
Fornlämningar 
och Skogsbruk

Kulturmiljöer i skogen löper stor risk att skadas av skogs-
maskiner i samband med avverkning och markberedning. 
Kunskap om hur forn- och kulturlämningar ser ut, var de 
finns och hur man tar hänsyn till dem är viktiga förutsätt-
ningar för att förebygga skador. Med tidig information och 
samråd är det möjligt att kombinera ett rationellt skogs-
bruk med omsorg om lagskyddade kulturmiljöer. I detta 
faktablad får du information om vad lagen kräver och hur 
du tar hänsyn.



Lagskydd
Kulturmiljöer i skogen kan delas in 
i två kategorier, fornlämningar som 
skyddas enligt kulturmiljölagen, 

(KML) (1988:950) och övriga kulturhistoriska 
lämningar som skyddas enligt hänsynsreglerna i 
30 § skogsvårdslagen (1979:429).

Fornlämningar
Definitionen i kultur-
miljölagen lyder: ”Forn-
lämningar är lämningar 
efter människors verk-
samhet under forna 
tider som tillkommit 
genom äldre tiders bruk 
och som är varaktigt 
övergivna”. Detta gäller 
för lämningar som kan 
antas ha tillkommit före 1850. 

Exempel på vanliga fornlämningar i våra 
skogar är fångstgropar, järnframställningsplatser, 
stenåldersboplatser, ödesbölen och förhistoris-
ka gravar. Alla fornlämningar, oavsett om de är 
kända sedan tidigare eller inte, skyddas i kultur-
miljölagen. Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen 
av fornlämningar. Lagens skydd gäller också ett 
område kring en fornlämning, ett så kallat forn-
lämningsområde. Hur stort området är varierar 

beroende på fornlämningens art och bedöms av 
länsstyrelsen från fall till fall.

Kulturmiljölagen är en bevarandelag och har 
som mål att inga fornlämningar ska skadas. 
Det är förbjudet att utan tillstånd från länssty-
relsen:  rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 
plantera på en fornlämning. Det innebär att 

markberedning, plante-
ring, anläggande av väg, 
skyddsdikning och stubb-
skörd alltid kräver till-
stånd från länsstyrelsen. 
Slutavverkning, röjning 
och gallring ska ske så att 
skador inte uppstår.

Den som planerar en 
avverkning är skyldig att 
ta reda på om någon forn-

lämning berörs av planerad skogsbruksåtgärd, 
samt att informera berörd personal om förekom-
sten av fornlämningar.

Övriga kulturhistoriska lämningar
Lämningar som kan antas ha till-
kommit efter 1850 och inte bedömts 
som fornlämning
brukar kallas övriga kulturhistoriska 
lämningar. Exempel på övriga kul-
turhistoriska lämningar är kolbott-

nar, tjärdalar, yngre fäbodar och torp samt flott-
ningsanläggningar. I skogsvårdslagens 30 § står 
att vid all skötsel av skog ska skador i och invid 
kulturmiljöer och kulturlämningar förhindras 
eller begränsas. Körskador ska förhindras och 
markberedning ska inte ske så kulturlämningar 
skadas. I det enskilda fallet gäller föreskrifterna 
i den utsträckning de inte avsevärt försvårar 
pågående markanvändning. I allmänhet berör 
kulturlämningar så små ytor att detta inte kan 
hävdas. Rådgör gärna med Skogsstyrelsen vid 
avverkning eller annan skoglig åtgärd som berör 
kulturlämning.

Det är en nationell angelägenhet att skydda 
och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kultur-
miljön delas av alla. Såväl enskilda som myn-
digheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot 
kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett 
arbete ska se till att skador på kulturmiljön 
undviks eller begränsas.    
  
          1 kap, 1§ Kulturmiljölagen 
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Hänsyn vid skogliga åtgärder

• Planera avverkningen under barmarkssäsong

• Ta kontakt med länsstyrelsen i god tid om du 
behöver hjälp med lokalisering och avgränsning 
av fornlämningar

• Märk ut områdets yttergränser och ställ kultur-
stubbar (1,3 meter höga) runt om 

• Märk ut lämningarna inom området och ställ kulturstubbar runt om

• Kör när marken är frusen eller torr för att undvika markskador och spårbildning 

• Avlägsna träd på lämningen för att förhindra skador av rotsprängning och rotvältor till 
följd av stormfällning 

• Städa bort avverkningsrester från lämningen så att den inte döljs och riskerar att skadas vid  
framtida skogsbruksåtgärder

Söktjänster

Fornsök  
Riksantikvarieämbetes fornminnesinformationssystem (FMIS) www.raa.se

Kringla
En app till mobiltelefon där du bl.a. kan söka i Riksantikvarieämbetes fornminnesin-
formationssystem (FMIS).

Skogens pärlor 
Skog och Historiaregistret
www.skogsstyrelsen.se

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

Information och samråd
De skogliga aktörer som planerar avverkningar 
har tillgång till digitala register över forn- och 
kulturlämningar via en tjänst i sina kartprogram. 
Skogsstyrelsen skickar även information om 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska läm-
ningar i samband med handläggning av av-

verkningsanmälningar. För de avverkningar som 
berör fornlämningar skickas en kopia av anmä-
lan till länsstyrelsen. För markberedning och 
plantering inom ett fornlämningsområde krävs 
alltid tillstånd från länsstyrelsen.
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