
Blästplats/blästbrukslämning  
Lämningar efter järnframställning

Avverkning
• Avverkningen ska utföras på tjälad mark, eller  

under torr sommar. 

• Markera villkorsområdet med kulturstubbar,  
minst 30 meter från ytterkanten av den synliga  
slaggvarpen och/eller blästerugnen. 

• Avverka alla träd på synliga lämningar och  
inom villkorsområdet för att förhindra  
skador av rotsprängning och stormfällning. 

• Instick görs på väl risat körstråk med  
cirka 20 meters mellanrum. 

• Virkeshögar läggs på korsande underlägg  
för att undvika markskador. Skotare går  
i de risade körstråken. 

• Grovrensa villkorsområdet mellan insticken så  
att inget döljs och riskerar att skadas vid framtida  
skogsbruksåtgärder. 

Återbeskogning
• Markberedning inom villkorsområdet är inte tillåtet. 

• Återplantering med stora plantor (grönrisplantering)  
kan utföras inom villkorsområdet minst 5 meter från  
yttre kanten av de synliga lämningarna. Detta bedöms  
inte påverka fornlämningen negativt och kan utföras  
utan tillstånd från Länsstyrelsen. 

Gallring och röjning
• Utförs på tjälad mark eller under torr sommar. 

• Träd och buskar som växer på slaggvarp och ugnsrester  
eller närmare än 5 meter tas bort.

• Instick görs på väl risat körstråk med cirka 20 meters  
mellanrum. 

• Virkeshögar läggs på korsande underlägg för att undvika 
markskador. Skotare går i körstråken. 

• Grovrensa villkorsområdet mellan insticken så att inget  
döljs och riskerar att skadas vid framtida skogsbruksåtgärder. 

• Vid sista gallringen kan man markera slaggvarpet med  
1 kulturstubbe. 

Vad är en blästplats 
I Dalarna har järn framställts av myr- och sjömalm i cirka  
2 000 år. Ugnarna var uppbyggda av sten och lera och eldades 
med träkol. För att driva upp temperaturen användes blåsbälgar. 
På platsen ligger ugnsanläggningen med intilliggande slaggvarp.  
Blästplatser är ofta större än registreringen på kartan. I vill- 
korsområdet kan det finnas malm- och kolupplag, fällstenar 
(smidesstäd), malmrostningsplatser och husgrunder samt även 
en vattenränna om det varit en vattendriven bälg. Spåren efter 
dessa är svåra att upptäcka, men när man går på slagghögen 
brukar det krasa. Länsstyrelsen anger därför ett villkorsområde 
på 30 meter.

I samband med skogsbruksåtgärder informerar Länsstyrelsen om den hänsyn 
som ska tas i enlighet med bestämmelserna i Kulturmiljölagen (1988:950).

30 m

Ofta är det den överväxta slaggvarpen man först lägger märke till  
vid en blästplats.
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