
Gruvhål och Gruvområden 

Avverkning
• Markera gruvområdets yttersta  

gräns med kulturstubbar, alternativt  
minst 5 meter från det enstaka  
gruvhålets och varphögens yttersta gräns.

• Avverka alla träd inom den avgränsade  
ytan för att förhindra skador av rot- 
sprängning och stormfällning. 

• Nödvändiga körvägar och instick görs  
på lämpligt ställe och utan att skada  
konstruktioner och lämningar. 

• Virkeshögar får inte placeras på  
synliga lämningar och läggs på korsande  
underlägg för att undvika markskador.

• Skotare kör i körvägarna. 

• Grovrensa gruvområdet så att inget döljs  
och riskerar att skadas vid framtida  
skogsbruksåtgärder. 

Återbeskogning
• Markberedning är inte tillåten. 

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

Gallring och röjning
• Träd och buskar tas bort som växer på och närmare än 5 

meter från synliga lämningar. Ris får inte läggas på synliga 
lämningar. 

• Nödvändiga körvägar och instick görs på lämpligt ställe och 
utan att skada konstruktioner och lämningar. 

• Virkeshögar får inte läggas på synliga lämningar och läggs på 
korsande underlägg för att undvika markskador. Skotare kör  
i körvägarna. 

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

Vad är gruvor
Brytning av järn-, koppar- och silvermalmer har förekommit  
i över 1 000 år. Gruvor har ofta brutits under olika perioder.

På platser med gruvor kan man förutom lämningar efter 
gruvhål, gruvschakt och skrotstensvarp hitta grunder efter 
uppfodringsanläggningar, hus, gränsmarkeringar, vattenrännor, 
hjulgravar, dammvallar och vägar. Ofta finns även spår efter 
gruvförsök som jordrymningar och skärpningar.

I samband med skogsbruksåtgärder informerar Länsstyrelsen om den hänsyn 
som ska tas i enlighet med bestämmelserna i Kulturmiljölagen (1988:950).
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Enskilda gruvhål kan vara både stängslade och ostängslade.  
Vid avverkning inom stängslet krävs tillstånd för att tillfälligt  
öppna upp det. Tillståndet söks hos polisen.
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