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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 beho-
ven de senaste åren av att inkludera en bredare syn på kultur-
miljöer och landskap ökat. Utredningar, miljökonsekvens-
beskrivningar (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 kostnadseffektivi-
teten öka och totalkostnaderna minska.

Via studieförbund håller jag kurser, studiecirklar, fältvandringar,
föredrag och annat, med koppling till kulturlandskap, lokal-
historia och historiska kartor.

Jag har genomgått forskarutbildning i kulturgeografi vid
Karlstads universitet. Tidigare har jag arbetat med kultur-
landskapsfrågor och kurser vid Länsmuseet Gävleborg, åt Värm-
lands 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.



S t e f a n  N i l s s o n ,  k u l t u r g e o g r a f

Kontakta mig för mer information:

Stefan Nilsson

Åstorpsgatan 3

660 50 Vålberg

054 – 54 27 30

070 – 659 7819

www.arstuga.se/antikva

antikva.serva@arstuga.se

Momsreg.nr. SE660928623901




