvenserna för fladdermössen/fladdermusen som art, om ni medger dispens 
för att stänga ute dem? 
 
5. Hur ser ni på Natur på fladdermössens värden gentemot byggnadsminnets kulturhistoriska 
värden? 
 
 
 
Svar inkom 2016-05-11: 
 
1. Beträffande remisshantering gör vi en bedömning i varje enskilt ärende om det finns behov 
av att skicka ut ärendet på remiss och i så fall till vilka instanser. Bedömningen görs 
vanligtvis av handläggare i samråd med andra handläggare och/eller enhetschef. 
 
2. Vid dispensprövning utgår vi ifrån den lagstiftning som vi arbetar med, i det här fallet 
artskyddsförordningen. Förutom att vi bedömer åtgärdens påverkan på den aktuella arten 
ingår också att titta på vilka skäl som finns för en dispens, och där kommer ju byggnadens 
värden in i det här fallet. Bedömningen görs strikt med utgångspunkt i lagstiftningen, vilket är 
en förutsättning för en rättsäker ärendehantering (som inte får styras av personliga 
intressen). I händelse att vi vid den här prövningen skulle komma fram till att dispensen inte 
kan beviljas kan vårt beslut överklagas, och då är det upp till högre instans att avgöra vilket 
utfallet blir när artskyddsförordningen ställs mot annan lagstiftning som berör 
byggnadsminnet. 
 
3. Ja, vi har haft korrespondens via mail och telefon. 
 
4. Om vi ger dispens är det under förutsättning att vi gör bedömningen att åtgärden inte 
innebär en negativ påverkan på artens bevarandestatus. Om vi tvärtom ser att artens 
bevarandestatus skulle påverkas har vi, enligt lagstiftningen, inte möjlighet att ge dispens. Så 
för att kunna pröva dispensansökan måste vi först ha artbestämt fladdermusen. Vissa 
fladdermusarter är vanligt förekommande medan andra är hotade. 
 
5. Som jag skrev i svaret till fråga 2 är det viktigt att inte lägga in personligt tyckande (om det 
är det du menar?), utan att utgå strikt ifrån den lagstiftning vi har som stöd i prövningen. Vi 
ska alltid titta på dels hur åtgärden skulle påverka arten (i det här fallet en fladdermusart), 
dels vilka skäl som finns för att bevilja dispens (här kommer byggnadens värde in i detta fall). 
Fladdermöss är fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen. Enligt 14 § samma förordning får 
länsstyrelsen ge dispens från förbudet i 4 §. Dispens får ges endast om: 
1. det inte finns någon annan lämplig lösning, 
2. dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens 
bestånd i dess naturliga utbredningsområde, och 
3. dispensen behövs 
a) för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter, 
b) för att undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan 
egendom, 
c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt 
överskuggande allmänintresse, 
d) för forsknings- eller utbildningsändamål, 
e) för återinplantering eller återinförsel av arten eller för den uppfödning av en djurart eller 
den artificiella förökning av en växtart som krävs för detta, eller 



	   	  

f) för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i liten omfattning tillåta 
insamling och förvaring av vissa exemplar i en liten mängd. 
 
 
 
När tanken fortfarande var att intervjua de båda enheternas representanter 
tillsammans skickades e-post ut med förfrågan samt lite förberedande vad frågorna 
skulle handla om:  
 
Jag är nu mitt uppe i mitt examensarbete och skulle vilja ställa några frågor till var och en av 
er angående Östigårdens problematik med fladdermössens skydd kontra byggnadsminnets 
skydd.  
 
Era respektive värderingar och inställningar till fallet, tolkningar i lagarna för att ev. kunna 
kompromissa, finns det någon praxis för liknande målkonflikter?  
Era förslag på lösning…  
Kan både fladdermössen och byggnaden räddas? 
 
 
 
På det meddelandet svarade Kulturmiljö 2016-04-27: 
 
När det gäller dina frågor så kan jag berätta att jag (sent omsider) satt igång en process att 
söka dispens från artskyddsförordningen om att få stänga ute fladdermössen. Så snart Kent 
(ägaren) har skickat in ansökan så hoppas jag på snabb hantering av ärendet hos Natur och 
ett positivt beslut så vi snarast under maj kan försöka täta till de hål och springor i 
timmerstommen i anslutning till där skadorna finns så att inte fladdermössen väljer samma 
sommarboende som hittills. Konserveringsarbetena kan tidigast komma igång i höst i alla fall 
eftersom konservatorerna är uppbokade.  
 
När det gäller Kulturmiljölagen så kan vi inte kompromissa såtillvida att fladdermössen kan 
inte fortsättningsvis bo kvar bakom tapeterna. På vinden däremot går det säkert utmärkt att 
låta dom bo kvar om man bara ordnar med någon uppfångning av urin och fekalier. I ett läge 
där utestängningsåtgärder inte funkar så måste vi se om det finns andra åtgärder som vi kan 
vidta.  
 
Eftersom artskyddsförordningen och Kulturmiljölagen står i konflikt med varandra så ser jag 
framför mig att vi i slutänden kan komma att behöva lyfta frågan till ett överklagande för att 
utverka rättspraxis om vilket intresse som ska ges företräde. 
 


