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Stefan Nilsson, kulturgeograf
Oberoende kulturlandskapskonsult
Jag utför:
– utredningar av kulturlandskap, med betoning på historia med
nutid som utgångspunkt,
– fortbildning om kulturlandskap för personal,
– kurser, fältvandringar, föredrag med mera.
Jag arbetar gentemot:
– länsstyrelser, länsmuseer,
– enskilda exploatörer, kommuner,
– studieförbund, hembygdsföreningar,
– universitet och högskolor med flera.
Mitt arbete innefattar bland annat:
– analyser av historiska kartor och dokument,
– fältinventering och kartering av kulturspår,
– dokumentation och redovisning med hjälp av GPS och GIS.
Mitt huvudsakliga arbetsområde är Värmlands län, med delar
av norra Dalsland, Bergslagen, samt Gävleborgs län.

Min specialkompetens gäller kulturlandskap som helheter, som
dynamiska utfall av relationer mellan människor och mellan
människa och omgivning. Tonvikten ligger på de historiska
processer som format de landskap vi upplever idag, med nutida
förhållanden som utgångspunkt.
Inom olika arbeten som påverkar kulturlandskapet har behoven de senaste åren av att inkludera en bredare syn på kulturmiljöer och landskap ökat. Utredningar, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och översiktsplaner är exempel där sådant
efterfrågas alltmer.
Mina insatser ersätter inte sedvanliga kulturmiljöutredningar
utan ska ses som förberedande insatser eller komplement.
Genom att jag kan komma in tidigt i utredningsärenden och
planeringsprocesser inför exploateringar, kan kostnadseffektiviteten öka och totalkostnaderna minska.
Via studieförbund håller jag kurser, studiecirklar, fältvandringar,
föredrag och annat, med koppling till kulturlandskap, lokalhistoria och historiska kartor.
Jag har genomgått forskarutbildning i kulturgeografi vid
Karlstads universitet. Tidigare har jag arbetat med kulturlandskapsfrågor och kurser vid Länsmuseet Gävleborg, åt Värmlands Museum, Länsstyrelsen i Värmlands län, studieförbund
och andra.
Kontakta mig eller besök gärna min hemsida för information
om uppdragsformer med mera – kontaktinfo finns på baksidan.
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