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Industrisamhällets landskap 
– kulturarv, miljö och hållbarhet 
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Vem värnar  
det industrihistoriska 
minnet när industriarv 
saneras? 

Biologisk mångfald & 
ekologisk hållbarhet – 
hot mot vattnets kultur-
historiska miljöer? 

Samverkansmöjligheter och intressekonflikter  
i mötet mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen  

och med fokus på industrisamhälles kulturarv. 

En kritiskt granskning av såväl kulturarvssektorns som naturvårdens praktik  
för att belysa betydelsen av tvärsektoriellt samarbete och vägar till konstruktiva lösningar. 

Konferensen riktar sig till dem vars arbete inom natur-, vatten- och kulturmiljövård  
berör industriarvets miljöer – professionellt eller ideellt. 

Bland talarna representanter för såväl nationell, regional och lokal nivå. 

Arrangörer: Regionmuseet Kristianstad, Svenska industriminnesföreningen,  
Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd och Arbetets museum.  

Med finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.



Reservation för ändringar

Program
Onsdag 14 oktober  
– exkursion & tema förorenade miljöer 
10.30-11.15 Kaffe och registrering i Regionmuseets café 

11.15-11.30 Välkomsthälsning och introduktion 
Barbro Mellander, regionmuseichef Regionmuseet Kristianstad och landsantikvarie i Skåne. 

Exkursion  
Exkursionsledare från Länsstyrelsen Skåne:  

Jakob Marktorp, antikvarie Avdelningen för samhällsutveckling  
Maria Nitare, vattenhandläggare fiske- och vattenvårdsenheten.

11.30-14.30 Vattenverksamhetsmiljöerna Trobromölla övre & nedre samt Bäcklunda pappersbruk 
vid Vramsån i biosfärområdet Kristianstads vattenrike. Under exkursionen gör vi även ett kort 
besök på platsen för Kristianstad gasverk. Med abonnerad buss från Regionmuseets entré 
En enkel lunch serveras vid Vramsån under ”fältmässiga förhållanden”. Varma kläder och 
grova skor rekommenderas.

14.30-15.00 Kaffepaus med förtäring/tilltugg vid återkomsten till Regionmuseet.

Tema förorenade miljöer  
Moderator: Ida Dicksson, industriantikvarie

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

15.00-15.30 Industrinatur – biotoper i människans landskap. Anna Storm, fil. dr., Kulturgeografiska 
institutionen, Stockholms universitet.

15.30-16.00 Sanering ger nytt liv för gamla industriområden. Magdalena Gleisner, fil.dr., handläggare, 
Sektionen för förorenade områden och jakt vid Naturvårdsverket. 

16.00-16.20  Paus 

16.20-16.40  När gifterna hann ikapp industriarvet. Jan af Geijerstam, fil.dr., ordförande Svenska indu-
striminnesföreningen.

16.40-17.00 Glasbruken – återställning för framtidsutveckling. Björn Lindbom, civ.ing. & projektledare 
SGU.

17.00-17.20  Att tvätta industriarvets byk – Borås textila landskap i minne och framtid. Fredrik 
Hjelm, stadsantikvarie, Borås.

17.20-17.40  Förorenade byggnader – perspektivet miljö, bevarande och hållbarhet. Maud Söder-
berg, MSc i kvartärgeologi (jordartsgeologi) vid Göteborgs universitet. Miljökonsult och delä-
gare Golder Associates.

17.40-18.00 Avslutning

18.00-19.00 Paus och incheckning på hotell.

19.00- Buffé på Regionmuseet. 
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Torsdag 15 oktober 
– tema vattenverksamhetsmiljöer  
   & avslutningsdebatt 

Tema vattenverksamheter 
Moderator: Helena Törnqvist, arbetslivsintendent Arbetets museum

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

09.00-09.25 Vattendirektivet och vattenförvaltningen. Andreas Bäckstrand, fiskeribiolog och utredare 
vid Vattenmyndigheten Västerhavet. 

09.25-09.50 Miljöbalken – vår viktigaste kulturmiljölag? Anders Hedlund, antikvarie vid enheten för 
kulturmijöintegrering, Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet

09.50-10.15 Kulturmiljöerna och de levande vattendragen – samordning, kunskapsutbyte, samar-
bete. Coco Dedering, antikvarie vid Länsstyrelsen Kalmar, projektledare för Kulturmiljö och 
vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

10.15-10.35 Paus

10.35-10.55  De små vattenkraftverken och kulturarvet. Gunvor Axelsson, jurist och ordförande Svensk 
vattenkraftförening

10.55-11.15  Strömmande vatten, levande landskap. Christer Borg, ordförande Älvräddarnas samorga-
nisation

11.15-11.40 Dialogens vitala process för en hållbar utveckling – exemplet Ryfors bruk. Anders 
Kraft, antikvarie vid Kulturmiljöenheten, Länsstyrelsen i Jönköpings län

11.40-12.00 Kulturmiljöer och biologisk återställning i Västerbotten. Jeanette Joelsson, fil. kand. och 
antikvarie vid Samhällsutvecklingsenheten, Länsstyrelsen i Västerbotten

12.00-13.00 Lunch på Regionmuseet

Sammanfattning och avslutande debatt 
Moderator Niklas Cserhalmi, fil. dr. och direktör för Arbetets museum.

13.00-14.45 Avslutande debatt med inlägg från konferensens deltagare. 

 I panelen Andreas Bäckstrand, Havs- och vattenmyndigheten, Anders Hedlund, Riksantikva-
rieämbetet, Coco Dedering, Länsstyrelsen Kalmar, Anna Storm, Kulturgeografi Stockholms 
universitet, Bertil Bertilsson, civilingenjör och antikvarisk konsult, Västerås m.fl. 

 Avslutning 

Reservation för ändringar2015-09-28



Industrisamhällets landskap  
– kulturarv, miljö och hållbarhet

Praktiska upplysningar

Plats & tid
Konferensen äger rum på Regionmuseet i centrala Kristianstad, på gångavstånd från Kristianstads central-
station och cirka 10 minuter från flygplatsen.

Tid
Onsdag 14 oktober 2015 kl. 10.30 – torsdag 15 oktober 2015, kl. 14.45

Anmälan  
Förfrågningar om efteranmälningar hänvisas till Jan af Geijerstam eller Lovisa A. Grentzelius, 

Konferensavgift
Konferensavgift 1 400 kronor (konferens, dokumentation, exkursion med buss, samtliga måltider och kaffe). 
Avgiften betalas senast den 10 oktober till Regionmuseets bankgiro 5935-2807. På inbetalningen ska kon-
ferensdeltagarens namn samt referensen ”konferens 14-15 okt” anges.

Måltider
Lunch under onsdagen serveras ”under fältmässiga förhållanden” vid Trobromölla i samband med exkur-
sionen. Middag under onsdagen och lunch under torsdagen serveras på Regionmuseet. Samtliga måltider 
från Regionmuseets välrenommerade restaurang. 

Resor
Kristianstad har goda kommunikationer till resten av landet. Tåg till Kristianstad C ansluter till stambanan 
Stockholm-Malmö i Hässleholm. Flygplatsen Kristianstad Österlen (KID) trafikeras från Stockholm Arlanda.

Boende
Ett begränsat antal hotellrum till reducerat pris finns på First Hotel Christian lV (tel. 044-20 38 50) och Best 
Western Hotel Anno (tel. 044-12 61 50). Ange referens ”Regionmuseet” vid bokning. Erbjudandet gäller till 
och med 1 oktober.  För fler tips på hotell eller B&B ring Ewa Persson, Regionmuseet (tel. 044-13 51 69). 

Deltagare
En deltagarlista kommer att distribueras till samtliga deltagare cirka en vecka före konferensstart. 

Konferensmaterial
En konferensmapp kommer att delas ut i samband med registrering: program, deltagarlista och material 
från bl.a. presentatörerna. 

Dokumentation
Konferensen kommer att dokumenteras för att i redigerad form publiceras digitalt. 

Kontakt & frågor
Lovisa A. Grentzelius (ArbetSam)
011-23 17 30
info@arbetsam.com

Jan af Geijerstam (SIM)
070-566 21 53
info@sim.se

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

2015-09-28


