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Sammanfattning  
Kulturmiljöer finns överallt runt om oss. Planerad påverkan av vår omvärld påbörjades redan under 
medeltiden och har genom historien varit uttryck för både säkerhetsfrågor och makt. Kulturmiljövårdens 
riksintresse etableras på 1970-talet och skyddas av miljöbalken. Plan- och bygglagen infördes 1987 och 
ställde krav på att kommuner ska producera en översiktsplan som tar ställning till långsiktiga 
markanvändnings- och byggfrågor.  
I översiktsplaner behandlas även kulturmiljövärden i kommunerna och syftet med detta arbete är att 
utreda hur detta begrepp tolkas och arbetas med i kommunal planering. Detta görs genom en 
diskursanalytisk fallstudie över sex skånska kommuner. Dessa är Burlöv, Eslöv, Höör, Simrishamn, 
Trelleborg och Ängelholm. Översiktsplanerna har valts utifrån deras aktualitet.  
Varje översiktsplan presenteras för sig i resultatdelen och jämförs och analyseras i diskussionen. 
Värdeord och förekommande begrepp presenteras i en matris. Det framkommer att kulturmiljöerna 
presenteras som något som ger karaktär och identitet till kommunerna men används främst som en 
resurs för rekreation och näringslivet. Det framkommer också att kommunerna vill öka kunskapen om 
kulturmiljövärden generellt.  
När kulturmiljöer ses som en resurs kan värdefrågor uppstå och synlighet och påtaglighet blir 
värdehöjande. Många svårtolkade kulturmiljöer riskerar att försvinna. Ett par kommuner nämner 
skapandet av nya kulturmiljövärden. Diskussionen avslutas med att konstatera att saker måste 
försvinna för att nya saker ska få plats. 
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1. Inledning 
 

Det finns många fornlämningar som ligger bevarade i landskapet i Sverige. Detta beror 

delvis på att landet är relativt glesbefolkat i jämförelse med andra europeiska länder, men 

en annan anledning är också att många gravfält och andra fornlämningar ligger på, och är 

uppbyggda av moränmaterial. Detta svårforcerade underlag har gjort att dåtidens 

lantbrukare inte haft möjligheten att röja bort lämningarna. Fornlämningar som inte ligger 

på svårtillgängliga eller svårarbetade marker är betydligt färre (Janson 1974). Dessutom 

instiftades Sveriges, och världens, första fornminneslag 1666 som innebar att ”allehanda 

gamble monumenter” tillhörde konungen (Jensen 2005). I och med att dessa gravhögar och 

resta stenar legat kvar så pass länge har de också blivit en del av vår vardag, en del av vår 

kultur, även om vi inte går och tänker på dem varje dag. Idag är till och med dåtidens 

jordbrukares gärden och odlingsrösen en del av fornlämningarna. Men kulturarvet är mer 

än så. När vi tänker på orden ’kulturarv’ och ’kulturmiljö’ går tankarna ofta till röda stugor 

med vita knutar, gärden och hagar, kyrkor och monument. Men är det egentligen objekten 

eller är det sammanhanget de befinner sig i som vi tänker på? Handlar inte kulturarvet, för 

att nämna några exempel, också om våra danser, vår musik och våra kläder? Och består 

kulturarvet bara av saker från svunna tider, eller innebär arvet också det vi är i färd med att 

lämna efter oss idag?  

Något som slagit mig är tanken på odlingsrösen. Dåtidens jordbrukare behövde bara en 

smidig lösning på ett problem. Någonstans att lägga stenarna som var i vägen för hens 

årder. Idag är dessa registrerade som fornminnen i FMIS, och för någon som inte vet vad 

det är, en lite mystisk stenhög mitt ute i skogen. Vem har skapat den och varför? Vad är 

våra stenhögar idag? Vad skapar vi idag utan tanke, som nästnästa generation kommer att 

förundras över? Jag tycker detta är intressant och fascinerande.  Idag har vi ett begrepp om 

kulturarvet, som att vi har en möjlighet att planera vad nästkommande generationer ska 

komma att tycka om oss, eller ha lättare att tolka oss. Men hur ställer sig samhälls- och 

landskapsplaneringen i kommuner till att samtidigt utvecklas och samtidigt bevaras?  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Den fysiska stadsplaneringens historia 
 

Någon form av stadsreglering har funnits redan på medeltiden. Någon form av regelverk 

behövdes för att undvika att hela städer förstördes i bränder och för att minska sanitära 

olägenheter såsom sjukdomsspridning och liknande. Här började regler om gatubredd, 

hushöjd och öppna torg. Däremot fanns få möjligheter att styra markanvändningen utanför 

städernas administrativa gränser (Nyström & Tonell 2012). Senare hämtade stadsplanerare 

främst sina influenser från den militära sfären. De första generationerna av stadsplaner 

bestod av en tänkt stadsform med långa raka gator och rektangulära kvarter.  

Den första allmänna byggnadsstadgan trädde i kraft 1874 och stadsarkitekter hämtade sin 

inspiration från studiebesök i Frankrike och Tyskland. När Ebenezer Howard publicerade 

sin bok ‘Garden Cities of Tomorrow’ 1902 blev många stadsplanerare inspirerade av 

tanken på självförsörjande trädgårdsstäder och det uppstod andra krav på en stadsplan, 

vilket inkluderade flera yrkesgrupper i värvet.  När det planerades grönytor i dessa nya 

trädgårdsstäder lades dessa ofta över fornlämningsplatser (Janson 1974). Arealerna var 

dock för små för att ge ett ordentligt miljöskydd och förslitning skedde.  

Stadsplanering har också alltid varit ett uttryck av makt och det är inte en slump att kyrkor 

och byggnader för de styrande makterna blivit placerade på upphöjda områden med mycket 

öppna ytor i närheten (Nyström & Tonell 2012). Många maktinnehavare har låtit bygga 

monument över sig själva. Dessa maktuttryck och stadsplanerares vurm för olika 

arkitektoniska skönhetsideal genom tiderna är en del av vårt kulturarv.  

Den största påverkan på stadsplanering i modern tid är bilens intåg i vardagen tillsammans 

med en ökande urbanisering. Gamla stadskärnor var i behov av “modernisering” för att få 

plats med den eskalerande biltätheten och detta gick på fler ställen hand i hand med 

saneringen av gamla kvarter som ersattes av parkeringshus och handelskomplex (Nyström 

& Tonell 2012). Det tidiga 1900-talets vurm för bevarande av gamla miljöer fick ge vika 

för funktionalismens förordande för öppna funktionella miljöer och senare 1960-talets 

saneringsiver och ointresse för allt gammalt (Hellervik 2000). Men även landskapet 
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förändrades med bilens intåg. Vägar blev viktigare. Här kom dock en anpassning till 

kulturlandskapet in tidigt. Under 1930- och 40 talet övergavs idén med att dra vägar den 

rakaste sträckan mellan två punkter, såsom man gjort under järnvägsdragningen (Janson 

1974). Istället hämtade man inspiration från Tyskland och USA och anpassade vägarna 

efter terrängen. Samtidigt som detta är en fråga om trafiksäkerhet och ekonomi så är det 

också en miljöanpassning. Detta främjade kulturlandskapet. 

Plan- och bygglagen (PBL) infördes 1987 och det ställdes krav på kommunerna att de 

senast år 1990 skulle anta en översiktsplan (ÖP) för kommunen. Tanken var att ÖP:s syfte 

skulle ta ställning till långsiktiga och strategiska markanvändnings- och byggfrågor i 

kommunen (Nyström & Tonell 2012). Kommunernas strukturer är viktiga då flera 

kommuner har ett flertal tätorter och ÖP ska tillgodose både dessa tätorters funktion och 

utvecklingsmöjligheter inom flera olika områden, men även utvecklingsmöjligheterna för 

kommunen mellan tätorterna och byarna. En av grundtankarna med ÖP är att den ska kunna 

hjälpa till med att samordna nationella, regionala och främst kommunala intressen.  

 

2.2 Kulturmiljöarbetets historia 
 

Redan 1643 ålades det lantmätare att tydligt utmärka fornlämningar på sina kartor. 1666 

kommer ett Placat, den första fornminneslagen, som säger att fornlämningar har ett skydd 

som vore de kronans egendom. Men det är i samarbetet med andra statliga organ som 

kulturmiljöarbetet blir märkbart (Janson 1974). I samband med järnvägens utbyggnad i 

slutet av 1800-talet utfördes ett flertal arkeologiska undersökningar av objekt som låg i 

vägen för det moderna samhällets framfart. Dock var det mest fynden och inte 

fornlämningarna i sig som blev beskrivna. När det kommer till restaurering av byggnader 

var det även här en risk för att moderniteten skulle sudda ut det förgångna (Janson 1974). 

Det är först när Kung. Maj:ts byggnadsstadga kommer till 1931 som det finns möjlighet att 

skydda kulturellt betydande byggnader mot förvanskning och även att nybyggnation i 

närhet av sådana ska anpassas till att inte sticka ut för mycket. 1900-talets första decennier 

inledde en övergång från att fokusera på benämningen fornminnen till att mer handla om 

kulturminnen (Pettersson 2003). Rikets allmänna kartverk fick i uppdrag att skapa en 
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modern ekonomisk karta för Sverige och dåvarande riksantikvarie Sigurd Curman fick till 

ett omfattande inventeringsarbete av fornlämningar som sedan låg till grund för 

riksintressena för kulturmiljövård. Inventeringsarbetet fortsätter och med nya tekniker 

upptäcks mer och mer kulturmark och gränsen mellan vad som är natur- och kulturområden 

blir mer och mer suddig.  

Sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet såg ett Sverige som gick från att vara ett 

jordbrukarsamhälle till en industristat och nationalromantiken blomstrade i en ökande 

modernisering (Hellervik 2000). Naturvårdsrörelsen och hembygdsrörelsen grundades och 

det växte en ökad medvetenhet om landets kulturminnen. Det växte också en rädsla om att 

dessa skulle försvinna i all modernisering av samhället. 

Kulturmiljövårdens riksintressen etablerades på 1970-talet och processen med att 

identifiera, avgränsa och beskriva dem fortsatte i årtionden. (Riddersporre 2010). Arbetet 

fortsätter med riksintressen i avseenden att underlätta för kommunal planering. 

Kulturmiljövårdens riksintressen är svårhanterliga och kan efter Europeiska 

landskapskonventionens ratificering ses som överflödiga. Man kan säga att kulturmiljö 

finns överallt enligt den definition som Riksantikvarieämbetet har. Dock arbetas det 

mestadels med kulturmiljö- eller kulturarvsbegreppet efter en lite snävare definition. Oftast 

relateras arbetet till något som är tydligt identifierat och avgränsat, såsom kyrkor, 

byggnader, fornlämningar eller liknande. Dessa har ett starkt skydd genom 

kulturminneslagen (KML).  

Kulturmiljöerna som är riksintressen skyddas av miljöbalken (Mb). När man ska göra en 

bedömning av vad som skulle kunna vara en påtaglig skada för kulturmiljön i ett sådant 

område blir skyddet osäkert om inte kompetensen finns hos de som utför bedömningarna. 

Områden och objekt som nämns i kommunala miljövårdsprogram men ligger utanför 

riksintressena har också ett visst skydd, även om det inte är lika formellt (Riddersporre 

2010). Kommunerna kan genom planering och arbete med plan- och bygglagen (PBL) ge 

byggnader och strukturer skydd genom Q-märkning eller noggranna direktiv i detaljplan. 

Sanglert (2013) menar att den traditionella kulturmiljövården varit för snäv i sin 

avgränsning och därmed gått miste om ett helhetsperspektiv. När vi talar om kulturmiljöer 

måste kulturvården bli en samhällspolitisk fråga och inte en antikvarisk sådan (Janson, 

1974). När kulturen ses som något som endast är minnen och inte något levande kommer 
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kulturvården fokuseras på arkeologiska och konsthistoriska värderingar. Janson (1974) 

skriver att kulturminnen kan kallas samhällets mogna frukter och att motsättningen mellan 

gammalt och nytt är skenbar. Dagens samhällsprodukter är morgondagens kulturminnen, 

och därför ställs ständigt nya krav på kulturvården för att anpassa sig till dagens sociala, 

politiska, ekonomiska och framför allt kulturella förändringar. Samtidigt finns synsättet att 

kulturarvet är en resurs och när tillväxt är ett viktigt politiskt mål blir det historiska något 

vi kan bruka som vi vill (Germundsson & Sanglert 2010).  

Europeiska landskapskonventionen (ELC) är utvecklad av Europarådet i Strasbourg och 

därför inget EU-direktiv. ELC omfattar alla landområdet i staden, på landsbygden, 

periurbana områden och naturområden, och alla vattenområden inklusive marina områden 

(Sarlöv Herlin 2012). Inte bara landskap med särskilda bevarandevärden omfattas av ELC, 

utan också vardagslandskapen. Det är ett helhetperspektiv som definierar landskapet som 

”ett område som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av 

och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”. ELC trädde i kraft i Sverige 

efter att den ratificerats den 1 maj 2011.  

Att se ens omgivning som olika resurser att utnyttja har alltid varit en del av 

samhällsplanerandet. Vill man skapa förutsättningar för hållbar utveckling i kulturmiljön 

finns det ett behov av att granska de landskap och miljöer som nuvarande 

bevarandestrategier skapar.  Redan i gamla landskapslagar från 1300-talet finner man 

bestämmelser om hantering av naturtillgångar och resurser för att undvika rovdrift (Janson 

1974). Kulturarvet är också en resurs som vi måste hushålla med. På det viset kan det skapas 

en aktiv och levande kulturvård. Genom att analysera landskapets utformning genom dels, 

ett historiskt perspektiv, men även ur ekologiska och sociala perspektiv kan man se hur 

intressen förhåller sig till varandra. På det viset kan nya metoder för en framtida utveckling 

av kulturarvet i landskapet arbetas fram (Germundsson & Sanglert 2010).  

Ett problem har varit att det i stor utsträckning har saknats kulturmiljökompetens i flera 

kommuner. Det har lett till att de kulturmiljöunderlag som finns ofta är historiskt inriktade 

och är svåra att använda i konkreta planeringshandlingar (Sanglert, 2013). Kommunerna 

fokuserar på eventuella värdefulla kulturmiljöer och glömmer bort vardagslandskapet. Det 

överskådliga helhetstänkandet är ofta en del av planeringen i tidiga skeden. Men detta går 
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inte att översätta till konkreta åtgärder och därför hamnar planeringsarbetet oftast på en 

nivå där man talar om enskilda objekt eller avgränsade ytor (Sanglert 2013).  

Översiktsplaner antas av kommunfullmäktige men själva konstruktionen av en ÖP kräver 

en större bredd. PBL kräver att ÖP:s aktualitet ska prövas i kommunerna minst en gång per 

mandatperiod. Att ÖP är obligatorisk och prövas i kommunfullmäktige varje mandatperiod 

betyder att det är en god jämförbarhet mellan dokumenten (Syssner & Olausson, 2016). ÖP 

har samma lagliga status och har samma procedurkrav i sin framställning i varje kommun. 

Däremot bör påpekas att utformningen av en ÖP är fri och upp till de individuella 

kommunerna vilket kan leda till att ÖP kan variera i sammansättning och design. Detta kan 

försvåra jämförelsen.   

2.3 Definitioner av begreppen 
 

Beckman (1993) skriver i Oreda i fornsvängen att ”Kulturarvet är en osäker affär. Det är 

osäkert vad det egentligen är, hur det uppstår och förmedlas, vilka värden det besitter, 

varför det ska vårdas, för vems räkning och vilka ändamål detta sker...”  

Ett problem (eller en tillgång) är att definitionen av vad som utgör en kulturmiljö, ett 

kulturarv eller kulturminne är diffus. Den ena går in i den andra. Det är så pass stora frågor 

att tydliga avgränsningar är omöjliga. Enligt Riksantikvarieämbetet definieras kulturarv 

såhär:  

“Kulturarv - avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, 

konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, 

kunskaper etc.) för mänsklig påverkan. Oavsett om det skrivs i obestämd eller bestämd form 

- kulturarv eller kulturarvet - innefattar det en mångfald av kulturarv. Ibland kan begreppet 

preciseras för att belysa särskilda delar av samhällsutvecklingen, t.ex. Det biologiska 

kulturarvet, det industriella kulturarvet eller modernismens kulturarv.” (Génetay & 

Lindberg, 2014).  

Riksantikvarieämbetet har en nästan lika extensiv definition av begreppet ‘Kulturmiljö’ där 

man menar att definitionen omsluter hela den av människor påverkade miljön, men även 

kan begränsa till enskilda anläggningar, lämningar eller landskapsavsnitt. Här inkluderas 
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även immateriella företeelser såsom ortsnamn eller sägner. Beskrivningen avslutas med att 

förtydliga att “Kulturmiljön är en del av kulturarvet” (Génetay & Lindberg, 2014).  

Welinder (1993) menar dock att det finns två tänkbara betydelser av kulturmiljöbegreppet. 

Det första är ovan nämnda definition från Riksantikvarieämbetet. Den andra definitionen 

av kulturmiljö är speciellt värdefulla områden. De är dessutom begränsade efter vissa 

kriterier. 

Kulturlandskapets utveckling är komplicerad och med ovan nämnda exempel är dessa ändå 

bara delar av en oöverskådlig helhet. Kulturminnen är tecken på landskapets långsamma 

utveckling över årtusenden. Denna kulturanknytning gör själva landskapet till vårt största 

kulturminne (Janson 1974). Detta har betydelse när man talar om bevarande. Utan de gamla 

brukningsformerna kan man inte behålla det gamla kulturlandskapet. Men strävan efter 

bevaring kan inte heller vara bakåtsträvan. Allting är under ständig förändring. Allt vi har 

är spår.  

När jag i arbetet skriver om kulturmiljöer i landskapet vill jag förtydliga att jag inte drar ett 

likhetstecken mellan jordbrukslandskapet och kulturmiljöer. Däremot är fallstudien 

fokuserad på landskapet utanför tätorter i skånska kommuner och därav mest bestående av 

jordbrukslandskap. 
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3. Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta arbete är att, genom en fallstudie omfattande sex skånska kommuner, 

(Burlöv, Eslöv, Höör, Simrishamn, Trelleborg och Ängelholm) utreda hur kulturmiljön i 

landskapet tolkas och arbetas med i kommunernas översiktsplaner.  

 

 

Figur 1. Karta över utvalda kommuner i Skåne 

 

Är kulturmiljön definierad som något som ger en identitet till kommunen? Ses 

kulturmiljöer som något levande eller betraktas kulturmiljöer främst ur ett historiskt 

bevarandeperspektiv? Finns det samband och likheter mellan de olika kommunernas 

hantering av kulturmiljöbegreppet i översiktsplanerna?



4. Material och metod 
 

Urvalet av de sex kommunerna har skett med utgångspunkten att översiktsplanen ska vara 

aktuell och därför har jag valt översiktsplaner från 2017 och 2018. På så sätt minskade 

antalet från Skånes totala 33 kommuner till 7, varav jag har valt bort Malmö kommun. 

Burlöv, Höör och Simrishamn har en befolkningsmängd inom spannet av 16 000 och 20 

000. Eslöv, Ängelholm och Trelleborg har en befolkningsmängd inom spannet av 33 000 

och 45 000. Malmö har ett invånarantal på ca 340 000 och skiljer sig därmed för mycket 

från de övriga kommunerna för att kunna göra en rättvis jämförelse och har därför inte 

inkluderats i fallstudien. 

Språket är inte en neutral avbildning av verkligheten (Säljö 1999). Det används för att 

framställa verkligheten på ett sätt som är funktionellt utifrån vissa aspekter och syften. Att 

framställa världen i skriftlig form är en aktiv handling och ett sätt att ta ställning och välja 

vissa uttryckssätt framför andra. Att utföra en diskursanalys av översiktsplaner baseras på, 

som Säfström och Östman (1999) menar, att språket inte är något som kan avskiljas från 

världen. Vi upplever, känner vår värld och tänker på vår värld genom språket.  

Världen döps och sätts i en konstant process och därför är språket en handling och inte ett 

färdigt system (Börjesson & Palmblad 2007). Eftersom språk och text är översiktsplanernas 

största beståndsdel och fungerar som ett verktyg för hur, bland annat, landskap, bebyggelse 

och kulturmiljö ska hanteras, är en diskursanalys ett viktigt verktyg att använda.  

Diskurser är de sammanhang i vilka språket används i kommunikation för att utföra 

påverkan av materiella och immateriella ting. Samhällsförändringar är en fråga om vilka 

diskurser som får en framträdande etablerad roll och vilka som det inte läggs en större vikt 

av att föra fram (Säfström och Östman 1999).  

Jørgensen Winther & Phillips (1999) rekommenderar att kombinera tankar från olika 

grundidéer för att bygga en diskursanalytisk metod som är passande för specifika 

forskningsområden. Detta i boken Diskursanalys för teori och metod, som jag har som 

huvudkälla för min metodframställning. Bokens syfte är att fungera som en introduktion på 

det diskursanalytiska området och vill med konkreta exempel uppmuntra och inspirera till 

nya diskursanalyser.  
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Enligt Jørgensen Winther & Phillips (1999) är en diskursanalys en paketlösning som 

kombinerar teori och metod. Våra världsbilder är inte spegelbilder av verkligheten, utan 

produkter av hur vi som historiska och kulturella varelser väljer att kategorisera och 

strukturera vår uppfattning av världen. Som kulturella varelser sätter vi samband mellan 

kunskap och socialt samspel, och där växer kunskap och definitioner om vad som är sant 

och falskt. Dessa strukturer är under ständig förändring. Detta är ytterligare en anledning 

till varför de mest aktuella översiktsplanerna valdes ut. Men även om det finns en definition 

av begreppet och fenomenet kulturmiljö är denna betydelsen i ett poststrukturalistiskt 

synsätt glidande i betydelse i förhållande till andra diskurser. Det är inte 

kulturmiljödiskursen som ska analyseras. Det är kulturmiljöbegreppet i en 

planeringsdiskurs.  

Enligt Foucault är makt och kunskap huvudfokus i diskursen. Makten är spridd över sociala 

praktiker, men inte något som utövas över passiva subjekt. Det är genom ett maktutövande 

som en social omvärld och förståelsen av den skapas. (Jørgensen Winther & Phillips 1999.) 

Makten är alltså inte förtryckande utan produktiv. Denna grundtanke är passande i en 

diskursanalys av översiktsplaner då dessa dokument, även om de inte är styrande, är 

vägledande i kommunalt planeringsarbete och därför i en maktposition.  

Vidare beskriver Jørgensen Winther & Phillips (1999) Laclau och Mouffes tankar om 

diskurs. Här uppfattas diskursen som en fixering av betydelse inom en bestämd domän. 

Med de tankarna har kulturmiljöbegreppet definierats på ett sätt i kulturmiljödiskursen, 

men fått en annorlunda definition i planeringsdiskursen. Detta görs genom att lägga ett 

fokus på vilka andra värdeladdade, tydliga eller otydliga ord och begrepp som accentuerar 

kulturmiljöbegreppet i diskursen.  

De utvalda ÖP har reducerats till att endast de sidor och avsnitt som nämner kulturmiljö, 

antingen direkt eller indirekt, har analyserats. Det är endast löptext som analyserats. Det 

vill säga att all närvaro av kulturmiljö i kartor, figurer, tabeller inte är med i analysen.  

Syftet är kulturmiljö i planering av landskapet i kommunerna. Alltså är kulturmiljöer i 

tätorter inte relevant för frågeställningen. För att inte arbetet ska bli alldeles för stort 

kommer representativa avsnitt för olika delar av översiktsplanen väljas ut för analys. Det 

bör förtydligas att jag med begreppet landskap i denna uppsats menar landområden utanför 

tätorter och byar.  
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Diskursanalysen är en överskådlig jämförande fallstudie för att tydliggöra mönster, eller 

eventuellt frånvaron av detta, för hur kulturmiljöbegreppet används rörande landskapet. 

Detta görs genom att delvis analysera olika fenomen i diskursen. Ord och begrepp som har 

varit tongivande till kulturmiljöbegreppet i planeringsdiskursen rörande landskapet i 

kommunerna har satts i en matris för att lättare kunna åskådliggöra fenomenen.  

Dessa ord och begrepp har i matrisen fördelats över sex teman som är tongivande för 

diskussionen. Tema 1 tar upp om kulturmiljö nämns i förordet. Tema 2 tar upp 

kulturmiljöns värden. Tema 3 berör begrepp om kunskap om kulturmiljöer. Tema 4 handlar 

om skydd av kulturmiljöer. Tema 5 tar upp värdeord rörande det historiska 

kulturlandskapet. Tema 6 tar upp kulturmiljöer som resurs.  

I diskussionen tar jag även upp orden bör och ska rörande hanteringen av 

kulturmiljöbegreppet i översiktsplaner.  

Varje översiktsplan presenteras och sammanfattas var för sig i resultaten för att jämföras 

och väga begrepp och värdeord mot varandra i diskussionen. Här kommer eventuella 

mönster framträda.  

 

5. Resultat 
Resultaten visas genom att presentera var översiktsplan för sig. Viss hänvisning till andra 

översiktsplaner finns men större jämförelser dem emellan kommer ske i diskussionen.  

Kulturmiljöbegreppet kommer att granskas i övergripande teman och i avsnitt dedikerade 

för detta ämne där sådant finns. Dessa teman är: Inledning, By och Landskap, Landskapet, 

Kulturmiljö och avslutningsvis en sammanfattning av översiktsplanen. 
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5.1 Översiktsplan Eslöv 2035. Antagen 28 maj 2018 

 

5.1.1 Inledning 

 

Redan i förordet tar Eslövs ÖP upp kulturmiljöbegreppet. ”Genom att tillvarata den goda 

åkermarken på landsbygden, värna om natur- och kulturmiljöer, byarnas unika kvaliteter 

samt stadens närhet och attraktivitet skapas förutsättningar för hållbar utveckling socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt. (s. 3)” 

I Eslövs övergripande utvecklingsstrategier avslutas en inledande punktlista med att 

kulturmiljön ses som en förutsättning för kommunens identitet och attraktivitet. 

5.1.2 By och landskap 

 

Utvecklingsstrategier för varje ort och by inleds konsekvent med en punktlista och 

kulturmiljöbegreppet är konstant närvarande som minst en av dessa punkter. Som 

representativ ort från Eslövs ÖP har jag valt Marieholm. ÖP:n har för Marieholm lagt vikt 

vid kopplingarna till omkringliggande landskap. Det finns inget riksintresse för kulturmiljö 

som påverkar planeringen.  

I liknande ordalag som inleder de övriga orterna och byarna nämner punktlistan för 

Marieholm att kulturmiljön ger byn karaktär och tidsdjup. Marieholm är en stationsby som 

ligger mellan tre byar i jordbrukslandskapet. Här finns spår i bebyggelse, grönstruktur och 

stråk att både bevara och utveckla. 

”Marieholm är omgivet av ett storskaligt odlingslandskap med jordbruksmark och 

värdefulla kulturmiljöer och Saxån som löper som en grön kil genom byn. Gränsen mellan 

bebyggelse och landskap är tydlig. De äldre infartsvägarna och landmärken som 

Yllefabriken är viktiga element för ortens karaktär. (s. 65)” Gränsen mellan by och 

landskap och de gamla vägarna in och ut ur Marieholm kan tolkas som en del av 

kulturmiljön i sig. Det är både objekten, landmärkena och vägarnas dragning som är 

värdefullt, men också sambandet mellan dem. ÖP återkommer till uttrycket att kulturmiljön 

är en styrka som ger byn karaktär och tidsdjup och tydliggör också i avsnittet för framtida 
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bostadsutveckling i Marieholm att de tydliga gränserna till jordbrukslandskapet ska 

bibehållas. Så även ytorna mellan samhället och byarna Reslöv och Sibbarp. 

5.1.3 Landskapet 

 

Eslövs ÖP har riktlinjer för bebyggelse utanför detaljplan. Avsnittet inleds med en 

övergripande punktlista. Här står att läsa: ”Landskapets natur- och kulturmiljö samt 

jordbruksmarken är värdefulla resurser. Fram till 2035 tillkommer upp till 100 nya bostäder 

på landsbygden. (s. 72)” samt ”Kulturmiljön ger våra livsmiljöer och landskap variation, 

identitet och historia. Fördjupade kunskapsunderlag behövs. (s. 72)” 

ÖP tydliggör att landsbygden måste få lov att fortsätta utvecklas, men i avvägning mellan 

olika intressen ska jordbruksmark, naturmark och kulturmiljövärden vara tungt vägande 

skäl.  

I avsnittet för utvecklingsstrategier för grönstruktur nämns även kulturmiljöerna i den 

inledande punktlistan. ”De gamla banvallarna kan bli unika stråk genom natur- och 

kulturlandskapet. (s. 77)” I stycket om friluftsliv beskriver ÖP att attraktionen för friluftsliv 

i ett visst område styrs av tillgänglighet, variation av naturmiljöer, närhet till vatten och 

inslag av kulturhistoriskt intressanta miljöer. Detta är en intressant definition av begreppet. 

Ett annat sätt att uttrycka sig hade varit att skriva ’höga kulturmiljövärden’, men genom att 

koppla kulturmiljön både till historia och intresse säger det något mer.  

ÖP fortsätter att beskriva olika områden som har potential att utvecklas för friluftsliv och 

kulturmiljöbegreppet är närvarande i ett flertal av dem. Främst där riksintresse för 

kulturmiljövård finns. ÖP tar också upp banvallarna i kommunen som spår i landskapet 

som leder mellan de gamla stationsbyarna. På somliga ställen intakta och på andra 

införlivade i jordbruket. Det är intressant att banvallarna tas upp som någonting som kan 

leda besökare ut till och genom kulturmiljöer men inte som kulturmiljöer i sig. Detta görs 

dock i kapitlet om kulturmiljö. 

 

 



	

 

 

18 

5.1.4 Kulturmiljö 

 

Eslövs ÖP har ett kapitel dedikerat till utvecklingsstrategier för kulturmiljö som inleds med 

en övergripande punktlista. Här finns strategier som kan kopplas till landskapet. 

”Kulturmiljö ger våra livsmiljöer och landskap variation, identitet och historia. (s. 94)” 

”Kulturmiljöns egenskaper och kvaliteter i de mindre byarna och i de olika 

landskapskaraktärerna tas tillvara och hävdas. (s. 94)”  

Avsnittets första stycke sätter tonen för kapitlet. ”Kulturmiljön ger historiska perspektiv på 

samhällsutvecklingen och är en viktig resurs för stads- och bebyggelseutveckling, 

rekreation, friluftsliv och besöksnäring. När vi bygger nytt är det allas vårt ansvar att ta 

tillvara och bygga vidare på kulturmiljön. Den är en resurs som ska föras vidare till 

kommande generationer. (s. 95)”  

Banvallarna nämns igen som något som genom att göras till rid-, cykel- eller gångstråk kan 

tillgängliggöra och synliggöra kulturmiljöer för invånare och besökare.  

Kulturmiljöer som märgelgravar och äldre gårdstomter ska bevaras som gröna lungor i ny 

bebyggelse för att skapa en läsbarhet och ett tidsdjup i det historiska landskapet. Här kan 

man dock ställa sig frågande om detta med tiden kommer vara läsbart överhuvudtaget utan 

en medföljande informationsskylt. När sambanden försvinner, finns läsbarheten kvar? 

”De flesta av de miljöer vi lever våra liv i är kulturmiljöer, de är en del av vardagen och 

ger variation och igenkänning. (s. 95)” Detta inleder ett stycke om att kulturmiljöer ökar 

vår förståelse för vår historia och hur dagens samhälle växt fram. På följande sida ligger en 

text som definierar kulturmiljöbegreppet. Denna definition är väldigt lik den som 

Riksantikvarieämbetet har. Den inleds också med att förtydliga att kulturmiljön avser hela 

den av människor påverkade miljön.  

Eslövs ÖP beskriver kulturlandskapets historia. ”Godsen har präglat vår landsbygd, som 

stora och starka markägare där kompletta samhällen ofta knutits till godsverksamheten. Det 

öppna landskapet ger möjlighet till flera utblickar och landmärken syns på långt håll. 

Slottsmiljöerna, kyrkorna och industrimiljöerna både i samhällena och på landsbygden är 

viktiga kulturhistoriska objekt i landskapet. S. 95)” 
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5.1.5 Sammanfattning.  

 

Hela översiktsplanen har en konsekvent närvaro av kulturmiljöbegreppet. Varje punktlista 

där kulturmiljö kan vara relevant att hänvisa till gör så. Kulturmiljö är i ÖP knutet till 

identitet och tillhörighet, men även ett värde som ger tillväxt och attraktion. Eslövs 

kommun klargör också att kulturhistoriska miljöer och objekt påverkar samhälls-

planeringen för framtiden.  

 

5.2 Framtidens Trelleborg – Översiktsplan för orter och landsbygd 2028. 

Antagen 27 augusti 2018 

  

5.2.1 Inledning 

 

Trelleborgs förord nämner inte kulturmiljöer. Inledningen till översiktsplanen innehåller 

inte heller kulturmiljöbegreppet direkt. I beskrivningen av Trelleborgs kommun kan man 

läsa: ”Större delen av kommunens yta utgörs av landets bästa åkerjord och 

jordbruksnäringen har bidragit till slättlandskapets utmärkande karaktär. (s.12)” Detta kan 

tolkas som en indirekt benämning av ett kulturlandskap.  

5.2.2 By och Landskap 

 

Representativ by från Trelleborgs kommun är Anderslöv. Den har ett liknande läge som 

Marieholm i Eslövs kommun, och är också kommunens största ort utanför huvudorten. ”I 

det böljande slättlandskapet utmed den gamla landsvägen mellan Malmö och Ystad ligger 

Anderslöv med knappt 2000 invånare. (s. 48)” 

Det är här ordet kulturmiljö nämns första gången i Trelleborgs ÖP. På sidan 50 vigs en 

helsida åt kulturmiljön i Anderslöv. Det förtydligas att kyrka och kyrkogård omfattas av 

kulturlagstiftningen. Inga andra kända miljöer eller objekt omfattas av KML eller ingår i 

ett riksintresse med hänsyn till kulturmiljön. Det kommer dock en lista på miljöer som 
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Trelleborgs kommun anser värda att bevara. Här nämns kyrkan och kyrkogården igen. 

Vägnätets stomme tros vara medeltida. Gästgivaregården är Skånes äldsta. Listan fortsätter 

med flera byggnader, men landskapet runt om Anderslöv som benämndes i byns 

presentation finns inte närvarande. I utvecklingsförslagen för Anderslöv nämns inte 

kulturmiljöbegreppet alls. 

5.2.3 Landskapet 

 

Avsnittet om stadsnära landsbygd påpekar i riktlinjerna för tillkommande bebyggelse att; 

”Tydliga mellanrum mellan byar ska behållas. I och i anslutning till byarna ska 

jordbruksproduktionens långsiktiga intressen visas stor hänsyn. (s. 103)” och 

”Tillkommande bostadsbebyggelse ska anpassas till utpekade landskapskaraktärer.” 

Kulturmiljöbegreppet är inte närvarande i riktlinjerna.  

ÖP beskriver kommunens landskapskaraktärer och har delat upp det i fyra kategorier. 

Söderslätt, Sydskånska skogsbeklädda backlandskapet, Kustlandskapet och Sydskånska 

backlandskapet. Här tas nyckelkaraktärer upp och även bärande kvaliteter som kräver 

särskild hänsyn vid planering. Här är kulturmiljöbegreppet närvarande. Det nämns dock 

inte som just kulturmiljö utan är mer beskrivande i sin framställning. Några exempel är; 

”Pilevallar och alléer som gränsmarkörer och vägvisare i jordbrukslandskapet. (s. 106)” 

och ”Godslandskapets strukturer, byggnader och medvetet gestaltade vyer och blickfång. 

(s. 106)”  

5.2.4 Kulturmiljön 

 

Trelleborgs ÖP har ett kapitel dedikerat till kulturmiljö.  Detta inleds; ”Trelleborgs 

kommun har alltsedan förhistorisk tid varit attraktivt för odling och bosättning. Kommunen 

ligger till övervägande del på Söderslätt, som är en central odlingsbygd och i sitt slag unik 

i ett svenskt perspektiv. (s. 108)” Även om inte landskapet i sig är en underrubrik i kapitlet 

framkommer kopplingen dit i styckena om bebyggelsestruktur och gods. 
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Större delen av kulturmiljöavsnittet av ÖP består av beskrivningar av de sju riksintressen 

för kulturmiljövården som finns i Trelleborgs kommun. ”En röd tråd för kulturmiljövårdens 

riksintressen är berättelsen om landskapets långa bosättnings- och brukarkontinuitet. (s. 

109)”  

I avsnittet om grönstruktur benämns den rika jordbruksbygden och de gröna korridorernas 

värdefulla natur- och kulturmiljöer. Dessa korridorer benämns som viktiga både som 

spridningsvägar för flora och fauna men även som rekreation- och friluftsområden med 

eget vistelsevärde.  

Kulturmiljön tas upp som en aspekt att ta hänsyn till i avsnittet om vindkraft i Trelleborgs 

kommun. ”Vindkraften kan innebära på landskapets visuella egenskaper och ekologiska 

funktioner men den kan också påverka människors upplevelse och förståelse av landskapets 

historiska dimension. (s. 124)” I en känslighetsbedömning för nyetablering av vindkraft tas 

kulturmiljövärden som ”…småskaliga strukturer och många gånger genuina karaktär… (s. 

124)” och ”Upplevelsen av landskapets långa bosättnings och brukningskontinuitet… (s. 

124)” som två exempel. ”Variationsrika, småskaliga backlandskap med stora ekologiska 

och kulturhistoriska värden bedöms som känsliga för vindkraft. (s. 125)” 

5.2.5 Sammanfattning 

 

Kulturmiljöbegreppet nämndes sent i ÖP. Det uttrycktes en stolthet över 

jordbrukslandskapet och dess historia men kulturmiljöer insinuerades på sin höjd. 

Kulturmiljöbegreppet var i bybeskrivningarna väldigt objektfokuserad även om de objekt 

som fanns på listor över det som bör visas hänsyn omnämndes som miljöer. I 

landskapsavsnittet var kulturmiljöer inledningsvis frånvarande och jordbruksindustrins 

intressen var den främsta orsaken till de restriktioner som lades på utökad bebyggelse i 

landskapet. Det är först vid landskapskaraktärsbeskrivningarna och efterföljande kapitel 

om just kulturmiljö som läsaren blir varse att detta är något som ÖP lägger vikt vid 

överhuvudtaget. Kulturmiljöbegreppet är väldigt närvarande och viktigt i kapitlet om 

vindkraftens utbyggnad i kommunen.  
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5.3 Översiktsplan för Höörs kommun. Antagen 20 juni 2018 
 

5.3.1 Inledning 

 

Kulturmiljöbegreppet nämns redan i förordet. ”Omväxlande natur- och kulturmiljöer bidrar 

till kommunens attraktionskraft för både boende, friluftsliv och näringsliv. (s. 3)” I avsnitt 

1.1 Utgångspunkter nämner ÖP återigen de omväxlande natur- och kulturmiljöerna, 

kombinerat med snabba tåg- och bussförbindelser. Perspektivet på 2035 för Höörs kommun 

skriver att det inför planering för framtiden är nödvändigt att minnas sin historia. 

Stenbrytning och det tidiga 1900-talets satsningar på rekreation och hälsa ses som exempel 

som format Höörs kommun till vad den är idag. Störst påverkan anses dock järnvägen ha 

haft. 

Höörs ÖP har tagit fram en strategikarta. Själva kartan kommer inte tas upp för analys, men 

gott och väl texten som förekommer i den. Där nämns natur- och kulturlandskap som en 

egen punkt. ”Natur- och kulturlandskap är basen för en tillgänglig natur med höga 

kvaliteter. Det är land och vattenområden av särskilt stor betydelse… samt kulturlandskap. 

Värdena ska skyddas och utvecklas. (s. 18)”  

5.3.2 By och landskap 

 

Under rubriken ”Byar i utveckling” presenteras inledningsvis övergripande strategier. Här 

beskriver ÖP att kunskap om lokal historia och närmiljö är viktigt för identiteten och 

samhällsutvecklingen samt att detta i sin tur stärker kulturmiljön. ”Kulturmiljöprogrammet 

är kommunens viktigaste bidrag för att sprida kunskap om hur kulturmiljön syns i 

landskapet. (s. 22)” I avsnittet om Småstadens omland och landsbygd generellt vägleder 

ÖP att nya bostadstomter på landsbygden i första hand ska placeras i anslutning till befintlig 

bebyggelse och med hänsyn till landskapets historiska strukturer. Bebyggelsen ska också 

utformas med hänsyn till landskapet, kulturhistoria och karaktärsdrag i intilliggande 

byggnader.  
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I kapitlet om byar i utveckling avslutas det inledande stycket med meningen: ”Byarna är 

självklara startpunkter för natur- och kulturupplevelser i landskapet. (s. 22)” Här tydliggör 

ÖP att byarna har en närhet till kulturmiljöer och en omedelbar närhet till landskapet.  

Representativ by i Höörs kommuns ÖP är Tjörnarp. I beskrivningen av byn nämns att 

Tjörnarps kyrkby har medeltida anor och att den nya kyrkan från 1864 är ett landmärke, 

men när det nämns kulturmiljöer i Tjörnarp är det ringugnen vid Gunnarps tegelbruk som 

omnämns. Landskapet eller närheten till det nämns bara som hastigast och när ÖP tar upp 

utbyggnadsområden utanför existerande bebyggelse rör det sig om mindre områden. Dock 

förtydligar ÖP att inga fornminnen eller riksintressen hindrar exploatering på dessa ställen.  

Landskapet runt Tjörnarp redogörs för i ÖP:s andra del i kapitlet om landskap. Här får man 

reda på att det är ”ett rikt varierat kulturlandskap, med tydliga spår efter tidigare 

generationers möda och samhällets utveckling från bondby till stationssamhälle. (s. 80)” 

Här redogörs för de små bymiljöerna och bevarade fägator och gärdesgårdar som ger 

landskapet ett ålderdomligt intryck.  

5.3.3 Landskapet 

 

I kapitlet om landsbygden omtalas denne som en eftertraktad livsmiljö. ”I mötet med 

småstaden står landsbygden för en öppnare och friare karaktär i kontrast till den 

detaljplanerade och styrda stadsmiljön. (s. 118)” Kulturmiljö i samband med landskapet 

nämns inte alls i detta avsnitt.  

Däremot målas en landskapsbild med kulturmiljövärden upp i avsnittet om tillgänglig 

natur. ”Runt Ringsjöarna i söder finns ett uppodlat slättlandskap som delar sin kalkrika 

berggrund med Kontinentaleuropa medan de utpräglade skogsbygderna i norr hör ihop med 

urberget som resten av Sverige vilar på. Däremellan finns en övergångszon präglad av ett 

småskaligt, mosaikartat landskap med åkrar, betesmarker och skogspartier. (s. 124)”  

ÖP nämner förekomsten av ekosystemtjänster och lägger tonvikten på de kulturella 

ekosystemtjänsterna i kommunen.  
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I ÖP:s hänsynsdel beskrivs landskapet i Höörs kommun vidare. ”Just de många småbrutna 

odlingslandskapen i kommunen innebär en stor kvalitet både ur biologisk synvinkel och för 

upplevelsen av landskapen som varierade och upplevelserika kulturmiljöer för rekreation. 

(s. 86)” Här beskrivs kvaliteter som lugn, tystnad och rofylldhet som något som behöver 

tas tillvara och lyftas. Avsnittet tar också upp Europeiska landskapskonventionen.  

5.3.4 Kulturmiljö 

 

I strategier för natur- och kulturvärden står: ”Höörs kommun finns i ett gränsland mellan 

jordbrukslandskap och skogsbygd med många olika natur- och landskapstyper. … 

Kulturspåren i landskapet är centrala för att vi ska förstå vår historia. (s.24)” Natur- och 

kulturlandskap har enligt ÖP potential att utgöra en bas för delar av kommunens 

besöksnäring.  

Strategiavsnittet fortsätter: ”Tidigare generationers livsvillkor har gjort avtryck i 

landskapet. Slott, kyrkor och stenmurar är uppenbara kulturminnen medan fossila 

åkermarker är svårare att upptäcka för den som inte är expert. Gamla vägsträckningar är 

kulturspår som vi inte alltid tänker på eftersom vi lägger tyngdpunkten på trafikfrågan. 

Gamla stenbrott och industrialisering ger lokal identitet. Höörs kommun ska stärka 

kulturarvet genom att ha tillräcklig kunskap om kulturmiljöerna vid förändringar och 

genom att verka för att tydliggöra kulturarvet i landskapet. (s. 24)” 

Målbild och strategiavsnittet av ÖP avslutas med frågor som bör ställas inför framtida 

förslag. De som är relevanta här är: ”Finns kulturhistoriska värden som bör bevaras? (s. 

38)”, ”Bidrar förslaget till att skydda naturvärden? Kulturvärden? (s. 39)”, ”Vilka åtgärder 

planeras för att utveckla och stärka natur- kultur- och rekreationsvärden? (s.39)” 

I Höörs kommuns översiktsplans andra dokument, Hänsynsdelen, är ett helt kapitel 

dedikerat till landskap. Det inleds med meningen ”Natur- och kulturlandskap utgör en stor 

del av Höörs kommuns identitet. (s. 39)” 

I avsnittet om Höörs kommuns kulturmiljöer förklaras kulturmiljöer som en värdefull 

resurs som bidrar till kommunens attraktionskraft. ÖP tydliggör att det är värdefullt om 

kulturvärdena kan ”åskådliggöra gångna tiders byggnadsskick, estetiska ideal, näringsliv, 

sociala förhållanden med mera. (s. 54)” ÖP skriver också att ”Kulturmiljöer skapar lokal 
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identitet, trygghet och förankring i bygden. (s. 54)” ÖP beskriver kulturlandskapet och 

fornlämningar och dess uppkomst och bebyggelse. Objekt som går att finna. Områdena 

beskrivs målande. Ett exempel: ”Särpräglade kulturmiljöer med numera nerlagda 

verksamheter av det så kallade Mölleriket utefter Rönne å, innehållande flera kvarnar och 

sågar, samt stenbrotten i Vittseröd, Stanstorp och Stenskogen, varifrån sandsten hämtats 

under 1000 år… (s. 54)”  

Kulturmiljöavsnittet i landskapsdelen av ÖP tar även upp vägarnas kulturhistoriska värde 

för landskapet. ”Vägarna utgör en viktig och integrerad del av kulturlandskapet och utgör 

ryggraden i de strukturer som bildats och utvecklats under olika epoker i kommunens 

historia. (s. 84)” Detta kulturhistoriska värde ökar om den miljö som omger vägen också 

har kulturmiljökvaliteter. 

5.3.5 Sammanfattning 

 

Höörs kommun presenterar kulturmiljöerna som något värdefullt med attraktionskraft. 

Samtidigt är överskådligheten över kulturmiljödefinitionerna svår då planeringsgrunderna 

inte nämner det i större utsträckning. Även rekreation kopplat till kulturmiljöer med 

utgångspunkt från byarna nämns bara kort och får först ett djup i andra dokumentet av ÖP. 

Vill läsaren få ett grepp om ett områdes kulturmiljöer får hen leta i två separata dokument. 

När väl kulturmiljöer presenteras mer ingående i Landskapsdelen är avsnittet övergripande 

och förtydligar de värden som ger kulturmiljöer olika vikt i landskapet.  
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5.4 Översiktsplan 2035 Ängelholms kommun.  

Antagen av kommunfullmäktige 28 augusti 2017  
 

5.4.1 Inledning 

 

Kulturmiljöbegreppet är inte närvarande i förordet. Det som nämns är vacker natur, kultur, 

rekreation samt ett nämnande av stadens ålder. I Ängelholms kommuns arbetsprocess för 

att ta fram ÖP har man använt sig av ”cultural planning” för att fånga platsens själ. Detta 

har skett genom enkäter, träffar och dialogmöten och även en fototävling. Övergripande 

mål handlar främst om hållbarhet, även i kulturella aspekter. Det nämns även att ”Estetiska 

värden i stadsmiljö och landskapet ska tas tillvara samt värdefulla natur- och 

kulturmiljövärden ska värnas. (s. 11)” I sammanfattningen av ÖP finns flera rubriker som 

har punktlistor för avsnitt längre fram i dokumentet. Under rubriken ”Rekreation för 

livskvalitet” nämns punkter under ställningstaganden som rör kulturmiljön i landskapet. 

”Värna värdefulla natur- och kulturområden. (s. 13)” och ”Beakta landskapsbilden vid ny 

bebyggelse. (s. 13)”  

5.4.2 By och landskap 

 

ÖP uttrycker behov av balans mellan stad och land. Urbanisering är fortfarande en faktor 

och Ängelholm vill verka för att mindre orter på landsbygden utvecklas och görs attraktiva 

för boende. För detta krävs enligt ÖP nya tankesätt men dessa förändringar bör ske varsamt 

så att landskapets karaktär och natur-, kultur-, eller ekonomiska värden inte försämras. 

Ängelholms kommuns ÖP har inte specifika avsnitt för mindre orter i kommunen. ÖP 

uttrycker att planeringen av balans mellan stad och land ska fokusera på en utveckling av 

kommunens större tätorter. Hjärnarp, Magnarp/Vejbystrand, Munka Ljungby och 

Strövelstorp.  

 



	

 

 

27 

5.4.3 Landskapet 

 

Ängelholms kommun har ett varierat landskap och ÖP uttrycker en noggrannhet i 

beaktningen av landskapets karaktär vid planering av ny bebyggelse och infrastruktur. ”Här 

finns också stora natur- och kulturvärden med värdefulla kustmiljöer, sjöar och vattendrag. 

Landsbygden är levande för att människor bor och verkar där. Åkerlandskapet är en del av 

Skånes identitet. (s. 82)” ÖP menar att den lokala historien kan användas för att profilera 

orter på landsbygden. Kulturhistoriska strukturer, både landskapets linjer, men också 

enskilda objekt som åkerholmar, ska tas tillvara. ”Kulturbärande element i 

odlingslandskapet och äldre kulturmiljöer såsom ängs- och hagmarken bör värnas. (s. 85)” 

Genom att förvalta det öppna odlingslandskapet på rätt sätt, som både bevarar värdena och 

till viss del utvecklar dem kan det öka rörligheten i landskapet och enligt ÖP utgöra en bas 

för landsbygdsturism.  

5.4.4 Kulturmiljön 

 

ÖP konstaterar att ”Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer ska bevaras och 

levandegöras. (s. 40)” Det är möjligt att miljö- och tillgänglighetskrav kan ställa krav på 

utveckling av kulturmiljöer men ÖP förtydligar att i så fall ska detta ske i samklang med 

kulturarvet. ÖP tar också upp den allmänna ansvarskänslan för förvaltningen av 

kulturmiljön. Denna ska breddas genom kunskap och medvetenhet om relevanta värden.  

Det finns en plan för bevarande av tysta områden i kommunen. Ljudmiljön är viktig för 

upplevelsen av natur- och kulturmiljövärden. I avsaknad av buller kan fågelsång, lövprassel 

och vågbrus höras. Ängelholms kommun vill också bibehålla och lyfta fram 

kulturhistoriska miljöer i grönområden. Dessa ses om betydelsefulla inslag som stärker 

lokal identitet.  

Ängelholms kommun har inga områden som är riksintresse för kulturmiljövård. ÖP:s andra 

del pekar dock ut några områden som omnämns som särskilt värdefulla kulturmiljöer. 

Dessa är hämtade från Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Några exempel är Gånarp, som 

har en landskaps- och bebyggelsemiljö som visar skiftestidens odlingslandskap och 

byggnadsskick. Rössjöholmsområdet visar upp skogsbygd och godslandskap med 
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tillhörande torp och arrendegårdar med mera. I Vegeholm kan man se ”ett godslandskap 

med månghundraårig kontinuitet i bebyggelsen (s. 17)”. Alléer, sandflyktsplanteringar, 

vägsträckningar med mera är av kulturhistorisk betydelse. Dessa är bara några av de 

uppräknade exemplen från ÖP.  

I avsnittet om vindkraft i kommunen nämns kulturmiljöer i riktlinjerna. ”Bygglovsprövning 

ska ske med hänsyn till…områden med utpekade natur- och kulturvärden. (s. 26)” 

”Skyddsavstånd till natur- och kulturmiljöer avgörs från fall till fall. (s. 26)” Från fall till 

fall gäller även riktlinjer gällande färgsättning och estetiska faktorer som kan påverka 

landskapsbilden.  

5.4.5 Sammanfattning 

 

Ängelholms kommun redogör tidigt i sin ÖP att de arbetat med cultural planning för att få 

fram kommunens själ i sitt planeringsarbete. Dock omnämns kulturmiljövärden främst som 

en resurs för näringsliv och rekreation. Även i de avseenden som värdeord som identitet 

och lokal historia kopplas detta till en möjlighet för landsbygdens profilering för att locka 

till sig turismnäring.  

ÖP tar dock upp det allmänna ansvarskänslan för förvaltning av kulturmiljön och ökad 

kunskap om de värden som finns i kommunen. I avsnittet om kulturmiljö får man en bild 

av landskapet i kommunen och dess historia. Det lyser inte igenom i resten av ÖP.  

 

5.5 Framtidsplan för Burlövs kommun. Aktualitetsförklarad 2 maj 2018. 
 

5.5.1 Inledning 

 

Kulturmiljöbegreppet berörs inte i förordet. I en fortsatt målerisk inledningstext nämns inte 

kulturmiljöer direkt, men en rik kulturmiljö beskrivs av tätorten. Texten avslutas med 

meningarna: ”Vallarna skyddar oss, likt en skyddande famn eller en medeltida stadsmur. 
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Här uppe kan vi njuta av utsikten över vår fina kommun som vi är så stolta över. (s. 7)” 

Men ingenstans i texten beskrivs någonting utanför dessa vallar.  

ÖP beskriver Burlövs historia och framväxt. Även om inte kulturmiljöbegreppet används 

får läsaren ändå en känsla för ett tidsdjup med beskrivningar av spår som fortfarande kan 

ses i landskapet. ”Ett tegelbruk fanns till exempel i drift mellan 1850 och 1935. Spår från 

denna verksamhet finns i de lertäkter som idag är dammar invid järnvägen och vid 

Svanetorp. (s. 12)”  

Burlövs ÖP tar inte heller upp kulturmiljöbegreppet i avsnittet för översiktsplanens syfte 

och mål. Det närmsta Burlöv kommer det i inledningen är: ”Burlöv är, liksom de flesta 

andra kommuner, uppbyggd av flera orter och byar med olika historia och karaktärer. Dessa 

positiva särarter ska stärkas och tillsammans bilda Burlövs gemensamma identitet. (s. 15)” 

5.5.2 By och landskap 

 

På grund av att Burlöv är en så liten kommun till ytan finns inga mindre byar utanför 

centralt belägen bebyggelse i kommunen. Tyngdpunkten ligger främst på Alnarp och 

Åkarp. Landskapet i nordöst har en lång bosättningskontinuitet. Området är av riksintresse 

för kulturmiljövärde och den stationsnära bebyggelse i området som är planerad ses som 

en fortsättning på kontinuiteten. Den gårdsmiljö i Kronetorpsområdet som berörs skyddas 

i detaljplan. Ett annat riksintresse för kulturmiljövärden i kommunen tillgodoses genom 

bevarande av det öppna odlingslandskapet söder om väg E22. Här tillåts inte fler 

bebyggelseöar i landskapet utan fokus ligger i stället på att vidareutveckla 

rekreationsmöjligheter.  

5.5.3 Landskapet 

 

ÖP har ett kapitel titulerat ”Grönt och värdefullt” som redovisar grönstruktur, vatten och 

kulturmiljöer och deras framtida utvecklingsmöjligheter. Kapitlet inleds med en översikt 

av Europeiska landskapskonventionen. Efter det följer en landskapsbeskrivning. Ordet 

kulturmiljö nämns inte i landskapsbeskrivningen. Begrepp som ”Jordbruket … har lång 

tradition (s. 25)” och ”det öppna landskapet har lång kontinuitet (s. 24)” används och kan 
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tolkas som att det syftar på kulturmiljöer. Dock omnämns stenmurar, pilevallar, parker och 

gårdsmiljöer med mera som naturvärden i det öppna odlingslandskapet.  

Landskapsanalysen som gjorts över Burlöv kommun nämner inte heller 

kulturmiljöbegreppet. ÖP hänvisar till naturvårdsprogrammet för Skåne och nämner i det 

avsnittet både odlingslandskapet öster om Åkarp och det öppna odlingslandskapet vid 

Alnarp. Det förstnämnda har ”utnyttjats optimalt för åkerbruk (s. 27)” medan Alnarps 

öppna odlingslandskap ”har en lång hävdkontinuitet (s. 28)”. Här nämns inte heller 

kulturmiljöbegreppet.  

”Landskapet i Burlövs kommun är fragmenterat och alltigenom präglat av mänsklig 

påverkan, främst av infrastruktur, bebyggelse och industrijordbruk. (s. 29)” Den meningen 

inleder ett stycke om vikten att tillföra vardagslandskapet flera livsmiljöer för flora och 

fauna. Dessa åtgärder skrivs även leda till bättre förutsättningar för rekreation. Det har 

anlagts en natur- och kulturstig genom jordbrukslandskapet i de södra delarna av 

kommunen. Kulturvärden längs stigen är utmärkta på skyltar.  

5.5.4 Kulturmiljö 

 

I avsnittet om biotopskydd omnämns kulturvärden i jordbrukslandskapet. Dessa värden 

finns i småbiotoper såsom alléer, odlingsrösen, åkerholmar, stenmurar och liknande objekt 

och miljöer. Här nämns att även om stenmurar skyddas av biotopskyddet så är inte den 

dominerande hägnadstypen för området, jordvallen, skyddad. Här tydliggör ÖP att det är 

viktigt att dessa jordvallar med längre historisk kontinuitet inte tas bort. 

En stor del av Burlöv kommuns totala yta består av riksintresse för kulturmiljövården. 

Burlövs kommun vill bebygga Kronetorpsområdet som ingår i riksintresset. Detta hanteras 

i en fördjupad översiktsplan för Arlöv. Framtidsplanen har dock föreslagit en ännu tätare 

bebyggelse i Kronetorpsområdet än den som tidigare var planerad. I avsnittet om eventuell 

exploatering i ett område med riksintresse för kulturmiljövården nämns 

kulturmiljöbegreppet inte ofta. Däremot beskrivs kulturmiljöerna indirekt. ”De planerade 

öppna stråken kommer att stärka de historiska kopplingarna till Kronetorps mölla, Burlövs 

kyrkby, Arlövgården och sambandet med det öppna odlingslandskapet. (s. 35)”, ”De 

historiska avgränsningarna och utbredningen av gårdsmiljön och parken bevaras och 
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tydliggörs genom att de historiska vägarna följs samt att det utanför detta planeras för lägre 

bebyggelse med ett annorlunda formspråk som står i kontrast till den gamla gården. På så 

sätt kan gårdsmiljön få tydligare gränser… (s. 36)” 

Burlövs kommun har en bevarandeplan sedan år 2000 som är under revidering av kultur- 

och fritidsnämnden. Den täcker ett flertal byggnadsminnen och kulturmiljöer i landskapet 

och fungerar som vägledning vid olika planarbeten. ÖP listar 15 miljöer på landsbygden 

som är med i bevarandeplanen. De flesta av dessa har en kortare beskrivning utan några 

vägledande värdeord, men avsnittet om Burlövs kyrkby börjar och avslutas som följer: ”Av 

Burlövs fem ursprungliga byar har Burlövs kyrkby bäst bevarat en lantlig och ålderdomlig 

karaktär, där den ligger inbäddad i lummig grönska, omgiven av det öppna slättlandskapet. 

(s. 42)”, ”Burlövs kyrkby har en så väl bevarad struktur och så många kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader, att det är värt att tillse, att inga genomgripande förändringar tillåts 

ske. (s. 42)” 

Kapitlet ”Grönt och värdefullt” avslutas med ett avsnitt om framtidens kulturmiljöer. Här 

konstateras att kulturmiljön har en stark koppling till grönstrukturer och rekreation. Att 

utvidga existerande stigar skulle ge besökare bättre tillgång till att uppleva riksintresset för 

kulturmiljö sydöst om väg E22. Här nämns också Burlövs kyrkby och att behandla 

kulturvärdena genom detaljplan för bättre framtida skydd.  

5.5.5 Sammanfattning 

 

Burlövs ÖP nämner främst kulturmiljöbegreppet i samband med riksintressen för 

kulturmiljövården, vilket täcker en stor del av kommunen som helhet. I stället beskrivs 

landskapets karaktär med historiskt perspektiv och det som i andra ÖP omnämns som 

tydliga kulturmiljöer hamnar i Burlövs ÖP under kategorin för naturmiljöer. På grund av 

att Burlövs kommun har tydliga planer på exploatering av områden som omfattas av 

riksintressen för kulturmiljövården så tydliggör ÖP att detaljplan krävs för bättre skydd av 

dessa miljöer. 
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5.6 Framtiden. Översiktsplan för Simrishamns kommun. 

Antagandehandling, laga kraft 15 mars 2017 
 

5.6.1 Inledning 

 

Förordet tar inte upp kulturmiljöbegreppet. I inledningen kan man läsa: ”Landskapet som 

Simrishamn kommun vilar på är ovanligt vackert. Det är en plats med stark identitet som 

bär synliga spår av sin historia. (s. 7)” ÖP tydliggör att utveckling och vidarebyggnad av 

kommunen ska bygga på det unika med varje plats. Att man ska förstärka kontrasterna 

mellan stad och land samt tillgängliggöra ”våra fantastiska natur- och kulturmiljöer… (s. 

7)”. Under rubriken ”Vår uppgift” avslutas avsnittet med stycket: ”Vi ska fortsätta att 

gestalta nya attraktiva boendemiljöer – nya kulturmiljöer som skapar hög livskvalitet och 

lockar fler människor att slå sig ner i vår landsända. (s. 7)” I den inledande 

sammanfattningen av dokumentet tydliggörs att det är viktigt för vår identitet att vårda, 

förvalta, levandegöra och sprida kunskap om kulturvärden. Detta ger också en känsla av 

sammanhang. ÖP föreslår också en utveckling av ett nytt arkitektur- och 

kulturmiljöprogram.  

5.6.2 By och landskap 

 

Simrishamns ÖP fokuserar inte bara på närmre beskrivning av orter och byar utan även på 

vad som omnämns som ”Gröna pauser” i landskapet. Dessa är belägna vid kusten och den 

jag valt ut som representativ ”grön paus” för analys är Paus 2. Skillinge till Brantevik. Här 

nämns inte kulturmiljöbegreppet direkt. Dock beskrivs området måleriskt och områdets 

historia och nuvarande värden behandlas. ”Kuststräckan norr om Skillinge är enastående 

vacker och upplevs som orörd utan störande element…Havet och himlen öppnar sig för 

betraktaren, blicken dras mot horisonten. På stort avstånd från varandra ligger några 

gårdsformationer öster om vägen, spridda över en flack slätt. (s. 127)” Även mångfalden 

av fornminnen beskrivs. I ställningstaganden för området nämns det att det finns värden att 

värna. Däribland natur- och kulturmiljön i stort.  
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Representativ by från Simrishamns ÖP är Rörum. En stor del av backlandskapet runt byn 

utgörs av betesmark, men åkerbruk i mindre partier förekommer. Hela orten är utpekad 

som särskilt värdefull kulturmiljö. Dock benämns endast ortsbebyggelsen i denna 

beskrivning och inte landskapet runt byn. Hela byn räknas som fornminnesområde. Rörum 

berörs av ett kulturmiljöstråk längs landsvägen mellan Trelleborg och Brösarp som har 

samma sträckning som under tidigt 1800-tal. 

I förslaget för bebyggelseutveckling i Rörum syftas det på kulturmiljövärden. ”Ny 

bebyggelse ska anpassas efter ortens bebyggelsestruktur, täthet, befintliga gränser och 

rumsligheter både i landskapet och den byggda miljön. Den nya bebyggelsen ska förhålla 

sig till ortens särart och befintlig skala så att risk för storskalighet och likformighet undviks, 

och så att den värdefulla kulturmiljön beaktas. (s. 160)”  

5.6.3 Landskapet 

 

Kommunen delar in kulturlandskapet i två huvudsakliga landskapstyper. Österlens 

slättlandskap i söder och Österlens backlandskap i norr. Karaktärerna i landskapet är viktiga 

identitetsskapande element för omgivningen. Dessa landskapstyper har likheter med andra 

liknande landskap i Skåne, men det som anses unikt är den stora variationen och en relativt 

låg exploateringsgrad. ”Österlens landskap och natur är i sin helhet präglat av olika 

mänskliga kulturaktiviteter med mycket få, eller troligen inga, opåverkade områden. Vissa 

av områdena har dock fått sin prägel för så länge sedan att det i moderna ögon uppfattas 

som historiska landskap. (s. 46)” Det finns områden av riksintresse för kulturmiljövården, 

men ÖP klargör att dessa saknar analys av upplevelsevärden som är viktiga att bibehålla. 

Här nämns som exempel: siktlinjer, landskapsrum, bebyggelsestruktur och 

kompletteringsmöjligheter.   

I ÖP:s strategier för bebyggelse på landsbygden nämns inte kulturmiljöbegreppet. Det 

skrivs att ”Nya byggnader ska placeras så att de får stöd i landskapet och av befintlig 

bebyggelsestruktur och så att de inte medför negativ påverkan på områdets siluett. (s. 106)” 

Kulturvärden i strategikapitlet tas upp under egen rubrik. Vägledningen för ny bebyggelse 

i områden med höga natur- och kulturvärden tillåts restriktivt. Detta rör sig främst om 

områden under riksintressen och stycket hänvisar både till Mb och PBL.   
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5.6.4 Kulturmiljö 

 

Kapitlet om arkitektur och kulturmiljön inleds med beskrivande planer för ett framtida 

tematiskt tillägg till ÖP. Detta ska hantera ett flertal frågeställningar kring kulturmiljön, 

bland annat hur kommunen aktivt tänker arbeta med markstrategi och exploatering i unika 

kulturmiljöer. I avsnittet om kulturmiljöer och kulturlandskap definierar ÖP en kulturmiljö 

som något som påverkats av mänsklig aktivitet och som därför berättar något om 

människors liv. Därför är dessa inte statiska områden utan något som kontinuerligt formas. 

Simrishamn vill vårda, förvalta och levandegöra kulturmiljöerna. Att sprida kunskap om 

dem är viktigt för identitet och sammanhangskänslan. ”Ansvaret att förvalta spåren av vår 

gemensamma historia till kommande generationer vilar på oss som lever nu. (s. 46)” ÖP 

nämner vidare att det i dagsläget inte finns någon samlad bild av kommunens kulturvärden 

och därför ingen strategi för långsiktig förvaltning och utveckling. Det finns dock 8 

riksintressen för kulturmiljövården i kommunen och 20 av Länsstyrelsen i Skånes 

kulturmiljöprogram bedömda särskilt värdefulla kulturmiljöer.  

Kulturmiljön i Simrishamn anses vara en av huvudnäringarna. Den levande landsbygden 

är en del av identiteten och skapar en förankring. Omfattande natur- och kulturvärden ”gör 

Simrishamn och Österlen till en turism- och rekreationsmagnet med ytterligare potential att 

växa. (s. 39)” 

5.6.5 Sammanfattning 

 

ÖP tar upp skapandet av nya kulturmiljöer samtidigt som man ska värna om de redan 

existerande. Viktiga värden är kontinuitet och sammanhang. Simrishamn är den enda av de 

sex översiktsplanerna i fallstudien som har strategier för klart avgränsade avsnitt utanför 

orter, kallat ”Gröna pauser”. Dessa är dock alla belägna vid kusten och inte i det inre 

odlingslandskapet. Här är paus 2, Skillinge till Brantevik representerad i uppsatsen. Den 

representativa byn är Rörum. Båda dessa omnämns som värdefulla kulturmiljöer. Dock är 

den gröna pausen betydligt mer måleriskt beskriven. Simrishamns landskap omnämns som 

historiskt och även om det är till viss del innanför riksintresse för kulturmiljövård så 

påpekas det att analys för upplevelsevärden saknas. Det nämns att det är viktigt att vårda, 
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förvalta och levandegöra kulturmiljövärden. Simrishamns kommun har planer på att skapa 

ett arkitektur- och kulturmiljöprogram som ett komplement till ÖP. Kulturmiljön och 

kulturutövandet anses vara en av kommunens både huvudnäring och största 

attraktionskraft.   
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6. Diskussion 
 

Resultaten har konkretiserats ner till en matris vilket har delats upp i sex delar beroende på 

tema och termer. Det ska förtydligas att om inte begreppet är omnämnt i matrisen innebär 

det inte att begreppet saknas som helhet i ÖP utan endast att begreppet inte har registrerats 

i samband med kulturmiljöbegreppet. Inledningsvis visar matrisen vilka översiktsplaner 

som nämner ett kulturmiljöbegrepp redan i förordet. Är kulturmiljö något som är ett 

inledande tema för dokumentet som helhet? Nästa tema handlar om vilka värden som 

tillskrivs kulturmiljön i översiktsplanerna. Det tredje temat handlar om vilket värde som 

läggs på kunskapen om kulturmiljöer i kommunerna. Därefter följer ett tema jag valt att 

kalla skydd av kulturmiljön. Vilka värdeord används för att skydda kulturmiljöerna och 

finns det olika sätt att tänka kring skydd? Det femte temat hanterar det historiska 

kulturlandskapet. Sist hanteras kulturmiljön som resurs i kommunen.  

 

 

 

Fig.2. Matris över begrepp i översiktsplaner, fördelad i teman för diskussionsunderlag.  

TEMA Eslöv Trelleborg Höör Ängelholm Burlöv Simrishamn
Inledning Kulturmiljö i förord ja ja
Kulturmiljöns värden utveckla ja ja ja ja ja

hållbarhet ja ja
Identitet ja ja ja ja ja
karaktär ja ja ja ja ja ja
samband ja ja

Kunskap om kulturmiljö kunskap ja ja ja ja
förståelse ja ja ja

Skydd av kulturmiljön beakta ja ja
värna ja ja ja
bevara ja ja ja ja ja
nya värden ja ja
stärka ja ja

Det historiska kulturlandskapet historia ja ja ja ja ja ja
tidsdjup ja
kontinuitet ja ja ja
tradition ja
spår ja ja ja ja ja

Kulturmiljön som resurs attraktivitet ja ja ja
resurs ja ja ja
rekreation ja ja ja ja ja ja
näringsliv ja ja ja ja ja
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6.1 Inledning. Första temat. 
 

Kulturmiljö nämns redan i förordet till två av översiktsplanerna. Dessa är Eslöv och Höörs 

översiktsplaner. Här kombineras kulturmiljöbegreppet med naturmiljöbegreppet. Dessa 

kan inte ses som oberoende av varandra. Det får läsas som ett samlat begrepp där det skrivs 

ut. I naturvårdsprogrammet från Nässjö kommun 2004 var ambitionen att behandla natur- 

och kulturlandskapet som av varandra beroende miljöer (Sanglert 2013). Att skriva natur- 

och kulturmiljöer syftar på att generellt beskriva landskapet både som en helhet och som 

ett område med bra naturvärden.  

Samtidigt som det idag finns en ökad förståelse för dessa två begrepps beroende av varandra 

finns det gamla inrotade motsättningar mellan naturvård och kulturmiljövård (Sarlöv Herlin 

2012). Det gäller både i akademiska områden och inom förvaltningen av landskapet. Det 

finns fortfarande ett slags revirtänk när det gäller landskapsfrågor med skilda myndigheter 

för naturvård, kulturmiljövård, jordbruk, samhällsplanering och skogsbruk. Det är en 

utmaning att följa europeiska landskapskonventionens krav på helhetstänk när skötsel och 

planering av landskapet är så spritt.  

Båda dessa begrepp kombineras i Höörs och Eslövs ÖP med positivt laddade begrepp 

såsom attraktivitet, kvaliteter och bidragande. I Eslövs översiktsplans förord menas att det 

är genom att värna natur- och kulturvärden tillsammans med flera andra faktorer som det 

skapas förutsättningar för hållbar social, ekonomisk och miljömässig utveckling. I Höörs 

kommun skrivs detta ut direkt. Natur- och kulturmiljöerna bidrar till kommunens 

attraktionskraft. Detta ska gynna boende, friluftslivet och näringslivet. Det är två sätt att 

uttrycka liknande betydelser men där det sistnämnda lägger större fokus på rollen natur- 

och kulturmiljöer spelar i det hela.  

En av översiktsplanerna kan tolkas som att den omtalar kulturmiljöbegreppet på ett mer 

indirekt sätt. Det är Simrishamns kommun som beskriver miljöerna i kommunen på ett sätt 

som indikerar närvaron av kulturmiljö. Simrishamn nämner en levande landsbygd och 

mindre bybildningar. Trelleborg skriver om orternas olika identiteter och attraktiva 

livsmiljöer. Detta indikerar visserligen närvaron av kulturmiljöer men inga sådana 

kopplade till landskapen i kommunen.  
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Här nämns som sagt inte kulturmiljöer eller termer som ’historiska landskap’ men 

nyckelord som dyker upp i miljöbeskrivning i dessa är till exempel potential, attraktiva, 

samspel, levande och livskraftiga. Det kan tolkas som att dessa översiktsplaners förord mer 

fokuserar på byar och orter i kommunen men med en känsla av närhet till landskapet.  

De två sista översiktsplanerna nämner inte heller begreppet kulturmiljö i förordet. Burlövs 

ÖP har dock en inledande kort visionär framtidsberättelse som inleder översiktsplanens 

inledning. Kulturmiljön som omtalas men inte nämns som begrepp är helt och hållet 

fokuserad på urbana miljöer.   

Ängelholms erbjudande av vacker natur, kultur, rekreation, puls och nöje sätter 

kulturbegreppet i en så generell diskurs att det visst kan betyda kulturmiljöer, eftersom 

ordet kommer efter nämnandet av vacker natur. Men det kan likaväl betyda något annat 

eftersom ordet hamnar intill rekreation och sedan begreppet puls.  

Här kan Laclau och Mouffes tankar om diskurs appliceras (Jørgensen Winther & Phillips 

1999). En diskurs är enligt Laclau och Mouffe en reducering av möjligheter. Allt kan inte 

ha en oändlig mängd betydelser. Detta blir ett problem när man talar om just 

kulturmiljöbegreppet. Det är för stort. I sin egen diskurs är definitionen för stor, vilket ger 

ett reducerat kulturmiljöbegrepp en varierad betydelse i planeringsdiskursen beroende på 

vem som utövar makt och vem som tolkar begreppet. Om det finns en mängd olika 

versioner eller tolkningar av ett begrepp, vilket ska föras fram? Och begreppet kultur 

innefattar säkerligen begreppet kulturmiljö i kontexten, men vi kan inte vara säkra.  

Dessa sistnämnda översiktsplanerna är inte fattiga på positivt laddade ord, men det har 

fokuserats på annat än just kulturmiljöer i förordet. Nyckelord som förekommer i dessa 

förorden är till exempel vacker, framtid, vision och hållbar.  

Det kan tilläggas att ordet framtid inte förekom i Eslövs och Höörs förord, men i de 

översiktsplaner som inte i tydliga ordalag nämner kulturmiljöbegreppet förekommer det.  
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6.2 Kulturmiljöns värden. Andra temat 
 

Alla kommunerna är överens om att kulturmiljöer bidrar till eller skapar kommunens 

karaktär eller är karaktärsgivande element i landskapet. Burlövs kommun är den ena av de 

undersökta översiktsplanerna som tar upp europeiska landskapskonventionen Den andra är 

Höör. Burlöv är den enda översiktsplanen som har en uttalad landskapsbeskrivning och en 

landskapsanalys.   

Länder som ansluter sig till ELC tar på sig att utveckla metoder för kartläggning, analys 

och värdering av landskapen (Sarlöv Herlin 2012). Det finns två vedertagna metoder för 

analys och värdering av landskap som är utvecklade i England. Den ena är Landscape 

Character Assessment (LCA) och den andra är Historic Landscape Characterisation (HCL). 

Burlövs ÖP nämner inte vilken metod som ligger bakom analysen kommunen använt sig 

av, men den totala frånvaron av kulturmiljöbegreppet i både beskrivningen och analysen 

leder till att det nog inte är HCL som använts.  

Att karaktärsbegreppet är så vedertaget är inte så förvånande. Det är trots allt landskapet 

som omskrivs och kulturmiljöerna i landskapet är det som formar det och ger blickfång. 

Denna myriad av objekt och miljöer resulterar ju i en övergripande landskapskaraktär. När 

kommunens kulturmiljö ska beskrivas hade jag blivit förvånad om ordet karaktär inte 

funnits med.  

Andra tydliga generella mönster i matrisen är att kulturmiljön bidrar till kommunens 

identitet och att kulturmiljöer är något som antingen bör utvecklas eller bidrar till 

kommunens utveckling. Kulturmiljön kan i dessa betydelser tolkas som någonting levande. 

Genom att utveckla något skapar man antingen ett högre värde eller ger nya värden och 

funktioner till etablerade kulturmiljöer. Det handlar på ett flertal ställen i översiktsplanerna 

om att det är i samklang med naturmiljöer som kulturmiljöerna kan utvecklas. Genom 

rekreationsområden, slingor och leder utvecklas både kulturmiljön, naturmiljön och 

tillgängligheten till dessa.    

Varje kommun har sina kulturskatter som kan vara värda att bevara (Nyström & Tonell 

2012). Det kan röra sig om allt från industribyggnader, gårdar och enkla bostäder till ett 

landskap fullt av spår från en lång jordbrukskultur. Nyström och Tonell (2012) menar att 

människors förankring och identifikation i sin hembygd baseras dels på vardagliga platser 
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och dels på miljöer med historisk anknytning. En kommun består dock av människor med 

variation i sina bostadsförhållanden och stadsbor har oftare en mer idealiserad bild av 

naturområden än de som bor i glesbygd.  

Konsumtionsmönster är en avgörande faktor i värdering av landskapet. Trelleborgs ÖP, 

den enda som inte använder ordet identitet i samband med kulturmiljöbegreppet, skriver att 

tillkommande bostadsbebyggelse ska anpassas till utpekade landskapskaraktärer men 

samtidigt att jordbrukets intressen ska visas hänsyn.  Samtidigt som odlingslandskapet har 

blivit en resurs för produktion och konsumtion har det skapats en politisk spänning i 

landskapet. Vilka berättelser är det som får utrymme, samt hur ska kulturmiljöerna 

tillgängliggöras och framställas? Vilka identiteter möjliggörs och hur värderas kulturmiljön 

gentemot andra intressen i landskapet? (Sanglert 2013)  

Ett i stort sett övergripande mönster, med undantag för Ängelholms kommun, är att 

översiktsplanerna använder sig av begreppet utveckling i samband med 

kulturmiljöbegreppet. Dels används begreppet som ett sätt att se tillbaka på hur landskapet 

har utvecklats för att se ut som det gör idag. Dels används uttrycket för att ta avstamp i hur 

kommunen kan arbeta för att stärka eller tillgängliggöra kulturmiljöer för boende och 

besökare med flera.  

I temat om kulturmiljöernas värden finns det två identifierade termer som bara tas upp i två 

kommuner av de undersökta sex. Att ha ett hållbarhetstänk i samband med kulturmiljöerna 

är något som bara Eslöv och Ängelholm har tagit upp. Tidigare samhällsplanering har i 

första hand haft fokus på att människan ska få så stort utbyte av resurser för eget bruk som 

möjligt (Nyström & Tonell 2012). Efter 1990-talet har dock tankar om hushållning med 

naturresurser blivit en grundläggande princip i planeringen. Eftersom naturmiljövården och 

kulturmiljövården allt som oftast sitter i samma båt uttrycksmässigt är det logiskt att 

hållbarhetsprinciper spiller över på kulturmiljöerna. Speciellt eftersom kulturmiljö till viss 

del också räknas som en ekosystemtjänst. Endast två kommuner har hållbarhet som begrepp 

i samband med kulturmiljöbegreppet. Detta kommer med största sannolikhet användas mer 

i framtida översiktsplaner generellt.  

Att ta upp vikten av sambanden mellan kulturmiljöerna och objekten i beskrivningen av 

kulturmiljöerna är det endast Eslöv och Burlöv som gjort. Detta är också ett grepp som 

säkerligen kommer att finnas i fler översiktsplaner i framtiden när implementering av 
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Europeiska landskapskonventionen i kommunal planering får större förståelse. Ska 

kulturlandskapet förstås måste man inse att det inte bara består av en samling objekt utan 

att dessa har ett beroende av varandra. Registreringen av fornminnen gått från det 

överskådliga, såsom runstenar, gravhögar kyrkor med mera till att innefatta även det mer 

svårtolkade för blotta ögat. Det kan röra sig om fångstgropar, hålvägar, fossila åkermarker 

och så vidare. Med ökad mängd och allt större variation av kulturminnen i landskapet har 

både forskning och den antikvariska debatten börjat betona sambandet mellan objekten mer 

än objekten i sig (Welinder 1993).  

6.3 Kunskap om kulturmiljö. Tredje temat.  
 

Kunskap om kulturmiljö. Fyra av sex kommuner tar upp vikten om kunskap om 

kulturmiljöer i kommunen. Detta knyter an till KML.  1 kap 1§ inleds med ”Det är en 

nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas 

av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön”. 

Detta kräver dock att en insikt och en överenskommelse om vad kulturmiljöbegreppet 

innebär existerar. Eslövs ÖP skriver att kulturmiljön ”ger…variation, identitet och historia. 

Fördjupade kunskapsunderlag behövs (s. 72)”. Höörs ÖP skriver något liknande. 

”…kunskap om lokal historia och närmiljö är viktigt för identiteten… (s. 22)” Ängelholm 

tar upp kunskap och medvetenhet om kulturmiljövärden. Simrishamns ÖP tydliggör att det 

är viktigt för vår identitet att ”vårda, förvalta, levandegöra och sprida kunskap om 

kulturvärden (s. 10)”.  

Det är tydligt att kommunerna menar att ökad kunskap om kulturvärden ger en större känsla 

av identitet förknippad med kulturarvet. Samtidigt kan man också tolka det som att ju mer 

människor förknippar sin identitet som kopplad till kulturmiljöerna desto mer ökar 

ansvarskänslorna och viljan att ta till sig kunskap om kulturmiljöerna. Ju större förståelse 

och kunskap som finns i kommunerna rörande kulturmiljövärden, desto bättre kan dialog 

bli i planeringsarbete. Kunskaper om kulturmiljön kan behövas när det behövs ta ställning 

till lämpligheten i viss markanvändning. Det innebär att man i många fall måste förlita sig 

på specialisters utsagor om lokala förhållanden. Det kan bli komplicerat när kommunal 

planering ska ge inflytande till allmänheten. Vilka synpunkter väger tyngst? (Nyström & 

Tonell 2012) 
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Tre av kommunerna tar upp vikten av förståelse för kulturmiljöerna i kommunen. Här kan 

man spekulera om det finns någon skillnad i att ha kunskap om kulturmiljöer och att ha 

förståelse för kulturmiljöer. Att ha kunskap om något indikerar att man är medveten om 

vad som finns och vad det är. Förståelse kan tolkas som att man har en insikt i vilka 

sammanhang och samband, samt funktion som kulturmiljön har i landskapet. Två 

kommuner, Eslöv och Höör, använder sig av båda begreppen. 

6.4 Skydd av kulturmiljön. Fjärde temat.  
 

Skydd av kulturmiljön. Detta är en vidarepåbyggnad av det tidigare temat. När det finns en 

kunskap om och en förståelse för kulturmiljön och värdena den har så underlättas skyddet. 

Detta temat handlar till stor del om semantik. Att bevara kulturvärden och att värna dem 

har väldigt lika betydelse. Att bevara betyder enligt nationalencyklopedin att vidmakthålla 

något i ursprungligt skick genom åtgärder mot nedbrytande krafter (NE 2019). Vidare 

beskrivs värna som att skydda något mot eventuell fara (NE 2019). En anledning till att 

använda ordet värna istället för skydda kan tänkas vara att man skriver om just 

kulturmiljöer och därför uttrycker sig ”ålderdomligt”.  

Bevara är det uttryck som används mest när det kommer till skydd av kulturmiljöer. 

Simrishamn använder inte uttrycket men använder däremot kombinationen av ”vårda, 

förvalta och levandegöra” ett flertal gånger. Simrishamns kommun är en av två kommuner 

som använder ordet beakta i samband med kulturmiljöer. Nationalencyklopedin definierar 

detta ord till att uppmärksamma något för dess möjliga betydelse i ett givet sammanhang 

(NE 2019). Ordet kan alltså kopplas till tidigare teman om kulturmiljöers värde, förståelse 

för dem och sammanhangen och sambanden de har med landskapet, likaväl som skyddet 

av kulturmiljöer.  

Att stärka kulturmiljöer är också ett sätt att skydda dem. Men vad menar man när man 

använder ordet? Trelleborgs ÖP skriver under rubriken ”Framtidens Trelleborg” att: ”vi 

vill lyfta och stärka Trelleborgs orter och landsbygds unika kvaliteter och attraktivitet (s. 

3)”. Höörs ÖP skriver: ”Höörs kommun ska stärka kulturarvet genom att ha tillräcklig 

kunskap om kulturmiljöerna vid förändringar och genom att verka för att tydliggöra 

kulturarvet i landskapet. (s. 24)” Detta är två olika sätt att använda sig av ordet stärka i 
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förhållande till kulturmiljön. Det ena är att ge redan identifierade kulturmiljövärden ett 

extra skydd och hänsyn i till exempel detaljplaner vid nybyggnation eller exploatering av 

områden. Det andra förtydligar vikten av kunskap om kulturmiljövärden i planeringens 

tidiga skeenden och att det vid framtida förändringar i landskapet ska arbetas för att lyfta 

fram de värdena.  

Eslövs och Simrishamns översiktsplaner är ensamma om att ta upp konceptet med nya 

kulturmiljöer. Detta uttryck indikerar att, inte bara är kulturmiljön levande, den skapas 

kontinuerligt. Janson (1974) skriver att kulturvården måste samordnas med samhälls-

utvecklingen för att inte bli en stillastående antikvarisk verksamhet. ”Man kan säga, att 

samhällets mogna frukter heter kulturminnen.” fortsätter han. Motsättningen mellan det 

gamla och det nya är skenbar. Dagens samhällsprodukter är nästa generations möjliga 

kulturminnen. Simrishamns ÖP menar att dessa nya kulturmiljöer ska skapa hög 

livskvalitet och locka till sig nya invånare i kommunen.  

Eslövs ÖP välkomnar varje generations tillägg till att skapa ett kulturhistoriskt tidsdjup, 

läsbarhet och nya värden. Denna formuleringen kan tolkas att även om ny kulturmiljö 

bygger på tidigare värden så skapas det något nytt. Det är en skillnad mellan avsikten i 

dessa två närmanden till nya kulturmiljöer. Simrishamn ser nya kulturmiljöer som ett sätt 

att locka till sig invånare, medan Eslöv ser nya kulturmiljöer som en naturlig fortsättning 

för nya generationer att tolka och forma sin omvärld.   

 

Det är dock återkommande i ett flertal utredningar att olika försök till ett helhetsperspektiv 

rådande kulturmiljövård inte har omsätts i konkreta förslag (Sanglert 2013). Det har inte 

heller givits förslag på hur sådana konflikter kan lösas. Det har blivit tydligt att det råder 

en anpassning till enskilda objekt, samtidigt som kulturlandskapet inte får något genomslag. 

En svårighet är att både kulturmiljö och landskap i sig är breda koncept som kräver att 

kommunala planeringsgrupper med olika intressen samarbetar i en mängd frågor rörande 

landskapsfrågor generellt där kulturmiljövården är en faktor som ska ges samma vikt som 

andra intressen.  
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6.5 Det historiska kulturlandskapet. Femte temat.  
 

Alla kommuner tydliggör att kulturmiljöer har en historisk anknytning. Här kombineras 

kulturmiljöbegreppet med kulturarvsbegreppet. Kulturmiljön, enligt Welinder (1993) 

definieras som ett landskapsutsnitt som bedömts värdefullt efter vissa kriterier. Kulturarvet 

däremot, är ett större begrepp (se i bakgrunden), och innefattar både det människorna blivit 

lämnade av tidigare generationer och det som ska lämnas vidare till nästkommande 

generation.  

Här ser vi de andra ord som används för att beskriva den historiska dimensionen av 

kulturmiljön. Eslöv är ensam kommun om att använda sig av termen tidsdjup och Burlöv 

ensam om att använda sig av termen tradition. Trelleborg, Ängelholm och Burlöv använder 

sig av ordet kontinuitet. Alla dessa ord har en historisk anknytning med likvärdig innebörd.  

Begreppet tidsdjup är eventuellt lite svårförståeligt om man jämför med de andra två. 

Traditionsbegreppet är brett och blir tydligare när det sätts i tydlig kontext. Likaså 

kontinuitetsbegreppet. Två exempel från Burlövs ÖP: ”Jordbruket … har lång tradition (s. 

25)” och ”det öppna landskapet har en lång kontinuitet (s. 24)”. Dessa två begrepp innebär 

att någonting pågått under väldigt lång tid. Därav kopplingen till kulturmiljöerna historiska 

anknytning.  

Användningen av ordet spår förekommer i samband med kulturmiljöbegreppet i fem av 

sex kommuners översiktsplaner. I Höörs ÖP kan man läsa att ”kulturspåren i landskapet är 

centrala för att vi ska förstå vår historia (s. 24)”. I Simrishamns ÖP står det 

”Landskapet…är en plats med stark identitet som bär synliga spår av sin historia (s. 7)”. 

Eslövs ÖP berättar om ”spår i bebyggelse, grönstruktur och stråk att både bevara och 

utveckla (s. 64)”. De lättolkade spåren är landskapets gärden, banvallar, skeppssättningar, 

gravhögar och så vidare. De mer svårtolkade är de tidigare nämnda fångstgropar, hålvägar 

och fossila åkermarker. Ges dessa sistnämnda samma värde som de första i kommunal 

planering?  
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6.6 Kulturmiljön som resurs. Sjätte temat.  
 

Vid sidan om frågor kring kulturmiljön som en identitetsbärare kan den också ges en tydlig 

ekonomisk och politisk dimension när det handlar om rätten att nyttja och få tillgång till 

kulturlandskapet. Även rätten till bestämmande av kulturmiljöns utformning (Sanglert 

2013). De tidigare teman i matrisen sammanfattas i detta temat. Kulturmiljöns värden 

nämns vid ett flertal gånger som något som ska utvecklas för att locka till sig boende och 

besökare. Att använda kulturmiljön som ett lockbete för människor är att använda det som 

en resurs. Ängelholms ÖP använder ord som identitet och historia tillsammans i avsnitt om 

landsbygdens profilering för turistnäringen. Simrishamn vill skapa nya kulturmiljöer för att 

skapa hög livskvalitet. Även om det bara är hälften av kommunerna som använder sig av 

ordet resurs i direkt koppling till kulturmiljöbegreppet rörande landskapet (Eslöv, Höör, 

Ängelholm) så har alla kopplat rekreation och friluftsliv till ämnet. Det är tre kommuner 

som använder sig av ordet attraktion eller varianter på detta i sina ÖP. Men alla kommuner 

har kulturmiljön som någonting av värde som berikar tillvaron för boende och besökare.  

Europeiska landskapskonventionen beskriver landskapens många olika värden och 

kvaliteter. Dels regionala särdrag, lokal identitet, associationer, naturupplevelser och 

kulturarv (Sarlöv Herlin 2012). Den beskriver också landskapets nyttor för samhället på 

både sociala, kulturella och miljömässiga plan. Det kan vara en resurs för turism, rekreation 

och även bidra till att skapa arbetstillfällen. Sanglert (2013) menar också att kulturarvet 

idag utgör ett kapital för andra samhällsintressen och att den utvecklingen till stor del ligger 

förankrad i själva landskapet. 

En fråga att beröra i detta är att om man ser kulturlandskapet som en resurs för rekreation, 

turism och allmän livskvalitet för invånare i kommunen så blir det som går att tydligt se 

och ta del av mer värt än det osynliga. Monumenten blir mer värda än sammanhangen.  

Definitionen av kulturarvet och kvalitetsbedömningen av det har tidigare legat exklusivt 

hos museipersonal och myndigheter (Beckman 1993). Om tanken är att efterfrågan 

definierar vad kulturarvet är och vilket värde det har, vad kommer då kulturmiljön att 

innefatta i framtiden? Flera kommuner skriver om att utöka kunskapen om, och förståelsen 

för kulturarvet, men vilka resurser kommer läggas på detta? Det får tiden utvisa.  
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6.7 Ska eller bör - Betyder ett litet ord mycket? 
 

I Eslöv ses kulturmiljön som en förutsättning för hållbar utveckling. Alltså ingenting man 

kan vara utan. Kulturmiljöer bevaras och utvecklas. Det är ett konstaterande alltså ingen 

rekommendation. Vidare omnämns kulturmiljön som en resurs som ska föras vidare till 

kommande generationer. 

Trelleborg skriver att tydliga mellanrum mellan byar ska behållas. Här relateras till 

utpekade landskapskaraktärer och till jordbrukets intressen. Här är inte 

kulturmiljöbegreppet närvarande. När det är det skrivs istället att det ska visas hänsyn till 

dessa. Trelleborg tar dock som enda kommun av de sex i studien upp kulturmiljöer i 

samband med vindkraftens utbyggnad. Där landskap med stora kulturhistoriska värden 

bedöms som känsliga för vindkraft. 

Höörs kommun gör det också tydligt att kulturlandskapets värden ska skyddas. Samtidigt 

bör det tilläggas att när man i ett långt stycke som beskriver natur- och kulturlandskap, inte 

definierar det sistnämnda utan bara repeterar ordet, kan det framstå som oviktigt. Ny 

bebyggelse ska placeras i anslutning till befintlig bebyggelse och utformas med hänsyn till 

landskapet. Höörs kommun ska stärka kulturarvet genom att se till att ha tillräcklig kunskap 

om detta vid förändringar. Samtidigt i avsnittet med exempelfrågor för framtida förslag 

kommer frågan om det finns kulturmiljöer som bör bevaras.  

Ängelholms kommun skriver att kulturmiljövärden ska värnas. Förändringar i landskapet 

bör ske varsamt så att karaktären och kulturvärden inte försämras. Senare i ÖP står det att 

kulturbärande element i landskapet bör värnas. Det står även att kulturhistoriskt värdefulla 

miljöer ska bevaras och levandegöras.  

Burlöv använder sig inte av ord som ska och bör i samma utsträckning vad jag har funnit. 

Däremot konstaterar ÖP rörande Burlövs kyrkby att inga genomgripande förändringar 

tillåts ske. Detta korta avsnitt beror till största del på att större delen av Burlövs kommun 

består av ett riksintresse för kulturmiljövården och detta arbete berör endast kulturmiljöer 

utanför dessa.  
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Simrishamn skriver att det är viktigt att vårda, förvalta och levandegöra samt sprida 

kunskap om kulturvärden. I den representativa gröna pausen från ÖP nämns det att det finns 

värden att värna. I Rörum står det att ny bebyggelse ska anpassas efter strukturer och 

rumsligheter både i bebyggelse och landskap. Den nya bebyggelsen ska förhålla sig till 

ortens särart. I strategierna för landsbygden tydliggörs det återigen att nya byggnader ska 

placeras så de inte medför negativ påverkan på områdets utseende.  

6.8 Sammanfattning av diskussion 
 

Är kulturmiljön definierad som något som ger en identitet till kommunen? Ses 

kulturmiljöer som något levande eller betraktas kulturmiljöer främst ur ett historiskt 

bevarandeperspektiv? Finns det samband och likheter mellan de olika kommunernas 

hantering av kulturmiljöbegreppet i översiktsplanerna?  

Enligt Foucault är makt och kunskap huvudfokus i diskursen. Makten är spridd över sociala 

praktiker, men inte något som utövas över passiva subjekt. Det är genom ett maktutövande 

som en social omvärld och förståelsen av den skapas. (Jørgensen Winther & Phillips 1999.) 

Makten är alltså inte förtryckande utan produktiv. 

Samtliga översiktsplaner i studien är överens om att kulturmiljön är en del av kommunens 

karaktär eller ger karaktär till landskapet i kommunen. Alla är också överens om att 

kulturmiljön har en historisk anknytning och att den kan kopplas till rekreation och 

friluftsliv. Alla översiktsplaner är också ense om värdet av att bevara och utveckla 

kulturmiljön i kommunen. Här använder de flesta av kommunerna det lilla ordet ska. 

Ängelholm pendlar mellan ska och bör. Det är en liten skillnad men om man ser på 

innebörden av orden: Ska - Ha för avsikt att utföra en viss handling. Bör - Lämpligen utföra 

viss handling (ofta försvagat med innebörd av vänlig uppmaning) (NE2019). så ligger det 

alltså ett mer konkret uttryck i ordet ska.  
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Det är även tydligt att vikten av kunskap om och förståelse för kulturmiljöer är viktigt för 

framtida planering och även för befolkningens identitet i landskapet och deras koppling till 

det. Kunskap om historisk anknytning och samband med landskapet höjer värdet och 

förståelsen för det. När det ska planeras ny bebyggelse eller annan exploatering kan 

kommunen med ökad förståelse förhoppningsvis göra denna mer accepterad hos 

befolkningen som också har en ökad insikt i omkringliggande kulturmiljöer och deras 

sammanhang.  

Faran ligger i att se kulturvärden som en resurs för attraktionskraft. Att främst ge 

kulturmiljön ett upplevelsevärde. För då är det synligheten och uttrycket i landskapet som 

bestämmer vad som är värdefullt och inte. Gärden i landskapet och alléer med hamlade träd 

är en tydlig identitetsbild som ger historisk anknytning, men vilken cyklist längs en vacker 

banvall ser de fossila åkermarkerna? Även om det finns en informationstavla blir de 

svårtolkade. Blir dessa då så småningom mindre viktiga? Och om de är mindre viktiga, om 

de inte säger oss något, utan deras största närvaro är på FMIS med andra registrerade 

lämningar, kommer de då anses bevaransvärda? Sambanden mellan dessa osynliga 

lämningar och de synliga är mer viktiga för forskare och för historiker men inte för turister 

eller invånare på skogspromenad. De uppfattar mer den påtagliga och synliga kulturmiljön. 

Den som går att greppa och förstå. Här finner vi torpgrunderna och gravhögarna. Vad som 

anses värdefullt är också något som förändras över tid. 

Men det är också en fara i att se kulturmiljöerna som något gammalt vi ska bevara för 

bevarandet skull. Eslöv och Simrishamns ÖP skriver om nya kulturvärden. Vi bygger 

konstant nya byggnader och jordbrukets utveckling gör att landet brukas på andra sätt. De 

måste också få plats. Vårt samhälle kan inte bli antikvariskt till naturen utan det måste få 

finnas plats för varsam förändring. Vi har en kulturexpansion. Beckman (1993) skriver att 

om vi fortsätter ha konstanta bevarandekriterier så leder detta så småningom till en 

exponentiell tillväxt av vårdbehövande kulturstoff. Man når då fysiska, ekonomiska och 

psykologiska gränser. Plats, pengar och intresse blir en bristvara. Ängelholms kommun 

skriver att förändringarna i landskapet bör ske varsamt så att karaktären och kulturvärden 

inte försämras. Genom att med varsam planering se till att kulturmiljöerna förändras över 

tid och generationer kan man dra liknelsen till det ärvda svärdet.  
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När fadern ärvde det av sin far byttes skaftet ut för det var slitet. Men det var fortfarande 

samma svärd. När sedan sonen ärvde det i sin tur byttes klingan ut. Men det var fortfarande 

farfaderns gamla svärd. Förändringar i landskapet sker gradvis, och vid något tillfälle tror 

man att det alltid varit så. De gula rapsfälten som är så karaktäristiskt för Skåne var 

ingenting som fanns, i alla fall i större utsträckning, innan sent 1940-tal. Det är bara ett 

sjuttiotal år sedan. Ändå känns det som det alltid varit så. 

Frågan är: Vad ska bevaras och vad ska offras? Det är kontinuitet som eftersträvas. 
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