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Planera föryngringsåtgärder med 
hänsyn till kulturvärden
Enligt skogsvårdslagen är du skyldig att ersätta avverkad 
skog med ny skog.

Du behöver anmäla din föryngringsåtgärd till 
Skogsstyrelsen om ytan är större än 0,5 hektar. Detta ska 
göras senast sex veckor före planerad avverkning.

Det är viktigt att du, i din avverkningsanmälan, redovisar 
alla värden som finns i din skog, däribland 
kulturmiljövärden och hur du ska visa hänsyn till dessa.

Berör föryngringen en fornlämning måste du som 
markägare eller ombud även skicka in en anmälan om 
detta till länsstyrelsen, oavsett om ytan är större eller 
mindre än 0,5 hektar. Skogslivscykeln ovan är hämtad från Skogforsk

2016, kompletterad av KomUT.
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Markägare/ombud behöver 
samråda med länsstyrelsen när 
fornlämningar berörs
Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd 
genom kulturmiljölagen. Det gäller både de som vi 
redan känner till och de som ännu inte har 
upptäckts.

Alla har ansvar för att fornlämningar blir bevarade 
och inte kommer till skada vid skogsbruksåtgärder 
eller andra typer av arbeten.

Du ska alltid samråda med länsstyrelsen om du 
planerar ett arbete som riskerar att påverka en 
fornlämning eller en möjlig fornlämning, t ex inför 
bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring 
och gödsling.

Visste du att: Skålgropar är den enklaste typen av hällristningar. 
Dessa är uthuggna fördjupningar, ofta runda, i berghällar och 
stenblock. Det är osäkert vilken betydelse de har haft men 
skålgropar finns över hela världen och har skapats under alla 
förhistoriska perioder. Inom folktraditionen offrades bl a mynt i 
dem, för att få lycka och välgång. Skålgroparna på bilden har målats 
med röd färg i nutid.
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Vissa föryngringsåtgärder kräver tillstånd 
från länsstyrelsen när fornlämningar berörs

Länsstyrelsen har tillsynsansvar för fornlämningar och ska 
se till att dessa blir bevarade och inte kommer till skada.

Föryngringsåtgärder som markberedning och plantering 
är åtgärder som kan påverka både fornlämningen och 
fornlämningsområdet. Därför måste du som markägare 
eller ombud söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det räcker 
alltså inte med att du skickar in din avverkningsanmälan 
till Skogsstyrelsen.

Det är markägarens/ombudets ansvar att söka tillstånd. 
På länsstyrelsernas hemsidor finns information om hur du 
gör. www.lansstyrelsen.se

Visste du att: När marken är snötäckt suddas strukturer ut 
och lämningar blir svåra att upptäcka. Det finns en stor risk 
att forn- och kulturlämningar skadas om markberedning 
sker när det är snö. 

http://www.lansstyrelsen.se/
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Tillstånd till ingrepp i fornlämning

När en föryngringsåtgärd berör en fornlämning kan 
länsstyrelsen lämna tillstånd till åtgärderna, ofta förenat med 
vissa villkor.

Villkoren kan handla om ett förbud av markberedning och 
plantering på och inom ett visst avstånd från lämningen. 
Ibland kan även val av markberedningsmetod bestämmas.
Det kan också finnas anvisningar om hur upplag av timmer 
och grot ska hanteras och att inga kör- eller släpskador får 
uppkomma vid avverkning och utkörning.

Tillståndet gäller i 5 år från dagen för beslutet.

Det är av största vikt att informationen i beslutet når alla 
som ska utföra skogsbruksåtgärderna.

Visste du att: Du kan undvika att bli 
åtalad för fornminnesbrott genom att 
ansöka om tillstånd till ingrepp i 
fornlämning och därefter noga följa 
länsstyrelsens beslut.
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Även övriga kulturhistoriska lämningar ska 
visas hänsyn och aktsamhet

Kulturmiljölagen, skogsvårdslagen och miljöbalken anger alla att 
hänsyn ska tas till kulturmiljöer. Även det av riksdagen antagna 
miljömålet Levande skogar fastslår att kulturmiljövärden ska värnas.

Du behöver inget tillstånd från länsstyrelsen vid föryngringsåtgärder 
som berör en övrig kulturhistorisk lämning. Däremot är du skyldig 
att visa hänsyn så att dessa inte skadas.

I vägledningen Målbilder för god miljötillsyn som Skogsstyrelsen och 
skogsbruket gemensamt tagit fram finns tips och råd hur du lätt kan 
göra rätt. Målbilder för god miljöhänsyn

Visste du att: Målbilderna gäller för 
övriga kulturhistoriska lämningar men 
kan ofta appliceras på fornlämningar. När 
det gäller fornlämningar ska dock 
beslutet från länsstyrelsen följas.

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/malbilder-kulturmiljoer/kulturlamningar-alla-faktablad-samlade-i-en-pdf.pdf
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Hänsynsuppföljning Kulturmiljö

Sedan 2012 utför Skogsstyrelsen varje år en inventering av hur 
föryngringsåtgärder påverkat forn- och kulturlämningar.

Endast kända och registrerade lämningar bedöms. 
Nyupptäckta lämningar omfattas inte.

Urvalet görs genom lottning och utförs på ca 400 avverkningar 
i landet. Omkring 1000 enskilda forn- och kulturlämningar 
ingår i inventeringen.

Lämningarna bedöms enligt en fyrgradig skala: ingen skada, 
ringa skada, skada och grov skada. Grov skada betyder att 
lämningen är så skadad att den inte kan återställas.

Visste du att: Även om statistiken från 2022-års 
hänsynsuppföljning visar att skadorna minskar är 
det fortfarande alldeles för många lämningar som 
skadas vid skogsbruksåtgärder.
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Varje år skadas forn- och kultur-
lämningar vid föryngringsåtgärder 
– helt i onödan

Med kunskap och rätt information till alla utförare i 
skogsbruket kan vi bevara forn- och kulturlämningar även 
till kommande generationer.

En viktig åtgärd för att förhindra skador kan vara att 
markera forn- och kulturlämningar i fält, gärna med 
kulturstubbar (1,3 m höga) om sådana inte redan skapats 
vid röjning eller gallring.

Det går att minimera åverkan på kulturarvet i skogen.

Visste du att: Underhållet av de allmänna vägarna sköttes 
av markägarna innan staten tog över ansvaret. 
Väghållningsstenar sattes upp för att markera markägare 
eller gård, vägsträckans längd och riktning. Många står 
fortfarande kvar längs vägarna.
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Markberedning utgör det största 
hotet mot forn- och kulturlämningar

Markberedning är den vanligaste föryngringsmetoden 
men också ofta orsaken till att forn- och kulturlämningar 
skadas.

Många gånger har länsstyrelsens beslut inte 
uppmärksammats i alla led, vilket kan leda till att 
markberedning sker för nära en lämning. Detta skapar en 
dominoeffekt när nästa åtgärd, plantering, ska utföras. 
Risken är då stor att även planteringen blir fel.

För att undvika skador vid föryngringsåtgärder är det 
viktigt att det finns kunskap om var i skogen forn- och 
kulturlämningar finns, vad de representerar och hur 
dessa ska hanteras.

Visste du att: Rätt placerade kulturstubbar kring en lämning ger en 
tydlig signal om att hänsyn ska tas. Vid 2020-års 
hänsynsuppföljning noterades att 92 % av lämningarna varken 
hade skada eller grov skada, där kulturstubbar hade placerats 
korrekt.
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Kunskap och information i alla 
led bevarar kulturvärden
För att bevara vårt kulturarv måste 
informationen om var kulturvärdena finns, nå 
ut till alla aktörer inom skogsbruket – från 
röjaren till plantören.

För att säkerställa lämningars verkliga läge i 
skogen bör de även markeras på plats, eftersom 
vissa lämningar kan vara felinprickade på 
kartan.

Ibland kan det vara svårt att upptäcka 
lämningarna, t ex flacka röjningsrösen. Kontakta 
länsstyrelsens eller Skogsstyrelsens arkeologer 
om du behöver hjälp med att identifiera en 
lämning.

Visste du att: Gravfält och gruvområden var de lämningstyper som 
skadats minst vid skogsbruksåtgärder år 2019. Figuren ovan är hämtad 
från Riksantikvarieämbetets rapport från år 2020 ”Skador på 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar vid skogsbruk”.
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Skogsskötselplanen ska ange var du 
ska ta hänsyn till kulturmiljö

En skogsskötselplan/skogsbruksplan innehåller en 
beskrivning av skogen med förslag på åtgärder utifrån 
skogsägarens mål med skogsbruket.

Skogsskötselplanen underlättar planeringen och ska 
visa var du ska ta hänsyn till kulturmiljö, naturvård eller 
andra värden. Skogsskötselplanen kan med fördel 
kopplas till målbilderna.

Det är viktigt att skogsskötselplanen uppdateras 
kontinuerligt. ”Nya”, tidigare okända värden kan 
komma till, t ex fornlämningar.

Visste du att: Odling av spånadslin har varit 
betydande i äldre tider. Beredning av spånadslin till 
spinnbara fibrer var en omständlig process, där 
torkning och bråkning ingick som viktiga moment. 
Detta gjordes i jordkällarliknande byggnader, i 
stensatta gropar eller som här, i en ”husgrund” med 
stenmurar och ett flyttblock som väggar.
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Checklista för kulturmiljöhänsyn
Skogsstyrelsen har, tillsammans med företrädare 
för skogsbruket inom Åtgärdsgruppen för 
Levande skogar i Västra Götaland, skapat en 
checklista för kulturmiljöhänsyn. Den ska fungera 
som ett stöd vid skogsbruksåtgärder, där 
kulturmiljöer berörs.

Checklistan riktar sig främst till 
markberedningsförare, men kan med fördel 
användas även av andra skogsbruksaktörer.

Checklistan är uppdelad i en förberedande del 
och en fältdel och ska bidra till att bevara forn-
och kulturlämningar.

Visste du att: Utkörning av virke med häst är ett bra alternativ 
för att undvika skador i områden med känsliga kulturmiljöer. I 
besvärlig terräng kan hästen i vissa fall vara enda alternativet 
för att kunna utföra skogsbruksåtgärder.
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Checklista för 
skogsbruksaktörer

Förberedande del
Genom att efterfråga 
information ökar 
möjligheten till 
kulturmiljöhänsyn.

Bra underlag är en 
förutsättning för att kunna 
visa hänsyn.
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Checklista för 
skogsbruksaktörer

Fältdel
Det är en stor fördel att 
checklistan även ger förslag 
på rutiner vid nyfynd i 
samband med fältarbetet.

Checklistan kan 
kompletteras med att en 
kontroll av lämningens 
geografiska position bör 
ske.



Kulturmiljöhänsyn vid föryngring (15/18)

Checklistan skapar en tydlig struktur 
i föryngringsprocessen 
Alla skogsbruksåtgärder kan i princip följa checklistan.

Följer du checklistan och om kulturstubbar finns på rätt 
avstånd från en lämning är chansen god att 
kulturmiljövärdena kommer att bestå.

Utan kunskap om vilka kulturvärden som finns i ett 
område riskerar värdefull information om det förflutna 
att skadas eller till och med förstöras vid åtgärder.

Du behöver veta vilken typ av lämningar som finns, 
positionen på dessa och eventuella villkor som finns.

I den mån du får markbereda invid lämningen, utgör 
markberedningsspåren en signal till plantörerna – hur 
nära de ska sätta plantorna. 

Visste du att: Markberedning kan orsaka skador på lämningar 
som aldrig går att reparera. Både kunskapsvärdet och 
upplevelsevärdet kring lämningen går förlorad för både nutida 
och framtida generationer. 
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Länsstyrelsens beslut och eventuellt 
beslut från Skogsstyrelsen måste 
finnas innan markberedningen utförs
Du måste ha ett beslut om tillstånd till ingrepp i 
fornlämning innan du får markbereda nära eller i ett 
område med fornlämningar.

Övriga kulturhistoriska lämningar hanteras av 
Skogsstyrelsen.

Du behöver tydlig information för att underlätta 
hanteringen av både lämningar och omgivande 
landskapsrum.

De lämningar som identifierats, både tidigare registrerade 
och oregistrerade bör markeras, helst med kulturstubbar 
eller annan tydlig markering.

Visste du att: Även naturbildningar eller platser med 
tradition ingår i vårt gemensamma kulturarv. Det kan t ex 
vara en speciell sten där Näcken brukar sitta och som 
därför kallas Näckastenen. Sådana platser kan också vara 
skyddade enligt kulturmiljölagen.
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Alla delar ansvaret för det kulturarv 
som finns i  dagens skogsmark.

Vid skogsbruksåtgärder tänk på att:
• planera i god tid före avverkning
• markera lämningar i fält, gärna med kulturstubbar
• kör inte på synliga lämningar
• undvik basvägar genom sammanhängande kulturmiljöer
• håll avstånd till lämningar vid alla föryngringsåtgärder
• undvik körning på snötäckt mark
• håll lämningar fria från träd och ris
• skapa kontraster i vegetationen vid lämningar redan vid

röjning och gallring
• följ länsstyrelsens eller skogsstyrelsens beslut.

Du vet väl att: Kulturarvet kan bevaras genom att 
informationen om kulturmiljöhänsyn förs fram i alla led och 
att beslut samt anvisningar följs.
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Läs mer på Länsstyrelsen i Hallands 
webbplats

Kontakt
Har du frågor eller 
funderingar kring 
innehållet?
Hör av dig via e-post till: 
halland@lansstyrelsen.se

https://www.lansstyrelsen.se/halland/samhalle/kulturmiljo/kom-ut---kompetensutbildning-i-skogen.html
mailto:halland@lansstyrelsen.se
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