bebyggelselämningar

H

usgrunder, röjningsrösen och öppna gräsbevuxna ytor i
skogen kan vara spåren efter en fäbodvall eller ett torp.
De fäbodvallar och torp som kan antas ha tillkommit före år
1850 och som är varaktigt övergivna klassificeras som fornlämning. Är du osäker på om ett torp eller en fäbod är en
fornlämning, kontakta länsstyrelsen i god tid. Länsstyrelsen
gör ett antagande om när lämningen har tillkommit och du
får veta vilken hänsyn som krävs. Ibland behövs nya bedömningar av registreringar gjorda före år 2014, då kulturmiljölagen (KML) reviderades. Fäbodar som kan antas ha tillkommit
efter år 1850 och/eller fortfarande har stående byggnader på
platsen omfattas av skogsvårdslagen. För fornlämningar gäller
följande hänsyn.
Hänsyn vid skogliga åtgärder
• Planera på barmark
• Märk ut områdets yttre begränsning och ställ kulturstubbar (1,3 meter höga) runt om
• Märk ut lämningar inom området som husgrunder,
odlingsrösen, stenmurar och stigar. Ställ kulturstubbar,
med god marginal utanför och runt om lämningarna
• Undvik markskador och spårbildning inom området genom att köra när marken är frusen eller torr
• Avlägsna träd på och intill husgrunder, odlingsrösen, stenmurar mm för att förhindra skador av
rotsprängning och stormfällning

Fäbodar

Spåren efter bebyggelsen på en fäbod utgörs
av husruiner, husgrunder, källargrunder
och röjda ytor, ofta med en örtdominerad
vegetation. Där låg en gång bustuga, kokhus
och fähus och andra byggnader med olika
funktioner. Kallkällor, stigar och hägnader är
andra vanliga spår. Marken på en del fäbodar
nyttjades för slåtter och åkerbruk och man
kan då hitta röjningsrösen.
Torp

Vid ett övergivet torp kan det fortfarande
finnas kvar fruktträd, bärbuskar och prydnadsväxter. På gårdstunet syns vanligen
grunder efter bostadshuset, uthuset,
ladugården samt rester av jordkällaren.
I närheten ligger inägomarken med
övergivna åkrar och ängar, odlingsrösen,
diken, ladugrunder och stenmurar.

• Spara bär- och prydnadsbuskar, friställ fruktträd,
vårdträd eller andra träd karaktäristiska för miljön
• Avlägsna avverkningsrester från torpet/fäboden så
att inte lämningen döljs och riskerar att skadas vid
framtida skogsbruksåtgärder

Kulturstubbe

Husgrund
Odlingsröse

Tillstånd från länsstyrelsen
krävs för:
•
•
•
•
•

Markberedning
Plantering
Nyanläggande av väg
Skyddsdikning
Stubbskörd

Samråd med länsstyrelsen
bör hållas inför:
• Bränning
• Åtgärder på befintlig väg
• Askåterföring
• Gödsling

