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Världsarvet Falun är ett föredöme bland
världsarv, ett besöksmål i världsklass och
en kraft i samhällsutvecklingen.
År 2002 formulerades en vision för Världsarvet Falun. I syfte att tydliggöra det uppdrag
världsarvsutnämningen innebär – att uppfylla Unescos villkor och krav på bevarande,
kulturmiljö, och hållbar utveckling – reviderades visionen år 2013. Arbetet med visionen
genomfördes av Världsarvsrådet och VÄX gemensamt. Visionen presenteras mer utförligt
i skriften Världsarvet Falun – Uppdrag, vision & fantastiska platser.
Världsarvshuset Falu Gruva / Visitor Centre, Falun Mine

En angelägenhet
för hela mänskligheten

Världsarvskansliet
Tfn 023-821 62
info@varldsarvetfalun.se
www.varldsarvetfalun.se

Grafisk form: Mikael Granberg
Foto: Per Eriksson, Jonas Lindgren, Richard Lindor, Magnus Sjöberg.
Foto sidorna 14 (svenska och engelska) Sven Berg, Stora Ensos bildarkiv i Dalarnas museum.
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Världsarvet Falun bevarar och levandegör en unik del av Sveriges historia.
Gruvdriften, med rötter från 700-talet, gjorde en gång i tiden Falu G
 ruva
till den viktigaste industriella arbetsplatsen i Sverige. I gruvan bröts
koppar som blev till slottstak, kyrkspiror, mynt och husgeråd runt om i
Europa. Metallen hade en enorm betydelse för Falun och S
 verige, särskilt under stormaktstiden då g ruvan dominerade den e uropeiska koppar
marknaden. Under flera århundraden hade Falun ett starkt inflytande
på den tekniska, sociala och politiska utvecklingen i såväl Sverige som
Europa. Under 1600-talet var Falun en internationell stad som bidrog till
formandet av dagens svenska industrisamhälle. Den mer än tusenåriga
gruvhanteringen och metallproduktionen var grunden till att gruvan,
staden och bergsmansbygden utsågs till världsarv av Unesco 2001 och
därför är en angelägenhet för hela mänskligheten.
3

Bakgrund
Förvaltningsplanen för Världsarvet Falun fungerar som stöd
dokument när det gäller de planer och riktlinjer som Världsarvets
parter arbetar utifrån i syfte att uppfylla Unescos villkor och krav
på bevarande av kulturmiljö och hållbar utveckling. Förvaltningsplanen revideras vart sjätte år, med samma tidsintervall som den
periodiska rapportingen till Unesco genomförs.
Den senaste periodiska rapporteringen (Periodic Reporting
2013) utmynnade i ett antal områden där vissa förbättringar måste
ske. Det handlar framför allt om att bättre förankra världsarvs
statusen hos allmänheten och att öka medvetenheten om Världsarvet Falun på förvaltande kommunal nivå. Identiteten med vår
historia har avgörande betydelse för Faluns framtid och utveckling. Kännedomen om de universella värden som ligger till grund
för världsarvsutnämningen måste bli bättre och inarbetas hos alla
parter.
Förvaltningsplanen omfattar och inkluderar världsarvsparternas löpande verksamhet och skrivs på uppdrag av Världsarvsrådet.
Förvaltningsplanen följs kontinuerligt upp med hjälp av årlig
verksamhetsplan och årlig verksamhetsberättelse.

Kaschetten på slagghög, Österå / Shack on a slag heap, Österå

Dessa är de unika värden som ligger till grund för Unescos utnämning:

Copper mining at Falun was influenced by German technology, but this
was to become the major producer of copper in the 17th century and
exercised a profound influence on mining technology in all parts of the
world for two centuries.
The entire Falun landscape is dominated by the remains of copper mining
and production, which began as early as the 8th century and came to an
end in the closing years of the 20th century.
The successive stages in the economic and social evolution of the copper
industry in the Falun region, from a form of “cottage industry” to full
industrial production, can be seen in the abundant industrial, urban, and
domestic remains characteristic of this industry that still survive.

Kopparbrytningen i Falun hämtade influenser från tysk teknik, och blev
den största producenten av koppar på 1600-talet. Detta fick genom
gripande inflytande på gruvtekniken över hela världen under två
århundraden.
Hela Faluns landskap domineras av lämningarna från brytningen och
produktionen av koppar som började så tidigt som på 700-talet och
upphörde under 1900-talets sista år.
Den succesiva ekonomiska och sociala utveckling som kopparindustrin
medförde, från småskalig industri till storskalig industriell produktion, kan
upplevas i de många industriella, urbana och vardagliga lämningar som
fortfarande finns kvar.
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Organisation
För att skydda, bevara och informera om de mest värdefulla kultur- och naturmiljöerna i världen antog Unesco 1972 Världsarvskonventionen som alla medlemsstater måste följa. I Sverige är det
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet som, på uppdrag av
regeringen, lämnar förslag till Unesco på platser och miljöer som
kan vara aktuella för världsarvslistan. Yttersta ansvaret för världs
arvens vård och bevarande har svenska staten. De flesta världs
arven har ett förvaltningsråd (världsarvsråd) där Länsstyrelsen som
regeringens företrädare har en viktig roll.
Världsarvsrådet i Falun består av en rad parter med olika uppdrag, resurser och kompetenser, som koordinerar frågor gällande
bevarande, skydd, kulturmiljöarbete, information om och utveckling av Världsarvet Falun. Arbetet sker i samförstånd mellan parterna och utgår från Världsarvskonventionen. Formerna för detta
arbete finns i Världsarvsrådets stadgar.
Världsarvsrådet är kontaktorgan mot Riksantikvarieämbetet,
Unesco och andra världsarv, både nationellt och internationellt.
Dalarnas museum, Falu kommun, Länsstyrelsen Dalarna och
Stiftelsen Stora Kopparberget (Falu Gruva) är huvudmän i Världsarvsrådet, med Visit Södra Dalarna AB, Högskolan Dalarna och
Världsarvet Faluns Vänförening som adjungerande parter. Det
finns ett Världsarvskansli med en samordnare anställd av kulturoch fritidsförvaltningen, Falu kommun. Samordnaren är beredningsansvarig inför varje möte med Världsarvsrådet och fungerar
som administrativ resurs. Samordnaren ska koordinera den samsyn
som gäller avseende information och kommunikation om världs
arvet. Kansliet är även världsarvets kontakt utåt gentemot allmänheten, myndigheter och frågor rörande turism och marknadsföring.
Världsarvsrådet har en arbetsgrupp, kallad VÄX (verkställande gruppen) knuten till sig som består av representanter för Falu
kommun, Dalarnas museum, Stiftelsen Stora Kopparberget, Landstinget Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Högskolan Dalarna och
Världsarvet Faluns Vänförening. Samordnaren ingår även i denna
grupp. VÄX har till uppgift att bereda ärenden till Världsarvsrådet,
verkställa ärenden som delegerats till gruppen och på olika sätt
finna nya former och aktiviteter som kan utveckla världsarvet.
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Unesco
Sveriges regering

Riksantikvarieämbetet

Länsstyrelsen Dalarna

Världsarvet Falun
Världsarvsrådet
Länsstyrelsen Dalarna
Dalarnas museum
Stiftelsen Stora Kopparberget
Falu Kommun
Högskolan Dalarna (adj.)
Visit Södra Dalarna AB (adj.)
Världsarvet Faluns Vänförening (adj.)

VÄX

Världsarvskansliet
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Vård, bevarande
och skydd
Världsarvet Falun ska uppfylla Unescos villkor och krav på
bevarande av kulturmiljö och hållbar utveckling. Detta innebär
att säkerställa byggnader och miljöer samt att säkerställa agrar
historiska värden i landskapet kring bergsmansgårdarna.
Länsstyrelsen Dalarna har en central roll som regeringens/
statens företrädare på regional nivå vilket innebär att de har ett
övergripande tillsynsansvar över att världsarvets värden skyddas
och tas tillvara. Detta sker genom kulturmiljölagen som ger ett direkt lagskydd för alla fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkor och
begravningsplatser. Länsstyrelsen har också en viktig roll inom
miljöbalken och plan- och bygglagen att se till att kommunen i
planer och bygglovsgivning tillgodoser de riksintressen för kulturmiljövården med vilka världsarvets värden också säkerställs.
Länsstyrelsen är även en av huvudfinansiärerna av de bevarandeoch vårdinsatser som sker inom världsarvet, exempelvis genom
fornvård och byggnadsvårdsprojekt.
Dalarnas museum, Länsstyrelsen Dalarna, Stiftelsen Stora
Kopparberget och Falu kommun svarar för att sprida kunskap om
världsarvets kulturhistoriska värden för att stärka synen på kulturmiljön som en resurs för livskvalitet och utveckling. Dalarnas
museum erbjuder byggnadsvårdsrådgivning, arkeologisk- och
byggnadsantikvarisk uppdragsverksamhet, landskapsvård och
och antikvarisk medverkan i världsarvets kyrkor. Museet är också
remissinstans för kommunal samhällsplanering. Falu Gruva ansvarar för bevarande, vård och utveckling av befintliga fastigheter
med omkringliggande miljöer, där besöksgruvan och dess säkerhet är av största vikt.
Utvecklingen av bebyggelsen i världsarvet styrs av kommunens
fysiska planering. Världsarvet ska alltid värnas vid framtagande
av nya detaljplaner och andra styrdokument inom samhälls
planeringen där de kulturhistoriska värdena ska vara vägledande.
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Projekt 2014–2019

Ansvariga projektägare

Finansiär

Fornvård Världsarvet

Länsstyrelsen, Falu kommun,
Stiftelsen Stora Kopparberget

Länsstyrelsen, Falu kommun

Byggnadsvård Bergsmans
bygden Puttbo mfl

Fastighetsägare

Länsstyrelsen, fastighetsägare

Byggnadsminnesförklaringar
av bergsmansgårdar

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Genomförande av
kulturreservat Harmsarvet

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Översyn av motivtexter för riksintressen för kulturmiljövården

Länsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet

Länsstyrelsen

Vård och utveckling av
kulturreservatet Stabergs
bergsmansgård

Länsstyrelsen/
Vika Hosjö Hembygdsförening

Länsstyrelen

Restaurering av Carl Larsson
gårdens trädgård

Carl och Karin Larssons
släktförening

Länsstyrelsen, EU

Kris, kulturmiljö och klimathot

Länsstyrelsen

Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap

Översvämningsdirektivet

Länsstyrelsen, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap

Creutzensemblen,
byggnadsvård

Stiftelsen Stora Kopparberget

Stiftelsen Stora Kopparberget,
Länsstyrelsen

Kvalitetsprojekt Falu Gruva

Stiftelsen Stora Kopparberget

Länsstyrelsen, Stora Enso,
Riksantikvarieämbetet

Stadsbruken:
Silverhyttan m.fl.

Stiftelsen Stora Kopparberget

Ej fastställt

Fönsterrenovering och
byggnadsvård vid gruvan

Stiftelsen Stora Kopparberget

Stiftelsen Stora Kopparberget

Färdigställande av Anfarten

Stiftelsen Stora Kopparberget

Stiftelsen Stora Kopparberget

Områdesbestämmelser
Östanfors

Falu kommun

Falu kommun

Kulturreservat Dikarbacken

Falu kommun

Falu kommun, Länsstyrelsen

Renovering av gruvarbetarstuga

Falu kommun

Falu kommun, Länsstyrelsen

Vård av byggnader knutna till
vattenförsörjningen i Falun

Falu kommun,
Falu Energi & Vatten

Falu Energi & Vatten

Fortlöpande gruvsäkerhet

Stiftelsen Stora Kopparberget

Stiftelsen Stora Kopparberget
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Förankring
Världsarvsrådets parter ska på alla nivåer arbeta för att stärka det allmänna medvetandet om vad Världsarvet Falun är och betydelsen av
Unescos utnämning. Det är viktigt att höja kunskapen om kulturvärdenas betydelse för miljön samt hur kulturvärdena tillvaratas på ett
långsiktigt hållbart sätt, där Världsarvet Falun är en resurs i nutida och
framtida samhällsutveckling. Som ett led i detta arbete kommer en
kampanj att genomföras med bland annat föreläsningar och inspirerande seminarier.
Genom ett utökat samarbete mellan de svenska och nordiska världsarven tas mycket kompetens tillvara och sprids på de olika världsarven.
Dalarnas museum och Falu kommun bedriver rådgivning kring
kulturmiljöfrågor. Dalarnas museum publicerar årligen skrifter av olika
typer med kulturhistoriska perspektiv samt vårdar stora samlingar av
föremål med anknytning till Världsarvet Falun. Nya föremål förvärvas kontinuerligt. Dalarnas museum, Gruvmuseet och andra museer
i Världsarvet Falun har stora samlingar som används för att förmedla
kunskap om världsarvet samt kan användas för vidare forskning. Inom
det medicinhistoriska området finns vid Falu Gruva utställningen
Gruvhospitalet.
Länsstyrelsen Dalarna avsätter årligen medel för broschyrer, skyltar och andra projekt som underlättar tillgängligheten till och inom
världsarvet. Arbetet med tillgänglighet innefattar även presentationer
på olika språk och möjligheter för rörelsehindrade att ta del av utbudet.
Många ägare av privata fastigheter är medlemmar i Världsarvet
Faluns vänförening för att därigenom lära sig mer om sin h
 istoria. Föreningen erbjuder föreläsningar och annan programverksamhet. Falu
kommun arbetar med att utveckla olika typer av rådgivningsprogram
inom byggnadsvård som riktar sig till allmänheten.
Dalarnas museum och Falu Gruva har flera permanenta utställningar
om Världsarvsstaden, Falu stads historia och Falu Gruvas historia.
Världsarvshuset vid Falu Gruva erbjuder både permanenta och tillfälliga utställningar, bildspel och filmer som presenterar och berättar om
Världsarvet Falun.
Gamla Staberg fungerar som besökscentrum för bergsmansbygden.

Projekt 2014–2019

Ansvariga projektägare

Finansiär

Internutbildningar, föreläsningar
och seminarier för politiker,
tjänstemän och allmänhet.

Världsarvsrådet

Världsarvskansliet m.fl. parter

Revidering av Falu kommuns
kulturmiljöprogram ”Falubygden
berättar” från 1998.

Falu kommun

Falu kommun

Anvisningar om byggnadsvård
till allmänheten

Falu kommun

Falu kommun

Nya gruvmuseet

Stiftelsen Stora Kopparberget

Stiftelsen Stora Kopparberget,
Ljungbergsfonden

Intergrera utställningen
Gruvhospitalet i nya museeet

Landstinget Dalarna

Landstinget Dalarna

Utveckla världsarvsutställningen på Dalarnas museum

Dalarnas museum

Dalarnas museum

Trästadsdelen Elsborg / Wooden town section, Elsborg
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Skola och utbildning
Elever på alla nivåer använder Världsarvet Falun som arena för
studier och praktik och världsarvet kan integreras i de flesta kärnämnen. Samarbeten inom det pedagogiska området sker med alla
parter inom Världsarvet Falun. Samarbeten med andra världsarv
inom pedagogik är till nytta för alla inblandade parter, både pedagoger och elever.
Dalarnas museum, Falu kommun och Falu Gruva bedriver
omfattande pedagogisk verksamhet med särskilt fokus på barn
och ungdom. Inom Falu kommun finns Gruvbäcken, Naturskolan
och Teknikverkstan som erbjuder olika ingångar och ämnesområden inom Världsarvet Falun. De områden som omfattas inom
den pedagogiska verksamheten är industrihistoria, medicinhistoria, kemi, konst- och kulturhistoria, arkeologi, teknik, matematik,
jordbruk och djurhållning, genusfrågor och sociala frågor.
Under 2015 kommer Falu kommun att starta en kulturskola
med världsarvsprofil.

Projekt 2014–2019

Ansvariga projektägare

Finansiär

Samarbete världsarvet Röros

Världsarvets parter

Länsstyrelsen, Falu kommun

Skolprogram

Falu kommun,
Stiftelsen Stora Kopparberget,
Dalarnas museum

Falu kommun,
Stiftelsen Stora Kopparberget,
Dalarnas museum

Vidareutbildning av lärare

Falu kommun,
Stiftelsen Stora Kopparberget,
Dalarnas museum

Falu kommun,
Stiftelsen Stora Kopparberget,
Dalarnas museum
Modell av gruvområdet / Model of the minearea
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Dagens arbetsskift är slut vid Falu Gruva / Todays shift at Falun Mine is over.
Första raden: Nils Lundgren, Karl-Alfred Norrmalm, Åke Enblom.
Andra raden: Valfrid Wahlin, Birger Rosén, Edvin Perlström. 2 februari 1966.

Forskning, dokumentation,
inventering
Falu Gruva är ett av Sveriges viktigaste
industriminnen och fun
gerar idag som
arena för forskning på både regional och
nationell nivå. Både forskare och studenter ser Världsarvets parter som en kunskapsresurs. Till Stiftelsen Stora Kopparberget finns som kompetensresurs knutet
ett Gruvråd som består av representanter
från svenska institutioner, universitet
och andra organisationer. Stiftelsen Stora
Kopparberget har kunskapsutbyten med
SGU (Sveriges geologiska undersökning)
samt doktorander vid Luleå Tekniska
Universitet.
Vid Arkivcentrum Dalarna finns flera
arkiv kopplade till industriverksamheten
i Falun från medeltiden fram till idag.
Här finns värdefulla samlingar och dokument från Dalarnas folkrörelsearkiv, Falu
kommuns centrala arkiv och Stora Enso.
Högskolan Dalarna har löpande samarbete med Världsarvet F
 alun genom Ma-
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gisterprogrammet i Tourism Destination
Develop
ment och kursen Management
and interpretation of cultural and natural
heritage. Fokus ligger på management
(skötsel) och interpretation i relation till
de krav Unesco 
ställer på världsarven
med tanke på utveckling och demokratiska värderingar.
Varje år ingår personer kopplade till
Världsarvet Falun i det mentorprogram
som utvecklats vid Turismprogrammet,
Hög
skolan Dalarna. Dalarnas museum,
Falu Gruva och Falu kommun är stora
kunskapsbanker som genom sina samlingar av föremål, texter och foton, utställningar och uppdragsverksamhet er
bjuder en god grund för forskning kring
världsarvets kulturhistoria. Dalarnas museum bedriver också löpande verksamhet
med digitalisering av samlingarna för att
göra dem lättare åtkomliga för en bredare
allmänhet.

Projekt 2014–2019

Ansvariga projektägare

Finansiär

Föremålsregistrering, gallring av
samlingen, rengöring samt omflyttning i föremålsmagasinen.

Stiftelsen Stora Kopparberget

Stiftelsen Stora Kopparberget

Digitalisering av dokument,
texter, foton, brev etc.

Falu kommun i samarbete med
Världsarvets parter och Arkivcentrum

Ej fastställd

Inventering modernismens
bebyggelse i Dalarna

Dalarnas museum

Länsstyrelsen

Arkeologiska exploaterings
undersökningar

Länsstyrelsen

Exploatörer
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Förmedling och
publikt arbete
Turism har kommit att bli en av Sveriges basnäringar. Världsarvsstatusen har bidragit till att höja kvalitén på det turistiska utbudet.
Det gynnar lokalborna som i allt större utsträckning tar del av den
publika verksamheten och därigenom ökas medvetenheten om
Världsarvet Falun. Om invånarna känner en identitet med den
historia som präglar staden blir den en attraktiv plats att leva och
bo på.
Falu Gruva är öppen året runt och erbjuder guidade visningar
och tematiserade visningar för olika målgrupper ovan och under
jord. Falu Gruvas programverksamhet består av nationaldagsfirande, julmarknad, valborgsfirande och andra arrangemang. På
gruvområdet finns museum, utställningar, historiska byggnader,
butiker, caféer, restaurang, konferensverksamhet, gymnasieskola,
grillplats och skyltade strövområden.
Varje sommar genomförs personhistoriska och dramatiserade
stadsvandringar i regi av Världsarvet Faluns Vänförening och andra ideella krafter. Gamla Stabergs bergsmangård håller öppet året
runt med café, restaurang- och konferensverksamhet. Sommartid
anordnas olika arrangemang, guidade visningar, konserter, föreläsningar och kurser i eller i anslutning till trädgården som år
ligen drar en stor trädgårdsintresserad publik. Bergsmansgårdarna
Linnés bröllopsstuga och Stora Hyttnäs håller öppet varje s ommar
där trädgårdarna är en stor tillgång. De erbjuder även guidade
visningar, programverksamheter och sommarcaféer. Dalarnas
museum är en arena för många olika typer av publika evenemang
och erbjuder förutom den dagliga verksamheten även kvälls
program, temadagar och speciella årliga evenemang.
Världsarvet Faluns Vänförening genomför under en helg
varje sommar en historisk festival då många ideella krafter är
engagerade.
Visit Södra Dalarna AB ansvarar för att marknadsföra Världs
arvet Falun och dess olika besöksmål och arrangemang via
strategiska kanaler både nationellt och internationellt. Världsarvet

16

 alun är ett av Dalarnas viktigaste besöksmål och marknadsförs
F
via trycksaker, kartor, hemsidor, digitala försäljningskanaler, mäs�sor och lokala turistbyråer.
När det gäller information och tillgängliggörande på de olika
besöksmålen tar Länsstyrelsen ett stort ansvar med både skyltning och broschyrer samt stöd till andra aktörer i skyltprojekt.

Projekt 2014–2019

Ansvariga projektägare

Finansiär

Broschyr och skyltning Gamla
Staberg

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Komplettering av skyltning

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

Utveckla riktlinjer inom hållbar
turism utifrån Unescos rekommendationer

Världsarvskansliet tillsammans
med Världsarvsparterna

Ej fastställt

Utveckla utställningar och
bildspel om världsarv i Världsarvshuset

Stiftelsen Stora Kopparberget,
Världsarvskansliet

Stiftelsen Stora Kopparberget,
Världsarvskansliet och Länsstyrelsen i samarbete med
Bergslagssatsningen.

Nya hemsidor för Världsarvet
och Falu Gruva

Stiftelsen Stora Kopparberget,
Världsarvskansliet

Stiftelsen Stora Kopparberget,
Världsarvskansliet

Temadagar om byggnadsvård
och historia

Samverkan mellan
världsarvsparterna

Samverkan mellan
världsarvsparterna

Mötesplats området Falu Gruva

Stiftelsen Stora Kopparberget

Ej fastställt

Utsmyckning och information
om Världsarvet i Resecentrum.

Falu kommun
och Dalatrafik

Falu kommun, Dalatrafik

Stallplanen:
lek- och handelsområde

Stiftelsen Stora Kopparberget

Stiftelsen Stora Kopparberget

Stora Stöten:
framtida kulturmötesplats

Stiftelsen Stora Kopparberget

Stiftelsen Stora Kopparberget

Skyltning gruvområdet

Stiftelsen Stora Kopparberget

Stiftelsen Stora Kopparberget
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Svärdsjön

Utgrycken
Rällsjön

Svärdsjö

Bjursås
Rogsjön

Gårdvikssjön

Gopen

Toftbyn
Liljan

Sverige
Sweden

Grycksbo

Bengtsheden

Toftan
Falun

Grycken

Sundborn
Varpan

I Falu Gruva bröts kopparmalmen
som sedan bearbetades i hyttorna
i staden och längs vattendrag vid
bergsmännens gårdar. Gruv- och
hyttarbetare bodde i gruvans närhet i områden som idag är levande,
välbevarade trästadsdelar. I världsarvet ingår även slagghögar,
vattendrag
och odlingslandskap.
Mellan-Va
lsan
Copper ore was extracted from
he mine and processed in smelting houses in town and along
waterways by the miners estates.
Mine- and smeltingworkers lived
near the mine in areas that today
are vibrant, well-preserved neighbourhoods made up of wooden
houses. Slagheaps, waterways
and agri cultural landscapes are
also important parts of the world
heritage site
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Danholn

Falun Stora
torget

Stora
Aspan

Falu
Gruva

St.
Vällan

Ryggen

Runn

Teckenförklaring

Staberg
Aspeboda

0

Länsgräns

Riksväg, större länsväg

Järnväg

Bebyggelseytor

Kommungräns

Allmän väg

Vattendrag

Vatten

Kraftledning

Bilväg

Höjdkurva

Sankmark

1,25

2,5

5 Kilometer
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