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kulturmiljöer
friluftsliv och
rekreation

Enkel handledning till kulturmiljövården
Fornlämning eller övrig kulturhistorisk
lämning?
Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna tider. De ska ha tillkommit
genom äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna.
Dessutom ska de ha tillkommit före 1850.
Alla fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Detta gäller även de som inte är registrerade.
Det behövs alltså inte något särskilt beslut om detta.
Den som planerar eller utför ett arbete är enligt lag
skyldig att ta reda på om någon fornlämning eller annan kulturlämning berörs.
Övriga kulturhistoriska lämningar är också varaktigt
övergivna lämningar av människors verksamhet,
men dessa har tillkommit 1850 eller senare.
För att en lämning ska skyddas som fornlämning
måste den alltså ha tillkommit före 1850. Då gäller
Kulturmiljölagen (KML). När den övergavs spelar
ingen roll. Länsstyrelsen är ansvarig myndighet.
Har lämningen kommit till efter 1850 är det en övrig kulturhistorisk lämning. Då gäller Skogsvårdslagen
(SvL). Skogsstyrelsen är ansvarig myndighet.
Många lämningar av en viss typ kan vara tillkomna
såväl före som efter 1850, och i det enskilda fallet
vet man sällan något om den exakta dateringen. Då
merparten av lämningar inom typen kan antas höra
hemma inom ett visst tidsspann, så görs i praktiken
en generaliserad datering för hela lämningstypen
som sådan. Till exempel säger man att torplämningen ska klassas som fornlämning om vi inte vet att
den tillkommit 1850 eller senare då en större del av
torpen kan antas ha byggts före 1850. På samma sätt
ska kolbotten klassas som övrig kulturhistorisk lämning om vi inte vet att den tillkommit före 1850. De
allra flesta kolbottnar är från tiden efter 1850.
En enskild övrig kulturhistorisk lämning kan efter
särskilt beslut av länsstyrelsen förklaras som fornlämning. En stående byggnad med tak och väggar
kan aldrig betraktas som fornlämning eller övrig
kulturhistorisk lämning oavsett när den uppfördes.
Mycket av det som man brukar kalla det biologiska kulturarvet omfattas också av hänsynsreglerna i
Skogsvårdslagen. Det kan gälla hamlade träd, gamla

vårdträd, trädristningar med mera. På gamla torpställen och fäbodar finns ofta kulturväxter, tillsammans
med en rad andra tillhörande lämningstyper. Många
gånger kan det biologiska kulturarvet hjälpa till att
identifiera sådana platser. Alla lämningar har ofta en
signalfunktion som indikerar att något annat kan
finnas.
Enligt Skogsvårdslagen ska skador till följd av
skogsbruksåtgärder undvikas helt eller begränsas
i anslutning till övriga kulturhistoriska lämningar.
Samtidigt säger man att skyddet inte avsevärt får försvåra skogsbruket. I de flesta fall är lämningarna så
pass begränsade i storlek att de mycket sällan medför
några större svårigheter att skydda dem.
Tillstånd eller inte tillstånd?
Åtgärder som berör en fornlämning och som påverkar marken eller det som finns under marken, kräver
tillstånd av länsstyrelsen. Det gäller t.ex. upptagande
av permanent basväg, skyddsdikning, stubbskörd,
markberedning, plantering, askåterföring och gödsling. Att röja, gallra och avverka skogen kräver normalt inget tillstånd. När tillstånd ges medför detta i
regel vissa villkor om hur åtgärder får utföras.
Till en fornlämning hör ett så stort område som
behövs för att bevara fornlämningen. Detta område
kallas fornlämningsområde och har samma skydd
som fornlämningen. Länsstyrelsen bestämmer hur
stort detta område är. Även här behövs tillstånd för
åtgärder som påverkar marken. Här bör man också
beakta hur basvägar berör intilliggande områden och
hur virkesupplag och risvältor placeras.
Markägarens ansvar
Ansvaret för forn- och kulturlämningar delas av alla.
Detta gäller för såväl markägare, företag som myndigheter. Den som planerar eller utför ett arbete ska
se till att skador undviks eller begränsas.
Markägaren har ett särskilt ansvar att se till att
ombud och entreprenörer har nödvändig information. Brott mot Kulturmiljölagen kan ge böter och
i värsta fall fängelse. Därför är kunskapen om var
kulturlämningarna finns viktig i planeringen.
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Hur vet jag vad som finns?
Idag finns det två digitala databaser man bör känna
till, Fornsök (FMIS) och Skog & Historia. Här
finns de kända lämningarna registrerade – OBS att
övriga kulturlämningar sällan inventerats i samma
utsträckning som fornlämningar. Båda registren är
tillgängliga på internet (se länkar nedan) och via
Skogsstyrelsens kartprogram. Dessutom kan det
finnas lokala register hos t.ex. hembygdsföreningar.
Många av dessa har gjort torpinventeringar.
Även om databaserna innehåller många lämningar är det fortfarande mycket som saknas. Vi
uppskattar att ca 80 % av skogsmarken inte är tillräckligt inventerat. Detta gäller framför allt norra
Sveriges inland.

Nyttiga länkar
Fornsök och Skog & Historia-registret finns
tillgängliga på Internet.
Lantmäteriet, historiska kartor
historiskakartor.lantmateriet.se
Riksarkivet svar
www.sok.riksarkivet.se
Skogforsk Kunskap Direkt
www.kunskapdirekt.se
Skogsstyrelsen Målbilder om god miljöhänsyn
www.skogsstyrelsen.se
Det samiska kulturlandskapet
www.gaaltije.se

Riksantikvarieämbetet (FMIS/Fornsök)
www.fmis.raa.se
Vad som normalt räknas som fornlämning framgår
av lämningstyplistan:
www.samla.raa.se

Några lästips
Marie Emanuelsson
Skogens biologiska kulturarv (pdf)
Att tillvarata föränderliga kulturvärden. Riksantikvarieämbetet 2003. www.raa.se
Innehåller information om olika biologiska
kulturvärden och råd om hur man kan vårda
dem.

Skogsstyrelsen
Skog & Historia
Mina sidor eller
Skogens pärlor
www.skogsstyrelsen.se

Evald Gustavsson m.fl
Kulturmiljövård i skogen.
Att känna och bevara våra kulturminnen.
Skogsstyrelsens förlag 1992.
Innehåller uppgifter om många olika typer av
kulturlämningar och kulturmiljöer.
Kulturarv i gammelskog
Blädderbar bok i pdf-format om olika kulturlämningar som visar hur bl.a. samer, jägare,
jordbrukare och det tidiga skogsbruket nyttjat
skogens resurser i norra Sverige.
www.skogsstyrelsen.se
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En serie informativa skrifter om det biologiska kulturarvet i pdf-format finns på
Riksantikvarieämbetets hemsida.
www.raa.se

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktuell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare,
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.
Mer information på www.skogsstyrelsen.se/malbilder

MÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN

Odlingsspår/röjningsrösen
Människan har bedrivit jordbruk sedan flera tusen
år. Spår från detta bruk går att hitta än idag. Vi kallar
det fossil åker. Spår från skilda tider kan dessutom
finnas inom samma område, det vill säga likartade
lämningar med olika ålder, ibland som skikt ovanpå
varandra.
Hur ser de ut
Vanligast är Röjningsrösen: uppkastad sten med varierande form, normalt 2-10 m diameter. Ju äldre rösen,
desto tätare, flackare och mer nedsjunkna i marken.
Sentida röjningsrösen är oftast mer högresta till formen och innehåller ofta större stenar som ett resultat
av tillgången till dragdjur och halvmekaniska redskap.
Stenmurar: Hägnad gjord av sten. Åkerstrukturer:
Långvarig odling har ibland medfört att jord förflyttats
vilket skapat terrasseringar, åkerhak (kanter), eller
andra markstrukturer. Dessa finns ofta i närhet till
röjningsrösen och stenmurar.
Var är de placerade
Odlingsspår hittar vi i hela landet, även i mycket
ogästvänliga områden, såsom i blockrika och fuktiga
miljöer eller i geografiskt marginaliserade bygder,

det vill säga långt ut i skogen och långt från nutida
bebyggelse.
Signalfunktion – Vad kan jag hitta mer
Röjningsröseområden är ofta stora till ytan och
inom dem kan det finnas såväl boplatslämningar
(t ex husterrasser), äldre tegsystem markerade med
stensträngar eller jordvallar, vägar samt gravar och
gravfält. Det innebär att även marken mellan rösena
är känslig för körskador.
I yngre odlingsmiljöer finns ofta lämningar som kan
kopplas till torp och backstugor såsom husgrunder,
kallkällor, brunnar, förvaringsgropar, samt stigar
och vägar. Vid bebyggelselämningarna finns det
också ofta kulturbärande träd, t ex frukt- och bärträd,
trädgårdsbuskar, syrener och ibland hamlade träd. Vi
kallar detta för det biologiska kulturarvet.
Målbild efter föryngringsavverkning
Lämningarna eller lämningsområdet är fria från
träd, kör- och markskador samt från täckande ris,
med undantag av risade körstråk/basvägar. Träd med
höga kulturhistoriska värden/naturvärden (se stycket
ovan) sparas. Hassel- och enbuskar lämnas.

foto: göran lundh
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Målbild

Enstaka lämningar,
Punkt- och Linjeobjekt

Förröjning

Träd som växer på synliga strukturer, till exempel röjningsrösen, tas bort.

Föryngringsavverkning

Alla träd huggs bort och riset avlägsnas. Lämna
kulturbärande träd och träd med kulturhistoriska
värden. Undvik körning på/intill lämningar. Vid
behov av körning på/nära lämning risas körvägen väl
och därefter avlägsna om möjligt risbädden, dvs. om
det kan ske utan att skador på lämningen uppstår.

Alla träd huggs bort. Träd med kulturhistoriska värden lämnas kvar. Körstråken och
basvägarna risas väl. Vid behov snitslas
dessa i förväg (för bästa sträckning). Vägriset kan efter dialog med Skogsstyrelsen
lämnas kvar. Övrigt ris tas med fördel bort.

Kulturstubbar

Minst 3-4 stycken/lämning.
Kulturstubbarna placeras
2-5 m utanför lämningen
eller där lämpliga träd står.
Grupperade lämningar slås
ihop till ett område.

Enskilda avvikande lämningar kan
märkas ut.

Markberedning och
Plantering

Håll ett avstånd om minst 2-5 meter från
lämningarna/lämningsområdet.

Röjning och
Gallring

Träd som växer på synliga lämningsstrukturer, till exempel röjningsrösen, tas bort.

Passerande
av stengärde

Använd befintliga eller tidigare överfarter. Vi behov av passage använd trasigt parti och bygg på med
ris/virke för att begränsa tryckskador. Som ett sista alternativ kan, efter dialog med Skogsstyrelsen,
en öppning i stenmuren göras. Avlägsna ris/virke i efterhand.

Avverkning i
Naturvårdsbestånd eller i
Kontinuitetsskogar samt
Natur/kulturvärdesträd

Påtagligt synliga lämningar hålls fria från träd, ris och körning. Risa körstråk och basvägar väl. Inom
beståndet kan träd med höga natur/kulturvärden sparas på/intill mindre lämningar

!

Mindre yttäckande
lämningar

Eventuellt markeras hela
området, eller enskilda
delområden, med kulturstubbar. Avvikande
lämningar kan märkas ut.

Yttäckande områden

Efter konsultation (dialog) med Skogsstyrelsen kan riktad fläckmarkberedning
(ej kontinuerlig) och plantering göras
utanför synliga lämningsstrukturer. Utför
åtgärderna omgående efter avverkning
då lämningarna syns bra.

Träd med höga natur/kulturvärden (enligt målbildsdefinition) kan sparas utmed stenmurar. Välj om
möjligt stormfasta träd och beakta härskande vindriktning.

OBS. Fornlämningsklassade lämningar behandlas enligt länsstyrelsens beslut!

För mer information om hur du arbetar med forn- och kulturlämningar:
Branschgemensamma riktlinjer är framtagna av skogsbruket och Skogforsk.
Gå in på: www.skogforsk.se för att läsa mer.

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktuell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare,
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.
Mer information på www.skogsstyrelsen.se/malbilder
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Användande av kulturstubbar
Kulturstubben är en 1,3 m hög skapad stubbe, dvs.
ungefär brösthöjd. Den ska fungera som markör för
forn- eller kulturlämningar och genom sin avvikande
höjd inte kunna förväxlas med en naturvårdshögstubbe. För att undvika missförstånd – håll isär de
olika typerna av stubbar så gott det går på hygget.

När ska de användas
Kulturstubbar ställs främst i samband med föryngringsavverkning. Vid gallring är det bra att träd som
senare kan bli kulturstubbar lämnas kvar på lämpligt
avstånd från lämningen. Ett alternativ är att redan
vid gallringen skapa kulturstubbar.

Varför ska de användas
Kulturstubbarna ska signalera en enskild lämning
eller ett område med flera lämningar för att skydda
dessa vid skogliga åtgärder. Maskinförare och skogsvårdspersonal ska lätt kunna se att det finns forn- eller kulturlämningar som kräver speciella åtgärder
eller som helt ska undantas från skogsbruk. Signalvärdet räcker så länge kulturstubbarna står kvar, i
bästa fall t.o.m. förstagallringen (20-25 år). Under
perioden fram till dess kan flera aktörer ha varit
involverade.
Signalvärdet är även till nytta och glädje för friluftslivet eftersom lämningarna lätt går att hitta trots
förändrad markvegetation efter en avverkning.

Hur de ska placeras
Kulturstubbarna placeras 2-5 meter utanför lämningen eller områdets ytterkanter och vara så pass många
att de tydligt visar var särskild hänsyn behöver tas.
Beroende på lämningarnas antal, dess former, belägenhet och omfattning, kan undantag behövas för att
undvika minskat signalvärde. Alltför många kulturstubbar kan förvirra snarare än förtydliga.
Målbild
Kulturstubbar används som standard vid föryngringsavverkning för att signalera forn- och övriga
kulturlämningar. Åtgärden syftar till att förtydliga
lämningarna och minska skaderisken.
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Målbild

Enstaka lämning

Flera lämningar
Linjeobjekt

Yttäckande lämningar

Användning av
kulturstubbar

3 eller fler kulturstubbar
ställs 2-5 meter utanför
lämningen eller där
lämpliga träd finns.

Lämningsområden markeras
i ytterkant med kulturstubbar.
En enskild kulturstubbe kan
eventuellt ställas per lämning
inom sammanhängande
lämningsområden.
Linjeobjekt markeras med
kulturstubbar längs med
sträckningen. Markera särskilt
tydligt då linjeobjektet ändrar
riktning.

I vissa fall, då den yttäckande
lämningen enbart berör del av
hygge, kan denna som helhet
markeras med kulturstubbar i
ytterkanten. Enskild avvikande
lämning kan också markeras vid
behov.
På röjningsröseområden med
lämningar jämnt spridda över
hela avverkningsytan ställs inga
kulturstubbar.

Stenhägnad
Stig eller väg
Torp- eller fäbodmiljö
Område med
kolningsanläggningar

Sentida röjningsröseområde
(efter 1850)

Enskild bebyggelselämning
Kolningsanläggning
Tjärframställningsplats

foto: göran lundh

Lämningsexempel

!

OBS. Fornlämningsklassade lämningar behandlas enligt länsstyrelsens beslut!

För mer information om hur du arbetar med forn- och kulturlämningar:
Branschgemensamma riktlinjer är framtagna av skogsbruket och Skogforsk.
Gå in på: www.skogforsk.se för att läsa mer.

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktuell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare,
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.
Mer information på www.skogsstyrelsen.se/malbilder
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Kolningsanläggning
Kolningsanläggningar är rester efter framställning av
träkol som förr var en viktig råvara. Lämningarna kan
ha olika form och struktur, bland annat beroende på
kolningens omfattning. De äldsta kan vara över 2000
år gamla (kolningsgropar) och de yngsta (kolbottnar)
från 1900-talets mitt. En koncentration med många
lämningar visar kolningens ekonomiska betydelse för
området.
Hur ser de ut
Kolbotten: Rund (resmila) eller kvadratisk till rektangulär (liggmila) förhöjning av marken, bestående
av främst kolrester (stybb), 5-25 m i bredd. Ytterkanten bildar oftast en diknings-liknande fördjupning
(stybbgrop), alternativt terrassering eller vall. Inte
sällan avviker markvegetationen eller trädskiktet på
lämningen från omgivningen.

Var är de placerade
Kolningsanläggningar kan återfinnas i skogsbygderna i hela landet och på olika marktyper, dock sällan
på blockrik-, blöt mark eller på skarpa höjdlägen.
Signalfunktion – Vad kan jag hitta mer
Kolningsanläggningar förekommer ofta i grupper, i
synnerhet i mellersta Sverige. Nära intill återfinnes
normalt en kolarkoja, oftast en enkel av grus och
natursten konstruerad håla med rester av spisröse.
Även tydliga kolmättade förhöjningar efter avstjälpnings-/lastplatser kan finnas, samt vattentag. Intill
kolningsgropar kan även rester efter järnframställning finnas, t ex enkla blästerugnar av natursten.
Målbild efter föryngringsavverkning
Lämningarna hålls fria från kör- och markskador och
fria från ris och större träd som kan skada lämningen.
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Målbild

Kolarkoja och andra tillhörande lämningstyper

Enstaka
kolbottnar

Flera kolbottnar,
mer eller mindre
yttäckande

Om förröjning
sker vid gallring
/föryngringsavverkning

Kolarkoja och andra tillhörande
lämningstyper hålls fria från träd
och ris.

Föryngringsavverkning

Kolarkoja och andra tillhörande
lämningstyper hålls fria från träd
och ris.

Kulturstubbar

Lämningen markeras med lämpligt antal kulturstubbar. Dessa placeras 2-5 m utanför lämningen
eller där lämpliga träd finns.

Vid föryngringsavverkning: Små träd/ungskog på kolbottnar
kan kvarlämnas. Små träd/ungskog tas bort om de utgör
risk för att skada kolbotten vid eventuell omkullblåsning
(gäller främst södra Sverige).
Alla träd huggs bort och riset avlägsnas. Små träd/ungskog
kan kvarlämnas. På stora kolbottnar görs eventuell körning
inom lämningen på risat underlag (vid behov), som ett instick
där ytterkanten är som sämst bevarad. Undvik genomkörning.
Avlägsna om möjligt risbädden från vallar och stybbgropar.

Markberedning och
Plantering

Ingen markberedning och plantering sker inom 2-5
meter från lämningen.

Röjning och
Gallring

Kolarkoja och andra tillhörande
lämningstyper hålls fria från träd
och ris.

Efter konsultation (dialog) med
Skogsstyrelsen kan plantering
ske. Ingen markberedning.

Röjning och gallring kan utföras på kolbotten. Vid behov
av körning gäller samma regler som vid föryngringsavverkning. Undvik om möjligt nedrisning av synliga
strukturer, t ex ytterkanten (vallarna).

Kulturstubbar

Kolarkoja

Kolbotten

Skyddsområde

Risat körstråk
vid behov

!

Principskiss för avverkningsåtgärd inom
större kolbotten.

OBS. Fornlämningsklassade lämningar behandlas enligt länsstyrelsens beslut!

För mer information om hur du arbetar med forn- och kulturlämningar:
Branschgemensamma riktlinjer är framtagna av skogsbruket och Skogforsk.
Gå in på: www.skogforsk.se för att läsa mer.
Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktuell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare,
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.
Mer information på www.skogsstyrelsen.se/malbilder
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Lämningar efter äldre tiders renskötsel
Inom renskötselområdet finns många olika typer av
lämningar. Från början var samerna ett jägar- och
samlarfolk som senare övergick till att hålla tamren.
Först levde man i intensiv tamrenskötsel med daglig
mjölkning av renkorna för att senare övergå till extensiv renskötsel med fokus på köttproduktion. Samer har
även varit fiskare, nybyggare, jordbrukare, m.m.
Vanliga lämningar
Kåta: traditionell byggnad eller avgränsad golvyta för
sådan byggnad. Härd: eldplats som legat i kåtans mitt.
Renvall: yta där varaktigt bruk under lång tid förändrat
markvegetationen. Rengärde: rund eller närmast rund
inhägnad (hage) avsedd för skiljning, kalvmärkning
m.m. Mjölkgrop: oftast stenklädd grop där renmjölk
förvarades. Bengömma: samling djurben placerad på
en skyddad plats, ofta i en skreva eller under en sten.
Horngömma: deposition av renhorn. Lavstubbe: ca
1-1.5 meter höga stubbar med tydliga märken av yxhugg - lavrika barrträd som fälldes för renbete. Barktäkt: kal yta på nedre delen av gamla tallar. Ristning:

inskription i träd. Dessutom finns lämningar som
alltid är fornlämningar, t.ex. offerplatser.
Var är de placerade
Boplatsrelaterade lämningar ligger vanligtvis vid
vattendrag eller sjöar, på uddar eller små höjder. De
påträffas även på torrare mark nära myrar och på myrholmar. I anslutning till boplatserna hittas kok- och
mjölkgropar samt också horn- och bengömmor (skyddad skreva).
Målbild
Lämningarna hålls fria från kör- och markskador, ris
och förväxande ungskog. Träd som kan skada lämningen tas bort. På renvallar/-gärden lämnas äldre
träd kvar. Träd med kulturspår (lavstubbe, ristning,
barktäkt) markeras och lämnas kvar.
Att tänka på
Ta gärna upp frågan om eventuella övriga kulturhistoriska lämningar vid samråd med berörd sameby.

foto: mattias persson
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friluftsliv och rekreation

Träd med lämningar
(t.ex. barktäkt, bläcka),
Lavstubbar

Renvall och
Rengärde

Lavstubbar sparas och märks upp.

Lämningen hålls fri från ris, buskar och mindre träd.

Föryngringsavverkning

Träd med lämningar skyddas
med en stormfast trädgrupp
och frihuggs vid behov.
Lavstubbar sparas och märks
upp.

Vallen/gärde lämnas orörda.

Kulturstubbar
(se även målbild
för kulturstubbar)

Nej

Kulturstubbar placeras 2-5 m utanför lämningen eller där
lämpliga träd står.

Undvik markberedning och plantering omedelbart intill lavstubbar.

Enligt beslut från länsstyrelsen eller ett avstånd om minst 5
meter från lämningarna.

Lavstubbar sparas och märks upp.

Vallen/gärdet röjs fri från
ris, buskar och mindre
träd. Ytterkanten och
dess närmsta zon (ca 2 m
vardera sidan om kanten)
hålls fri från träd och ris.

Målbild
Förröjning

Markberedning och
Plantering

Övriga
lämningar

Enligt beslut från länsstyrelsen
eller ett avstånd om minst 5
meter från lämningarna. Lämningen hålls fri från ris, buskar
och mindre träd.

Lämningarna hålls fria från
ris/buskar träd. Ytterkanten
och dess närmsta zon (ca 2 m
vardera sidan om kanten) hålls
fri från träd och ris.

foto: mattias persson

Röjning och
Gallring

Härd/kåta

!

OBS. De flesta samiska lämningar är fornlämningar. Fornlämningsklassade lämningar
behandlas enligt länsstyrelsens beslut!

För mer information om hur du arbetar med forn- och kulturlämningar:
Branschgemensamma riktlinjer är framtagna av skogsbruket och Skogforsk.
Gå in på: www.skogforsk.se för att läsa mer.

Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn ger vägledning om hur miljöhänsyn bör tas vid skogsbruksåtgärder. De är något att
eftersträva vid planering och genomförande av skogsbruksåtgärder och ska användas anpassat till aktuell trakts specifika förutsättningar. Aktuell målbild är framtagen i bred samverkan inom skogssektorn av en arbetsgrupp sammansatt av representanter från skogsnäringen, skogsägare,
Skogsstyrelsen, andra berörda myndigheter, ideella organisationer och specialister inom aktuellt område. 2016-12-07.
Mer information på www.skogsstyrelsen.se/malbilder

kulturmiljöer

foto: göran lundh

Bebyggelselämningar

Typisk byggnadslämning på skogsmark efter ett torp där framförallt den nedrasade murstocken syns som en tydlig
förhöjning. Närområdet bör ses som en helhet och kan innehålla fler lämningar av olika typ. Här kan även finnas ett
biologiskt kulturarv.

Definition
Omfattar lägenhetsbebyggelse, bytomt och hugrunder i
form av lämningar efter mindre och större bebygelseenheter, gård, torp, fäbod, etc., samt vidare andra typer av
husgrunder efter olika verksamheter t.ex. kvarnar, ängslador, uthus, sommarladugårdar och jordkällare m m.
Målbild
Objektet är fritt från kör- och markskador och fritt
från täckande ris. Inga träd växer på eller i absolut
närhet till lämningarna med undantag av ett till bebyggelsen tillhörande biologiskt kulturarv, såsom t ex
syren eller äldre vårdträd.

Historik och funktion
Byggnadslämningar har tillkommit sedan människorna började bli bofasta eller bygga mer varaktiga
hus för bostad eller verksamhet. Den vanligaste
typen är efter torp, gårdar och fäbodar från 17- och
1800-tal. Vanligen syns en överväxt stenhög som
utgör den raserade skorstenen. Ofta finns även
en stensatt källardel, en trappsten eller de större
hörnstenarna på grunden. Bebyggelselämningar kan
bestå av flera mer eller mindre intilliggande husgrunder inklusive övergivna åkrar, röjningsrösen och
stenröjda ytor i form av tomt, gårdsplan eller tun. På
och omkring bebyggelsen kan även ett biologiskt kul-

kulturmiljöer

kulturmiljöer

OBS! För fornlämningsklassade byggnadslämningar gäller i första hand de
direktiv som angetts i länsstyrelsens
beslut eller meddelande.

foto: göran lundh

turarv vara bevarat (t.ex. gamla kulturväxter, buskar
och vårdträd såsom syren, snöbollsbuske och lönn).
Historiken kring äldre byggnader, dess lämningsstrukturer och omfång, skiljer sig till viss del geografiskt inom Sverige. I södra delarna finns ofta
lämningar efter torp som i norra delarna av landet
övergår till fäbodar. Sentida byggnadslämningar är
sällan fornminnesklassade och är därför inte alltid
registrerade i t ex FMIS eller Skogens pärlor. Istället
är den lokala kunskapen viktig t ex via hembygdsföreningarnas arbete.
Lämningar efter t.ex. sågar och kvarnar förekommer ofta i vid både stora och små vattendrag.

Kvarnlämning vid bäck. Ungskogen som växer på och
intill ser i nuläget ofarlig ut. Med tiden utgör dessa träd
en fara för lämningen och bör därför tas bort i samband
med röjning och gallring.

råd för god kulturhänsyn (oavsett typ av lagskydd)

• Planera i god tid innan avverkning. Planera avverkningstrakten när det är barmark och
lämningarna syns bra.
• Märk/Snitsla ut förekommande lämningar, tänk även på kringliggande ytor med t ex
stenmurar, odlingsrösen, brunnar och kvarvarande biologiska kulturlämningar (vårdträd, trädgårdar etc.). Lämningarna bör markeras i ytterkanter med kulturstubbar som
skydd vid senare skogsbruksåtgärder.
• Kör inte på synliga lämningar. Undvik basvägar genom sammanhängande lämningsmiljöer.
• Undvik att köra på snötäckt otjälad mark då risk för skador ökar.
• Lämna inte kvar träd och ris på lämningar. Dra inte träd över grundrester eller stenpartier – träden rubbar lätt stenarna.
• Markbered inte för nära lämningen – håll ett avstånd om ca 5 meter till lämningen.
• Plantera inte närmre än ca 5 meter från lämningens ytterkant eller inom gårdstunet (det
gamla tomtområdet).
• Vid röjning och gallring hålls lämningarna fria från ris, buskar och träd.
• Se till att maskinförare i samtliga led får tydlig information om de kulturlämningar som
berörs.
Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.

kulturmiljöer
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Färdvägar och stigar

Äldre väg genom skogen som fortfarande används och som kan ha ett kulturhistoriskt värde.

Definition
Äldre stig, väg och järnväg, t.ex. pilgrimsvägar, kyrkvägar och fäbodvägar men även kavelbroar samt
äldre vägbankar och banvallar.
Målbild
Objektet är fritt från kör- och markskador och fritt
från täckande ris.
Historik och funktion:
Stigar och vägar har alltid fungerat som förbindelselänkar mellan platser där människor bott och verkat. Vägarna sökte sig fram genom skog och odlad

mark på väldränerat underlag, på åskrön eller
på t ex hällmark eller längs ett skogsbryn. Om det
var möjligt tog man omvägar kring sumpmarker och
vattendrag och korsade dessa på smalaste stället.
Alla dessa faktorer gav de gamla vägarna deras
karakteristiska slingrande linjeföring. Stigar och
ridstigar på löst underlag (t.ex. sandåsar) utvecklades till hålvägar, vägar som genom nötning och
erosion är belägna på en lägre nivå än den naturliga
markytan. Så småningom förbättrades de viktigaste
stigarna med grusfyllning och breddades till vagnsbredd.

kulturmiljöer

kulturmiljöer

OBS! För fornlämningsklassade hålvägar och andra historiska vägtyper gäller i första hand de direktiv som angetts i länsstyrelsens beslut eller meddelande.

råd för god kulturhänsyn (oavsett typ av lagskydd)

•

Planera i god tid innan avverkning. Planera avverkningstrakten när det är barmark
och lämningarna syns bra.

•

Vid äldre färdvägar och stigar kan även förekomma vallar, diken och broar.

•

Undvik att köra på snötäckt otjälad mark då risk för skador ökar.

•

Täck inte över vägar och stigar med ris.

•

Lämna inte kvar träd eller ris på synliga lämningar.

•

Om det är förändringar i sträckningen av lämningarna som är svåra att upptäcka
bör kulturstubbar lämnas som skydd vid senare skogsbruksåtgärder.

•

Markbered inte för nära lämningen - håll ett avstånd om ca 5 meter.

•

Plantera inte närmare än ca 5 meter från lämningens ytterkant.

•

Håll lämningarna fria från ris, buskar och träd vid röjning och gallring.

•

Se till att maskinförare i samtliga led får tydlig information om de kulturlämningar
som berörs.

Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.

kulturmiljöer
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foto: leif gren

Översilningsängar och slåttermyrar

Kanal för att leda vatten till en översilningsäng.

Definition
Översilningsäng, en på konstlad väg översilad slåttermark där vattnet i återkommande perioder sakta och
oavbrutet får rinna över den svagt sluttande slåttermarken. Slåttermyrar är våtmarker som utnyttjats för
höslåtter.
Målbild
Objektet är fritt från kör- och markskador och synliga strukturer fria från täckande ris. Inga träd växer
på eller i absolut närhet till enskilda synliga lämningar.

Historik och funktion
I stora delar av Norden var myrslåttern förr en viktig
källa till vinterfoder. Slåtterkärren var aldrig odlade
men i vissa fall konstbevattnade. Våtmarksslåttern
upphörde i stort sett under förra hälften av 1900-talet. Många slåttermyrar har på 1900-talet dikats ut
och införlivats som produktiv skogsmark. Andra
delar ligger idag på myrmark och kan delvis klassas
som impediment.
Översilningstekniken innebar att vattnet leddes
från bäckar och sjöar fram till de naturliga slåttermarkerna. Genom mindre bevattningsrännor, s.k.

kulturmiljöer

kulturmiljöer

silfåror, fördelades vattnet ut över slåttermarken.
Vattnet som silas över ängen för med sig gödslande
partiklar i form av slam och förde även med sig syre,
som i sin tur bidrar till nedbrytningen av torven och
frigörelse av växtnäringsämnen. Området slogs (med
lie) på eftersommaren då vattenföringen var låg.
Skördevolymen av kreatursfoder ökades kraftigt genom denna konstgjorda bevattning av slåttermarker.
De lämningar som idag återfinns består ofta i olika

varianter av diken och fåror, förutom själva ytan/
området som slogs. Ibland hittas även rester efter
fördämning, vallar etc. och även dammluckor.
Översilningsängar och slåttermyrar har funnits i
hela landet men kan möjligen idag hittas tydligast
i norra delarna av landet, oftast beroende på att
jordbruket i södra Sverige tydligare effektiviserades
under 1900-talet och att många sådana marker dikats
ut eller planerats för stordrift.

råd för god kulturhänsyn (oavsett typ av lagskydd)

• Planera i god tid innan avverkning. Planera avverkningstrakten när det är barmark och
lämningarna syns bra. Använd gärna äldre kartmaterial för att identifiera områden eller nyttja lokalkunskap (hembygdsföreningar el. liknande).
• Märk/Snitsla ut synliga strukturer av lämningar men beakta också kringliggande ytor
och tillrinningsdiken – se helheten (stora ytor kan ha berörts). Synliga lämningar bör
markeras i ytterkanter med lämpligt antal kulturstubbar, vilket ger bra skydd vid senare skogsbruksåtgärder.
• Se till att körskador inte uppstår - avverka när det är bra bärighet och anpassa last och
körning efter markförhållandena. Placera frekvent nyttjade basvägar utanför de känsligaste områdena och risa basvägar för bästa bärighet.
• Lämna inte kvar träd och ris på lämningar.
• Föryngra gärna utan markberedning för bibehållen markstruktur. Om markberedning
utförs, fläckmarkbered grunt och inte för nära synliga lämningar – håll ett avstånd om
ca 5 meter till synliga lämningar.
• Plantera inte närmre än ca 5 meter från synliga lämningar.
• Vid röjning och gallring hålls synliga lämningar fria från ris, buskar och träd.
• Se till att maskinförare i samtliga led får tydlig information om de kulturlämningar som
berörs.
Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.

kulturmiljöer





Skogsstyrelsen februari 2014

kulturmiljöer

foto: göran lundh

Tjärframställningsplatser

Tjärränna belägen i backsluttning.

Definition
Lämning efter anläggning som använts för framställning av tjära eller förädlad tjära.

Historik och funktion
Tjärframställningsplatser av olika varianter förekommer som lämningar i framförallt skogslandskapet. Vanligast förekommande är tjärrännan (i södra
Sverige ofta benämnd tjärdal) och tjärgropen (en
variant av denna kallas tillika för tjärdal). Tjärrännan är anlagd i en sluttning och består av en ränna
med omgivande vallar samt en grop för uppsamling
av tjära. Tjärgropen är nedgrävd i backen och består
av en konisk tratt uppbyggd av timmer, stenblock
och i sen tid av plåt. Varianten kallad tjärdal har
samma funktion och liknande utseende men är belägen ovan mark där uppsamlingsgropen finns som
en v-formad grop.
Andra varianter är tjärstenen, en flat sten med
ristade rännor och centralt på stenen finns ett hål
genom vilken tjäran rinner till uppsamlingskaret.
Tjärhällen består av en berghäll med ristade rännor
för tjärans transport till ett uppsamlingskar.
Tjärmilan är en stenkonstruktion med underliggande håla för uppsamlingskar. På stenkonstruktionen restes tjärmilan. Tjärmyrmilan anlades på en
botten av plankor ute i en myr. Under plankorna
fanns en näverklädd grop för uppsamling av tjäran.
Tjärugnen består av ett inre stensatt rum i vilket
törveden staplas, omgivet av ett stensatt yttre rum
där eldningen sker.
Från senare delen av 1800-talet och första delen
av 1900-talet finns dessutom exempel på omfattande tjärframställning i s.k. tjärfabriker. Lämningarna
kan t.ex. bestå av husgrunder, ugnsrester, stubbupplag och järnvägsräls.
Tjärframställningsplatser förekommer i större
delen av landet med tyngdpunkt på de centrala och
södra delarna, framförallt i de förr skogsrika bygderna.

Målbild
Objektet är fritt från kör- och markskador och fritt
från täckande ris. Inga träd växer på eller i absolut
närhet till lämningarna.

kulturmiljöer

kulturmiljöer

OBS! För fornlämningsklassade tjärframställningsplatser gäller i första hand de
direktiv som angetts i länsstyrelsens beslut eller meddelande.

råd för god kulturhänsyn (oavsett typ av lagskydd)

• Planera i god tid innan avverkning. Planera avverkningstrakten när det är barmark och
lämningarna syns bra.
• Märk/Snitsla ut de lämningar som förekommer, också ev. kringliggande delar med t ex
vattentag eller beckgrytor (hålor för förädling av tjära). Lämningarna bör markeras i ytterkanter med lämpligt antal kulturstubbar.
• Kör inte på synliga lämningar.
• Undvik att köra på snötäckt otjälad mark då risk för skador ökar.
• Täck inte över lämningar med ris.
• Lämna inte kvar träd eller ris på synliga lämningar. Dra inte träd över lämningen.
• Markbered inte för nära lämningen – håll ett avstånd om ca 5 meter till lämningen.
• Plantera inte närmre än ca 5 meter från lämningens ytterkant.
• Vid röjning och gallring hålls lämningarna fria från ris, buskar och träd.
• Se till att maskinförare i samtliga led får tydlig information om de kulturlämningar som
berörs.

Målbilder för god miljöhänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn.
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