
Konsultgruppen Landskapsarkeo-
logerna består av fem företag i 
samverkan. Vi erbjuder unik, riks-
täckande erfarenhet och kunskap 
inom landskapsarkeologi, kultur-
miljövård och kulturhistoria.

Vill du ha hjälp att genomföra exploateringar 
med hänsyn till kulturmiljön? Eller vill du lyfta 
fram kulturhistoriskt värdefulla objekt och 
miljöer i informationsprojekt, genom utbild-
ningar och på andra sätt? Behöver du hjälp 
med att ta reda på vilka fornminnen som döljer 
sig i markerna? Vilka kulturvärden som finns? 
Hur de kan dokumenteras, berikas, användas, 
bevaras, värderas eller tas bort i samband med 
exploateringar?

Vi åtar oss informations- och dokumenta-
tionsprojekt, arkeologiska undersökningar, 
rådgivning, utbildningar, gör bedömningar och 
analyser med konsekvensbedömningar och tar 
reda på mer om kulturarvet.

Välkommen med dina frågor!

Tillsammans analyserar vi dina mål, vad som 
behöver göras och med vilka resurser. Vi har 
svaren och lämnar gärna offerter för både stora 
och mindre uppdrag.

	 	 	 	 	 	 	
	 	 	

Konsulter Våra tjänster

Vi utför alla typer av uppdrag 
inom områdena arkeologi och 
kulturhistoria.

• Arkeologiska utredningar 
   och undersökningar 

• Fornminnesinventeringar

• Kulturmiljöanalyser

• Landskapsanalyser

• Antikvariska bedömningar 
   och konsekvensanalyser

• Fornvård, skötselplaner

• Föredrag, exkursioner

• Informationsmaterial: 
   Informationsskyltar, foldrar 
   och broschyrer, utställningar 

• Bokprojekt

• Rådgivning

• Utbildningar



	 	 	 	 	 	 	
	 	 		

Landskapsarkeologerna
har erfarenhet av och kännedom om kultur-
landskapet i hela landet. Prickarna på kartan 
visar var vi utfört uppdrag. Orterna är våra 
kontor. Läs mer på

www.landskapsarkeologerna.se 

Över hela landet Vilka vi är Våra kontor

Landskapsarkeologerna har funnits 
på den arkeologiska marknaden 
sedan länge.

Vi har verkat som anställda inom universitets-
världen och kulturmiljövården från 1970-talet, 
med egna företag sedan 1990-talet och nu i 
rikstäckande samverkan. 

Vårt signum är bred erfarenhet av kulturarvet 
och arkeologiska landskapsfrågor i alla lands-
delar. Vår vision är att förena arkeologiska 
och historiska kunskaper med nutidens och 
framtidens samhällsbygge. Kort sagt, vi tar reda 
på vilka kulturvärden som finns och förmedlar 
gärna våra kunskaper om kulturarvet.

Våra speciella intresseområden

• Förhistoriska och historiska fornlämningsmiljöer

• Det agrara landskapets framväxt

• Gruvor, metallhantering och bergshistoria

• Kustlandskapet från stenålder till nutid

• Samiska landskap i historiskt perspektiv 

• Skogens kulturlämningar och utmarkshistoria

• Kulturmiljövårdens utveckling i Sverige

Luleå
Stockholm
Lennart Klang
0706-94 51 97

Hudiksvall
Lena Berg Nilsson
0702-58 22 98

Ola Nilsson
0703-74 25 86

Stockholm
Älvdalen
Gerhard Flink
0707-83 96 75

Ingela Norlin
0706-59 17 68

Osby
Sune Jönsson
0708-63 11 44

Norrtälje
Bengt Windelhed
0706-59 38 17

E-post förnamn@landskapsarkeologerna.se
E-post till alla: info@landskapsarkeologerna.se
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