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Sammanfattande resultat
Två typer av resultat har producerats i) en narrativ deltagande riskanalysmetod med syfte att
utveckla klimatanpassningsplaner för kulturarv ii) en översikt över litteraturen på området med
fokus på kunskapsbehov som identifierats som behov i metodutvecklingsprocessen.
Resultatet från litteraturöversikten visar att mycket av forskningen kring klimatets effekter på
kulturarvet och på vilken grund klimatanpassningen av den samma har en kvantitativ inriktning
och fokuserar riskbedömningar av ett förändrat klimat både vad gäller effekter på landskapsnivå
såväl som effekter på hus nivå. Dessutom finns det en större mängd artiklar som handlar om
olika typer av ramverk för riskbedömning. Det finns också en hel del litteratur som beskriver
effekterna som identifierats eller förväntas att uppstå. Några slutledningar som kan dras från
översikten är att mindre fokus ligger på att skapa konkreta processer för hur en
anpassningsprocess bör initieras och utvecklas. Forskningen som berör klimatanpassning av
specifika hus tar sällan med landskapsperspektivet. Överskikten visar också att det är ett
forskningsområde under tillväxt.
Vi har också utvecklat en narrativ riskbedömnings och klimatanpassnings metod i sju steg som är
utvecklad för att kunna genomföras i en enkel eller mer avancerad version. Den mer avancerade
är tänkt att genomföras när det finns mer tid och expertkunskap inblandat i processen. Vi har
också testat den enkla versionen i två världsarv Hälsingegårdarna och Alvaret på Öland och en
helt vanlig bygdegård i Skåne. Testningen visar att, bara genom att samtala kring en kulturarvs
skyddad byggnad lyfts mycket kunskap fram kring byggnaders historia och tidigare skötsel vilka
kan användas som bas för utvecklandet av framtida skötselplaner, utan att personerna barken
behöver ha väldigt god koll på teknisk kunskap rörande klimatförändringarna. Om narrativet
skrivs ner även i enkel form skapas en kunskapsbank som kan användas som komplement och
stöd i framtida skötselplaner. Den mer avancerade nivån skulle kunna digitaliseras och användas
som grund för att samla in information kring klimatanpassningsstatusen av det Svenska
kulturarvet vilket skulle kunna hjälpa till att bedöma situationen på ett generellt vis men också
skapa mer systematiska klimatanpassningsplaner på nationell nivå.

Bakgrund och Syfte med projektet
Enligt rapporter från internationella och nationella organisationer påverkas kulturarv kraftigt av
klimatförändringarna genom att de utsätts för stigande havsnivåer, ökad brandrisk och
nederbörd och därtill översvämningar, mögel och andra typer av fuktskador samt angrepp av
skadeinsekter (IPCC SREX 2012: UNESCO 2007: 2008: 2014: 2015: 2016; RAÄ 2014a: 2014b:).
Inom kulturvårdssektorn påpekar man att det behövs ökad kunskap om klimatförändringar och
dess påverkan på framförallt världsarven, för att utveckla robusta vård- och underhållsplaner
(RAÄ 2014b; RAÄ 2015; RÄÄ 2016). I ett masterprojekt initierades utvecklandet av en metod
för klimatanpassning av kulturarv med fokus på brandrisker (Linder 2016). Studien konstaterar
att det finns ett behov av att utöka metoden till att inkludera fler klimateffekter och förbättra
kopplingen mellan klimatdata och prioritering av åtgärder.
Det finns ett allt större behov att integrera kunskap om ett förändrat klimat och klimatscenarier
med den praktiska förvaltningen av vårt samhälle, i detta fallet kulturvården. Här finns det flera
utmaningar både vad gäller att förbättra kunskapsflödet mellan olika discipliner men det finns
också ett behov av att skapa kunskapsutbytet mellan praktisk kunskap om kulturvårdsobjekt och
teoretisk kunskap om klimat.

Med detta som utgångpunkt har syftet med denna förstudie varit att utveckla en metod för
deltagande riskanalys som kan användas som grund för att bygga ett system för att inkludera
klimatanpassnings åtgärder i åtgärdsplaner för kulturarv på olika förvaltningsnivåer med fokus på
svenska förhållanden och de svenska världsarven som fallstudie.

Kortfattad teori och metoddiskussion
Teori
Den teoretiska utgångspunkten eller ramen i detta projekt är deltagande förvaltning. Denna
teoretiska utgångpunkt är både teoretisk och metodologiskt då den också formar
metodupplägget för datainsamling. Ursprungstanken i deltagandeförvaltningsforskning är att för
att kunna skapa hållbara förvaltningsstrategier vad gäller komplexa miljöproblem, är det centralt
att skapa metoder och strukturer, där man i ett användarvänligt perspektiv grundar
förvaltningsbeslut på befintlig vetenskaplig information, så kallat evidens baserat beslutsfattande
samtidigt som man tar hänsyn och är lyhörd för brukarnas perspektiv. Deltagande
beslutsfattande som sätt att angripa förvaltning av en “resurs” har använts i många sammanhang
under lång tid inte minst vad gäller minoriteters förvaltning av kultur och landskap. Inom
vattenförvaltnings området har man kommit relativt långt och har lagstiftning till stöd i form av
vattendirektivet. Med alltmer komplexa miljöproblem som har effekter som sträcker sig över
många år (århundranden) har detta förvaltningsperspektiv aktualiserats vad det gäller hanteringen
av klimateffekter. Man talar ofta om att detta sätt att arbeta skapar ett socialt lärande som är en
viktig utgångpunkt för att bygga social, ekonomisk- och ekologiskresiliens, dvs kapacitet att
hantera komplexa och oväntade problem i framtiden (Tompkins 2004). Det teoretiska fältet är
dock relativt splittrat och har utvecklats olika mellan de vetenskapliga disciplinerna men även i
förhållande till förvaltning av olika resurser.
Utgångpunkten i detta projekt är att på grund av att kunskapen om det framtida klimatet finns i
vetenskapligt producerade klimatscenarier är det viktigt att bygga en länk mellan denna för
många tekniska och svårtillgängliga information och den praktiska förvaltningen av i detta fallet
kulturarvet. Vår utgångpunkt är att en deltagande riskanalysmetod kan bygga denna länk
eftersom den också kan skapa en lärande process där tillgänglig, klimatdata och kunskap om
klimatets effekter på kulturarvet och byggandet av hållbara strukturer för förvaltningsprocesser
kan förbättras (Leon et.al. 2015).
Metod
Två metoder har använts i en iterativ process: litteraturöversikt och utvecklande av en deltagande
riskbedömning och klimatanpassningsmetod för kulturarvet.
Litteraturöversiktens syfta var att skapa en förståelse av kunskapsläget vad gäller kulturarv,
klimateffekter och klimatanpassningsåtgärder samt metoder för riskanalyser och
klimatanpassning. Studien fokuserar på vetenskapliga artiklar men även rapporter från större
projekt såsom MOSE-projektet, samt rapporter som beskriver kunskapsläge, policy och
arbetsförfaranden vad gäller klimatanpassning och kulturarv på både internationell och nationell
nivå, kommer inkluderas.
Sökningar på artiklar har gjorts i Lunds Universitets databas LUB search, Google Scholars samt
Web of science. De generella sökorden som använts har varit; ekosystembaserad anpassning,
kulturvård, klimat, klimatförändringar och klimateffekter (engelska: ecosystembased adaptation,
cultural heritage and climate change ändra så det passar det som gjorts)

En tidsram sattes mellan år 2000 – 2017. För att ingå i studien krävdes det att materialet
uppfyllde följande kriterier: (a)den måste vara granskad (peer-reviewed) (b) fokusera på kulturarv.
Figur 1 visar en översikt på antal träffar och det slutgiltiga antalet analyserade artiklar som kan
ses som de vetenskapliga grunden för de tekniska stegen i metoden.

Figur 1. Flödesdiagram över urvalsprocessen

Metodutvecklingen gjordes parallellt med litteraturanalysen. Enkelt kan den beskrivas som en
process i 4 steg där teoretisk kunskap blandades med praktisk erfarenhet (se figur 2). Under
testningarna togs anteckningar både på förberedda anteckningsblock där information om
kulturarvsobjektet i relation till varje steg fylldes i. Parallellt med detta skrevs också anteckningar
för att notera diskussioner och andra händelser. 2 Personer deltog på alla testningar.

Figur 2. Generell beskrivning av metodutvecklings processen.

Projektet huvudsakliga resultat och effekter
De huvudsakliga resultaten från projektet är litteraturöversikten vars innehåll används som
teoretisk grund för metoden samt ger en generell överblick över existerande forskning kring
riskanalyser och klimateffekter på kulturarv och möjliga åtgärder för att minska effekterna, samt
metoden i sig.
I figur 3 presenteras de 7 stegen som i den enkla versionen metoden används som narrativ ram
för en diskussion med förvaltarna av kulturarvet.

Figur 3 Metod för deltagande riskbedömning och klimatapassning av
kulturarvet i sju steg.

I nedanstående avsnitt beskrivs övergripande metodens sju steg i dess enkla variant som kan
genomföras utan att luta sig mot större mängder dokumentation och klimatanalyser.
Steg I - Kulturhistoriska värden
Systemets skyddsvärda ram är en riskanalytisk terminologisk beskrivning av vad det är som
faktiskt utsätts för risk och är i behov av skydd. I denna VII-stegs metod är systemets
skyddsvärda ram det som i kulturvårds sammanhang kallas kulturhistoriskt värde (KHV). Detta
är ett värde vilket kulturmiljöer och artefakter bär på och finns beskrivna i förvaltningsplaner,
planverktyg och kulturvårdsdokument. KHV bör skyddas så att inte värdeminskning eller
utplåning riskerar att ske så framtida generationer kan ta del av ett rikt och mångfacetterat
kulturarv. Detta steg handlar om att ”komma ihåg” huvudpunkterna i KHV med utgångspunkt i
en specifik byggnad. Någon av deltagarna på mötet listat det man ”kommer ihåg”.
Steg II - Problem och Klimathistorik
Problem- och klimathistorik är information om ett objekts historiska förvaltning sett ur
byggnadsvårdshistorik och hur utsattheter för väder- och klimatextremer historiskt har utspelat
sig. Problemhistorik avser problematik som uppstått på ett objekt under rådande
byggnadsvårdsförvaltning men kan även inkludera hela dess existenstid. Byggnadens
klimathistorik avser klimatextremer, naturkatastrofer och väderincidenter som mer eller mindre
påverkat objektet under rådande byggnadsvårdsförvaltning men även hela dess existenstid. Detta
steg handlar om att vaska fram tidigare erfarenheter av väder och klimathändelser som kan ge
god information om hur byggnaden i fråga reagerar på väder extremer men även mer långsamma
processer.
Steg III - Klimateffekter (Risker)
För kulturarv innebär klimateffekter en eventuellt ökad nedbrytning av material och olika slags
påverkan på ett objekts KHV. Det kan ge upphov till bestående skador eller utplåning av värden.
Med klimateffekter menas de risker som kan öka nedbrytning av kulturarv i ett framtida klimat
vilka kan vara flera och vi har testat lite olika sätt att grunda denna bedömning på. Men för den
enklare versionen landade vi i att dela upp effekter i långsamma och snabba effekter (se figur 4).
I detta steg identifierar det är en låg signifikant eller hög risk att de listade effekterna inträffar.
Riskvärderingen vi landade i för den enkla nivån blev alltså kvalitativ och narrativ än grundad
numerära riskkarteringar. Detta för att klimatscenarier visade sig vara för generella och riskkartor
som utvecklats i ett EU projekt (Sabbioni 2005) var grundade på ett för gamla scenarier samt
endast ett scenarie, vilket inte är tillräckligt för att kunna göra välgrundade riskbedömningar vad
det gäller riskeffekter på den relevanta skalan. Utgångpunkten är att mer specifika
riskbedömningar som kan behövas i den avancerade kan göras med utgångpunkt i regionala
klimatbedömningar antingen gjorda av länsstyrelserna eller grundade i liknande information
producerad på nationell nivå av SMHI.

Figur 4. Lista på snabba och långsamma klimateffekter som visats
och diskuterats under de två senare metodtesten

Steg IV - Konsekvenser för kulturhistoriskt värde
Konsekvenser för kulturhistoriska värden är den klimatPÅVERKAN som sker på immateriella
och materiella kulturhistoriska värden. Här är tanken att man går tillbaka till vad man skrivit i
steg I-III. Steg IV utförs genom att man narrativt resonerar sig fram till vilka de eventuella
effekterna av klimatförändringarna kan bli på kulturarvet som är i fokus dvs de framtida möjliga
konsekvenser som kan uppstå på de KHV som man listat tidigare. Konsekvenser kan vara
nedbrytning, skador, påverkan och eventuellt även bortfall av KHV som inträffar då
klimatrelaterade effekter uppstår och gör åverkan. Man gör på samma sätt som i tidigare steg
skriver kortfattat ned de konsekvenser man kan identifiera. Man kan också identifiera om
konsekvenserna är små signifikant eller stora.
Steg V - Åtgärder
Åtgärder är det steg i metoden där man föreslår åtgärder för de identifierade framtida problem
med de också tidigare identifierade KVH. Steg V innebär en brainstorming med förslag på
åtgärder där alla förslag är välkomna, stora som små. I den mer avancerade varianten så kan man
även identifiera kostnader för åtgärder
Steg VI - Konsekvenser av icke utförda åtgärder
Steg VI kan användas som ett steg för att prioritera åtgärder. Genom att identifiera vad som
kan hända om man inte genomför åtgärden går det att prioritera mellan åtgärderna då vissa
får mycket större konsekvenser.
Steg VII – Åtgärdsplan
Steg VII är en prioriteringslista som framkommer ur metodens steg I-V, särskilt utifrån
klimatrisker (låg signifikant eller hög) samt konsekvensanalys (ev. små, signifikant eller stora).
Prioritering kan endast ske utifrån objektets behov som identifierats i steg II-IV och en subjektiv
bedömning utförd i samråd med de som deltar i processen.
Kommentarer kring metodens användning
Fördelen med metoden är att den kan användas på många olika sätt och med olika
ambitionsnivåer. Om den används i en snabb version kan den snarare ses som att initiera en
läroprocess kring klimatförändringar och klimatanpassning och på så sätt initierar en reflektion
kring frågorna. Man kan också tänka sig att den används under flera gånger nästan som en
studiecirkel där en åtgärdsplan utvecklas sakta under längre tid och mer detaljerad information
samlas in mellan mötena. Ytterligare ett sätt är där metoden stöds av experter som hjälpt till att

plocka fram med detaljerat underlag kring klimateffekter men också kostnadskalkyler. Den
senare kommer kosta mer tid men ger naturligtvis en mer detaljerad plan.
Reflektioner från testningen av metoden
1. Som den första eller sista delen av de sju stegen genomfördes alltid en rundvandring. Det
var mycket tydligt att själva rundvandringen gav extra användbar information då samtalet
om kulturarvsobjektet och klimatförändringar blev ett konkret sätt att ”klimat se
tillsammans”
2. Detta ”klimatseende” kan nästan beskrivas som en läroprocess där mer och mer saker
kom upp efter hand under rundvandringen. Vilket kan man säga tränar
klimatanpassnings ögat. Flera av förvaltarna som metoden testades på nämnde fler och
fler exempel och skapade fler och fler länkar mellan klimat och förvaltning ju längre
rundvandringen pågick.
3. Ju fler perspektiv som medverkar i skapandet av narrativet ju mer komplett bild ges.
Detta var tydligt i de text där flera personer närvarade.
4. På några av testen var flera förvaltningsnivåer närvarande. Testen visar tydlig att det är
den lokala förvaltaren som har bäst kontroll på vad och hur man bör klimatanpassa
fastigheten. Detta är viktigt att ha i åtanke vid kommunikation mellan lokala
förvaltningsnivån och inblandade experter.
5. Det finns mycket lokal förvaltarkunskap som inte är nedskriven men som kom fram i
samtalen. Dessutom finns det förvaltarkunskap som ligger i pappershögar. Det är på
tiden att förvaltarkunskapen digitaliseras, utan att det blir för byråkratiskt.
6. Deltagarna uppfattade det väldigt lärorikt och spännande att diskutera klimatanpassning
och flera uttryckte att de kände att man kom långt utan att ha lagt ner så mycket tid.
7. Det finns många saker som påverkar möjligheterna att klimat anpassa inte minst olika
lagar, skalproblematik som måste tas hänsyn till.
8. Ytterligare en annan sak som kom upp i flera av diskussionerna var svårigheter med
generationsväxling som handlar om andra typer av samhällsförändringar en de
förändringar klimatet påverkar.
9. De generella riskerna för kulturarvet är relativt lika däremot är åtgärderna tydligs
specifika för varje objekt vilket är viktigt att ha med sig när klimatanpassningsplaner
skapas på kommunal regional eller nationell nivå.
Litteraturöversikten
Klimatanpassning av kulturarv täcker ett brett forskningsfält speciellt då huvudutmaningen inom
forskningsområdet är att sammansmälta praktisk och vetenskaplig kunskap med kunskap om ett
framtida klimat. Sedan 2007 har utvecklingen av metoder och riskanalyser vad gäller
klimatpåverkan och klimatanpassning påbörjats inom kulturvårdssektorn (Unesco: 2007: 2008:
2014: 2016). I Unescos senaste rapport från (2016) framgår det att undermålig förvaltning och
brist på förberedelse en identifierad risk i förhållande till klimatförändringarna. Det har också
börjat dyka upp forskning som undersöker klimatrelaterade vegetationsbränder från USA,
Sverige och Grekland (UCS, 2014: Linder, 2016: Mallinis et.al., 2016). Det finns även studier som
undersöker risken med stigande havsnivåer på Salomonöarna (Leon et.al. 2015). Studier från
Norge och Wales har utarbetat riskanalys och riskmatriser i ett klimatanpassnings perspektiv
(Norska Riksantikvaren, 2015; Wales CHARTS, 2013). Från svensk horisont understryker
Riksantikvarieämbetet vikten av att ta fram verktyg och metoder för klimatanpassning av
kulturarv (RAÄ, 2015). I dagsläget pågår dessutom ett projekt i Västra Götaland där en metod
för riskanalys anpassad för kulturmiljöer utvecklas (Kulturarv och klimatförändringar i
Västsverige, 2016).

Resultatet från litteraturöversikten visar att mycket av forskningen kring klimatets effekter på
kulturarvet och på vilken grund klimatanpassningen av den samma har en kvantitativ inriktning
och fokuserar riskbedömningar av ett förändrat klimat både vad gäller effekter på landskapsnivå
såväl som effekter på hus nivå. Dessutom finns det en större mängd artiklar som handlar om
olika typer av ramverk för riskbedömning eller klimatanpassning. Det finns också en hel del
litteratur som beskriver effekterna som identifierats eller förväntas att uppstå. Några
slutledningar som kan dras från översikten är att mindre fokus ligger än så länga på att skapa
konkreta processer för hur en anpassningsprocess bör initieras och utvecklas på lokal nivå. Det
finns dock ett antal fallstudier. Ytterligare en reflektion som kan göras är att forskningen som
berör klimatanpassning av specifika hus tar sällan med landskapsperspektivet. Överskikten visar
också att det är ett forskningsområde under tillväxt, många olika och liknande metoder men ofta
relativt komplicerade och definitivt beroende av experter för att driva dem.

Resultatets placering i förhållande till nationell och internationell
översikt av tidigare forskning inom området
Vad detta projektet har visat är att man kan komma ganska långt i klimatanpassnings
diskussioner utan mycket teknisk kunskap. Denna kunskap, att så är fallet finns ibland ner
forskningen om klimatanpassning i rurala områden i utvecklingsländer, där resurserna är knappa.
Naturligtvis finns det en hel del intressant forskning gjord vad gäller risk och effektanalyser som
kanske är mer relevant för en svensk kontext men flera av dem är resurskrävande vilket oftast
inte finns att tillgå och de resurser som finns bör läggas på att vidta åtgärder.
Denna forskning är ju naturligtvis något som kan vara användbara om metoden används i sin
avancerade version.
Vad som kan nämnas i relation till flera av studierna är att det är relativt datakrävande vilket
innebär att det också kan vara en brist (inte bara brist på tid och expertkunskap om klimatets
effekter.) Detta är inte något som tydligt adresseras i de vetenskapliga artiklarna men som vi
tydligt kan se skulle kunna bli ett problem. Inte i de fall där kulturvården går in med expertis från
regional eller nationell nivå. Men vi tror att det är något man måste ha i åtanke när man tänker
båden generella och mer vardagliga klimatpassningen som behöver höja ribban.
Denna bild från litteraturen kan också bero på att klimatforskningen kring kulturarvet har
kommit in via risk och sårbarhets studier och inte förvaltning av naturresurser som är mer
inriktad på hur man hanterar långsamma förändringar. Här finns det en fälla som det är viktigt
att kulturvården inte faller i. För vissa kulturarv tex havsnära är det förra perspektivet naturligtvis
relevant eftersom ett KHV helt kan försvinna eller skadas oersättligt. Men för mycket av
Det finns en del tankar om digitala verktyg framförallt i den grå litteraturen och våra tankar om
att utveckla ett digitalt verktyg som kan stötta processen både den enkla och den mer
avancerade. Detta tror vi även är en process som kan skapa alternativa vägar för datainsamling
och klimatövervakning. Den utvecklade metoden lämpas sig både i sin enkla och mer avancerade
version för en digitalisering som kan användas med endast en telefon eller läsplatta enkla
versionen och en dator, avancerade nivån.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Med klimatförändringar på agendan finns det ett allt större behov av att skapa kunskapsbroar
mellan olika organisationer och förvaltningsnivåer för att öka användningen av klimatkunskap
och klimatdata detta gäller även kulturvården. Att skapa denna typ av broar har visat sig svårt,

vilket kanske än så länge syns tydligast vad gäller kommuners klimatanpassning (Uggla &
Erlander, 2009). En av svårigheterna handlar om att klimatinformation och klimatscenarier är
komplex vetenskap och befäst med många osäkerheter som kräver expertkunskap för att tolkas
och användas. En annan svårighet handlar om att klimatinformation ofta är producerad i ett
syfte men behöver nu användas i ett annat. Dessutom vet vi att framtidens samhällen kommer
att påverkas av många fler faktorer än bara ett förändrat klimat, vilket också påverkar vilken
klimatinformation som är mest relevant för att ta robusta förvaltningsbeslut i ett långsiktigt
perspektiv.
Inom klimatforskningen är ett nytt forskningsfält under uppbyggnad; forskning om och
skapande av så kallade klimat service. Enligt Global Framework for Climate Services (GFCS) en
organisation skapad av World Meterological Organisation är tanken att det behövs så kallade
klimat service för att se till att det finns klimatinformation som är användbar för att stödja
beslutsfattare att ta långsiktigt korrekta och ekonomisk försvarbara beslut. I praktiken handlar
det om att göra existerande klimatinformation användarvänlig och att skapa mekanismer och
verktyg som ser till att klimatinformationen kommer till användning. Detta projekt kan placeras
inom klimatserviceområdet då det syftar till att ta fram en metod som kan hjälpa kulturvårdare
att ta välgrundade beslut vad gäller åtgärder inom klimatanpassning.
Med denna metod en deltagande riskbedömnings process som kan involvera olika discipliner och
men inte minst praktiker kan flertalet av ovan identifierade svårigheter överbryggas och en
hållbar förvaltning av kulturarvet stärkas.
Testen av metoden visar att man kan komma långt och identifiera diverse problem som behöver
åtgärdas (även utanför den mer traditionella ramen för klimatanpassning såsom
generationsväxling, hur man lagrar förvaltningsdokumentation men också hur andra intressen
vindkraftverk, vägdragningar, kommunens turismpolitik, påverkar hur man ser på möjligheterna
att förvalta och klimatanpassa kulturarvet i framtiden. En slutledning som kan dras är därför att
den utvecklade metoden i sin enkla variant skulle kunna användas som ett stöd för utvecklandet
av ett konkret ”klimttänk” inom kulturarvsförvaltningen och engagera många av förvaltarna ute i
landet. Vi tror också att detta skulle kunna hjälpa till och vara ett komplement till det
myndighetsarbete som redan görs. Den avancerade varianten är något vi tror också bör utvecklas
och som kan vara mycket användbart inte minst som dialogverktyg mellan förvaltare och
myndigheter på olika nivåer.
Målen med förstudie har varit att;
-Skapa en överblick över existerande forskning kring riskanalyser och klimateffekter på kulturarv och möjliga
åtgärder för att minska effekterna Detta har vi gjort genom att göra en litteraturöversikt som
används för att skapa en vetenskaplig grund eller struktur mot vilket vi har kunnat
kontextualisera vårt metodutvecklingsarbete.
-Bygga en tvärdisciplinär metod för hur man kan arbeta med klimatanpassning i ett kulturvårds perspektiv 
Detta har genomfört och testat i en rad fall (se ovan)
-Förstärka dialogen mellan inblandade aktörer för hur klimatanpassning av kulturarv kan och bör bedrivas 
Detta har vi genomfört genom att presentera våra tankar och resultat på två relevanta
konferenser, och ett antal seminarier samt interagerat med kulturvårdare framförallt i
världsarven.
-Skapa ett tryck på den klimatdata som idag produceras så att insamling och behandling av data blir så
användbar för kulturvårdssektorn som möjligt.  Detta har vi inte uppnått men vi har bättre förstått

vilken data som är användbar och inte och har också i detta sammanhang haft diskussioner kring
brandriskinformation och har nu tillsammans med Veiko Lehsten (medverkande i projektet)
skickat in en ansökan till Formas där vi vill 1 utveckla ett brandvarningssystem men också
undersöka möjligheterna för hur ett sådant system kan användas av kulturarvssektorn.
-Öka medvetenhet om behovet och vikten av klimatanpassning bland inblandade aktörer.  I testfallen var
det mycket tydligt att ”klimatögonen” öppnades hos förvaltarna och att de såg mycket mer efter
endast en timmes samtal. Därför tror vi att metoden skulle kunna användas i antingen själv eller
tillsammans med tex kommunal (regional) kulturvårdsförvaltning för att öka medvetenheten om
klimatets påverkan. Någon som inte skulle behöva kosta en massa extra pengar.
-Bidra med att förmedla kunskap om kulturvård i ett klimatanpassnings perspektiv internationellt och medverka
i internationella sammanhang genom vetenskapliga publikationer och medverkan på minst en internationell
konferens och nationella nätverksmöten.  Vi har medverkat på nationella konferenser en broschyr
som beskriver metoden är under produktion (axplock se ovan) En översiktlig beskrivning av
metoden och Resultatet från testningen av metoden tillsammans med litteraturöversikten
kommer publiceras som en vetenskaplig artikel.

Resultatspridning – nuläge och framtidsläge
Projektet har deltagit två externa konferenser
2017 Forum för Klimat och Kulturarv 2017, 3-4 maj Göteborg Föredrags hållare: Alkan Olsson J
och Linder S Titel: Ekosystembaserad anpassning, riskreducering och resilience. Vad säger
forskningen?
2018 Världsarvs mötet på Gotland 23-25 maj 2018 Presentation av projektresultat med fokus på
metoden Föredrags hållare: Alkan Olsson Johanna och Linder Sofie
Vi har också presenterat metoden på
2017 September 12, Workshop om kulturella Ekosystemtjänster på Stiftsgården i Höör 12
September 2017 Deltagare 27 deltagare från olika sektorer med relevans för kulturmiljösektorn
(LRF, enskilda jordbrukare, skogsvårdsstyrelsen, Svenska biodlarföreningen, Representanter från
Hembygdsföreningar, representanter från kulturmiljövårds enheter på kommuner. Etc)
Föredragshållare och Workshop arrangör; Johanna Alkan Olsson
Bondrumsgårdens årsmöte April 2018, Presentation av metod och resultat på Föredragshållare:
Sofie Linder
2018, september 12, plant Links möte i Lund under titeln Urban Nature Föredragshållare; Johanna
Alkan Olsson
I framtiden avser vi att publicera
1. En kort handbok med bilder som kan användas som en grund för ett samtal kring
klimatanpassningsåtgärder inom den svenska kulturarvsförvaltningen
2. En vetenskaplig artikel som innehåller En översiktlig beskrivning av metoden och
Resultatet från testningen av metoden tillsammans med litteraturöversikten kommer
publiceras som en vetenskaplig artikel.
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