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Uppdrag till Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell
världsarvsstrategi

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Riksantikvarieämbetet att utarbeta en nationell
världsarvsstrategi. Den nationella världsarvsstrategin ska ge en samlad
beskrivning av hur Sverige arbetar med Unescos världsarvskonvention och
hur arbetet ska inriktas framöver.
Närmare om uppdraget

Syftet med uppdraget är att ytterligare tydliggöra roller, ansvar och framtida
inriktning i arbetet med de svenska världsarven och världsarvskonventionen.
Inom ramen för uppdraget ska Riksantikvarieämbetet samarbeta med
Naturvårdsverket och Svenska Unescorådet så att strategin kan ligga till
grund för myndigheternas fortsatta arbete inom deras respektive
ansvarsområden. Uppdraget ska även genomföras i dialog med andra
berörda myndigheter, kommuner och aktörer inklusive förvaltare av
världsarv så att strategin kan utgöra ett stöd för deras fortsatta arbete.
I arbetet med strategin ska det klarläggas hur kunskap och kompetens hos
myndigheter och beslutsfattare kan stärkas, dels avseende konventionens
genomförande inom ramen för gällande lagstiftning, dels avseende
aktörernas roller och ansvar i arbetet med de svenska världsarven och
världsarvskonventionen.
Uppdraget innebär också att analysera samtliga relevanta policyer och
strategier som har antagits av Världsarvskonventionens generalförsamling
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samt Världsarvskommittén och ge en samlad bedömning hur det svenska
världsarvsarbetet ska förhålla sig till dessa.
I uppdraget ingår också att klargöra och beakta världsarvens betydelse för
målen i FN:s Agenda 2030 samt för Sveriges politik för global utveckling.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast
den 31 oktober 2019.
Skälen för regeringens beslut

Unescos konvention från 1972 om skydd för världens natur- och kulturarv
och det internationella och nationella arbete som kopplar till konventionen
har under åren utvecklats och förutsättningarna för att skydda och förvalta
världsarven har förändrats.
Regeringen anser att den bedömning av världsarvskonventionens tillämpning
som gjordes 2002 (skr. 2001/02:171) till stor del alltjämt är giltig. Sverige har
en lagstiftning och organisation på området som ger tillräckliga
förutsättningar när det gäller roll- och ansvarsfördelning i förhållande till
världsarvskonventionens krav. Regeringen bedömer dock att det finns behov
av att utveckla världsarvsarbetet i vissa delar, bl.a. avseende kunskap och
kompetens för att stärka skyddet av världsarven och i förhållandet till
antagandet av Agenda 2030, politiken för global utveckling samt förändrade
krav och omständigheter som påverkar världsarven.
En världsarvsstrategi utgör ett led i regeringens ambition att kultur ska
komma fler till del i hela landet. Regeringen anser att världsarven utgör
viktiga resurser för en hållbar lokal och regional utveckling. De möjliggör
bl.a. ökad förståelse för hur samhällen har utvecklats och bidrar som viktiga
besöksmål till en växande besöksnäring.
Den del av konventionsarbetet som avser undervisning av världsarv i skolor
omhändertas och utgör en del i det uppdrag om kulturarvsarbetets betydelse
för skolan som regeringen aviserat i propositionen Kulturarvspolitik
(prop. 2016/17:116). Regeringen har idag beslutat om detta uppdrag
(dnr Ku2017/02184/KL).
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Bakgrund

För att skydda, bevara och informera om de mest värdefulla kultur- och
naturmiljöerna antog Unesco 1972 en konvention om skydd för världens
kultur- och naturarv, den s.k. världsarvskonventionen. Sverige ratificerade
konventionen 1985. År 2017 finns det fler än 1 070 världsarv, varav 15 i
Sverige. Det övergripande ansvaret för konventionen har FN:s generalförsamling medan den löpande hanteringen av världsarven åligger
Världsarvskommittén och Unescos världsarvscenter.
I regeringens proposition Kulturarvspolitik (prop. 2016/17:116) bedömde
regeringen att Riksantikvarieämbetet bör ges i uppdrag att i samarbete med
andra berörda aktörer utarbeta en nationell världsarvstrategi i vilken en
samlad beskrivning ges av hur Sverige arbetar med världsarvskonventionen
och hur arbetet ska inriktas framöver. Regeringens bedömning baserades på
Riksantikvarieämbetets uppföljningsrapport om det nationella arbetet med
världsarv och världsarvskonventionen (Ku2016/01313/KL).
På regeringens vägnar

Alice Bah Kuhnke

Christina Nylén
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Kopia till
Finansdepartementet/BA, OFA ESA, OFA SFÖ, OFA K
Utbildningsdepartementet/AI
Miljö och energidepartementet/NM VM, MM
Näringsdepartementet/HT RTS, BT SUBT, NV SUN, HT FF
Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum
Boverket
Fortifikationsverket
Havs- och vattenmyndigheten
Kungliga Hov- och slottsstaten
Naturvårdsverket
Länsstyrelsen i Blekinge
Länsstyrelsen i Dalarna
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen Halland
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Stockholm
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Sametinget
Skogsstyrelsen
Statens fastighetsverk
Statens jordbruksverk
Statens maritima museer
Svenska Unescorådet
Sveriges geologiska undersökning
Tillväxtverket
Trafikverket
Arjeplogs kommun
Bollnäs kommun
Ekerö kommun
Fagersta kommun
Falu kommun
Gotlands kommun
Gällivare kommun
Haparanda kommun
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Karlskrona kommun
Jokkmokks kommun
Kiruna kommun
Ljusdal kommun
Luleå kommun
Mörbylånga kommun
Ovanåkers kommun
Pajala kommun
Stockholms kommun
Söderhamns kommun
Tanums kommun
Varbergs kommun
Örnsköldsviks kommun
Övertorneå kommun
Dalarnas läns landsting
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Kalmar läns landsting
Norrbottens läns landsting
Västernorrlands läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Kalmar län
Föreningen Världsarv i Sverige
Laponiatjuottjudus
Naturum Höga Kusten
Nordstjernan
Projekt Hälsingegårdar
Sveriges kommuner och landsting
Stiftelsen Stora Kopparberget
SveMin
Svenska Naturskyddsföreningen
Svenska turistföreningen
Svenskt Näringsliv
Vitlycke museum
Världsarvet Grimeton Radiostation
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