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Kulturmiljöstrategi Gotland 2016–2018 

Gotlands län är lika stort som ön själv och består av en kommun som också är en 
region. Det kan tyckas överblickbart och lättarbetat men Gotlands ålderdomliga 
landskap, välbevarade bebyggelse och fornlämningstäta marker gör kulturarvet 
exceptionellt rikt. Utmaningarna för att nå uppsatta mål är stora och vi behöver därför 
ha en tydlig strategi.  

Gotlands kulturmiljöstrategi har arbetats fram av länsstyrelsen i bred regional 
samverkan under åren 2014 och 2015. Gotländska kulturmiljöer har en starkt positiv 
inverkan på bilden av Gotland och är en resurs för öns möjlighet att utvecklas hållbart. 
Kulturmiljöstrategin ska därför ses som ett övergripande inriktningsdokument för hur 
Länsstyrelsen på Gotland vill ta sig an de kommande årens kulturmiljöarbete för att 
på så sätt bidra till ett hållbart samhälle på Gotland. 

 
Vad har vi utgått från?  
Kulturmiljöprofil 
Kulturmiljöstrategi Gotland tar sitt avstamp i Kulturmiljöprofilen för Gotlands län. 
Kulturmiljöprofilen är ett separat dokument som beskriver Gotlands särart och identitet 
utifrån kulturmiljöer och kulturarv. De tolv olika kulturspåren nedan är teman som vi 
sammantaget tycker beskriver Gotland i stort. Dessa är:  

• Mötesplats i Östersjön från forntid till idag 

• Välbevarat historiskt jordbrukslandskap 

• Fornlämningstätt och fyndrikt 

• 100 medeltida kyrkomiljöer, rika på inventarier och traditioner  

• Världsarvstaden Visby med tusenårigt tidslager 

• Småskalig industri med fokus på kalk- och sandstensbrytning  

• Fiskelägen och hamnar  

• Försvarshistoria mitt i Östersjön  

• Det gotländska ljuset – konstnärernas, sommargotlänningarnas och  
turisternas favoritö 

• Små landsbygdsnära tätorter och 92 socknar  

• Trädgårdsstaden Visby och det gröna kulturarvet 

• Mångfaldens ö genom historien 

 

 

 

 



Hela Sveriges kulturmiljömål 
Till grund för strategin ligger även de nationella målen med kulturmiljöarbetet. Dessa är: 

• ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och 
utvecklas 

• människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta ansvar 
förkulturmiljön 

• ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till kunskap, 
bildning och upplevelser  

• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön tas till 
vara i samhällsutvecklingen 

Arbetet med att förverkliga de nationella målen för kulturmiljöarbetet är en utmaning 
såväl nationellt som regionalt. Länsstyrelsen har också många andra nationella mål inom 
andra sakområden att arbeta med som även kulturmiljöarbetet ska ta hänsyn till. Frågan är 
komplex, mångsidig och ibland blir det målkonflikter mellan t ex att bevara, utveckla och 
använda kulturarvet. Dessutom finns flera olika redan framtagna strategiska dokument 
som beskriver visioner för kulturmiljöerna på Gotland som länsstyrelsen på ett eller annat 
sätt måste förhålla sig till t.ex. det regionala kulturmiljöprogrammet som är en del av 
översiktsplanen för Gotland ”Bygg Gotland”. 

Våra regionala mål 
Länsstyrelsen på Gotland har översatt dessa nationella mål till de förhållanden som råder 
här på Gotland. Alla sökande som får bidrag från Länsstyrelsen på Gotland ska visa att de 
bidrar till att uppnå åtminstone delar av de regionala målen. Dessa är: 

• Få mer balans mellan att bevara, använda och utveckla öns kulturmiljöer samt i 
större utsträckning synliggöra sambanden mellan dessa aspekter 

• Gå från enskilda intressen till mer allmänna och breda gotländska intressen  

• Stimulera en ökad samverkan och samfinansiering mellan olika aktörer på Gotland   

• Oftare lyfta fram tvärperspektiv som kön, etnicitet, barn och tillgänglighet kopplat 
till kulturmiljöarbetet på Gotland  

• Integrera kulturmiljöperspektivet ännu mer i andra samhällsprocesser på Gotland  

Länsstyrelsens bedömning är att om vi gemensamt på ön lyckas med att uppnå våra 
effektmål kommer kulturmiljöarbetet i framtiden präglas av mer hållbara strukturer för 
samverkan och samarbete, större delaktighet och en tydlighet i om vem som gör vad och 
en inkluderande kultursyn där kulturmiljöarbetet integreras i andra sakområden och ses 
som en resurs. 

  



Hur ligger vi till i nuläget?  
Samhället är i ständig förändring och många av de miljöer som var i bruk under förra 
seklet, så som t.ex. jordbrukets, fiskets, järnvägens och industrins miljöer behövs inte 
längre för de ändamål de en gång skapades för. Samhällets behov har förändrats och nu 
ses dessa miljöer som inte som ett uttryck för vår samtid utan som dåtid dvs. 
kulturmiljöer som ska bevaras, användas och utvecklas på nya sätt. Det betyder att 
kulturmiljövården får ett allt större ansvar och uppdraget blir allt mer komplext.  

Gotlands län står inför många utmaningar när det handlar om kulturmiljöfrågor. Våra 
kulturmiljöer ska kännas angelägna för alla i samhället så att människor känner 
delaktighet genom att de är med och bevarar, använder och utvecklar dem. I framtiden 
kommer även urvalet av kulturmiljöer som lyfts fram och berättas om att vara fler 
människors angelägenhet. Vårt rika kulturarv är också en tillväxtfaktor som bidrar till 
länets attraktionskraft. Sambandet mellan utveckling, kultur och kulturarv har fått allt 
större betydelse i den offentliga debatten och studeras även av forskare. En 
grundläggande princip i Gotlands visionsarbete är att kulturvärden ska ses som en resurs 
både för samhället och för den enskilda. Detta kan uppnås med delaktighet, långsiktiga 
strategier och gemensamma mål. 

Den framtida utvecklingen av kulturmiljöarbetet handlar om att göra kulturmiljöfrågor 
tillgängliga för en bredare allmänhet, inte minst barn och ungdomar och för de 
befolkningsgrupper som inte har sina rötter i Sverige men som är bosatta på ön eller de 
som kommer hit som besökare oavsett ursprungsland. Vi behöver också se 
kulturmiljöfrågorna ur andra aspekter och integrera dem i andra sakområden såsom 
tillväxt, folkhälsa, energi, klimatfrågor och jämställdhet för att nämna några. Viktiga 
aktörer att samarbeta för att uppnå våra mål är organisationer som Region Gotland, Visby 
stift, Gotlands museum och Gotlands hembygdsförbund men också mindre aktörer så som 
privata företagare och föreningar samt enskilda fastighetsägare och medborgare.  

Samarbetet och dialogen mellan olika aktörer i på ön behöver utvecklas mer för att höja 
ambitionsnivån och kvalitén i arbetet ytterligare. Här har Länsstyrelsen en viktig roll att 
fylla i arbetet med kulturmiljöbidraget som är ett effektivt ekonomiskt styrverktyg för 
kulturmiljöarbetet i länet. Myndigheten behöver också stimulera nya samarbeten och vara 
en aktiv del eller ett stöd i dialogen mellan olika aktörer för att lösa nya frågeställningar 
som uppkommer.  

Exempel på aktuella frågor är t.ex. utveckling av våra kultur- och naturbesöksmål, frågor 
kring Visbys nya kryssningskaj som blir klar 2018 och förvaltningsfrågor kring ruiner 
och ringmur i världsarvet och nya möjligheter med internationella samarbeten, främst i 
Östersjöregionen. 

 



 

För att regeringens kulturmiljöpolitiska mål ska få genomslag här på ön måste vi ha som 
målsättning att alla framtida beslut ska genomsyras av dessa mål. Därför är det viktigt att 
strategierna som besluten bygger på också är i samklang med målen. Det handlar om att 
medverka i samhällsutvecklingen vid översiktsplanering och annan kommunal planering, 
där perspektivet på det historiska landskapet i linje med den av Sverige antagna 
Europeiska landskapskonventionen blir aktuell. Det kan handla om frågor som rör höga 
hus i Visby, energiomställning, vindkraftsutveckling, infrastruktur med hamnutbyggnad, 
fiberbredbandutbyggnad och näringslivsperspektiv på t.ex. täktfrågor m.m. En utmaning 
är att verka för att behålla kulturvärdena hos övertaliga hamnar eller nedlagda 
försvarsanläggningar och regementen under omställning till ny användning. Att 
identifiera och medvetandegöra fler sidor av det gotländska moderna kulturarvet är en 
annan utmaning. Aktuellt är också att hitta rutiner och lösningar för en långsiktigt god 
förvaltning av enskilda fornlämningar och objekt av stort nationellt och internationellt 
intresse, såsom Visby ringmur och ruiner. 

Länsstyrelsen bedömning är att kommunikationen och dialogen mellan olika aktörer och 
vår egen roll i det arbetet behöver stärkas. För att göra detta har vi tagit fram denna 
strategi. Vi kommer i kommande treårsperioden ta fram en kommunikations- och 
dialogplan för hur kulturmiljöstrategin ska förverkligas och kommuniceras. Detta 
kommer att ske under 2016 och vara ett fokusområde i länsstyrelsens verksamhetsplan 
2016. Arbetet kommer även fortsätt 2017 och 2018. Dialog- och kommunikationsplanen 
ska fungera såväl internt mellan sakområden på länsstyrelsen som externt och vända sig 
ut mot länets aktörer. 

 

Allé och fiskeläge. Foto: Lena Hultberg och Caroline Bernander 



  

Till dig som vill söka bidrag 
1. En ansökan börjar ofta som en kontakt via telefon, e-post eller i samband med möte på 

plats. Genom en kontakt kan du få reda på om det överhuvudtaget är meningsfullt att 
skicka in en ansökan. Vi har också tagit fram en broschyr för att du ska kunna läsa dig 
till vilka möjligheter det finns att få bidrag.  

2. Du skriver ut en blankett från länsstyrelsens hemsida, fyller i och skickar in en 
ansökan. Hos länsstyrelsen diarieförs den och fördelas ut till en handläggare. Ansökan 
ska ha inkommit till länsstyrelsen senast den 31 oktober för beslut under våren 
följande år. Din ansökan ska vara komplett för att behandlas. Annars är den ogiltig.  

3. Mottagningsbevis skickas ut till dig som sökt bidrag. Länsstyrelsen kan be dig om en 
komplettering av din ansökan om det finns behov. Det kan handla om fler bilder, mer 
beskrivande text eller en antikvarisk analys. 

4. Din ansökan bedöms av handläggarna på länsstyrelsen och registreras i 
uppföljningssystemet KÄLLA. När man bedömer en ansökan vägs bland annat in 
objektets skyddsstatus och akuta behov, uppfyllande av kriterier i strategin så som 
publikt intresse, graden av medfinansiering, helhetssyn etc. Det objektet som du söker 
bidrag för ska ingå som en del av i länets kulturmiljöprofil. Du ska ange val av 
antikvariskt medverkande.  

5. Ansökningarna bearbetas under slutet av året inför RAÄ:s fördelning på nyåret. 
Uppenbart ogrundade, ej bidragsberättigade ansökningar, avslås direkt.  

6. Beslut börjar skickas ut under mars och vi skickar svar löpande till alla som sökt 
bidrag. I beslutet kan du läsa vilka bilagor som skickas med så som blankett där 
sökanden bekräftar att bidraget kommer att tas emot enligt villkoren i beslutet samt 
rekvisitionsblankett. 
 

Till dig som fått bidrag 
1. Den antikvariskt/arkeologiskt medverkande tar kontakt med dig som fastighetsägaren 

eller så tar du kontakt i god tid inför åtgärd, utgrävning eller restaurering. 

2. Åtgärd, utgrävning eller restaurering utförs och möten hålls vid behov. 
Antikvariskt/arkeologiskt medverkande ska alltid kallas till alla möten och rådfrågas 
om detaljer som har betydelse för det kulturhistoriska värdet på objektet.  

3. Slutbesiktning genomförs av antikvariskt medverkande och i möjligaste mån med 
länsstyrelsens medverkan.  

4. Vid godkänd besiktning skriver den antikvariskt medverkande slutintyg. Detta samt 
rekvisitionsblankett skickas av fastighetsägaren till länsstyrelsen.  

5. Senast en månad efter inkommen rekvisition betalas bidraget ut i KÄLLA, ärendet kan 
avslutas och arkiveras. 

6. Antikvarisk rapport skall ha inkommit senast 1 mån efter slutbesiktning eller enligt 
uppgift i beslutet. Ärendet avslutats då. 



 

Checklistan  
Checklistan är en del av ansökningsblanketten och är en hjälp för både sökande och 
handläggaren på länsstyrelsen att bedöma varje ansökan på lika villkor. Rubrikerna i 
checklistan är hämtade från de nationella målen för kulturmiljöarbetet och är kopplade till 
regionala strategier och styrdokument. Vårt mål är att så många kommande 
bidragsprojekt som möjligt ska bidra till att uppfylla effektmålen i strategin.   

 

   

   Faktaruta   

• 143 fiskelägen varav 11 stycken är riksintressen för kulturmiljö  

• 60 riksintressen kulturmiljö 

• Ett världsarv med 15 medeltida ruiner samt en medeltida stadsmur 

• Ett kulturreservat, gården Norrbys i Väte 

• 375 enskilda byggnadsminnen (samt 10 statliga byggnadsminnen) varav  
279 i innerstan och ca 100 på landsbygden  

• Hela Visby innerstad är en fast fornlämning  

• 200 områden med bevarande åkrar och bebyggelselämningar  
(enligt Bygg Gotland)   

• ca 1800 husgrunder från järnåldern  

• ca 270 milstenar 

• ca 13 000 registrerade fornlämningar  

• 99 kyrkomiljöer med begravningsplatser i länet varav 92 medeltida kyrkor  

• ca 80 besöksplatser med kulturhistoriska värden som Länsstyrelsen skyltar  
och sköter samt ett 10-tal som är extra prioriterade  

• 15 tätorter och en kommun tillika Region Gotland (Bygg Gotland) 

 

 



Vi tar Gotland längre 
- i dialog och med helhetssyn 

Länsstyrelsen ska se till att regeringens och riks-
dagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt 
som möjligt. Länsstyrelsen är den mest mångsidiga 
av Sveriges myndigheter. Våra ansvarsområden och 
vår kompetens spänner över hela samhällsområdet. 

Vi arbetar med: 
• att ge råd och information 
• att bedriva tillsyn och kontrollera att olika 

verksamheter följer lagar och riktlinjer 
• att ge tillstånd, pröva överklaganden av kom-

munala beslut och sammanställa information 
• att samordna länets krafter genom att ta  

initiativ till olika möten och aktiviteter 
• att ge bidrag till verksamheter av olika slag. 

Läs mer på www.lansstyrelsen.se/gotland 

 

 

Länsstyrelsen i Gotlands län 
Besöksadress: Visborgsallén 4, 621 85 VISBY 
Telefon: 010-223 90 00, e-post: gotland@lansstyrelsen.se 
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