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Abstract 

I slutet av 1990-talet kan man se en ökning i antalet trädgårdar och parker som 
skyddas enligt Kulturminneslagen 3 kap i Uppsala län. Intresset väcktes att bland 
annat ta reda på hur det går till när man byggnadsminnesförklarar objekt som anses 
vara kulturhistoriskt värdefulla. Detta har resulterat i det här examensarbetet.  

Under arbetets gång har jag fått svar på mina frågor. Jag har lärt mig att de enskilda 
parker och trädgårdar som byggnadsminnesförklarats för att de anses ha ett 
kulturhistoriskt värde, och som inte ägs av staten, skyddas enligt 3 kap. i 
Kulturminneslagen (KML).  
 
De som ingår i skyddet ska vara’… synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska 
värde’ eller att de ’… ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt 
bebyggelseområde’. (Svensk författningssamling, SFS, Riksdagen, riksdagen.se)  
 
För varje enskild park/trädgård som skyddas av Kulturminneslagen tas det av 
Länstyrelsen, i samarbete med ägare och experter, fram ett underlag för 
skyddsbestämmelser och ett ev. vårdprogram. Dessa är bindande enligt lagen och 
får på intet sätt ändras utan att Länsstyrelsen först kontaktas och ges möjlighet till ett 
utlåtande som sedan ska följas. 
 
När det gäller skötsel och restaurering av byggnadsminnen skyddade enligt 
Kulturminneslagen 3 kap. så är ägaren utav byggnadsminnet ansvarig för att en 
expert med adekvata kunskaper och utbildning anlitas och för att korrekt skötsel och 
restaurering utförs. Länsstyrelsen kan hänvisa till sakkunnig expert och ska 
godkänna densamma samt metod och material vid restaurering. Även det färdiga 
resultatet ska godkännas av länsstyrelsen. 
 
Byggnadsvårdsbidrag kan betalas ut vid bland annat restaurering av en 
byggnadsminnesmärkt byggnad, park eller trädgård om det betraktas som 
antikvariskt befogat. Utbetalning och storleken på bidraget beslutas av Länsstyrelsen 
Kulturmyndighet.  

Som ett exempel på en park med ett kulturhistoriskt värde valde jag Grönsöö slott i 
Enköpings kommun, Uppsala län. 

Grönsöö’s park och trädgård har varit föremål för forskning i ett projekt genom 
framför allt Sveriges lantbruksuniversitet, för att utöka kunskaper om hur man ska 
kunna bevara och sköta historiska parker i Sverige.  

Grönsöö’s park och trädgårdar får stå som exempel med sitt vårdprogram i detta 
examensarbete för att visa hur man kan utforma en vårdplan för att sköta och bevara 
en park och trädgård som är utav kulturhistoriskt intresse.  
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Inledning 

Efter att ha läst kursen Trädgårdskonstens historia genom Trädgårdsmästar-
programmet på Högskolan i Gävle, så väcktes frågan; -Hur kan man bevara 
historiska trädgårdar och parker som byggnadsminne i Sverige? Regleras det i 
sådana fall med lagar och regler eller bara genom människors goda vilja?  
 
Det verkar finnas lite kunskap bland folk i allmänhet när det gäller trädgårdar/parker 
som är klassade som byggnadsminne. Att hus kan byggnadsminnesmärkas verkar 
dock vara mera allmänt känt. Som byggnadsminnesmärkt trädgård och park, är det 
den på Grönsöö slott i Enköpings kommun, Uppsala län som står som exempel i det 
här examensarbetet. Den har även fungerat som forskningsobjekt för att finna ett sätt 
att bevara byggnadsminnesmärkta trädgårdar i Sverige. Vi besökte den 
anläggningen under utbildningen på Trädgårdsmästarprogrammet. 
 
Då intresset för trädgård ökat de senaste åren så kanske även intresset att bevara 
olika trädgårds- och parkmiljöer som har sin speciella karaktär blir mera aktuell. 
Bland annat för deras kulturhistoriska värde som kan hjälpa oss att förstå hur man 
levde förr och varför, kanske med kopplingar ända in i nutid. Eller kanske för att locka 
besökare för att främja turism och därmed dra in välbehövliga pengar till 
verksamheten och skattekronor till kommunen. Dessa funderingar är dock inget som 
ska behandlas i det här examensarbetet, men kanske viktigt att ta i beaktande för att 
motivera varför man kanske ska lägga ner tid och pengar i underhållet av en ständigt 
föränderlig miljö så som en trädgård/park utgör med sitt levande växtmaterial. 
 

Syfte 

Syftet med detta arbete är att skaffa mig kunskaper om 
 

• vilka eventuella krav, regler och restriktioner som gäller för att få en 
trädgård/park klassad som byggnadsminne 

• det finns möjlighet till stöd i form av sakkunnig hjälp för att få reda på hur det 
byggnadsminnesmärkta objektet till exempel ska skötas eller restuareras  

• det finns möjlighet till ekonomiskt bidrag om man till exempel ska restaurera 
objektet eller anlita experthjälp 

• hur en vårdplan för att bevara, restaurera och sköta en park eller trädgård kan 
utformas 

 
För att nå det sist nämnda syftet så tänker jag använda mig av en, i Uppsala län, 
byggnadsminnesmärkt trädgård/park, nämligen den på Grönsöö slott i Enköpings 
kommun.  
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Avgränsning 

Jag avser att enbart undersöka trädgård/park som klassats som byggnadsminne 
enligt lagen om Kulturminne (1988:950) tredje kap genom beslut från Länsstyrelsens 
Kulturmiljöenhet i Uppsala. Inte statligt ägda byggnader och miljöer som utnämnts till 
byggnadsminnen genom beslut från regeringen. Dessa lyder under Förordning 
(1988:1229) om statliga byggnadsminnen. Kommunernas kulturmiljöfrågor, q-
märkning, ska inte heller behandlas i det här examensarbetet då de skyddas av Plan- 
och bygglagen (PBL). Detta för att i någon mån begränsa området, både geografiskt 
och i detalj. (Riksantikvarieämbetet, raa.se) 

Jag kommer inte att undersöka alla de trädgårdar/parker som finns i Uppsala län och 
som lyder under Kulturminneslagen tredje kapitel för att det skulle bli ett alltför 
omfattande arbete. (Bilaga 3.) 
 
Som ett exempel kommer jag att undersöka trädgården/parken på Grönsöö slott i 
Enköpings kommun, som är skyddat enligt Kulturminneslagen. Jag kommer att 
försöka ta reda på vad som ansågs vara relevant när man, av kulturhistoriska skäl, 
valde att klassa just denna park och trädgård som byggnadsminne samt hur den ska 
förvaltas för att inte förstör det som anses vara kulturhistoriskt intressant på just den 
parken/trädgården.   
 
 
Metod  

Insamlande av information har skett genom litteraturstudier i form av exempelvis 
vårdprogram för Grönsöö slott från Statens lantbruks universitets Institution för stad 
och land, böcker som berör trädgårdskonstens historia, och Svensk 
författningssamling. Internetsidor med, efter vad jag kan bedöma, hög trovärdighet så 
som Länsstyrelsen, Statens lantbruksuniversitet, Riksdagen och 
Riksantikvarieämbetet. Jag har även samtalat med Liselott Blombäck, 
byggnadsantikvarie på Länstyrelsens Kulturmiljöenheten i Uppsala län och Maria 
Eriksson, agrarhistoriker påUpplandsmuseet, som även de får betraktas ha hög 
trovärdighet.  
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Resultat 
 
Vad är ett byggnadsminne? 

Ett samlingsbegrepp för olika typer av miljöer av kulturhistoriskt intresse är 
beteckningen K-märkt. Där ingår bland annat kulturreservat, en plats med natur och 
kulturmiljövärden som skyddas i miljöbalken (1998:808) och förvaltas enligt beslut 
genom länsstyrelsen eller kommunen. (Riksantikvarieämbetet, raa.se)  

Ett annat är q-märkning, som är utav kommunen utsedda byggnader eller områden 
som betraktas som särskilt värdefulla att bevara. Dessa skyddas av Plan- och 
bygglagen (PBL), och upprättandet av detaljplaner redogör för på vilket sätt, var och 
vad det är tillåtet att bygga. (ibid) 

Ett tredje är byggnadsminne. Regeringen kan byggnadsminnesförklara statligt ägda 
byggnader och miljöer, och de lyder då under lagen; Förordning (1988:1229) om 
statliga byggnadsminnen. Riksantikvarieämbetet ansvarar för kontrollen av dessa 
byggnader och miljöer. Länsstyrelserna i landet har som uppgift att 
byggnadsminnesförklara historiskt intressanta enskilda byggnader och miljöer som 
inte är i statlig ägo, enligt Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 3 kapitlet.  

Länstyrelsen ska även se till att Kulturminneslagen följs rent praktiskt. De ger 
tillstånd, råd och information över kulturmiljövården i länet samt beviljar bidrag till 
underhåll av dessa. Vid behov av experthjälp kan länsstyrelsen hänvisa ägare till 
byggnadsminnesmärkta byggnader och parker, till de lokala och regionala museerna 
i den mån de har de kunskaper som krävs. Därutöver finns som regel fristående 
experter att tillgå. 

 Riksantikvarieämbetet har den övergripande tillsynen och ansvaret för uppföljning av 
både de av regeringen och länstyrelserna byggnadsminnsesförklarade byggnaderna 
och miljöerna i hela landet.  (ibid) 

I Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 3 kapitlet Byggnadsminnen kan man läsa att 
ett byggnadsminne är en byggnad, bebyggelseområde, park, trädgård eller annan 
anläggning som utav Länsstyrelsen bedöms har ett kulturhistoriskt värde som är 
synnerligen märkligt 

”1§ En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt 
kulturhistoriska värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt 
synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras för 
byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om 
byggnadsminne enligt detta kapitel får också tillämpas på 
park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt 
värde.” (Svensk författningssamling, SFS, Riksdagen, 
riksdagen.se)  
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Det som skyddas enligt de kriterier som nämns i 1§ ovan genomgår en kulturhistorisk 
värdering innan det förklaras som byggnadsminne enligt Lagen om kulturminnen 3 
kapitlet. Värderingen baseras utifrån ett system i form av en checklista där ett eller 
flera värden ska finnas med för byggnaden/platsen ska få klassas som 
byggnadsminne. Det delas upp i begreppen värdering, motivering och gradering. 
(Riksantikvarieämbetet. 1998: 59) 

Värdering 

Den samlade benämningen på att man analyserar, motiverar och graderar ett objekt 
som eventuellt ska skyddas enligt Kulturminneslagen, är värdering. Alla anläggningar 
som finns i bebyggelseregistret hos Riksantikvarieämbetet värderas. Undantaget är 
de byggnader, parker och trädgårdar som är yngre än 30 år om inte särskilda 
önskemål finns att även de ska värderas. (ibid) 

Gradering 

Gradering talar om vilken nivå ett objekt har på den kulturhistoriska värdeskalan. Den 
består av två klasser. Grupp 1 som innehåller byggnader och miljöer som anses ha 
ett kulturhistoriskt värde och den grupp byggnader som vid värderingstillfället inte 
anses ha det. Men en notering att objektet inte har något kulturhistoriskt värde och 
att det är inventerat finns med ändå så att det inte ska misstolkas att det är med i 
grupp 1. (Riksantikvarieämbetet. 1998: 68) 

Motivering  

I värderingsmetoden är motiveringen den del som talar om varför en anläggning eller 
byggnad anses ha ett eller flera kulturhistoriska värden. Detta är grupperat i 
delbegreppen dokumentvärden och upplevelsevärden.  

(Riksantikvarieämbetet. 1998: 61-63) 
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Dokumentvärden – vad platsens eller byggnadens historia talar om. Delas upp i  

• Byggnadshistoriskt värde – som till exempel objektets ålder, hur det byggts 
upp eller eventuellt förändrats.  

• Byggnadsteknikhistoriskt värde – till exempel olika material, funktionen eller 
metoden vid uppförandet. 

• Arkitekturhistoriskt värde – exempelvis en gestaltning som blivit 
mönsterbildande, en ny teknik för att lösa en arkitektonisk svårighet. 

• Samhällshistoriskt värde – kan som kunskapskälla bland annat tala om 
händelser och system vilken inte finns längre.  

• Socialhistoriskt värde – berör främst händelser som berättar om människans 
situation i samhället, både regionalt och lokalt. 

• Personhistoriskt värde – kan vara en viktig kunskapsdel av en berömd 
persons liv.  

• Teknikhistoriskt/industrihistoriskt värde – berör främst själva 
framställningstekniken inom industri och hantverk. 

(Riksantikvarieämbetet. 1998: 61-63) 

Upplevelsevärden – vad man kan uppleva av platsen eller byggnaden. Kan både 
förstärka andra värden och vara ett värde som motiverar till en 
byggnadsminnesförklaring på egen hand. Delas upp i 

• Arkitektoniskt värde – kan vara rent estetiska egenskaper 

• Konstnärligt värde – ligger framför allt i arkitekturen, både övergripande och i 
detalj. 

• Patina – spår av åldrande 

• Miljöskapande värde – kan vara ett enskilt objekt som i sig kanske inte har 
något större värde utan den omkringliggande miljön.  

• Identitetsvärde – karaktärsdrag som kan ge en känsla av trygghet, 
samhörighet och igenkännande i just den omgivningen. 

• Kontinuitetsvärde – kan vara traditionsvärde ur social- och samhällshistoriska 
perspektiv. En känsla av identitet och gemenskap med miljön. 

• Symbolvärde – kan vara en symbol för exempelvis ett begrepp, en nation, en 
samhällsfunktion eller en ort.  

(Riksantikvarieämbetet. 1998: 63-65) 
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Förstärkande och övergripande värde – kan kopplas till dokumentvärde och 
upplevelsevärde och omfattar 

• Autenticitet/äkthet – avser ofta patina, som till exempel mer eller mindre 
tydliga spår efter generationers användning av objektet/miljön. 

• Kvalitet – kan vara en del olika karaktärsdrag, från det rent hantverksmässiga 
utförandet till en estetisk aspekt, beroende på vad det ger exempel på. 

• Pedagogiskt värde/tydlighet – till syfte att belysa fakta och detaljer för att 
förtydliga. Viktigt styrmedel när man ska utse det mest representativa utifrån 
flera olika valmöjligheter. 

• Sällsynthet – representativitet – en egenskap som kan stärka andra 
bedömningsgrunder, men är inte ensamt ett skäl till att en byggnad anses ha 
ett kulturhistoriskt värde.  

(Riksantikvarieämbetet.1998: 65-68) 

Det är viktigt att det är begripligt för var och en varför till exempel en byggnad eller 
park tillmäts ett sådant skydd som en byggnadsminnesmärkning innebär. Därför 
måste den vara väl genomtänkt och tydligt formulerad. När Länsstyrelsen undersöker 
och fattar beslut om ett objekt ska bli byggnadsminne eller inte, så baserar de sitt 
beslut utifrån de olika värdena som beskrivits ovan. (Riksantikvarieämbetet, raa.se) 

Många gånger är det först sedan en kulturhistorisk miljö är hotad som dess värde blir 
uppenbart och att det måste skyddas enligt lag för att få finnas kvar.  Att välja ut 
dessa byggnader och miljöer är en central uppgift för kulturmiljövården. Genom 
dialog mellan olika intressenter, såsom ägare, Länsstyrelse och experter, utarbetas 
ett urval. Fokus ligger på att det historiska kulturarvet ska vara tillgängligt och betyda 
något för en majoritet, både idag och i framtiden. (ibid) 

Värdet för den kulturhistoriska miljön kan ligga i att den är t.ex. byggnadshistoriskt, 
arkitekturhistoriskt eller socialhistoriskt intressant. Detta ska på ett tydligt sätt framgå 
i motiveringen för att tydliggöra för var och en vilket värde byggnaden eller miljön har 
och varför den blivit byggnadsminnesförklarad. (ibid) 

Det som speciellt präglar Uppsala läns kulturhistoria och dess kulturminnesmärkta 
miljöer, är jordbruksbygd med inlandets slättlandskap och administrationen i bl.a. den 
akademiska världen i framför allt Uppsala. Skogarna och tillgången på vatten som 
gjorde det möjligt att ta vara på och bereda järnmalmen från gruvan i Dannemora 
under flera århundraden i de många bruken som växte fram i länet. (Länsstyrelsen i 
Uppsala län, lansstyrelsen.se) 

Alla privatpersoner, kommuner och företag, kan ansöka om att byggnader, parker, 
trädgårdar eller liknande ska bevaras som ett byggnadsminne. (Länsstyrelsen i 
Uppsala län, lansstyrelsen.se) 
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 Vid formuleringen av skyddsbestämmelserna måste byggnadens och miljöns 
användning och ägarens önskemål tas med i beaktande, eftersom att de begränsar 
dennes möjligheter att förfoga över egendomen. Skyddet skall därför inte vara mer 
omfattande än vad som är absolut nödvändigt för att det kulturhistoriska värdet ska 
kunna bevaras. (ibid) (Se bilaga 1. 3§) 

Skyddsbestämmelserna ska tydligt tala om hur en byggnad eller anläggning ska 
skötas och underhållas, och på vilket sätt den inte får förändras. 
(Riksantikvarieämbetet, raa.se) Detta är juridiskt bindande och det är straffbart enligt 
lag att bryta mot dessa bestämmelser. (Se bilaga 1. 18 §) 

Man kan läsa i Lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. i 1 kap. att; 

”2§ När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall 
länsstyrelsen genom skyddsbestämmelser ange på vilket 
sätt byggnaden skall vårdas och underhållas samt i vilka 
avseenden den inte får ändras. (Svensk 
författningssamling, SFS, Riksdagen, riksdagen.se) 
 
Om det behövs får föreskrifterna också innehålla 
bestämmelser om att ett område kring byggnaden skall 
hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och 
karaktär inte förvanskas.  
Lag (2000:265)” (ibid) 

 

Enligt 2§ ovan innebär detta att en byggnad inte får rivas eller förändras så att dess 
kulturhistoriska betydelse minskar. Detta regleras i skyddsbestämmelserna. För 
parker och trädgårdar medför detta att träd och annan vegetation som ingår i skyddet 
inte får tas bort eller förändras utan att Länsstyrelsen först har kontaktats och 
tillfrågats. Endast om det råder omedelbar fara för allmänheten får t.ex. ett träd som 
ingår i skyddet för en byggnadsminnesförklaring, fällas utan att myndigheten 
kontaktas. Miljön och växtligheten ska skötas efter en för platsen speciellt upprättad 
vårdplan. Detta är det styrdokument som är tillgänligt för att bevara och sköta en park 
eller trädgård som är skyddat enligt Kulturminneslagen, tredje kapitlet. 
(Riksantikvarieämbetet, raa.se)  

De utav Länsstyrelsen i Uppsala län utsedda byggnadsminnen som var skyddade 
enligt 3 kap. i Kulturminneslagen (KML) i januari 2011 var 69 till antalet. Till dessa hör 
flera hundra byggnader. Tio av dessa 69 byggnadsminnesmärkta fastigheter har 
parker och trädgårdar som ingår i skyddet. Utav dessa parker och trädgårdar blev en 
klar majoritet, åtta stycken, byggnadsminnesmärkt mellan åren 1995-99. (De andra 
två under 1964 och 1993.) Alltså en tydlig ökning under den senare delen av 1990-
talet.(Länsstyrelsen i Uppsala län, lansstyrelsen.se) 
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Byggnadsminnesmärkta trädgårdar och parker i praktiken 

Ägare av byggnader, parker och trädgårdar av högt kulturhistoriskt värde måste 
garantera ett långsiktigt bevarande av dessa. Det kan innebära att man vid en 
restaurering måste använda sig av särskilda material och kanske en specifik teknik 
eller design. Här har den av Länsstyrelsen godkända och av experter framtagna 
vårdplanen en stor betydelse vad gäller parker och trädgårdar, där det i detalj 
beskrivs bl.a. vad som ska bevaras och hur det ska underhållas och när. 
(Länsstyrelsen i Uppsala län, lansstyrelsen.se) 
 
Som ett exempel kan det ingå föreskrifter om att parkens eller trädgårdens 
utformning och tillbehör ska”… vårdas och underhållas på ett sådant sätt att (den 
ursprunliga) karaktären bevaras.” (Riksantikvarieämbetet, raa.se) Det kan innebära 
att de inte får flyttas, avlägsnas eller på annat sätt förändras. (Länsstyrelsen i 
Uppsala län, lansstyrelsen.se) 
 
 
 Bild 1: Orangeri. Lövsta bruk 
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Vad som betraktas som tillbehör är t.ex:  
• träd  
• buskar 
• perenner 
• häckar 
• bersåer  
• boskéer 
• lövgångar 
• rabatter 
• gräsmattor.  

 
Andra föremål som kan ingå i skyddet är bland annat:   

• hägnader  
• trappor  
• terrasser  
• balustrader 
• dammar  
• broar  
• murar  
• bänkar  
• vattenkonster  
• grottor  
• skulpturer  
• lyktor 
• urnor 
• flaggstänger  
• minnesstenar   
• monument  

 
(Riksantikvarieämbetet, raa.se) 
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Ekonomiskt bidrag 

I förordningen om bidrag till kulturmiljövård kan kommuner, stiftelser, bolag samt 
privata fastighetsägare söka bidrag för underhåll och renoveringen hos 
Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, som i sin tur beslutar vilka kostnader som anses 
befogade. Det betalas ut i efterskott efter det att arbetet godkänts av Länsstyrelsen 
och ev. tillkallad expert. (Länsstyrelsen i Uppsala län, lansstyrelsen.se)(Se bilaga 2.) 

Det kan, av kulturhistoriska skäl, vara mera kostnads- och tidskrävande att vårda och 
restaurera kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer för att man vid en 
renovering kan bli tvungen att använda speciella material och byggnadstekniker, 
vilket kan ge en högre kostnad än vad som annars skulle vara fallet. (ibid) 

Byggnader och miljöer som helt saknar användning, men som ändå anses värdefulla 
att bevara för att de tillför något till bebyggelsen och miljön, kan även de ges bidrag 
till underhåll. (ibid) 

Anlitandet av konservatorer och specialister samt antikvarisk kontroll och projektering 
kan också berättiga till bidrag. (ibid) 

 

Bidragets storlek 

En restaurering av en kulturhistorisk miljö eller bebyggelse måste betraktas som 
antikvariskt befogad om det ska vara berättigat till byggnadsvårdsbidrag. Bidrag kan 
då utgå på upp till 90 % av de överskjutande omkostnaderna för byggnadsminnen 
eller, kulturhistoriskt viktig bebyggelse för kulturmiljövården, och maximalt 50 % till 
övrig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Procentsatserna blir dock i många fall 
lägre eftersom efterfrågan på bidrag ofta är större än de av staten anslagna medel 
som Länsstyrelserna förfogar över. (Länsstyrelsen i Uppsala län, lansstyrelsen.se) 

Tillvägagångssätt vid en ansökan om bidrag 

Med blanketten för ansökan om bidrag till Länsstyrelsen, ska det skickas in en 
arbetsbeskrivning som preciserar vilka arbeten som ska göras samt beskriva 
arbetsmetod och vilka material som ska användas. Det är på ägarens ansvar att 
anlita en behörig sakkunnig expert innan arbetet båbörjas samt rådgöra med 
Länsstyrelsen. (ibid) Upplandsmuseet kan, i mån av tid, göra en första, kostnadsfri 
besiktning av bidragsprojektet. De har dock ingen kompetens för skötsel av parker 
och trädgårdar och om de kulturhistoriska aspekterna. Det krävs oftast kontakt med 
t.ex. en trädgårdshistoriker för att en bedömning ska kunna göras utifrån detta 
perspektiv. Man kan dock göra vissa bedömningar om där finns en trädvårdsplan. 
(Maria Eriksson, Upplandsmuseet) 

Bedömningar av de inkomna ansökningarna görs av Länstyrelsen. 

Bidraget beslutas utefter följande omständigheter: 

• Statens medelstilldelning för budgetåret till landets Länsstyrelser. 
• Byggnadernas kulturhistoriska värde. 
• Antalet bidragsansökningar. (Länsstyrelsen i Uppsala län, lansstyrelsen.se) 
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För att ha rätt till bidrag måste ägaren säkerställa att objektet bevaras i framtiden 
samt att arbetet genomförs och slutbesiktigas av antikvarisk sakkunnig. 
(Länsstyrelsen i Uppsala län, lansstyrelsen.se) 

 

Var finns kunskaperna om man behöver hjälp?  

Om det hos ägaren av den byggnadsminnesmärkta parken eller trädgården saknas 
kunskaper för att vårda miljön så att inte”… sådana åtgärder vidtas med mark och 
vegetation att karaktären förvanskas.” (ibid) finns fristående konsulenter och experter 
att anlita för upprättandet av t.ex. en vårdplan. Hos Länsstyrelsen kan man i regel få 
råd om var man kan finna personer med den kompetens som krävs. Viktigt att den 
expert som ägaren till byggnadsminnet anlitar har rätt utbildning och kunskaper för 
uppdraget, annars så åligger det ägaren att anlita en ny expert.  
(Riksantikvarieämbetet, raa.se) 

På bland annat Grönsöö slott har man anlitat Sveriges lantbruksuniversitet för 
upprättandet av vårdplaner. Där har Institutionen för stad och land anslagit medel för 
forskning och utvecklingsarbete kring underhåll av historiska parker sedan mitten på 
1990-talet. Man har arbetat med att ta fram vårdplaner och vårdprogram för en rad 
parker och trädgårdar i och runt Uppsala. Detta har ofta skett på uppdrag av och 
tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala. En vårdplan ska dessutom följas upp och 
uppdateras med några års mellanrum för att vara aktuell. (Norrman S. Lagerström T. 
2008: 9)                  

Med ekonomisk hjälp från Riksbankens jubileumsfond kunde man i slutet av 1990-
talet utöka samarbetet mellan Grönsöö kulturhistoriska stiftelse, Länsstyrelsen i 
Uppsala och Sveriges lantbruksuniversitet i det så kallade Grönsöö-projektet. Som 
ett resultat av projektet tog man fram vårdprogrammet ”Grönsöö park och trädgårdar 
– historik och vårdprogram 2007” av Sofia Norrman och Tomas Lagerström. (ibid: 4) 

Projektet syftar till att sätta igång en process för att skaffa sig kunskaper om och 
utveckla en metod kring vård och skyddande av historiska parker i Sverige. Projektet 
består av en praktisk genomförandedel och en forskningsdel. Forskningsdelen avser 
att öka kunskapen om historiska parker och till att utveckla vilken metod som bör 
användas vid skötseln av historiska parker. (ibid: 4) 

Fallstudien ska: 

• ”bidra till kunskaps- och teoriutveckling genom att, utveckla begrepp och 
modeller, 

• utveckla metodiken vid hantering av kulturhistoriskt värdefulla parker, 
• möjliggöra erfarenhetsöverföring till hantering av andra kulturhistoriskt 

värdefulla parker 
• utgöra underlag för systematisk jämförelse med andra liknande fallstudier, 

nationellt och internationellt.”  
(ibid: 4) 
 
 



16 
 

Grönsöö slott 

Förvaltningsorganisation 

Grönsöö slott ligger vid Mälaren i Enköpings kommun. Det har alltid använts som ett 
hem, och släkten von Ehrenheim, som sedan ca 200 år tillbaka i tiden och än idag 
bebor och driver Grönsöö, har sedan 1993 bildat en stiftelse, Grönsöö 
kulturhistoriska stiftelse. De förvaltar och äger egendomen genom aktiebolag 
tillsammans med stiftelsen. Detta för att göra det möjligt att få externt stöd för att 
kunna vårda de byggnadsminnesförklarade byggnaderna och parken, då 
fastighetens egen avkastning annars inte skulle räcka till detta. Verksamheten 
omfattar jord- och skogsbruk, fruktodling, turism och kulturminnesvård, och spänner 
över 720 ha mark. (Länsstyrelsen i Uppsala län, lansstyrelsen.se)  

 Historik 

Grönsöö slott byggdes 1611 som bostad åt riksrådet Johan Skytte som ville visa sin 
nyvunna position i samhället som Gustav Adolf’s lärare. Slottet har sedan dess bytt 
ägare åtskilliga gånger genom århundradena tills det hamnade i den nuvarande 
släkten von Ehrenheims 
ägo år 1820. 
(Länsstyrelsen i Uppsala 
län, lansstyrelsen.se) 
Slottet har succesivt 
utvecklats med varje 
ägare och generation. 
Det har aldrig byggts om 
helt, och spår efter varje 
tidsperiod har ständigt 
bevarts på ett sätt som 
kan betraktas som 
mycket ovanligt i 
Sverige.(Grönsöö slott, 
gronsoo.se)                         Bild 2: Grönsöö slott 

Tillfälligheter har gjort att gården och samlingarna inte skingrats genom till exempel 
arv eller till försäljning, vilket Nordiska Museet intresserade sig för redan på 1920-
talet. Därför utfördes en inventering för att dokumentera alla inventarier på slottet, 
vilket 1952 resulterade i en monografi av Sigurd Wallin. Man uppskattade vid det 
tillfället att mer än 10 000 enskilda objekt samt ca 15 000 böcker fanns samlade i 
hemmet. (ibid) 
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Parken och trädgårdarna                               

Trädgårdsanläggningen utvecklades succesivt redan från början av Grönsöö slott’s 
uppförande och har i dag, en för Sverige, unik parkhistoria. Det bedöms därför som 
intressant att visa och bevara de trädgårdsstilar från dessa århundraden som finns 
runtom i parken, mer eller mindre synliga beroende på kunskaperna hos dem som 
besöker parken. (Grönsöö slott, gronsoo.se)  

Det renässansinspirerade fruktodlingskvartet i den ”Skytteanska trädgården” från 
tidigt 1600-tal är fortfarande bevarad och är idag Sveriges äldsta kommersiella 
fruktodling. (ibid: )Det var med den som anläggandet av trädgård på Grönsöö började 
genom att Drottning Christina lånade ut sin trädgårdsmästare Johan Ludvichsson till 
Johan Skytte. (Norrman S. Lagerström T. 2008: 85) 

Det sägs att det var vid Drottning Christinas besök på Grönsöö 1623, som det till 
hennes ära planterades en lind intill entren mot fruktodlingen, ”Drottning Christinas 
lind”. Den står där än idag, och är för närvarande en av de tio äldsta parklindarna i 
Europa. En genetisk kopia av den gamla ”Drottninglinden” planterades av Drottning 
Silvia vid hennes besök 2003. (Grönsöö slott, gronsoo.se) 

För att göra en harmonisering av anläggningen enligt 1700-talets formträdgårdars 
regelbundet geometriska former, (Dunér S. Dunér K. 2004: 96-97) anlades 
terrasserna mot sjösidan. En dubbel hästkastanjallé och tuktade häckar av lind och 
ask anlades även de i barockinspirerad stil. Det är i stort sett samma träd som 
planterades på 1750-1760 talet som står kvar i häckarna, men träden i 
hästkastanjallén har restaurerats och ersatts med nya plantor av frösådder från träd 
ur den gamla allén, under år 2010. (Grönsöö slott, gronsoo.se) 

Den svensk-engelske trädgårdsarkitekten William Chambers (1722-96) högaktade 
den kinesiska kulturen, (Dunér S. Dunér K. 2004: 28, 155) och inspirerad av honom 
tillfördes 1786 ett kinesiskt snäckhus i det sena 1700-talets romantiska anda. De 
”ängelska gångarna” som slingrar runt slottet, med utblick över Mälaren, anlades 
även de under denna period, samt en konstgjord holme och en mycket stor labyrint. 
(Grönsöö slott, gronsoo.se) 

På Arnön, mitt emot Grönsöö på andra sidan Mälaren, byggde man om Utöhus, så 
att det påminde om ett gammalt kloster. Utöhus antas 
vara byggt någon gång i början av 1500-talet som 
sätesgård till släkten Schack. Genom att använda det 
gamla stenhuset som en ”point de vue” som är ett franskt 
uttryck för ”blickpunkt”, och kom att bli ett viktigt 
trädgårdstema under 1700-talet, (Dunér S. Dunér K. 
2004: 287) införlivades vattenspegeln med 
landskapsparken som växte fram runt slottet. (Grönsöö 

Bild 3. Utöhus                      slott, gronsoo.se) 
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Runt om den så kallade ruddammen, anlades på 1800-talet nya gångar och exotiska 
växter enligt den romantiska ”Tyska skolan”. Kvar av den planteringen finns inte 
mycket kvar i dagsläget, utan endast en nutkacypress, en ornäsbjörk samt lite av 
persisk och ungersk syren. (Grönsöö slott, gronsoo.se) 

Den labyrint som anlades i slutet av 1700-talet, togs bort igen någon gång under 
1800-talet. Efter det blev det ett öppet 
område där den legat, som först på 1920-
talet planterades igen med en blomstergård 
av gamla perennasorter och med 
korsgångar i kalksten. Korsgångarna med 
tillhörande blomstergårdar restaurerades till 
sitt ursprungliga skick under 1997, vilket 
återgav Grönsöö något av den 
blomsterprakt som slottet en gång var känd 
för.                                                                    Bild 4: Grönsöö sett från Mälaren             

I tävlingen ”Sveriges vackraste park” under 2005 fick Grönsöö slottspark ett 
tredjepris. (ibid)                                                
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Det kulturhistoriska värdet på Grönsöö 

Målet med programmet är att sköta och bevara parken och de fem århundradenas 
trädgårdar så att de uppmärksammas och tydliggörs för besökarna och är en förebild 
för liknande anläggningar. Att föryngra och ersätta äldre träd i parken för att bevara 
dess karaktär och återinföra den lummighet och blomsterprakt som Grönsöö en gång 
i tiden var känd för. Den ska även kunna anvämdas som ett trädgårdshistoriskt 
lexikon.  

Det är också viktigt för platsens identitet att även känslan och funktionen av ett privat 
hem bevaras. (Norrman S. Lagerström T. 2008: 83) 

Arkitektoniska värden 

Slottet och parken på Grönsöö anses vara ett ovanligt tydligt prov på rumsliga 
förhållanden mellan byggnad, park och landskap som en sammanhållen helhet av 
hög kvalitet. Det som till viss del saknas är den lummighet och blomsterprakt som 
tidigare fanns men som rationaliserats bort under 1900-talet. (Norrman S. Lagerström 
T. 2008: 81) 

”Att nalkas slottet medför en arkitektonisk rytmik, där 
strukturen byggs upp av topografin och ett ålderstiget, 
men vackert växtmaterial. Upplevelsen av det omgivande 
landskapet från parken är också stark, särskilt från 
sjösidans terrasser. Hela anläggningen upplevs som en 
autentisk, välskött, historisk anläggning.” (ibid: 81) 

Kontinuitetsvärden  

I Stallträdgården har det som tradition odlats äpplen kommersiellt ända från tidigt 
1600-talet fram till idag, och detta är, i den här delen av Sverige, unikt. (ibid: 81) 

Det finns gott om källor, både nedtecknat och bildmaterial, som beskriver traditioner 
förbundna till slottet och parken. Dessa har på så vis bevarats och levt vidare inom 
samma släkt genom århundraden. (ibid: 81) 

Stämningsvärden 

Man har, på flera ställen i parken, genom kontinuerlig skötsel bevarat det bitvis gamla 
växtmaterialet. Skötseln av platsen har, som tidigare nämnts, kommit ur en lång 
obruten tradition i samma släkte vilket på ett tydligt sätt belyser tidens gång. Lägg där 
till att det är en herrgårdsmiljö som fortfarande fungerar som privatbostad och sköts 
därefter, vilket bidrar till upplevelsen av sammanhang. (ibid: 82) 
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Kunskapsvärden 

Tack vare att man genom århundraderna har placerat nyanläggningar vid sidan om 
och på områden i parken som inte tidigare tagits i anspråk, har trädgårdarnas 
placering och en del växtmaterial kunnat bevaras fram till våra dagar. Med bitar från 
fem olika århundraden och dess olika stilar bevarade i parken, framstår Grönsöö på 
så vis som ett uppslagsverk i svensk trädgårdskonsts historia, en unik tillgång och 
därför värd att bevara. (ibid: 82) 

Samhällsvärden        

Grönsöö har flera funktioner när det kommer till dess samhällsvärde, både på 
nationell nivå liksom regional. Kulturhistoriska miljöers vård, förvaltning, bevarande 
och ekonomi har uppmärksammats och även som ett viktigt turistmål med sin 
synnerligen säregna karaktär. Lägg därtill att det är en privat miljö där en familj 
fortfarande lever och har sin utkomst. (Norrman S. Lagerström T. 2008: 82) 

 

 

Bild 5: Grönsöö på 1600-talet enligt Suecia antiqua et hodierna (koppartryck) 

’Här ligger en väldig tegelbyggnad, skönt formad till ett 
lysande palats och uppförd med stor konstfärdighet; det 
hela är sevärt även genom sin trädgård och djurpark.’ 
Andeas Lilonius: Uplandiae Elogia, 1651 (Grönsöö slott, 
gronsoo.se) 
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Vårdplan Grönsöö park och trädgård 

’Målet för vården av parken är att bevara och tydliggöra 
de fem århundradenas trädgårdar. Parken bör också 
återfå en del av sin blomsterprakt och lummighet som 
gradvis försvunnit under 1900-talet. Målet för vården ska 
vara att anläggningen behåller sin karaktär av privatägd 
herrgårdsmiljö.’ (Norrman S. Lagerström T. 2008: 6)  

Tillvägagångssätt 

Metoder som använts när man utarbetat vårdprogrammet ”Grönsöö park och 
trädgårdar – historik och vårdprogram 2007” av Sofia Norrman och Tomas 
Lagerström är bl.a. 

• handskrivna levnadsminnen  
• geofysisk prospektering (markananlys av jordens fysikaliska egenskaper.)  
• arkivstudier 
• besiktning och kartläggande av parken som dokumenterats genom 

inspektionsrundor 
• kartöverlägg (historisk markanvändningsanalys) med hjälp av GIS(Geographic 

Information Systems), - tvärvetenskapligt datorunderstödd analys- och 
informationsbehandling av geografisk information.  

• fotodokumentation under år 2007 för att jämföra mot äldre foton och inför ev. 
framtida jämförelser  

• intervju med Jakob von Ehrenheim 
• Jämförelser mellan Anna Tandre’s arbete på Grönsöö slott; ”Inventering av 

kulturväxter och dominerande vilda växter” med inventering genomförd 1930 i 
del 1 av ”Svenska trädgårdskonsten sådan den till våra dagar bevarats i 
anläggningar vid slott och herrgårdar”. (ibid: 10, 79) 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Bild 6: Snäckhuset, Grönsöö slott 
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Man har i vårdprogrammet för Grönsöö delat upp park och trädgårdar i 15 
delområden: 

1. Stallträdgården 
2. Drottningarnas lindar 
3. Huusträdgården 
4. Suckarnas gång 
5. Ruddammen 
6. Hästkastanjallén 
7. Lindallén 
8. Nedre och övre borggården 
9. Terrasserna 
10. Holmen och de engelska gångarna 
11. Den triangulära kabinettsträdgården 
12. Piehls blomstergård 
13. Norra strandpartiet 
14. Södra strandpartiet 
15. Djurgården 

(Norrman S. Lagerström T. 2008: 7)  

 Varje delområde innehåller helt eller delvis följande punkter: 

• Beskrivning som beskriver området, beroende på vilken information som man 
har funnit om platsen och vad man bedömt som relevant för att beskriva 
platsen och dess funktion, med en kort historik. Det kan exempelvis vara 
viktiga årtal, personer och vilken funktion de hade för den tiden och platsen. 
Hur det såg ut på området, varför det såg ut som det gjorde och vilken 
funktionen var. Vilka växter som användes och när, hur och varför de 
användes. En beskrivning av dagsläget över området som kan innehålla en 
beskrivning av hägnader och byggnader och deras beskaffenhet och 
betydelse för platsen. Nu existerande växtmaterial och deras status, som t.ex. 
skador, storlek, sjukdomar, hur de är planterade osv. Även spår av tidigare 
avlägsnat växtmaterial, byggnader, hägnader eller dyligt kan beskrivas här. 
(ibid: 85-130) 

 
• Värdering beskriver platsens kulturhistoriska värde och varför den anses värd 

att bevara. Det kan vara en eller flera av tidigare nämnda orsaker; 
arkitektoniska-, kontinuitets-, stämnings-, kunskaps- och/eller samhällsvärden. 
(ibid) 
 

• Måldiskussion med de värderingar som beskrivits för platsen som bakgrund. 
Vilket ett mål är för en plats eller företeelse. Vilken ska dess funktion vara, nu 
och i framtiden? Vilka är riktlinjerna för att nå målet och upprätthålla det? 
Finns där något eventuellt alternativ om förstahandsvalet inte är 
genomförbart? (ibid) 
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• Förslag på åtgärder beskriver praktiska insatser för att nå målet och/eller 

upprätthålla det. Det kan vara både engångsåtgärder, kortsiktiga över t.ex. ett 
par år eller återkommande för varje år. Det kan vara en beskrivning av hur och 
varför en allé ska restaureras och när det ska göras eller hur ofta gräset ska 
slås av.  (Norrman S. Lagerström T. 2008: 85-130)  
 

 

Exempel ur vårdplanen Grönsöö park och trädgårdar – historik och 
vårdprogram 2007. 

”Lindallén 

Beskrivning och värdering 

Hästkastanjallén övergår i norr i en lindallé som 
planterades på 1980-talet med plantor uppgrävda på 
Grönsöö marker. På båda sidor om allén finns rester 
av stubbar från en tidigare allé som främst bestått av 
al. Längs med östra sidan ligger den ca 5 år gamla 
besöksparkeringen. Någonstans i början av allén 
kommer den nya tillfartsvägen till Gula Villan 
anslutas. Allén signalerar ankomsten till slottet och 
som sådan kommer den spela en extra stor roll 
under de år hästkastanjeallén restaureras. 

Måldiskussion 

Lindallén bevaras 

Förslag på åtgärder 

Uppbyggnadsbeskärning genomförs för att undvika 
framtida problem. Översyn vart femte år till dess 
träden nått en höjd av 10 – 15 meter.” (ibid: 107) 

Man har i sin beskrivning och värdering av Lindallén talat om var den ligger, när den 
planterades och plantornas härkomst. Man beskriver området i anslutning till allén, 
både till utseende, vad som finns där och dess funktion. Man har i och med det 
kommit fram till att målet är att den ska bevaras och sedan talat om hur detta ska gå 
till i sitt förslag till åtgärder.  

Att skriva en detaljerad vårdplan av det här slaget till en historisk anläggning, 
underlättar skötseln avsevärt och möjligheten till att bevara dess utseende och 
karaktär för lång tid framöver. Detta givetvis under förutsättning att det finns intresse, 
kunskap och resurser att genomföra dem med.           
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Diskussion  

I Uppsala län är det en ökning av parker och trädgårdar under den senare delen av 
1990-talet som anses kulturhistoriskt värdefulla och därför skyddas enligt 
Kulturminneslagen (KML) tredje kapitel.  

Av de 69 bygganderna och miljöerna som Länsstyrelsen i Uppsala 
byggnadsminnesmärkt, så innefattar skyddet även parker och trädgårdar på nio av 
dessa. Av dessa nio är sju stycken skyddade enligt Kulturminneslagen 3 kap. från 
och med åren 1995-1999, och en så tidigt som 1964 och en från 1993.  

Det man tar hänsyn till är att den, ur kulturhistorisk synpunkt, intressanta trädgården 
eller parken enligt Kulturminneslagens 3 kap. 1§ ska vara ’synnerligen märklig’. 
(Svensk författningssamling, SFS, Riksdagen, riksdagen.se)  

Detta kan innebära att den ska vara intressant ur t.ex. ett byggnadshistoriskt, 
arkitekturhistoriskt eller socialhistoriskt perspektiv. Man följer en utarbetad metod 
med hjälp av en cheklista där ett eller flera av de kriterier på checklistan måste ingår i 
objektets eller miljöns kulturhistoriska värde för att det ska kunna bli klassat som 
byggnadsminne. Detta ska på ett tydligt sätt framgå i motiveringen för att tydliggöra 
för var och en vilket eller vilka värden byggnaden eller miljön har och varför den blivit 
byggnadsminnesförklarad.  

Skyddsbestämmelser upprättas för det objekt som byggnadsminnesförklarats. Där 
beskrivs, bland annat, vad som innefattas av skyddet enligt kulturminneslagen 3 kap. 
samt hur det ska skyddas och skötas för att dess karaktär inte ska förvanskas. 

Men en byggnadsminnesmärkning måste ta hänsyn till platsens nuvarande 
verksamhet och ägarens möjligheter att följa dess regelverk både i verksamheten 
och ekonomiskt. Att inte följa de restriktioner som står i en vårdplan är straffbart enligt 
lag. 

Bidrag till reparationer och underhåll av en kulturhistorisk miljö betalas bara ut till max 
90 % av de överskjutande kostnaderna som eventuellt blir fördyrande på grund av att 
man t.ex.måste använda sig av dyrare material eller metoder. Men även om 
Länsstyrelsen bedömmer att det är berättigat med bidrag.  Man inte garanterad att få 
bidrag vid sin ansökan även om man uppfyller alla krav. Detta på grund av flera 
orsaker. Dels så är de av staten anslagna medlen för ändamålet som 
Länsstyrelserna förfogar över under ett budgetår begränsade, och ansökningarna om 
bidrag brukar som regel överstiga budgeten. Det är även beroende av i vilken 
turordning man får in sin ansökan och vilken bedömning Länsstyrelsen gör om vilka 
av de objekt som företrädesvis är mest angelägna att ge bidrag.  

Det åligger på ägaren för det som är klassat som byggnsadsminne att anlita och 
bekosta en expert med för arbetet adekvata kunskaper och utbildning vid en 
restaurering. Den ska sedan godkännas av Länsstyrelsens kulturmiljöenhet innan 
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arbetet påbörjas, och bidraget betalas ut först när arbetet är färdigt och det färdiga 
resultatet blivit godkänt av Länsstyrelsen.  

Att anlita konservatorer, specialister, att göra en antikvarisk kontroll eller projektering 
kan också berättiga till bidrag om det anses vara kulturhistoriskt motiverat. 

Ansvaret ligger, som tidigare nämnts, på ägaren till en byggnadsminnesmärkt 
byggnad, park eller trädgård att ta reda på vad för vård och underhåll som krävs för 
att upprätthålla den historiska miljön. Som exempel så har man till Grönsöö slott, i 
samarbete med ägarna som representeras av familjen von Ehrenheim, Institutionen 
för stad och land på Sveriges lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen i Uppsala, tagit 
fram en vårdplan för parken och trädgårdarna. Där beskrivs i detalj hur, när och 
varför, allt ska skötas efter grundliga efterforskningar och bedömningar som gjorts 
efter disskusioner mellan de berörda intressenterna. 

I fallet Grönsöö slott så har man upprättat en vårdplan med tanke på det långa 
historiska perspektivet, där flera stilar som varit aktuella inom trädgårskonstens 
historia, överlappar varandra. Man har diskuterat olika värden och kommit fram till att 
det är de arkitektoniska-, kontinuitets-, stämnings-, kunskaps-, och samhällsvärdena 
som är viktiga att bevara och framhäva på just Grönsöö’s park och trädgård. 

Den vårdplan som man har upprättat utefter dessa värden har delats upp i olika 
delområden, som var och en i stort sett har en beskrivning av området, en värdering, 
en måldiskussion samt förslag på åtgärder som ska förverkliga målet. Denna 
vårdplan är inte för alltid, utan följs upp med en utvärdering och revideras efter några 
år.  

Det som är en plats kulturhistoria är intressant utifrån flera aspekter. Det är viktigt att 
ta hänsyn till när en plats kommer i fråga om huruvida den ska bli 
byggnadsminnesmärkt eller inte, och därför krävs det flera inblandade i processen. 
Länsstyrelsens kulturminnesenhet tar hjälp av berörd exprertis som, när det gäller 
parker och trädgårdar, kan vara en trädgårdshistoriker. Var kan den här platsen med 
dess byggnader och miljöer berätta för oss, nu och i framtiden? Vad formade den 
miljö som vi kanske står i begrepp att riva eller bevara? 

Detta utgör en del av det arv som människor genom århundraden genom byggnader 
och dess ikringliggande miljöer lämnat efter sig till eftervärlden att förvalta. En del av 
vår historia som berättar för oss vad som varit och kanske varför. Varje plats är unik 
genom de människor som levde och dog där efter de förutsättningar som fanns på 
platsen i form naturtillgångar, topografin och vilket klimat som var rådande. 

 

 

 



26 
 

Kolbjörn Waern skriver i artikeln Trädgården – vårt gröna arv;  

’Trädgård är liv. Trädgård innebär föränderlighet, från vår 
till sommar och höst. Från år till år och från årtionde till 
årtionde. Det ligger i trädgårdens natur att förändras, 
utvecklas och växa. Vi gräver upp, sågar ner, planterar 
och flyttar i trädgården. Huset vi bor i förändras föga, men 
trädgården är i ständig förvandling. Därför är det 
motsägelsefullt att tala om en historisk trädgård. Hur 
skulle något så levande och föränderligt samtidigt kunna 
vara historiskt? Det vore som att bli historisk under sin 
livstid och hamna på Tuassauds vaxmuseum.’  
(Byggnadskultur nr 1/1999: 54) 

Att intresset att bevara historiska trädgårdar och parker ökat under de senaste två 
årtiondena kan kanske ses som ett led i det växande intresset för trädgårdar rent 
allmänt. Historiskt sett så har trädgårdar och parker inte bara betytt skönhet och 
förströelse som det kanske mera är för oss idag. Det var också ett skrytobjekt när det 
kom till att visa pengar och makt, och även kanske en viktig del i hushållens 
försörjning när det gällde livsmedel och kanske en extrainkomst.  

Att underhålla och bevara trädgårdar och parker som är byggnadsminnesmärkta, 
genom bidrag betraktar jag som ganska svårt om man enbart ser till de medel som 
beviljas från länsstyrelsen. Det är många avvägningar som ska göras när medlen 
fördelas, och de som ansöker om bidrag tenderar till att vara större än resurserna. Då 
byggnader under flera decennier dessutom haft högre prioritet framför ”gröna 
miljöer”, så kan kanske fokus hamna där när det kommer till underhåll av historiskt 
viktiga objekt? Lägg därtill att parkernas och trädgårdarnas gröna miljöer behöver 
oftare underhåll och skötsel för att bevara sin form, livsduglighet och karaktär. 

Så även om man har investerat i experthjälp och därigenom fått ett hjälp- och 
styrmedel i form av en vårdplan till parken eller trädgården, så är det inte säkert att 
man har möjlighet att efterfölja den. Detta kan då resultera i ett förfall då miljön inte 
tas om hand på föreskrivet sätt på grund av resursbrist, vilket kanske kan leda till att 
viktigt kulturhistoriskt material går förlorat.  

I fallet Grönsöö så har man en unik historia i och med att så många skikt mer eller 
mindre bevarats genom århundradena på ett i Sverig unikt sätt. Att det dessutom 
råder flera verksamheter på platsen som kan väcka intresse och inbringa inkomster 
är till en klar fördel. Så även om det finns begränsningar till underhåll både 
tidsmässigt och ekonomiskt, så har familjen Ehrenheim ett personligt intresse i att det 
sköts då det är både deras hem, arv och inkomstkälla. 

I arbetet med detta examensarbete har det framför allt varit statliga verk som 
Länsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet och Riksantikvarieämbetet samt Svensk 
författningssamling som varit mina informationskällor och faktabas.  
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Det har varit en intressant resa att leta efter svaren på mitt syfte. De tankar och det 
intresse som väcktes under kursen om trädgårdskonstens historia om vad det blir av 
historiska trädgårdar och parker i nutid, har gett mig många nya kunskaper. 

Min förhoppning är att intresset att se helheten med parker och trädgårdar som en 
del av Sveriges historia ska bli större. Att Grönsöö-projektet, som bland annat syftar 
till att ge kunskaper om hur vi på bästa sätt ska ta hand om dessa miljöer, ska 
komma till användning i framtiden bland parker och trädgårdar som anses värda att 
bevara som kulturhistoriskt intressanta. 
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Bilaga 1  
 

Utdrag ur Kulturminneslagen  

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 
SFS nr: 1988:950 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet 
Utfärdad: 1988-06-30 
Omtryck: SFS 2002:620 
Ändrad: t.o.m. SFS 2010:933 
Andra format: text 
Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet/Lagrummet  

… 

3 kap. Byggnadsminnen 
1 § En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller 
som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde får förklaras 
för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnadsminnen enligt 
detta kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller annan anläggning av 
kulturhistoriskt värde.  

I fråga om byggnad av sådant värde som sägs i första stycket och som tillhör staten 
gäller de bestämmelser som regeringen meddelar om statliga byggnadsminnen. Om 
ett statligt byggnadsminne övergår till annan ägare än staten, skall det därmed 
utgöra ett byggnadsminne enligt denna lag.  

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte en byggnad som är fast fornlämning eller 
kyrkobyggnad enligt denna lag.  

Skyddets innebörd och omfattning 
2 § När en byggnad förklaras för byggnadsminne, skall länsstyrelsen genom 
skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnaden skall vårdas och underhållas 
samt i vilka avseenden den inte får ändras.  

Om det behövs får föreskrifterna också innehålla bestämmelser om att ett område 
kring byggnaden skall hållas i sådant skick att byggnadsminnets utseende och 
karaktär inte förvanskas. Lag (2000:265).  

3 § Skyddsbestämmelser skall så långt möjligt utformas i samförstånd med 
byggnadens ägare och ägare till kringliggande markområde. Ägaren får inte åläggas 

http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1988:950&format=text
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=1988%3a950&%C4BET=&ORG=
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mera omfattande skyldigheter än vad som är oundgängligen nödvändigt för att 
bibehålla byggnadsminnets kulturhistoriska värde. Hänsyn skall tas till byggnadens 
användning och ägarens skäliga önskemål. Lag (2000:265).  

Byggnadsminnesförklaring 
4 § Fråga om en byggnad bör förklaras för byggnadsminne kan väckas av var och en 
genom ansökan eller tas upp av länsstyrelsen på eget initiativ.  

Ansökan om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne skall innehålla 
uppgifter om vilken fastighet byggnaden är belägen på och om fastighetens ägare 
samt beskrivning av byggnaden. I ansökningen bör även anges vilka omständigheter 
som åberopas för att byggnaden bör förklaras för byggnadsminne.  

Innan länsstyrelsen fattar beslut som enligt detta kapitel kan medföra rätt till 
ersättning eller inlösen för ägare eller någon annan, skall länsstyrelsen undersöka 
om medel för detta finns tillgängliga.  

5 § Då fråga väckts eller tagits upp om att en byggnad skall förklaras för 
byggnadsminne, får länsstyrelsen i avvaktan på ärendets slutliga prövning meddela 
förbud mot åtgärder som kan minska eller förstöra byggnadens kulturhistoriska 
värde. Förbudet får gälla för en tid av högst sex månader. Om det finns synnerliga 
skäl får det förlängas, dock högst med sex månader för varje gång.  

6 § Om en byggnad kan antas komma i fråga som byggnadsminne får länsstyrelsen 
förordna att anmälan till länsstyrelsen skall göras innan byggnaden rivs eller ändras 
på ett sätt som väsentligt minskar dess kulturhistoriska värde (anmälningsplikt).  

Länsstyrelsen skall inom en månad från det anmälan kom in dit avgöra om den 
anmälda åtgärden skall få vidtas eller förbjudas enligt 5 §. Under denna tid får den 
anmälda åtgärden inte vidtas utan att länsstyrelsen har medgett det. Lag (2000:265).  

7 § Om ett statligt byggnadsminne har övergått till att bli byggnadsminne enligt detta 
kapitel, skall länsstyrelsen utfärda förklaring om detta.  

8 § Länsstyrelsen skall genast vidta de åtgärder som behövs för att en anteckning 
skall bli införd i fastighetsregistrets allmänna del eller för att en tidigare gjord 
anteckning skall tas bort, 
1. då fråga väckts eller tagits upp om att en byggnad skall förklaras för 
byggnadsminne eller förklaring utfärdats enligt 7 §, 
2. då förordnande enligt 6 § första stycket meddelats eller upphävts, 
3. då beslut om byggnadsminnesförklaring vunnit laga kraft eller hävts, eller 
4. då ansökan om byggnadsminnesförklaring avslagits.  
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Bestämmelser om vem som skall föra in eller ta bort uppgifter i fastighetsregistrets 
allmänna del finns i 19 kap. 6 § fastighetsbildningslagen (1970:988). Lag 
(2005:1213).  

9 § Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen eller den som arbetar på länsstyrelsens 
uppdrag har rätt att få tillträde till byggnader med tillhörande markområde samt att 
där vidta de åtgärder och undersökningar som behövs för lagens tillämpning.  

Bestämmelser om ersättning och inlösen 
10 § /Upphör att gälla U:2011-05-02/ Ägare och innehavare av särskild rätt till 
fastighet har rätt till ersättning av staten om skyddsbestämmelser 
1. utgör hinder för rivning av en byggnad och skadan därav är betydande i 
förhållande till värdet av berörd del av fastigheten, eller 
2. på annat sätt innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom 
berörd del av fastigheten.  

Ersättning enligt första stycket får, om det är lämpligt, utgå med årliga belopp med 
rätt för sakägaren eller staten att erhålla omprövning vid ändrade förhållanden.  

Medför skyddsbestämmelser att synnerligt men uppkommer vid användningen av 
fastigheten, är staten skyldig att lösa fastigheten om ägaren begär det.  

Bestämmelserna enligt första stycket tillämpas också då länsstyrelsen meddelat 
förbud enligt 5 §. Ersättning som därvid utgår skall, om det finns skäl, avräknas mot 
ersättning som sedermera kan komma att utgå med stöd av denna paragraf.  

Vid tillämpningen av första och tredje styckena skall, utan hinder av föreskrifterna om 
förlust av talan eller rätt till ersättning eller inlösen i 11 och 20 §§ eller 15 kap. 4 § 
plan- och bygglagen (1987:10), även beaktas andra beslut om skyddsbestämmelser 
samt beslut som avses i 14 kap. 8 § första stycket 2 och 3 plan- och bygglagen, 
under förutsättning att besluten meddelats inom tio år före det senaste beslutet om 
skyddsbestämmelser. Lag (2000:265).  

10 § /Träder i kraft I:2011-05-02/ Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet 
har rätt till ersättning av staten om skyddsbestämmelser 
1. utgör hinder för rivning av en byggnad och skadan därav är betydande i 
förhållande till värdet av berörd del av fastigheten, eller 
2. på annat sätt innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom 
berörd del av fastigheten.  

Ersättning enligt första stycket får, om det är lämpligt, utgå med årliga belopp med 
rätt för sakägaren eller staten att erhålla omprövning vid ändrade förhållanden.  

Medför skyddsbestämmelser att synnerligt men uppkommer vid användningen av 
fastigheten, är staten skyldig att lösa fastigheten om ägaren begär det.  
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Bestämmelserna enligt första stycket tillämpas också då länsstyrelsen meddelat 
förbud enligt 5 §. Ersättning som därvid utgår ska, om det finns skäl, avräknas mot 
ersättning som sedermera kan komma att utgå med stöd av denna paragraf.  

Vid tillämpningen av första och tredje styckena ska, utan hinder av föreskrifterna om 
förlust av talan eller rätt till ersättning eller inlösen i 11 och 20 §§ eller 15 kap. 5 § 
plan- och bygglagen (2010:900), även beaktas andra beslut om skyddsbestämmelser 
samt beslut som avses i 14 kap. 7, 10 och 12 §§ plan- och bygglagen, under 
förutsättning att besluten meddelats inom tio år före det senaste beslutet om 
skyddsbestämmelser. Lag (2010:911).  

11 § Har fråga väckts om att en byggnad skall förklaras för byggnadsminne, får 
länsstyrelsen förelägga den som vill göra anspråk på ersättning eller inlösen att inom 
viss tid, minst två månader från det han fått del av föreläggandet, anmäla detta till 
länsstyrelsen. Ett sådant föreläggande skall åtföljas av uppgift om de 
skyddsbestämmelser som avses bli utfärdade. Den som inte anmäler sina anspråk 
inom den utsatta tiden har förlorat sin rätt till ersättning eller inlösen.  

Länsstyrelsen beslutar om ersättning och inlösen.  

Avtal mellan staten och en sakägare eller vad de uppenbarligen har förutsatt skall 
gälla mellan dem i fråga om ersättning eller inlösen skall även gälla för den som 
senare förvärvar sakägarens rätt. Lag (2000:265).  

12 § Om en fastighet till följd av ett beslut enligt detta kapitel minskar i värde så att 
den inte längre kan antas utgöra full säkerhet för borgenärerna, skall den ersättning 
som fastighetsägaren är berättigad till enligt 10 § deponeras hos länsstyrelsen. 
Bestämmelsen gäller dock endast borgenärer som hade panträtt i fastigheten när 
ersättningsrätten uppkom och ersättningsbelopp som skall utgå på en gång.  

Om en borgenär lider skada, därför att depositionen inte skett i enlighet med första 
stycket, är han berättigad till ersättning från staten. Ersättningen lämnas mot 
avskrivning på fordringshandlingen. Detsamma gäller om en borgenär lider förlust 
genom att ersättningen blivit för lågt beräknad och den inte blivit prövad av domstol 
till följd av överenskommelse mellan staten och fastighetsägaren eller av annan 
anledning.  

13 § I fråga om ersättning eller inlösen enligt 10 eller 12 § andra stycket ska 
expropriationslagen (1972:719) tillämpas i den mån avvikande bestämmelser inte 
meddelas i denna lag.  

Ersättning för minskning av fastighetens marknadsvärde i fall som avses i 10 § ska 
bestämmas som skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde före och efter 
beslutet. Därvid ska bortses från förväntningar om ändring av markanvändningen. 
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Vid bestämmande av ersättningen ska 4 kap. 1 § andra stycket expropriationslagen 
tillämpas.  

Ersättning för skada enligt 10 § första stycket 1 ska minskas med ett belopp som 
motsvarar det som enligt samma punkt ska tålas utan ersättning.  

Om staten begär det och det inte är uppenbart oskäligt, ska domstolen förordna att 
ersättning enligt 10 § första stycket ska betalas ut först när vissa åtgärder med 
byggnaden har utförts.  

Ogillas en talan om ersättning eller inlösen som har väckts av fastighetsägaren eller 
annan sakägare, kan domstolen förordna att fastighetsägaren eller sakägaren ska 
bära sina egna kostnader, om han eller hon har inlett rättegången utan tillräckliga 
skäl. Har rättegången uppenbart inletts utan skälig grund, får domstolen dessutom 
förordna att fastighetsägaren eller sakägaren ska ersätta staten dess 
rättegångskostnader. Lag (2010:826).  

Ändring och hävande 
14 § Om det finns särskilda skäl, får länsstyrelsen lämna tillstånd till att ett 
byggnadsminne ändras i strid mot skyddsbestämmelserna.  

Länsstyrelsen får ställa de villkor för tillståndet som är skäliga med hänsyn till de 
förhållanden som föranleder ändringen. Villkoren får avse hur ändringen skall utföras 
samt den dokumentation som behövs. Lag (2000:265).  

15 § Om bibehållandet av ett byggnadsminne medför hinder, olägenhet eller kostnad 
som inte står i rimligt förhållande till dess betydelse, får länsstyrelsen jämka 
skyddsbestämmelserna eller häva byggnadsminnesförklaringen. Länsstyrelsen får 
också häva en byggnadsminnesförklaring som framstår såsom ändamålslös.  

Regeringen får häva en byggnadsminnesförklaring eller jämka skyddsbestämmelser, 
om regeringen ger tillstånd till expropriation som rör byggnaden eller kringliggande 
område och byggnadsminnesförklaringen eller skyddsbestämmelserna inte kan bestå 
utan olägenhet för expropriationsändamålet.  

Vid beslut om att häva en byggnadsminnesförklaring eller att jämka 
skyddsbestämmelser får länsstyrelsen eller regeringen förordna att den som begär 
hävandet eller jämkningen skall bekosta särskild dokumentation av byggnaden, om 
det är skäligt. Lag (2000:265).  

Ansvarsbestämmelser m.m. 
16 § Länsstyrelsen får förelägga den som är ansvarig för förvaltningen av ett 
byggnadsminne att vidta rättelse eller avbryta pågående åtgärder för att säkerställa 
efterlevnaden av skyddsbestämmelser och beslut enligt detta kapitel. Ett sådant 
föreläggande får förenas med vite.  
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I de fall som avses i första stycket får länsstyrelsen i stället hos 
kronofogdemyndigheten begära särskild handräckning enligt lagen (1990:746) om 
betalningsföreläggande och handräckning mot den som ansvarar för förvaltningen av 
ett byggnadsminne. Lag (2000:265).  

17 § Om en länsstyrelse har meddelat ett föreläggande eller förbud mot någon i 
egenskap av ägare till en fastighet, tomträttshavare eller ägare till en byggnad på 
mark som tillhör någon annan, får länsstyrelsen sända beslutet till 
inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Är 
föreläggandet förenat med löpande vite, skall även detta antecknas. Den som senast 
sökt lagfart eller inskrivning av förvärv av tomträtt skall, om den sökande inte är 
föreläggandets eller förbudets adressat, av inskrivningsmyndigheten genast i 
rekommenderat brev underrättas om anteckningen.  

Har anteckning gjorts, gäller föreläggandet eller förbudet mot ny ägare av 
egendomen. Har den nya ägaren förvärvat egendomen genom köp, byte eller gåva 
och utgör egendomen fastighet eller tomträtt, gäller även löpande vite mot den nya 
ägaren räknat från tidpunkten för äganderättsövergången. Annat vite gäller inte mot 
en ny ägare av egendomen, men länsstyrelsen får sätta ut nytt vite för den ägaren. 
Löpande vite som avser en viss period får tas ut endast av den som var ägare vid 
periodens början.  

Har ett antecknat föreläggande eller förbud upphävts genom ett beslut som vunnit 
laga kraft eller har den åtgärd som avses med föreläggandet vidtagits eller har 
ändamålet med föreläggandet eller förbudet förlorat sin betydelse, skall länsstyrelsen 
så snart den fått vetskap om förhållandet anmäla detta till inskrivningsmyndigheten 
för borttagande av anteckningen. Lag (2000:265).  

18 § Till böter döms den som 
1. i strid mot meddelade skyddsbestämmelser river eller på annat sätt förstör ett 
byggnadsminne eller ändrar det utan tillstånd enligt 14 § eller utan iakttagande av 
villkor för sådant tillstånd eller 
2. bryter mot förbud som meddelats enligt 5 § eller förordnande enligt 6 § första 
stycket eller vidtar åtgärder i strid mot bestämmelserna i 6 § andra stycket.  

Den som inte efterkommer ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte till 
straff för det som omfattas av föreläggandet eller förbudet. Lag (2000:265).  

Överklagande m.m. 
19 § Beslut av länsstyrelsen enligt detta kapitel överklagas hos allmän 
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.  

Länsstyrelsens beslut att inte förklara en byggnad för byggnadsminne får överklagas 
endast av Riksantikvarieämbetet. Lag (2000:265).  
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20 § /Upphör att gälla U:2011-05-02/ Länsstyrelsens beslut om ersättning och 
inlösen får inte överklagas. Den som är missnöjd med ett sådant beslut får väcka 
talan mot staten vid fastighetsdomstolen inom ett år från det han fått del av 
länsstyrelsens beslut. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten till ersättning eller 
inlösen förlorad.  

Staten får, när fråga väckts eller tagits upp om att förklara en byggnad för 
byggnadsminne, väcka talan vid fastighetsdomstolen mot sakägare om fastställande 
av de villkor som skall gälla för ersättning. Om beslut om byggnadsminnesförklaring 
inte kommer till stånd inom ett år från det att målet avgjorts genom lagakraftägande 
dom, skall domen inte längre vara bindande för parterna.  

Talan om ersättning enligt 12 § andra stycket skall väckas vid fastighetsdomstolen.  

20 § /Träder i kraft I:2011-05-02/ Länsstyrelsens beslut om ersättning och inlösen får 
inte överklagas. Den som är missnöjd med ett sådant beslut får väcka talan mot 
staten vid mark- och miljödomstolen inom ett år från det han fått del av länsstyrelsens 
beslut. Väcks inte talan inom denna tid, är rätten till ersättning eller inlösen förlorad.  

Staten får, när fråga väckts eller tagits upp om att förklara en byggnad för 
byggnadsminne, väcka talan vid mark- och miljödomstolen mot sakägare om 
fastställande av de villkor som skall gälla för ersättning. Om beslut om 
byggnadsminnesförklaring inte kommer till stånd inom ett år från det att målet 
avgjorts genom lagakraftägande dom, skall domen inte längre vara bindande för 
parterna.  

Talan om ersättning enligt 12 § andra stycket skall väckas vid mark- och 
miljödomstolen. Lag (2010:933).  

21 § Beslut enligt 1, 5 eller 6 § skall tillämpas utan hinder av att talan förs mot 
beslutet.  

…  

(Svensk författningssamling, SFS, Riksdagen, riksdagen.se)  
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Bilaga 2 

Utdrag ur 

Förordning (2010:1121) om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer 
SFS nr: 2010:1121 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet 
Utfärdad: 2010-09-09 
Andra format: text, PDF (innehåller inte eventuella ändringar)Ändringsregister: 
SFSR (Lagrummet) 
Källa: Regeringskansliet/Lagrummet  

/Träder i kraft I:2011-01-01/  

Inledande bestämmelse 
1 § I mån av tillgång på medel får statsbidrag enligt denna förordning lämnas till 
1. vård av värdefulla kulturmiljöer, 
2. tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer, 
3. framtagande av kunskapsunderlag, 
4. arkeologisk undersökning vid bostadsbyggande, och 
5. arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag.  

Vård av värdefulla kulturmiljöer 
2 § Bidrag får lämnas för kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av 
byggnadsminnen, bebyggelse i kulturreservat och bebyggelse som är av riksintresse 
för kulturmiljövården. Bebyggelse kan utgöras av bebyggelsemiljöer, byggnader och 
andra anläggningar.  

3 § Bidrag får lämnas för kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård och skötsel 
av värdefulla kulturpräglade landskap inom befintliga eller blivande kulturreservat 
eller landskap som är av riksintresse för kulturmiljövården.  

4 § Bidrag får lämnas för kostnader vid vård av fasta fornlämningar.  

http://www.riksdagen.se/Webbnav/?nid=3911&bet=2010:1121&format=text
http://62.95.69.3/SFSdoc/10/101121.PDF
http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?%24%7BHTML%7D=sfsr_lst&%24%7BOOHTML%7D=sfsr_dok&%24%7BSNHTML%7D=sfsr_err&%24%7BMAXPAGE%7D=26&%24%7BBASE%7D=SFSR&%24%7BFORD%7D=FIND&%24%7BFREETEXT%7D=&BET=2010%3a1121&%C4BET=&ORG=
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5 § Bidrag får även lämnas till vård av andra värdefulla kulturmiljöer som har särskild 
betydelse för förståelsen av historiska sammanhang eller som har särskild lokal eller 
regional betydelse.  

6 § Bidrag får lämnas bara om det kan antas att miljöns kulturhistoriska värden 
kommer att bevaras för framtiden.  

Vid bidragsgivningen ska även följande beaktas: 
1. om kulturmiljön och dess kulturhistoriska värden är eller avses bli tillgängliga för 
allmänheten, och 
2. fastighetsägarens egen insats och möjlighet att långsiktigt upprätthålla en 
ändamålsenlig förvaltning av de kulturhistoriska värdena.  

Tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer 
7 § Bidrag får lämnas för insatser för att tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer för 
allmänheten och för att förmedla kunskap om dessa och de historiska företeelser och 
händelseförlopp som de representerar. Vid bidragsgivningen ska det läggas särskild 
vikt vid att kulturarvet så långt som möjligt bör göras tillgängligt och användbart för 
alla.  

Kunskapsunderlag 
8 § Bidrag får lämnas till att ta fram sådana kunskapsunderlag som är nödvändiga för 
att genomföra insatser som bidrag lämnas för enligt denna förordning.  

9 § Bidrag får lämnas till att ta fram sådana generella eller riktade regionala och 
kommunala kunskapsunderlag som syftar till att ta till vara kulturhistoriska värden i 
samhällsplaneringen. Vid bidragsgivningen ska möjligheterna till medfinansiering 
beaktas. 

… 

Ärendenas handläggning 
15 § Ansökan om bidrag ges in till länsstyrelsen. Frågor om bidrag prövas av 
Riksantikvarieämbetet eller, efter Riksantikvarieämbetets bemyndigande, av 
länsstyrelsen. Om inte länsstyrelsen ska pröva ärendet, ska den med eget yttrande 
sända ansökningshandlingarna till Riksantikvarieämbetet.  

16 § Den myndighet som beslutar om bidraget får bestämma villkor för bidragets 
användning, antikvarisk medverkan, dokumentation, besiktning och annan 
redovisning samt bevarande och tillgängliggörande. I beslutet ska den tid anges som 
bidraget står till förfogande.  

17 § Bidrag betalas ut på begäran sedan de åtgärder och kostnader som bidraget 
avser slutligen har godkänts av den beslutande myndigheten.  
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Om det finns skäl, får en del av bidraget betalas ut i förskott. Villkor får ställas om 
förskottets användning och om borgen eller annan säkerhet.  

Redovisning 
18 § När de åtgärder som bidraget avser har utförts ska åtgärderna redovisas till och, 
om det behövs, besiktas av den myndighet som beslutat om bidraget eller av någon 
annan som myndigheten beslutar om i det enskilda fallet.  

Återbetalning och återkrav 
19 § Den myndighet som beslutat om bidrag får besluta att ett beviljat bidrag inte ska 
betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.  

20 § Mottagaren av ett bidrag enligt denna förordning är återbetalningsskyldig om 
1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har förorsakat att 
bidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 
2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med 
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta, 
3. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats för, 
4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 18 §, 
5. villkor i beslutet inte har följts, eller 
6. ett beslut om ansvar för kostnader som föranlett bidrag enligt 1 § 4 och 5 ändras, 
så att det ansvaret minskar för mottagaren av bidraget.  

21 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt 20 §, får den myndighet 
som beslutat om bidraget besluta att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget, inklusive 
ränta enligt räntelagen (1975:635).  

Bemyndigande 
22 § Riksantikvarieämbetet får meddela de föreskrifter som behövs för 
verkställigheten av denna förordning.  

Överklagande 
23 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos 
allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 § får dock inte 
överklagas.  

Övergångsbestämmelser 
 
2010:1121 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011, då förordningen (1993:379) om 
bidrag till kulturmiljövård ska upphöra att gälla. 
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för bidrag som har beviljats 
före ikraftträdandet.  
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Bilaga 3. 

 
Parker och trädgårdar i Uppsala län 
 
Man har på vart och ett av objekten nedan (sid. 42-50) skrivit dess namn, 
fastighetsbeteckning, årtal på byggnadsminnesförklaringen, historik, dagsläge samt 
en kort redogörelse över vad som anses göra just den byggnaden och/eller miljön 
intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv utifrån värderingssystemet.  

Därefter följer skyddsbestämmelser som övergripande talar om vad som är skyddat 
och ev. över vilket område som skyddet sträcker sig. En allmän redogörelse över hur 
den kulturhistoriska miljön ska skötas och hur arbetet ska utföras följer ofta också 
med beskrivningen, samt vad man inte får göra inom skyddsområdet och med det 
som omfattas av skyddet.  

För en mer detaljerad beskrivning av skötsel och underhåll krävs en för platsen 
speciellt upprättad vårdplan eller skyddsbestämmelser. Nedan följer några exempel 
på byggnadsminnesförklaringar på parker och trädgårdar i Uppsala län och vad som 
beskrivs vara deras särdrag som motiverar till att de ska skyddas enligt 
Kulturminneslagens tredje kapitel 1§. 
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Krusenbergs herrgård 
Krusenberg 1:58, 1:1 och ga:1, Alsike socken, Uppsala kommun. 
Byggnadsminnesförklarad 1999-08-27. 

… 
”Parken har kvar sin kvartersindelning från sent 1600-talet 
eller tidigt 1700-tal och sannolikt är den långa lindallén 
fram till gården från samma tid. Sammantaget har hela 
gårdsanläggningen ett stort kulturhistoriskt värde. 
Krusenbergs herrgård byggnadsminnesförklarades den 
27 augusti 1999.” (Länsstyrelsen i Uppsala län, 
lansstyrelsen.se) 

 

Skyddsbestämmelser: 
 

• … 
• … 
• … 
• … 
• ”Parken skall underhållas så att den inte förfaller. Vård och underhållsarbete 

skall utföras på ett sådant sätt och med sådant material att parkens 
kulturhistoriska värde inte minskar. ” 

• ”Skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas. Ej heller får inom 
skyddsområdet vidtas sådana åtgärder med mark och vegetation så att 
områdets karaktär förvanskas.” 

• ”Befintliga gångvägar, terrasser, murar, staket och trappor, samt alléer, träd, 
buskar och flerårigt växtmaterial får inte flyttas, tas bort eller ändras.” 

• …(ibid) 
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Grönsöö slott 
 
Grönsö 1:1, Kungs-Husby socken, Enköpings kommun  
Byggnadsminne fr.o.m. 1964-10-09  

 
… 
”Slottsanläggningen utgör en kulturhistoriskt värdefull 
helhetsmiljö och kan uppvisa exempel från många 
stilepoker, både i byggnader och i parken. Grönsöö är 
också, bland annat genom Johan Skytte, personhistoriskt 
intressant. Slottet med dess interiörer och omgivningar 
ansågs  
tidigt som synnerligen märkligt och förklarades som 
byggnadsminne den 9 oktober 1964.” (Länsstyrelsen i 
Uppsala län, lansstyrelsen.se)  

 
Skyddsbestämmelser: 

• … 
• … 
• … 
• ”Ett område kring slottet… må ej utan riksantikvariens (Länsstyrelsens) 

samtycke ytterligare bebyggas eller bliva föremål för annan väsentlig 
förändring.” 

• … 
• ”… området med därinom befintliga alléer, terrasser och andra 

trädgårdsanläggningarskall vårdas enligt en särskild, av såväl ägaren som 
riksantikvarien (Länsstyrelsen) godkänd, tidsbegränsad plan.” (ibid) 
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Skottsila mönsterskrivarboställe.  
 
Skottsila 2:1, Knivsta socken, Knivsta kommun. 
Byggnadsminne fr.o.m 1995-03-06. 
 

… 
”Skottsila mönsterskrivarboställe utgör en ålderdomlig och 
välbevarad bebyggelsemiljö. Gården minner om 
indelningsverket och har ett stort militär- och 
kulturhistoriskt värde. Boställets arkitektoniska utformning 
har även den ett stort kulturhistoriskt 
värde.’”(Länsstyrelsen i Uppsala län, lansstyrelsen.se) 

Skyddsbestämmelser: 

• … 
• … 
• … 
• ”… området får inte ytterligare bebyggas. Inom skyddsområdet får inte heller 

sådana åtgärder vidtas med mark och vegetation att karaktären förvanskas.” 
(ibid) 
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Engelska Parken i Söderfors 
 
Jörsön 9:1, Söderfors socken, Tierps kommun. 
Byggnadsminne fr.o.m 1998 
 

… 
”Den engelska parken var en medveten satsning från 
bruksägaren och var för sin tid märklig och 
uppmärksammad. Anläggningen har ett stort 
kulturhistoriskt värde. Den utgör en självklar del av 
bruksmiljön i Söderfors och utgör sedan år 1998 
byggnadsminne.” (Länsstyrelsen i Uppsala län) 
 

Skyddsbestämmelser: 

• … 
• ”Parken (skyddsområdet) får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt 

förändras.” 
• ”Parken skall vårdas och underhållas enligr en särskild av Länsstyrelsen 

godkänd vårdplan. Vård och underhållsarbeten skall utföras på ett sådant sätt 
att parkens kulturhistoriska värde inte minskar.”  

• ”Beståndsdelar i parken såsom stengrottan, gångvägar, broar, minnesstenar, 
träd, buskar och flerårigt växtmaterial får inte tas bort eller på annat sätt 
ändras om det inte särskilt anges i den av Länsstyrelsen godkända 
vårdplanen.” (ibid) 
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                 Bild 7: Lövsta bruk’s herrgård  
 
 

Lövsta bruk 
 
Skärsättra 1:2, 1:4, 1:8, 1:9, 1:12, 1:14–1:20, 1:25–1:27, 1:30, 1:37, 1:38, 1:40–1:47, 
1:49–1:58, 2:1, 2:2, 4:1, och Försäter 8:9–8:11, Österlövsta socken, Tierps kommun. 
(Totalt 141 byggnader.) 
Byggnadsminne fr.o.m 1996-09-27 
 

… 
”Lövsta bruk har kanske varit den viktigaste 
bruksanläggningen, inte bara i Upplands, utan i hela 
landets järnhantering. Den sällsynt välbevarade och 
konsekvent genomförda planen från 1600-talet kom att bli 
stilbildande för övriga Upplandsbruk. Den välbevarade 
bebyggelsen utgör en värdefull helhetsmiljö och har ett 
mycket stort kulturhistoriskt värde. 
Byggnadsminnesförklaringen av Lövsta bruk från den 27 
september 1996 omfattar totalt 141 byggnader.” 
(Länsstyrelsen i Uppsala län) 

 
Skyddsbestämmelser: 

• … 
• … 
• … 
• ”Skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas. Ej heller får inom 

skyddsområdet vidtas sådana åtgärder med mark och vegetation så att dess 
karaktär förvanskas.” 

• ”Herrgårdsparken med dammar, diken och alléer får inte förändras. Till parken 
hörande gångvägar, trappor, skulpturer samt träd och flerårigt växtmaterial får 
inte flyttas, tas bort eller ändras.” (ibid) 
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Änkehuset i Söderfors bruk 
 
Söderfors bruk 1:158, Söderfors socken, Tierps kommun. 
Byggnadsminne fr.o.m. 1995-12-15 
 

… 
”Enkehuset behöll sin funktion till 1916, då ett kommunalt 
ålderdomshem inrättades på bruket. … Enkehuset har ett 
stort kultur- och socialhistoriskt värde, då det påminner 
om den omsorg brukspatronerna ofta visade mot brukets 
arbetare och deras familjer. … Enkehuset, med 
tillhörande fähus, utgör emellertid en självklar del av 
bruksmiljön och förklarades dem 15 december 1995 som 
byggnadsminne.” (Länsstyrelsen i Uppsala län, 
lansstyrelsen.se)  

Skyddsbestämmelser: 

• … 
• … 
• … 
• ”Skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas. Åtgärder med mark och 

vegetation som förvanskar områdets karaktär får inte göras.” (ibid) 
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Örbyhus slott 
 
Örbyhus 1:8, Vendels socken, Tierps kommun. 
Byggnadsminne fr.o.m. 1962-10-08. (Sveriges första byggnadsminne enl. lagen från 
1960.) 
Byggnadsminne fr.o.m. 1997, Engelska parken och gårdens samtliga byggnader. 
 

… 
”Örbyhus slott och gods har från 1400-talet och framåt, 
varit i flera olika adliga ätters ägo, vilka alla satt sin tids 
prägel på slottsmiljön. Den påkostade anläggningen har 
ett stort kulturhistoriskt värde och intar en central plats i 
Sveriges historia. Örbyhus slott var vid 
byggnadsminnesförklaringen den 8 oktober 1962 inte 
bara Uppsala läns, utan landets första byggnadsminne 
enligt den nya lagen från 1960. År 1997 utökades 
byggnadsminnet med den engelska parken och gårdens 
samtliga byggnader.” (Länsstyrelsen i Uppsala län, 
lansstyrelsen.se)  

Skyddsbestämmelser: 

• … 
• … 
• … 
• … 
• ”Skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas. Ej heller får inom 

skyddsområdet vidtas sådana åtgärder med mark och vegetation så att dess 
karaktär förvanskas.” 

• ”Inom byggnadsminnet befintliga gångvägar, murarm staket, grindar, broar, 
trappor och flerårigt växtmaterial får inte flyttas, tas bort eller ändras.”) (ibid) 
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Ekeby by 
 
Vänge-Ekeby 6:1, 6:2, 6:4, 6:5, 7:2 och samfälld mark, Vänge socken, Uppsala 
kommun. 
Byggnadsminne fr.o.m. 1997. 
 

… 
”En unik bybildning, tillkommen under medeltiden, trots en 
kontinuerlig utveckling har den bevarat sina huvuddrag ända 
in i nutid. … Ekeby by har ett stort kulturhistoriskt värde. Det 
största värdet torde ligga i den ännu bevarede medeltida 
byplanen med dess omgärdande ringgata. Byns ringgata är 
den enda i landet som bevarats i sin helhet. Bebyggelsen 
inom byn är homogen och till det yttre välbevarad. 
Sammantaget har bebyggelsen ett stort kulturhistoriskt värde 
och utgör sedan år 1997 byggnadsminne.” (Länsstyrelsen i 
Uppsala län, lansstyrelsen.se) 

 
Skyddsbestämmelser: 
 

• … 
• … 
• … 
• … 
• ”Skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas. Ej heller får inom 

skyddsområdet vidtas sådana åtgärder med mark och vegetation så att 
områdets karaktär förvanskas. Vägsystemet, staket och gärdesgårdar skall 
bevaras.” 

• … (ibid) 
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Österby bruk 

Österbybruk 1:255, 1:332, 1:355 och 1:116, Films socken, Östhammars kommun 

Byggnadsminneförklarad 1996-08-30. 

… 

”Österby är en av Upplands största och mest kända 
bruksmiljöer, med en sedan 1500-talet obruten tradition 
inom järnhanteringen. Här finns alla element bevarade 
som ingår i en typisk bruksmiljö, som smedja, 
argetarbostäder och herrgård. Bruket har ett stort kultur- 
och industrihistoriskt värde och blev den 30 augusti 1996 
förklarat som byggnadsminne. I byggnadsminnet ingår 
totalt 76 byggnader.” (Länsstyrelsen i Uppsala län, 
lansstyrelsen.se) 

Skyddsbestämmelser: 

• … 
• … 
• … 
• … 
• ’Skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas. Ej heller får inom 

skyddsområdet vidtas sådana åtgärder med staket, murar, mark, vegetation, 
alléer, park, dammar och monument så att områdets karaktär förvanskas.’ 
(ibid) 
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