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Nya  rutiner för skogsärenden  till  Länsstyrelsen 

Nya rutiner  – fornlämningar och skogsbruk 
Skogsstyrelsen införde 1 september 2019 nya rutiner för skogsbolagens 
skogsärenden som kan beröra eller berör fornlämningar.  Förändringen innebär 
att avverkningsanmälningar  inte längre skickas  vidare  av Skogsstyrelsens 
handläggare till Länsstyrelsen.  Som markägare har du ansvaret för att 
relevanta uppgifter i  din avverkningsanmälan eller ansökan om avverkning når 
rätt myndighet. 

Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen arbetar för att få till en fungerande digital 
lösning med en koppling mellan myndigheternas handläggningssystem. Vi 
befinner oss i en övergångsperiod och till dess en fungerande digital lösning är 
på plats, behöver din avverkningsanmälan kompletteras med information till 
Länsstyrelsen om en fornlämning berörs av planerad avverkning. 

Samråd vid skogsbruksåtgärder som berör fornlämningar  
Samrådsområdet är 50 meter från en fornlämning. Det innebär att du ska 
samråda med Länsstyrelsen om du planerar verksamhet närmare än 50 meter 
från en fornlämning. Undantaget är fäbodar och övergivna gårdsplatser där de 
gamla odlingsmarkerna kan vara vidsträckta varför du ska samråda om 
skogsbruksåtgärden ligger närmare än 150 meter. Du kan själv ta reda på var 
det finns kända registrerade fornlämningar genom att använda dig av 
Riksantikvarieämbetets kartverktyg Fornsök, där alla kända fornlämningar 
registreras. 

https://app.raa.se/open/fornsok/ 

Om skogsbruksåtgärderna berör övriga kulturhistoriska lämningar ska ni 
samråda med Skogsstyrelsen enligt Skogsvårdslagens 30§. 

Har ni Skogsstyrelsens blankett ”avverkningsanmälan” med A-nr angivet, kan 
ni skicka en kopia på den med tillhörande karta.  

www.lansstyrelsen.se  

www.lansstyrelsen.se
https://app.raa.se/open/fornsok
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Om ni inte har Skogsstyrelsens blankett behöver följande uppgifter skickas in till 
Länsstyrelsen för att vi ska kunna handlägga ärendet: 

- Fastighetens namn och kommun 
- Fastighetsägarens namn och kontaktuppgifter, gärna även e-postadress 
- Ombudets, företagets namn med adress, ange kontaktperson med dennes 

kontaktuppgifter samt e-postadress 
- Nummer från kulturmiljöregistret på berörd lämning 
- Skogsstyrelsens A-nr, om ni har ett sådant 
- Karta med avverkningsytan samt område för  plantering och 

markberedning inritat, tillsammans planerade körvägar  och upplägg. 
Även planerad hänsyn till fornlämningar ska markeras.  Kartan får  gärna 
kompletteras med shapefiler om inte området finns i Skogsstyrelsen 
digitala kartsystem 

- Om markberedning  och  plantering planeras ska en beskrivning hur dessa 
ska utföras finnas med 

- Ange tidplan för  planerade åtgärder 
- Vid återbeskogning ange länsstyrelsens dnr på yttrandet för föregående 

avverkning 

När ett ärende är mottaget hos Länsstyrelsen är vår målsättning att handlägga 
det inom 100 dagar. Alla fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen och 
det krävs tillstånd från Länsstyrelsen att utföra föryngringsåtgärder i anslutning 
till en fornlämning. Även om själva avverkningen inte är tillståndspliktig 
rekommenderar vi att ni väntar in vårt beslut/besked. På så vis kan ni säkerställa 
att fornlämningens villkorsområde (del av fornlämningsområde med särskilda 
skyddsvillkor) blir rätt utmarkerat i terrängen redan från start. 

Ni kan gärna samråda med Länsstyrelsen tidigt i processen, exempelvis redan i 
planeringsskedet. 

Länsstyrelsen ber er att kommunicerar ut informationen i er organisation. 

Länsstyrelsen i Dalarnas län 
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