
Ristning i sten och träd 

Avverkning vid ristning i sten
• Markera villkorsområdet med kulturstubbar minst  

5 meter från stenens/hällens yttersta kant. 

• Avverka alla träd inom villkorsområdet.

• Inom villkorsområdet ska inga maskiner köra  
eller virkeshögar läggas. 

• Grovrensa villkorsområdet från avverknings- 
rester efter avslutat arbete.

Avverkning vid ristning i träd
• För att undvika att trädet blåser ner, kan en  

större grupp med träd sparas runt trädet med  
ristningar. Om trädet är i dåligt skick kan det högkapas.

Återbeskogning
• Markberedning och plantering inom villkorsområdet är inte 

tillåtet.

Gallring och röjning
• Träd och buskar tas bort på och närmast 5 meter från synliga 

ristningar. Virke och ris får inte läggas på ristningar eller 
inom villkorsområdet. 

Vad är ristningar i sten och träd
Fäbodristningar finns både på trädstammar, stenhällar och på 
jordfasta stenar från 1600-talet fram till början av 1900-talet.  

De finns på mindre höjder och i myrkanter på så kallade  
sovholar där man slog läger för middagsvila med boskapen.  
Ristningar kan även förekomma utmed stigar i omedelbar  
närhet till fäbodar och utsiktsplatser utan direkt koppling till  
boskapsskötseln. De vanligaste ristningarna består av initialer 
och årtal. Ofta finns det också en uppgift om att ristningen  
gjordes första eller sista dagen på fäboden. Om initialerna  
slutar på D (dotter) är det en kvinna/flicka som ristat. Om  
det slutar på S (son) är det en man/pojke som ristat. 

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

5 m

Ristningar i sten syns bäst när ljuskällan ligger horisontellt med 
stenen, så kallat släpljus.
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Ristningar i träd kan innehålla små meddelande som  
”Vi har det bra som fan”.
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