Kulturstubbe

30 me
ter

järnframställning

30 me
ter

Blästerugn

K

Hänsyn vid skogliga åtgärder
• Planera på barmark
• Märk ut synliga anläggningar inom området, som
ugnsgropar och slaggvarp, så att de inte körs över
av misstag. Ställ kulturstubbar runt om
• Märk ut skyddsområdets ytterkanter, 30 meter
utanför kända lämningar som slaggvarp eller
ugnsgrop och ställ kulturstubbar (1,3 meter
höga) för att markera området
• Avlägsna träd inom skyddsområdet för att förhindra skador av rotsprängning och stormfällning
• Undvik markskador och spårbildning inom
skyddsområdet genom att köra när marken är
frusen eller torr
• Avlägsna avverkningsrester från skyddsområdet
så inte lämningen döljs och riskerar att skadas av
framtida skogsbruksåtgärder
• Markbered och plantera inte inom skyddsområdet

Tillstånd från länsstyrelsen
krävs för:
•
•
•
•
•

Markberedning
Plantering
Nyanläggande av väg
Skyddsdikning
Stubbskörd

onsten att framställa järn har varit känd
i vårt län i närmare tvåtusen år. Järnframställningsplatser eller blästplatser som
de också kallas är lämningar efter lågteknisk
järnframställning där järnet framställdes i blästerugnar. De äldsta daterade ugnarna är från
tiden omkring år 0 - 500 e. Kr.
De ligger vanligen vid sjöstränder och råvaran till denna tidiga järnframställning var ofta
sjömalm. Under yngre järnålder och medeltid
användes också myrmalm och blästerugnarna
placerades därför ofta intill myrar och kärr i
skogsmark.
Många av aktiviteterna på en järnframställningsplats har inte avsatt några synliga spår
ovan mark. Ibland kan man hitta spår av järnframställningsprocessen i form av kolningsgropar, ugnsgropar, gropar där blåsbälgen varit
placerad och slagg i högar (slaggvarp). Registrerade järnframställningsplatser kan vara
större än markeringen på kartan.
Länsstyrelsen rekommenderar därför ett
skyddsområde på 30 m från ugnsgropen eller
eventuell slaggvarp. I närheten finns sannolikt
spår efter fler aktiviteter från järnframställningsprocessen. Kontakta länsstyrelsen i god
tid om du behöver hjälp med lokalisering och
avgränsning av järnframställningsplatsen.

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

