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Varför inventerar vi?

Uppföljning av skogsbrukets påverkan på forn- och 
kulturlämningar

Resultatet används till:

–Återkoppling

–Dialog och samverkan

–Orsaksanalys

–Statistik 

Vi vill följa en utveckling  mot bättre hänsyn



Metod - Sedan 2012 - enligt följande metod

• 100 avverkningar lottas ut i 5 Regioner

• Uppföljningen genomförs 3 år efter avverkning

• Hänsyn registreras enbart på tidigare kända och 

registrerade forn- och kulturlämningar

• Bygger inte på målbilderna



Hur mycket inventeras på ett år?

• Ca 400 avverkningar

• Ca 1000  enskilda lämningar 

– 70 % övriga kulturhistoriska

lämningar

– 30 % fornlämningar

• Ca 140 Villkorsområden
Larssons fäbod Foto AnnKristin Unander



Skador vi bedömer

• Nedrisning

• Körskador

• Markberedningsskador

• Skador från vindfällda träd (rotvältor)

• Plantering / ja eller nej samt ja tillåten
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Rotvälta i mur Foto Cecilia Ulfhielm



Betyg

• 1  - ingen påverkan 

• 2  - påverkan Uthärdlig - men onödig

(lättare körskador, nedrisning och tryckskador)

• 3  - skada Ej uthärdlig

(kan återställas, tydlig påverkan, djupare körskador, stenar har

rubbats och viss mb)

• 4  - grov skada Outhärdlig

(”irreversibla”, kan ej återställas, aldrig ris)



Skada / grov skada - landsdel 2018
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Skada och Grov skada – enskilda lämningar 2018
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Skada och Grov skada – enskilda lämningar  2018
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Villkorsområde – ett av länsstyrelsen villkorat 
område omkring en fornlämning

10Villkorsområdet har samma lagskydd som fornlämningen
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Kulturstubbar hela landet 2016 - 2018

• Kulturstubbar, bra placerade 

utanför kulturlämningen, 17 %

• Skada 4 %

• Grov Skada 1 %

11Kulturstubbe = Stubbe 1,3 m  för att markera kulturlämning

Foto Therese Sigmundsdotter



Okända kulturlämningar – markberedning!

• Norrbottens museum – mindre 

studie under 3 år

• Att lämna skyddszoner mot 

vatten och myrar kan rädda 

många härdar och boplatser.

• Lämna större skyddszoner som 

avverkas men inte markbereds 

mot vatten. Ta hjälp av 

antikvarisk kompetens.
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Uppmaningar - åtgärder

• Snåla inte på avstånd kulturlämning – markberedning

• Respektera beslut från Länsstyrelserna, villkorsområden har samma 
lagskydd som fornlämningen

• Ta hjälp av antikvarisk kompetens för att identifiera områden med 
hög potential för fornlämningar

• Kulturstubbar är ett bra verktyg, där dom kan användas och dom 
placeras ”rätt”
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