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Den 14 - 15 oktober 2015 genomfördes konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv,
miljö och hållbarhet på Regionmuseet i Kristianstad. Målet var att analysera
samverkansmöjligheter och intressekonflikter i mötet mellan kulturmiljövård och
naturmiljöintressen – med fokus på industrisamhälles kulturarv. Genom att kritiskt granska
såväl kulturarvssektorns som naturvårdens praktik var syftet att belysa betydelsen av
tvärsektoriellt samarbete och vägar till konstruktiva lösningar. Konferensen behandlade dels
sanering av förorenade miljöer och dels hantering av kulturhistoriska miljöer i samband med
Europeiska unionens vattendirektiv.
Konferensens två bärande frågeställningar var:
• Vem värnar det industrihistoriska minnet
när industriarv saneras?
• Biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet
– hot mot vattnets kulturhistoriska miljöer?
Deltagarna kom i första hand från natur-, vatten- och kulturmiljövård och/eller var personer
vars arbete berör industriarvets miljöer – professionellt eller ideellt. Bland talarna återfanns
representanter för centrala aktörer på såväl nationell, regional och lokal nivå, både ideella
organisationer, forskningsinstitutioner och myndigheter. Totalt kunde cirka sjuttio personer
beredas plats under de två dagarna. Konferensen var uppdelad i fyra delar: en fältexkursion,
två sessioner samt en avslutande debatt. Den dokumenterades i sin helhet i en rikt illustrerad
bok om 173 sidor. Se även kortfattad konferenssammanfattning nedan.
Konferensen arrangerades gemensamt av Svenska industriminnesföreningen (SIM),
Regionmuseet Kristianstad, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) och Arbetets
museum. Den kunde genomföras tack vare finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetets FoUanslag (RAÄ dnr 3.2.2-3388-2014).
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Kort sammanfattning
Exkursion
Konferensen inleddes med en exkursion som leddes av Jakob Marktorp, antikvarie vid
Avdelningen för samhällsutveckling, och Maria Nitare, vattenhandläggare vid fiske- och
vattenvårdsenheten, båda Länsstyrelsen Skåne.
Konferensen besökte Bäcklunda kvarn och Trobromölla nedre vid Vramsån söder om
Kristianstad. Länsstyrelsen i Skåne län har inventerat kulturhistoriska värden vid 23
vattenverksamhetsmiljöer längs Vramsån för att för att bedöma riskerna i samband med
vattenvårdsåtgärder och tillståndsprövning av vattenverksamheter. Kvarnägarna Roger
Nilsson vid Bäcklunda kvarn och Bertil Trobro vid Trobromölla nedre tog emot
konferensdeltagarna och vittnade om en mycket misstro och skarp kritik av länsstyrelsen
handläggning. Besöket illustrerade de djupgående konflikter som idag uppstår när äldre
vattenverksamhetsmiljöer skall tvingas leva upp till kraven på återställning och formella
tillstånd för att skapa biologisk mångfald och hållbarhet.
Under exkursionen gjordes även ett stopp på platsen för Kristianstads gasverk, som togs drift
1902 för att producera stadsgas. Genom torrdestillation av stenkol tillverkades gas som bland
annat användes till stadens gatlyktor och till gasspisar i hemmen. Gasverket var ett stort
tekniskt system och en central del av stadens infrastruktur. Produktionen lades ned 1962 och
under 2008 visade undersökningar att området var kraftigt förorenat. Sanering innebar en total
rivning av samtliga byggnader på området.
Första sessionen, saneringen av förorenade miljöer
Sedan början av 1990-talet har Naturvårdsverket i samarbete med länsstyrelserna inventerat
förorenade områden i Sverige. Kartläggningarna visar att det finns fler än 80 000 områden
som är förorenade eller som måste undersökas vidare. Cirka 1 000 områden bedöms vara så
allvarligt förorenade att riskerna är mycket stora för människors hälsa eller för miljön.
Föroreningarna är så gott som alltid orsakade av industriell verksamhet och Naturvårdsverket
beskriver detta som “en del av svensk industrihistoria”.
Målet för konferensens session om förorenade miljöer var att belysa möten mellan
naturmiljöintressen och kulturmiljöintressen när industrihistoriska miljöer hotas av stora
förändringar eller till och med total rivning i samband med saneringar. Sessionen bestod av
två introduktionsföreläsningar, dels om begreppet industrinatur och dels om det omfattade
arbete som Naturvårdsverket utför för att sanera smutsiga industrimiljöer. Därefter följde fyra
presentationer som behandlade mer avgränsade frågor eller exempel.
Industrinatur – biotoper i människans landskap. Anna Storm, fil. dr. industriminnesforskning
och forskare vid kulturgeografi Stockholms universitet, inledde med att beskriva några olika
typer av industrinatur, både i betydelsen faktiska biotoper som resultat av människans
verksamhet och som uttryck för hur människor betraktar sin omgivning. Hon redogjorde för
fyra möjliga betydelser och användningar av ordet: industrialiserad natur, vegetation som hot
eller möjlighet i samband med återanvändning av industrimiljö, övervuxen industrimiljö som
ekologiskt sett en “fjärde slags natur”, en “ny vildmark” samt som en visuell fascination för
industriruiner där “naturen tar tillbaka”. Storm menade att ”de industriellt påverkade
ekosystemen är en integrerad del av industrin som kulturarv och av våra samtida postindustriella landskap. De skiftande förståelserna av biotoper som ’naturliga’, nyttiga, vackra,
störande, förstörande och så vidare, behöver därför artikuleras och integreras i det
saneringsarbete för ekologisk hållbarhet som pågår i anslutning till många nedlagda
industrimiljöer.”
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Sanering ger nytt liv till gamla industriområden. Magdalena Gleisner, fil. dr i biogeokemi,
Naturvårdsverket, redogjorde för Naturvårdsverkets uppdrag att samordna arbetet med att
undersöka och åtgärda förorenade områden. Arbetet styrs framför allt av miljöbalken och de
miljökvalitetsmål som riksdagen beslutat om. Gleisner hänvisade till att Naturvårdsverkets
”Kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden” skriver att ”åtgärder bör väljas
och genomföras så att intrånget i andra intressen blir så litet som möjligt, till exempel vad
gäller kulturminnesvården”. En sanering av ett förorenat område kan både ge förutsättningar
för en användning av ett kulturhistoriskt intressant område och innebära rivningar. Som
avslutning redovisade Gleisner tre fall där omfattande saneringar genomförts och som berört
kulturhistoriska miljöer: Beckholmen i Stockholm, Kristianstads gasverk samt Gävle gasverk
och Stenborgskanalen.
När gifterna hann ikapp kulturarvet. Jan af Geijerstam, fil.dr. industriminnesforskning och
fristående skribent och Stockholm redogjorde för saneringen av gjuteriområdet i Hälleforsnäs,
Södermanland – en av de allra mest förorenade miljöerna i Södermanlands län. Med hjälp av
statliga anslag sanerades området i början 2000-talet. I en studie för Riksantikvarieämbetet
har af Geijerstam visat hur centrala kulturhistoriska värden riskerar att gå förlorade när man
idag ska åtgärda gångna generationers försummelser mot naturmiljön. ”Det är
anmärkningsvärt och oroande att de statliga anslagen för sanering av förorenade miljöer inte
rymmer starkare krav på kulturhistoriska hänsyn” menade af Geijerstam och hänvisade bl.a.
till de antikvarier som gjorde den kulturhistoriska inventeringen i Hälleforsnäs som var
kritiska till att det inte fanns någon balans mellan miljömålen giftfri miljö respektive god
bebyggd miljö i efterbehandling av förorenade miljöer.
Glasbruken – återställning för framtidsutveckling. Björn Lindbom, civilingenjör, Sveriges
Geologiska undersökning (SGU), beskrev arbetet inom det s.k. glasbruksprojektet för
sanering av före detta glasbruk och glasdeponier i det småländska Glasriket. Projektet, som är
i sitt inledningsskede, kommer att omfatta mellan femtio och etthundra platser och är ett av de
mest omfattande och långsiktiga saneringsprojekten i Sverige. SGU har huvudmannaskapet
för projektet. Enligt Lindbom är fördelarna med ett samordnat projekt dels att frågeställningar
vid de olika glasbruken är av liknande slag, att det finns “stordriftsfördelar” och fördelar med
att använda liknande synsätt vad gäller tekniska utredningar, ambitionsnivåer, bevarande av
kulturmiljö, val av efterföljande åtgärder, mm. ”Det unika med glasbruksprojektet är att en hel
bransch blir genomlyst från såväl hälso- och miljöaspekter som kulturmiljö och
sysselsättning”, sa Lindbom. Redan från början finns representanter för en lång rad
specialistkompetenser med i planeringen, även kulturmiljövården.
Att tvätta industriarvets byk – Borås textila landskap. Fredrik Hjelm, byggnadsantikvarie
och stadsantikvarie och biträdande stadsarkitekt, Borås kommun, gav en bred beskrivning av
det fysiska kulturarvet i Borås och betonade industribebyggelsens betydelse för stadens
identitet. ”Förståelse av detta är viktigt att ta med sig när man som planerare, byggare eller
miljösanerare går in för att vidta olika typer av åtgärder”, sa Hjelm. Som goda exempel
beskrev han omvandlingen av Wiskastrands Mekaniska väfveri och Wäfveriaktiebolaget (idag
Viskastrandsgymnasiet), omvandlingen av Åhaga Lokverkstad till det som idag är Sveriges
mest bokade mäss- och konsertlokal samt Simonsland, tidigare Svenskt Konstsilke AB, som
hade mycket stora problem med föroreningar.
Förorenade byggnader – bevarande, miljö och hållbarhet. Maud Söderberg, miljökonsult och
delägare av Golder Associates AB, inledde med att betona att det är hennes absoluta
övertygelse att det krävs historiekunskap för att utvecklingen ska gå framåt. ”Även
naturvetare och tekniker måste ta lärdom av det förflutna och då blir även bevarande i någon
form fundamental.” Med denna utgångspunkt handlade huvuddelen av Söderbergs
presentation frågor kring definitionen av förorening, olika typer av efterbehandlingsåtgärder
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och behovet av helhetsperspektiv av alla olika typer av miljöpåverkan och hållbarhet när
åtgärder planeras.
Andra sessionen, EU:s vattendirektiv och vattnets kulturhistoriska miljöer
Målet för EU:s vattendirektiv är att alla vatten ska uppnå en god ekologisk status – nära
naturliga förhållanden – och ett av Sveriges centrala nationella miljömål är levande sjöar och
vattendrag. Samtidigt är dagens vattensystem präglade av mänsklig verksamhet. I Sverige
finns det till exempel cirka 11 000 dammar registrerade. En mindre andel är stora
kraftverksdammar i aktivt bruk, men det stora flertalet är små anläggningar som ofta förlorat
sin ursprungliga funktion. En del är direkt kopplade till produktion av elkraft, men de kan
också vara byggda för att ge kraft åt kvarnar, hamrar och liknande anläggningar. Åter andra
finns som delar av kanalanläggningar eller flottningsleder. Alla dessa dammar är i sig
kulturhistoriska minnen och ofta är de delar av historiska bebyggelsemiljöer av högt
kulturhistoriskt värde – i många fall del av arbetslivsmuseer. Den nu aktuella
Vattenverksamhetsutredningen har fått kraftig kritik för att åsidosätta kulturhistoriska
aspekter. Målet för konferensens session om vattenverksamheter var att belysa möten och
konflikter mellan naturmiljöintressen och kulturmiljöintressen vid strömmande vatten, men
också att lyfta och att diskutera goda exempel och betydelsen av tvärsektoriell samverkan.
Sessionen inleddes med tre introduktionsföreläsningar om vattendirektivet och
vattenförvaltningens organisation, om miljöbalkens roll som en central kulturmiljölag samt
om möjligheterna till tvärsektoriellt arbete kring vattenverksamhetsmiljöer. Sessionens andra
del bestod av två presentationer från partsintressen, Svensk Vattenkraftförening och
Älvräddarna, samt två föredrag om arbetsmetoder och praktiska exempel i Jönköpings
respektive Västerbottens län.
Vattendirektivet och vattenförvaltningen. Sessionen inleddes av Andreas Bäckstrand,
fiskeribiolog och utredare vid Vattenmyndigheten Västerhavet, som redogjorde för sambandet
mellan EU:s ramdirektiv för vatten och anläggningar som innebär fysisk påverkan i
vattenmiljöer, exempelvis kvarnar och vattenkraftverk. Bäckstrand beskrev
vattenförvaltningens organisation med fem vattenmyndigheter och användningen av olika
typer av styrmedel och åtgärdsprogram för att åstadkomma en god ekologisk status i
vattendragen. Konnektivitet, dvs. fria vattenvägar där fisk och annat biologiskt liv kan vandra,
är ett avgörande kriterium vilket innebär att kulturhistoriska anläggningar kan vara betydande
hinder.
Miljöbalken – vår viktigaste kulturmiljölag? Anders Hedlund, tidigare vid Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) och numer antikvarie vid Kulturmiljöavdelningen,
Riksantikvarieämbetet, presenterade Miljöbalken som en central del av svensk lagstiftning
med stor potential att skydda både värdefulla miljöer och vardagslandskapet. Kulturmiljö är
en av hörnstenarna i miljöbalken och ska, enligt dess portalparagraf, tillämpas så att såväl
natur- som kulturmiljöer skyddas och vårdas. Hedlund betonade att miljöbalkens potential
som “kulturmiljölag” inte utnyttjas i tillräcklig utsträckning. ”Ta avstamp i kulturmiljön”,
uppmanade han: ”Miljöbalken har en stor potential att vara behjälplig i våra strävanden att
bevara, använda och utveckla kulturmiljön. Detta kommer inte av sig självt. Det som behövs
är att myndighetsföreträdare, men även ideella krafter och andra aktörer inom
kulturmiljöområdet behöver ta till sig miljöbalken.”
Kulturmiljöer och levande vattendrag – samordning, samverkan och samarbete. Coco
Dedering, antikvarie vid Länsstyrelsen Kalmar län och projektledare för ”Kulturmiljö och
vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt”, inledde med att betona vattendragens
stora och mångsidiga betydelse för människan och de höga kulturhistoriska värdena vid
vattendragen. Samtidigt har människans verksamhet givit upphov till problem för naturmiljön
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vilket innebär hot mot kulturmiljövärden när exempelvis vandringshinder (dammar) och andra
kulturspår kopplade till flottning, kraftutvinning, dikning tas bort. Dedering betonade att detta
ställer höga krav på tvärsektoriell samverkan och listade fyra förutsättningar för att detta ska
fungera: likvärdiga kunskapsunderlag för vatten-, fiske-, naturvärden och kulturmiljövärden,
likvärdiga möjligheter att medverka i arbetet (arbetstid, ekonomi etc.), ett tvärsektoriellt synoch arbetssätt samt, en vilja att samverka.
Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Gunvor Axelsson, ordförande i
Svensk Vattenkraftförening, representerade den första av två intresseorganisationer. Hon
utgick från hur klimatförändringen i världen är en av de viktigaste miljöfrågorna – vilket
också kommer att påverka vattenkvaliteten. För att komma till rätta med detta krävs en
energiomställning där vattenkraften, även småskalig, har en viktig roll. ”Tolkningarna och
tillämpningarna av EU:s ramdirektiv för vatten medför stora skador för många småskaliga
vattenkraftverk. Oftast sker detta utan att skapa miljöförbättringar som motsvarar de
ekonomiska skadorna och åverkan på kulturmiljön.” sa Axelsson. Som positivt exempel
nämnde hon det europeiska projektet Restor Hydro (Renewable energy sources transforming
our regions) som syftar till att öka den förnybara energin från småskalig vattenkraft. Tre
projekt finns i ån Flian, Lidköpings kommun.
Måste kulturmiljö och naturmiljö krocka? Christer Borg, ordförande Älvräddarnas
samorganisation, representerade den andra intresseorganisationen vid konferensen. Borg
redogjorde för de miljömål som följer av EU-medlemskapet och att dammar alltid är
vandringshinder för fisk och annan fauna. För att åtgärda problemen kan man antingen helt ta
bort dammen eller bygga faunapassager. Det senare är oftast en dåliga kompromisser, som
kan användas bara i de fall dammen har stor samhällelig betydelse. Borg hävdade att de tusen
minsta kraftverken är obsoleta ur ett energiperspektiv och att det inte finns några hållbara
motiv för att ha dem kvar. Därför krävs mycket hårda prioriteringar av ett mindre antal
ovärderliga kulturmiljöer för dessa måste framförallt de statliga institutionerna skapa ett
stödsystem. För övriga objekt krävs också ett stödsystem, en ren utrivningsfond.
Dialogens vitala process för en hållbar utveckling – exemplet Ryfors bruk. Anders Kraft, fil.
mag. i arkeologi och antikvarie vid Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Jönköpings län
presenterade en processmodell när olika intressen står mot varandra och konkretiserade med
exemplet Ryfors bruk. Utgångspunkten har varit tvärsektoriell samverkan och dialoger, i
första hand inom Länsstyrelsen, men även med kommuner, deras konsulter och
verksamhetsutövarna med samverkansavtal, checklistor och flödesscheman som pedagogiska
och formaliserade verktyg. Detta har givit goda förutsättningar för kulturmiljöintressena att
komma in på rätt ställe i kommunernas förprojekterings- och projekteringsarbete.
Kulturmiljöer och biologisk återställning i Västerbottens län. Jeanette Joelsson, fil. kand. och
antikvarie vid Länsstyrelsen Västerbottens län, betonade vattendragens betydelse för
skogsnäringen där i stort sett alla vattendrag i Västerbottens län har använts för
timmerflottning. Hon presenterade fyra exempel där länsstyrelsen Västerbotten nått olika
typer av lösningar i brytpunkten mellan natur- och kulturmiljövård: skvaltkvarnarna och
benstampen i Kvarnbäcken; biologisk återställning av flottningsmiljöer i Sävarån och
Mårkan, Arvån; samt dammarna i Leduån vid Olofsfors bruk. Joelsson sammanfattande
bedömning var att är svårt att få till stånd åtgärder som tar hänsyn till kulturmiljön och att
orsakerna ibland kan vara ekonomiska.
Avslutande debatt
Konferensen avslutades med en samlad diskussion under ledning av Niklas Cserhalmi, fil.dr.
och chef för arbetets museum. För en redovisning av debatten hänvisas till den publicerade
konferensdokumentationen.
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Sammanfattande rapportpunkter
Ansvarig institution
Regionmuseet Kristianstad/Landsantikvarien i Skåne, Box 134, 291 22, Kristianstad
Medverkande institutioner
• Svenska industriminnesföreningen (SIM)
• Regionmuseet Kristianstad
• Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam)
• Arbetets museum.
Projektledare
Jan af Geijerstam fil.dr., fristående skribent och forskare, ordförande SIM
jan@geijerstam.se
Projektmedarbetare
I organisationskommittén ingick förutom projektledare
• Lovisa A. Grentzelius, verksamhetsutvecklare, ArbetSam
• Eric Julihn, civilekonom och industrihistorisk konsult, styrelseledamot SIM)
• Ida Dicksson (frilansande industriantikvarie och industrihistoriker, styrelseledamot SIM)
• Barbro Mellander (fil.kand, museichef Regionmuseet Kristianstad, landsantikvarie Skåne)
• Helena Törnqvist (fil. mag. och arbetslivsintendent Arbetets museum).
Projektets huvudsakliga resultat
Fulltecknad och aktiv konferens med brett deltagande under två dagar. Överlag mycket
positiva omdömen i den utvärdering som genomförts (se sammanställning 2015-11-10).
Diskussion om en tredje industriarvskonferens (2018) initierad mellan Svenska
industriminnesföreningen och ArbetSam.
Bakgrund och syfte
Den europeiska landskapskonventionen ratificerades av Sverige 2011. Konventionens mål är
en rikare livsmiljö, där landskapets roll i samhällsplaneringen ska stärkas. Landskapet ska
vara en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar där alla medborgare aktivt deltar i
utformning, värdering och förvaltning. Hösten 2012 anordnade Svenska
Industriminnesföreningen (SIM) och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (Arbetsam)
konferensen “Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning” i samarbete med Arbetets
museum. Konferensen Industrisamhällets landskap (2015) var en direkt uppföljning.
Industrisamhället kulturarv är en omistlig del av människors livsmiljö och historia. Samtidigt
är hotade natur- och industriarvsmiljöer ofta starkt kopplade till ekonomiska, sociala eller
överordnade samhällsintressen. Detta skapar intressekonflikter.
Kortfattad teori- och metoddiskussion
Konferensen riktade sig huvudsakligen till människor som arbetar med eller som i sin
profession eller i sitt ideella engagemang kommer i kontakt med eller direkt arbetar med det
industriella kulturarvet, dvs. såväl professionella som ideella företrädare för både naturmiljöoch kulturmiljövård. På detta sätt öppnade konferensen kommunikationsvägar och en öppnare
dialog mellan naturvård och kulturmiljövård, som annars kan präglas av brist på
kommunikation och en bristande kunskap om och förståelse för de andras värdegrund och
intressen. Av speciell betydelse var att konferensen riktade sitt fokus mot två sakområden för
reella eller potentiella värde- och intressekonflikter med mycket hög aktualitet. En närhet
mellan teori och praktik eftersträvades. Här fyllde den inledande exkursionen en central roll.
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Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
De industrihistoriska miljöerna är en central del av kulturarvet. Urval, bevarande och
återanvändning ställer samtidigt kulturarvssektorn inför stora utmaningar. Konferensen
behandlade två exempel som kan innebära akuta hot mot centrala kulturhistoriska värden:
saneringen av förorenade miljöer och verkställandet av EU:s vattendirektiv.
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Program

Industrisamhällets landskap
– kulturarv, miljö och hållbarhet
Regionmuseet Kristianstad
14-15 oktober 2015
Vem värnar
det industrihistoriska
minnet när industriarv
saneras?

Gasverket Kristianstad. Foto: Bert Leandersson

Biologisk mångfald &
ekologisk hållbarhet –
hot mot vattnets kulturhistoriska miljöer?

Ugerups mölla. Foto:Jakob Marktorp

Samverkansmöjligheter och intressekonflikter
i mötet mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen
och med fokus på industrisamhälles kulturarv.
En kritiskt granskning av såväl kulturarvssektorns som naturvårdens praktik
för att belysa betydelsen av tvärsektoriellt samarbete och vägar till konstruktiva lösningar.
Konferensen riktar sig till dem vars arbete inom natur-, vatten- och kulturmiljövård
berör industriarvets miljöer – professionellt eller ideellt.
Bland talarna representanter för såväl nationell, regional och lokal nivå.
Arrangörer: Regionmuseet Kristianstad, Svenska industriminnesföreningen,
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Arbetets museum.
Med finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Program
Onsdag 14 oktober

– exkursion & tema förorenade miljöer
10.30-11.15 Kaffe och registrering i Regionmuseets café
11.15-11.30

Välkomsthälsning och introduktion
Barbro Mellander, regionmuseichef Regionmuseet Kristianstad och landsantikvarie i Skåne.

Exkursion

Exkursionsledare från Länsstyrelsen Skåne:
Jakob Marktorp, antikvarie Avdelningen för samhällsutveckling
Maria Nitare, vattenhandläggare fiske- och vattenvårdsenheten.
11.30-14.30

Vattenverksamhetsmiljöerna Trobromölla övre & nedre samt Bäcklunda pappersbruk
vid Vramsån i biosfärområdet Kristianstads vattenrike. Under exkursionen gör vi även ett kort
besök på platsen för Kristianstad gasverk. Med abonnerad buss från Regionmuseets entré
En enkel lunch serveras vid Vramsån under ”fältmässiga förhållanden”. Varma kläder och
grova skor rekommenderas.

14.30-15.00

Kaffepaus med förtäring/tilltugg vid återkomsten till Regionmuseet.

Tema förorenade miljöer

Moderator: Ida Dicksson, industriantikvarie
Sedan början av 1990-talet har Naturvårdsverket i samarbete med länsstyrelserna inventerat förorenade
områden i Sverige. Arbetet är inte slutfört, men kartläggningarna visar idag att det finns cirka 80 000 områden som man vet är förorenade eller som måste undersökas vidare. Cirka 1 300 områden bedöms vara så
allvarligt förorenade att riskerna är mycket stora för människors hälsa eller miljön. Ytterligare drygt 13 000
är områden med stora risker. Föroreningarna är så gott som alltid orsakade av industriell verksamhet och
Naturvårdsverket beskriver detta som ”en del av svensk industrihistoria”. Efterbehandlingen kan innebära
att det uppstår direkta konflikter mellan miljömålet ren miljö och kulturhistoriska värden. Hur skapar vi industrihistoriska landskap som också är ekologiskt hållbara? Målet för konferensens session om förorenade
miljöer är att belysa möten mellan naturmiljöintressen och kulturmiljöintressen för att diskutera betydelsen
av tvärsektoriell samverkan.
15.00-15.30

Industrinatur – biotoper i människans landskap. Anna Storm, fil. dr., Kulturgeografiska
institutionen, Stockholms universitet.

15.30-16.00

Sanering ger nytt liv för gamla industriområden. Magdalena Gleisner, fil.dr., handläggare,
Sektionen för förorenade områden och jakt vid Naturvårdsverket.

16.00-16.20

Paus

16.20-16.40

När gifterna hann ikapp industriarvet. Jan af Geijerstam, fil.dr., ordförande Svenska industriminnesföreningen.

16.40-17.00

Glasbruken – återställning för framtidsutveckling. Björn Lindbom, civ.ing. & projektledare
SGU.

17.00-17.20

Att tvätta industriarvets byk – Borås textila landskap i minne och framtid. Fredrik
Hjelm, stadsantikvarie, Borås.

17.20-17.40

Förorenade byggnader – perspektivet miljö, bevarande och hållbarhet. Maud Söderberg, MSc i kvartärgeologi (jordartsgeologi) vid Göteborgs universitet. Miljökonsult och delägare Golder Associates.

17.40-18.00

Avslutning

18.00-19.00

Paus och incheckning på hotell.

19.00-

Buffé på Regionmuseet.

2015-08-31
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Torsdag 15 oktober

– tema vattenverksamhetsmiljöer
& avslutningsdebatt
Tema vattenverksamheter

Moderator: Helena Törnqvist, arbetslivsintendent Arbetets museum
Målet för EU:s vattendirektiv är att alla vatten ska uppnå en god ekologisk status – nära naturliga förhållanden och ett av Sveriges centrala miljömål är levande sjöar och vattendrag. Samtidigt är dagens vattensystem präglade av mänsklig verksamhet. I Sverige finns det t.ex. cirka 11 000 dammar registrerade. En mindre andel är stora kraftverksdammar i aktivt bruk och det stora flertalet är små. En del är direkt kopplade till
produktion av elkraft, men de kan också vara byggda för att ge kraft åt kvarnar, hamrar och liknande anläggningar. Åter andra finns som delar av kanalanläggningar eller flottningsleder. De är alla kulturhistoriska
miljöer och i många fall helt centrala för mindre arbetslivsmuseer. Den nu aktuella Vattenverksamhetsutredningen har fått kraftig kritik för att åsidosätta kulturhistoriska aspekter. Målet för konferensens session om
vattenverksamheter är att belysa möten mellan naturmiljöintressen och kulturmiljöintressen för att diskutera
betydelsen av tvärsektoriell samverkan.
09.00-09.25

Vattendirektivet och vattenförvaltningen. Andreas Bäckstrand, fiskeribiolog och utredare
vid Vattenmyndigheten Västerhavet.

09.25-09.50

Miljöbalken – vår viktigaste kulturmiljölag? Anders Hedlund, antikvarie vid enheten för
kulturmijöintegrering, Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet

09.50-10.15

Kulturmiljöerna och de levande vattendragen – samordning, kunskapsutbyte, samarbete. Coco Dedering, antikvarie vid Länsstyrelsen Kalmar, projektledare för Kulturmiljö och
vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

10.15-10.35

Paus

10.35-10.55

De små vattenkraftverken och kulturarvet. Gunvor Axelsson, jurist och ordförande Svensk
vattenkraftförening

10.55-11.15

Strömmande vatten, levande landskap. Christer Borg, ordförande Älvräddarnas samorganisation

11.15-11.40

Dialogens vitala process för en hållbar utveckling – exemplet Ryfors bruk. Anders
Kraft, antikvarie vid Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Jönköpings län

11.40-12.00

Kulturmiljöer och biologisk återställning i Västerbotten. Jeanette Joelsson, fil. kand. och
antikvarie vid Samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen i Västerbotten

12.00-13.00

Lunch på Regionmuseet

Sammanfattning och avslutande debatt

Moderator Niklas Cserhalmi, fil. dr. och direktör för Arbetets museum.
13.00-14.45

Avslutande debatt med inlägg från konferensens deltagare.
I panelen Andreas Bäckstrand, Havs- och vattenmyndigheten, Anders Hedlund, Riksantikvarieämbetet, Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar, Anna Storm, Kulturgeografi Stockholms
universitet, Bertil Bertilsson, civilingenjör och antikvarisk konsult, Västerås m.fl.
Avslutning

2015-09-28

Reservation för ändringar

Industrisamhällets landskap
– kulturarv, miljö och hållbarhet
Praktiska upplysningar
Plats & tid
Konferensen äger rum på Regionmuseet i centrala Kristianstad, på gångavstånd från Kristianstads centralstation och cirka 10 minuter från flygplatsen.
Tid
Onsdag 14 oktober 2015 kl. 10.30 – torsdag 15 oktober 2015, kl. 14.45
Anmälan
Förfrågningar om efteranmälningar hänvisas till Jan af Geijerstam eller Lovisa A. Grentzelius,
Konferensavgift
Konferensavgift 1 400 kronor (konferens, dokumentation, exkursion med buss, samtliga måltider och kaffe).
Avgiften betalas senast den 10 oktober till Regionmuseets bankgiro 5935-2807. På inbetalningen ska konferensdeltagarens namn samt referensen ”konferens 14-15 okt” anges.
Måltider
Lunch under onsdagen serveras ”under fältmässiga förhållanden” vid Trobromölla i samband med exkursionen. Middag under onsdagen och lunch under torsdagen serveras på Regionmuseet. Samtliga måltider
från Regionmuseets välrenommerade restaurang.
Resor
Kristianstad har goda kommunikationer till resten av landet. Tåg till Kristianstad C ansluter till stambanan
Stockholm-Malmö i Hässleholm. Flygplatsen Kristianstad Österlen (KID) trafikeras från Stockholm Arlanda.
Boende
Ett begränsat antal hotellrum till reducerat pris finns på First Hotel Christian lV (tel. 044-20 38 50) och Best
Western Hotel Anno (tel. 044-12 61 50). Ange referens ”Regionmuseet” vid bokning. Erbjudandet gäller till
och med 1 oktober. För fler tips på hotell eller B&B ring Ewa Persson, Regionmuseet (tel. 044-13 51 69).
Deltagare
En deltagarlista kommer att distribueras till samtliga deltagare cirka en vecka före konferensstart.
Konferensmaterial
En konferensmapp kommer att delas ut i samband med registrering: program, deltagarlista och material
från bl.a. presentatörerna.
Dokumentation
Konferensen kommer att dokumenteras för att i redigerad form publiceras digitalt.
Kontakt & frågor
Lovisa A. Grentzelius (ArbetSam)
011-23 17 30
info@arbetsam.com
Jan af Geijerstam (SIM)
070-566 21 53
info@sim.se

2015-09-28

Organisationskommitté
Barbro Mellander, Regionmuseet Kristianstad
Lovisa A. Grentzelius, ArbetSam
Torsten Nilsson/Helena Törnqvist, Arbetets museum
Ida Dicksson, SIM
Eric Julihn, SIM
Jan af Geijerstam, SIM

