
Fossil åker/odlingslämning

Avverkning
• Markera med kulturstubbar den yttersta gränsen för  

fornlämningen, dvs den fossila åkern med tillhörande  
lämningar som åkerhak, odlings/röjningsrösen,  
terrasskanter mer mera.

• Avverkningen ska utföras på tjälad mark eller under  
torr sommar. 

• Alla träd som står på och inom minst 5 meter från  
synliga lämningar, konstruktioner och strukturer  
ska avverkas. Om stora naturvärden berörs ska  
samråd göras med Länsstyrelsen.

• Rönnar och sälgar som har spår av hamling/löv- 
täkt sparas och eventuellt nyhamlas. En hamlad sälg  
kan högkapas ovanför en frisk gren. 

• Körvägar ska risas och får inte förläggas intill synliga  
lämningar. Passager över åkerkanter som åkerhak, terrasser 
och diken ska undvikas. Om detta blir nödvändigt ska det om 
möjligt göras på redan skadat parti och broas eller risas för 
att inte ytterligare skador ska uppstå. 

• Om virkeshögar måste läggas inom åkerytan, läggs de på 
ytor utan synliga lämningar och på korsande underlägg för 
att undvika markskador. Skotaren kör i körvägarna. Riset i 
körvägarna lämnas, men den fossila åkern grovrensas efter 
arbetets slut så att inget döljs och riskerar att skadas vid 
framtida skogsbruksåtgärder. 

Återbeskogning
• Markberedning är inte tillåten. 

• Plantering med stora plantor (grönrisplantering) kan utföras 
närmast 5 meter från lämningar och konstruktioner. Detta 
bedöms inte påverka fornlämningen negativt och kan utföras 
utan tillstånd från Länsstyrelsen. 

Gallring och röjning
• På synliga lämningar, konstruktioner och strukturer ska alla 

träd och buskar tas bort. Rönnar och sälgar som har spår 
av hamling/lövtäkt sparas. För övrigt utförs arbetet som vid 
avverkning. 

Vad är en fossil åker
Åkerbruket är mångtusenårigt i Dalarna, men fick sitt stora 
uppsving under järnåldern för cirka 1 500 år sedan. Övergivna 
gamla åkrar som uppvisar ålderdomliga former av åkerbruk 
kallas fossil åker. På och runt de små oregelbundna, stenröjda 
odlingsytorna finns ofta åkerhak, terrasser, rösen, stensträngar, 
stenmurar och grunda handgrävda diken. Den gamla åkern 
ligger ofta i nära anslutning till historisk bebyggelse och oftast 
på väldränerade och lättbrukade jordar.

I samband med skogsbruksåtgärder informerar Länsstyrelsen om den hänsyn 
som ska tas i enlighet med bestämmelserna i Kulturmiljölagen (1988:950).
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Många röjnings/odlingsrösen ligger mellan den gamla odlingsmarken 
och skogsmarken. 
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I gammal, stenröjd granskog hittar man odlingslämningar.
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