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Träd och sly på husgrund efter röjning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Både fornlämningar som övriga kulturlämningar 
hotas idag av igenväxning och ibland av en 
alltför brutal röjning.  
 
Helheten 
En torplämning omfattar inte bara platsen för 
själva byggnaden, grundstenarna och spismurs-
röset utan också det andra som byggde tillvaron. 
Jordkällare, grunder från andra byggnader lik-
som den stensatta källan, allt detta ger en bild av 
hur gården eller byn gestaltade sig. Och det är 
viktigt att man identifierat detta innan 
röjningarna påbörjas.  
 
Var uppmärksam på lämningar efter trädgården. 
Frukt- och vårdträd, gagnväxter liksom övriga 
kulturväxter dokumenteras inför en röjning. 
Dessa bör i möjligaste mån sparas. 
 
Utanför tomten ligger jordbruksmarken med 
alltifrån diken, åkerhak, odlingsrösen och sten-
murar. Rester efter gärdesgården som tidigare 
omgärdat den ärjade, plöjda och slåttrade 
marken. Platsen där råvarorna till mat och dryck 
producerades. Är marken kuperad finns ofta 
terrasseringar. Allt detta utgör delarna av den 
tidigare inägomarken. 
 
En stig eller en fägata till och från gården. Den 
del av förbindelsen som sträckte sig utanför 
boningshus och visthusbod till platser för avsalu 
och inköp. Allt detta bildar en bebyggelseenhet 
där alla objekt hör samman. Man kan tala om 
objektens funktionella samband. Tar man bort ett 
kan något annat falla! Och tar man bort fler blir 
sammanhanget rubbat och riskerar att endast bli 
några löst spridda lämningar utan synbart 
sammanhang. Helheten förklaras av delarna.  
Det innebär oftast inga större uppoffringar än 
kunskap och eftertanke innan röjningarna sätts 
igång. Märk ut lämningarna före en röjning. 
 
Röjningar och hänsyn 
Vid avverkning i områden med kulturlämningar 
är det viktigt att planera för åtgärderna. Man gör 
en bedömning av körbarheten med hänsyn till 
markens skiftande bärighet och lämningarnas 
belägenhet och art.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppkomna körskador, även förhållandevis 
grunda spår består i årtionden eller längre tid och 
kan verka förvillande när det röjda området 
genom bete eller slåtter återfår sin hävdade 
status. Planera därför för utkörning av timmer 
och rismassor utifrån de markerade objekten. Ris 
skyddar till en del mot körskador. Helst skall 
utkörning ske på tjälad mark. 
  
Städningen är viktig och kan göras i etapper. 
Lägg aldrig upplag av timmer eller röjningsris på 
husgrunder, rösen, murar eller andra lämningar, 
även om virket och riset antas ligga där tillfälligt. 
 
Aldrig träd eller buskar i en kallmur 
Träd och buskar skall aldrig förekomma på eller i 
direkt anslutning till kallmurade konstruktioner. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tyvärr sparas ofta träd på och invid husgrunder 
och stenmurar. Det hjälps inte att dessa kallas 
kulturstubbar, högstubbar eller kulturträd, det är 
inte benämningen som skyddar lämningen.  
 
Stympade träd i en anläggning kan förvisso 
uppmärksamma besökaren på platsen men 
riskerar i förlängningen att skada lämningen.  
Det gäller även döda träd. Det finns undantag och 
det är när trädet anses ha mycket höga biologiska 
värden eller i sällsynta fall är förknippat med en 
tradition. I sådana fall kan det ha ett lagskydd*. 
De ingår i kategorierna, naturföremål/-bildning 
med bruk, tradition eller namn eller naturminne. 
 
 

Urdabrunn 
 

Nr. 14      December 2021 
Tidens källa  - vid den rot af Yggdrasil, som går till Asgård.  
 

Utges av Länsstyrelsen i Örebro län och ingår i landsbygdsprogrammet, som finansieras gemensamt av svenska staten och EU 
 

Att restaurera värdefulla miljöer i odlingslandskapet del II 
 



 

 

Några råd 
 

Gå över området flera gånger. Markera lämningar med 
stakkäppar, band eller liknande. Rita in objekten på en 
karta eller gör en skiss. Markera även stigar. 
 

Använd söktjänster och äldre kartmaterial. 
 

Vid frågor kontakta Länsstyrelsen eller Länsmuseet.  
 

Terraskanter och åkerhak kan visa på gränsen mot ett 
annat markslag när marken en gång brukades vilket kan 
vara en bra utgångspunkt för skapande av bryn och en 
avgränsning av restaureringsytan. 
 

Planera för utkörning av virke och ris. 
 

Inga träd på skalmurar eller valvkonstruktioner. 
 

Om man söker restaureringsstöd 
Med restaureringsstöd upprättas en åtgärdsplan för den 
tilltänkta betesmarken som utgår ifrån enheten för 
jordbruksstöd på Länsstyrelsen. 
 
Ett axplock adresser till söktjänster finns i Urdabrunn  
”Att restaurera värdefulla miljöer i odlingslandskapet del I” 
 

 Rotvälta med ett röjningsröse i en fossil åkermark 

Jordkällare med kvarlämnat träd efter röjning 

     
       

   
         
         

    
       

     
 

          
        

      
         

        
       

       
   

 
 
 

     
       

   
         
         

    
       

     
 

          
        

      
         

        
       

       
   

 
 
 

Skogsbryn och vattenbryn 

Ris och grenar 
Likaså förekommer ofoget att belamra rösen, 
husgrunder och andra lämningar med ris, stam-
delar och annat trädavfall, läs död ved. Ris- och 
trädavfall är viktiga inslag för allehanda orga-
nismer men inte lämpligt att lägga upp inom be-
byggelsekärnan och på jordbruksmark. Det hela 
blir i annat fall en felkoppling där besökaren ser 
risupplag på rösen och husgrunder ackompanjerat 
av högstubbar eller solitära träd på den tidigare 
åkern. Det går att hitta bättre alternativa 
placeringar utifrån ett ekologiskt perspektiv. Det 
skall finnas goda skäl till att spara igenväxnings-
vegetation och risavfall inom värdefull kulturmark. 
 
Rötter 
Träd och buskars rötter som letat sig in mellan 
blockvarven på en skalmur eller i ett stenvalv 
bryter till slut upp konstruktionen. Effekten 
förstärks när enstaka träd lämnats kvar på 
lämningar efter en röjning, mer utsatta för blåst 
än tidigare. När träden vajar, rör sig även de 
grövre rötterna närmast stammen. Har då dessa 
letat sig in i konstruktionen kan rörelsen medföra 
att block rubbas ur sitt läge och hela anläggning-
en rasar samman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Även när träd är borttagna från en mur- eller 
valvkonstruktion kan sättningar ske allteftersom 
inkilade rötter mellan block och sten multnar ned. 
Detta är i vart fall ett mindre problem än att låta 
träden stå kvar. En rotvälta gör inte saken bättre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemet med rotvältor uppkommer när 
avverkning sker i tätvuxen skog och några 
enstaka träd sparas på lämningar. 

Gamla råd 
Överväxta lämningar skall röjas fram. Tidigare 
råd om att slå en kätting runt buskaget för att 
därefter dra bort det maskinellt är en inte helt 
lyckad metod. Risken är att rötterna letat sig långt 
in i konstruktionen med risk för skador när man 
väl skrider till verket. Till vresros och liknande 
buskar används röjsåg och uthållighet. 
 
Återskapandet av bryn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En viktig del i en restaurering är återskapandet av 
bryn. Den mjuka övergången mellan den röjda 
kulturmarken och den omgivande skogen är 
viktigt både ur ett kulturhistoriskt som ur ett 
biologiskt perspektiv. Här möts olika biotoper 
vilket ofta innebär en ökad artvariation.  
 
Bara en torplämning… 
En torplämning behöver inte röjas i sin helhet, 
man kan med en marginal på några meter fri-
ställa själva grunden och andra lämningar från 
träd och buskar som kan förorsaka skador. Med 
detta blir lämningen synliggjord och skyddas från 
träd- och buskrötter. 
 
 
 
 
 


