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Uppföljning av fornlämningar och kulturminnen i skog
som ett led i miljömålsarbetet

Föreliggande arbete har utförts i projektform
vid Länsstyrelsen i Jönköpings län och finan-
sierats genom RUS-medel, delmål 3 skog, det
vill säga medel för regional uppföljning av
miljömålsarbetet. Arbetet har i viss utsträck-
ning skett i samråd med skogsvårdsorganisa-
tionen SVS och Riksantikvarieämbetets land-
skapsenhet. Arbetet har utförts av Inger Tor-
stendotter Åhlin. Parallellt med detta projekt

har Skogsstyrelsen drivit ”Kulturmiljövårds-
uppföljning i samband med föryngringsav-
verkning och föryngringsåtgärder – ett sam-
arbetsprojekt” med stöd av RAÄ: s medel för
miljömålsuppföljning. Avstämning och sam-
ordning av projekten skedde vid ett möte den
16 oktober 2001. Projekten redovisas dock
var för sig.

Projektets syfte och mål

Efter de senaste årens allvarliga rapporter om
att ett stort antal fornlämningar årligen ska-
das i samband med avverkning och föryng-
ring av skog, finns det anledning att undersö-
ka skogsbrukets eventuella åverkan på forn-
lämningar i skogsvårdsstyrelsens distrikt i re-
gionen Jönköping – Kronoberg (Aronsson
1998, Eriksson & Lindqvist 1999, Wrang
1999). I en proposition (2000/01:130) som
riksdagen antagit om de svenska miljömålen
står att ”Skogsmarken ska brukas på ett så-
dant sätt att fornlämningar inte skadas och så
att skador på övriga kända värdefulla kultur-
lämningar är försumbara senast år 2010”.

Det aktuella projektet strävar mot detta mål
och följande målsättning har satts för att be-
lysa en del av verkligheten och problemati-
ken:
• Att studera effekten av de beslut läns-

styrelsen fattar.
• Att analysera samarbetsformer och

klarlägga roller och ansvarsfördelning
mellan myndigheter och övriga aktörer
inom skogsbruket.

• Att utveckla metoder för uppföljning
av hänsyn till forn- och kulturlämning-
ar i syfte att förebygga skador av mo-
dernt skogsbruk.

Metod och disposition

Projektet består av två delar, varav den första
utgörs av besiktningar av ett 50-tal skogsom-
råden som avverkats och markberetts inom
Skogsvårdsstyrelsens region Jönköping-
Kronoberg. Urvalet av områden har skett ut-
ifrån de anmälningar om avverkning som
Skogsvårdsstyrelsen sänt in till respektive
länsstyrelse då fornlämningar berörs.
Av dessa områden ligger 20 i Jönköpings län
jämt fördelade mellan Nässjö-Sävsjö respek-
tive Gislaved-Gnosjö skogsvårdsdistrikt.
Dessa distrikt valdes då Länsstyrelsen upp-
fattat att olika rutiner tillämpats i de två di-
strikten. I Kronobergs län utvaldes Tingsryds

och Ljungby skogsvårdsdistrikt, eftersom
dessa distrikt var bland de första i länet där
den reviderade fornminnesinventeringen
genomfördes med start år 1995, vilket inne-
bär att Tingsryd och Ljungby distrikten haft
tillgång till ett färskt kunskapsunderlag om
bygdens fornlämningar.

Avsikten med besiktningarna var att
undersöka hur länsstyrelsens villkor i beslu-
ten efterlevts i verkligheten. Det bör fram-
hållas att det har varit svårigheter att finna
beslut där såväl avverkning som markbered-
ning verkligen har utförts.
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Den andra delen i undersökningen
utgörs av en omvärldsanalys, genom att stu-
dera ett antal länsstyrelsers rutiner för even-
tuell handläggning av ärenden som inkommer
genom Skogsvårdstyrelsens (SVS) anmälan
om föryngringsavverkan med hänsyn. Länen
utvaldes i första hand med utgångspunkt från
sina geografiska lägen och i andra hand, som
är fallet med Uppsala län, vilket är ett av de
län som under år 2001 deltog i en studie om
skonsamma markberedningsmetoder, i sam-
band med föryngring av skog inom områden
med fornlämningar.

En enkät utarbetandes och skickades
till följande län Uppsala, Östergötland, Jön-
köping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skå-
ne, Hallands och Västra Götaland. Syftet med
enkäten är att undersöka förutsättningarna för
en likriktning av rutiner vid ärenden som rör
fornlämningar i skogsmark. Omvärldsanaly-
sen kan även vara värdefull som underlag för

Riksantikvarieämbetets reviderade upplaga
av Fornlämningar och skogsbruk, allmänna
råd till 2 kap. lagen om kulturminnen m.m.

Ett viktigt referensmaterial är Riks-
antikvarieämbetets rapport ”Försök med
markberedning inom områden med fossil
åkermark i Västra Götalands, Jönköpings,
Kronobergs och Uppsala län – ett pilotpro-
jekt”. Den terminologi som använts vid be-
dömning av markberedningen utarbetades i
samband med projektet med skonsam mark-
beredning.

Sist i rapporten ligger den bilagedel
som det refereras till i texten.

Förkortningar i bilagans tabeller:
MB = markberedning
RR = röjningsrösen
S = skadade
AS = allvarligt skadade

Kommentarer

Med hänsyn till faktorer som tid och tilldel-
ning av medel, ansågs tio objekt per skogs-
vårdsdistrikt vara möjliga att besiktiga och
utgöra ett godtagbart underlag för en bedöm-
ning av om hur efterlevnaden av villkoren i
besluten ser ut i verkligheten. Trots det för-
hållandevis ringa antalet besiktningsobjekt
har det inom de fyra distrikten som tidigare
nämnts, varit svårigheter att finna objekt.

Intentionen var dessutom att finna en
variation av de fornlämningstyper som be-

sluten berörde, som exempelvis gravar, grav-
fält, fossil åkermark och boplatslämningar.
Övervägande delen av besluten i de två di-
strikten i Kronobergs län har berört fossil
åkermark, medan flertalet beslut för de två
distrikten i Jönköpings län har berört gravar,
gravfält, hålvägar och i ett enstaka tillfälle en
boplatslämning.  Ett intressant förhållande
som kan bero på flera faktorer.
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Redovisning av resultat

Nässjö/Sävsjö och Gislaved/
Gnosjö skogsvårdsdistrikt
Vid en granskning av villkoren i de beslut
som utgått ifrån länsstyrelsen i Jönköpings
län, framgår att villkoren som ställts avseende
markberedning och hur den skall genomföras,
oftast inte innehåller några specifika krav el-
ler instruktioner i övrigt om hur markbered-
ningen skall genomföras. Exempelvis med
avseende på att markberedningen skall vara
skonsam genom att ange en anvisning om ett
maximalt djup i mineraljorden eller förslag på
vilken maskintyp man bäst använder.  I de
beslut som fattats av länsstyrelsen i Jönkö-
pings län är villkoren uppdelade i generella
villkor och särskilda villkor. Den första typen
av villkor är närmast att betrakta som in-
struktioner i samband med avverkning och
uttransport av virke. Exempel på dessa gene-
rella villkor i de granskande besluten kan
vara:
• Avverkning och uttransport av virke

skall ske på ett sådant sätt att skador
inte uppkommer på fornlämningar eller
markytan.

• Vägar och upplagsplatser får inte an-
läggas.

• Körning med fordon som medför ska-
dor i markytan av någon betydelse får
inte ske.  Området skall grovrensas från
ris och annat skogsavfall.

• Ni svarar för att personer som på Ert
uppdrag utför skogsbruksåtgärder inom
området informeras om innehållet i
detta beslut.

Exempel på särskilda villkor kan vara:
• I samband med avverkning bör alla träd

på högen avverkas. Lövträd runtom kan
sparas.

• Maskinell markberedning får ej ske
närmare än 50 m från gravhögen.

• Efter avverkning får ingen maskinell
markberedning göras närmare röset än
30 m. Inom odlingsröseområdet i norr
kan fläckmarkberedning ske under för-
utsättning att odlingsrösena ej skadas.

• Markberedningen får ej utföras närma-
re röjningsrösena än två meter.

I de särskilda villkor som framställts i de 20
beslut som analyserats, förekommer inte i nå-
got beslut en direkt hänvisning till hur just
markberedningen skall utföras.

Någon nämnvärd förändring av de
villkor som formuleras eller i övriga delar av
besluten, har inte noterats i besluten som fat-
tats under åren 1997 – 2001. I princip har inte
besluten förändrats över tid, men en positiv
förändring har dock noterats i det senast
skrivna beslutet, daterat till år 2001, där vill-
korssatserna har lyfts fram i beslutsmening-
arna. I de tidigare besluten låg villkorssatser-
na i en bilaga. Förändringen innebär en ökad
stringens.

Nässjö/Sävsjö skogsvårds-
distrikt kommentarer efter
besiktningar
Inom Nässjö/Sävsjö distriktet utvaldes tio
hyggen för besiktning, hyggen där beslut om
markberedning fattats i enlighet KML. För att
få ett jämförelsematerial i om det finns skill-
nader i resultatet av markberedning beroende
på vilken lagstiftning som tillämpats, utval-
des för besiktning även fem hyggen som
hanterats enligt SVL 30 §, se bilaga 1.

Inom sex av de tio besiktigade områ-
dena hade man vid markberedningen inte
följt villkoren i besluten med avseende på av-
stånd till fornlämningarna. Ofta är det fråga
om en kraftig avvikelse från det avstånd som
angivits i beslutet och det faktiska avstånd
som konstaterats i fält. Inte sällan har mark-
beredningen utförts ända inpå fornlämningen.
Beslut om att hålla ett visst avstånd förkom-
mer i första hand i förhållande till enstaka
objekt som gravar eller en gravgrupp, men
det förekommer även inom en fornlämnings-
kategori som fossil åkermark. I en del beslut
har man exempelvis angett att markberedning
ej får utföras närmare röjningsrösena än två
meter.

En större trovärdighet och förhopp-
ningsvis ökad genomslagskraft, hade besluten
fått om det avstånd som anges i anslutning till
en fornlämning, inom vars fornlämningsom-
råde ingen markberedning medges, hade satts
utifrån de topografiska förutsättningarna på
platsen. En sådan förändring borde vara möj-
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lig med tanke på att i stort sett alla områden
besiktigas inför besluten.

Ytterligare en aspekt är att det i en
del fall är uppenbart att markberedningsme-
tod och valet av maskin inte har gjorts med
utgångspunkt ifrån länsstyrelsens villkorssat-
ser i besluten eller i förhållande till den hän-
syn som krävs utifrån SVL 30 §. Endast i ett
av de tio besluten står uttryckligen att röj-
ningsrösen, hålväg och stenmurar skall skyd-
das från sönderkörning och markberedning.
Ironiskt nog är detta det område som uppvisar
det sämsta resultatet just med avseende på
markskador. Marken i området är illa sargad
av markberedning och många av röjningsrö-
sena är mer eller mindre allvarligt skadade.

Vid besiktning av hyggena kan kon-
stateras att det i fyra fall av de tio som om-
fattats av beslut enligt KML, finns fossil
åkermark inom området som inte var registre-
rad. Uppgifter om att det finns fossil åker-
mark inom avverkningsområdet framgår inte
av besluten. Dessa fornlämningar borde ha
observerats i samband med besiktningen, då
enligt uppgift det stora flertalet områden be-
siktigas innan beslut fattas. Inte sällan före-
kommer fornlämningskategorin fossil åker-
mark just i anslutning till gravar och gravfält.

Utöver ovan relaterade besiktningar
har studien också omfattat fem områden som
hyst övriga kulturlämningar och hanterats av
SVS i enlighet med SVL 30 §. Tre av de fem
områdena berörde fornlämningar som ej var
registrerade. Lämningarna utgjordes dels av
fossil åkermark dels av en slaggvarp, vilka
borde ha föranlett SVS att göra en anmälan
till Länsstyrelsen. Inom och i omedelbar an-
slutning till två av områdena fanns dessutom
registrerade gravar, vilka oavsett om det fun-
nits fossil åkermark eller ej, borde ha varit
tillräcklig orsak för SVS att skicka in anmä-
lan till länsstyrelsen. Med tanke på de läm-
ningar som skall hanteras med hänsyn, hade i
tre av fallen med fördel ett alternativt
maskinval kunnat göras i förhållande till den
harv som utfört markberedningen.

Gislaved/Gnosjö skogsvårds-
distrikt kommentarer efter
besiktningar
Även inom Gislaved/Gnosjö skogsvårddi-
strikt utvaldes tio hyggen för besiktning, se
bilaga 2. De utförda skogsbruksåtgärderna
inom dessa områden har samtliga föregåtts av
länsstyrelsebeslut enligt KML. De beslut som
granskats har tillkommit under tiden 1996 –
2001.

Efter besiktning av de tio objekten i
Gislaved/Gnosjö distriktet framkom att vill-
koren inte hade följts i hälften fallen, vilket
får betraktas som allvarligt. Avvikelse från
besluten har främst skett i förhållande till de
avstånd som länsstyrelsen anmodat i villkors-
satserna.

Inom ett av områdena som utgör en
komplex fornlämningsmiljö med gravrösen
och fossil åkermark som består av röjningsrö-
sen, terrasskanter och hak, har man i flera
stycken brustit i förhållande till de framställ-
da villkoren. En avvikelse från beslutet är att
man, till viss del, valt en annan markbered-
ningsmetod än den som, angivits i villkoret.
Inom samma område finns också ett villkor
att markberedningen inte får ske intill två
meter ifrån röjningsrösena, vilket är ytterliga-
re ett villkor som inte har respekterats. Inom
området finns vidare två registrerade gravrö-
sen inom vilkas fornlämningsområde om 30
meter ingen markberedning medgavs i be-
slutet. Denna del av fornlämningen var
stängslad, för att skydda planteringen från
betesskador och kunde inte besiktigas då
stängslet var svårforcerat. I samband med
uppsättningen av stängslet har en del röj-
ningsrösen skadats. En del av ansvaret för
skadorna, kan till viss del lastas länsstyrel-
sens beslut, som inte är entydigt. En ökad
tydlighet i beslutets villkorssatser hade un-
derlättat för den som haft att agera utifrån be-
slutets villkor.

I ett annat område med en registrerad
hålväg, hade man markberett och planterat
över fornlämningen. Förmildrande omstän-
digheter är att den karta som följt beslutet har
varit mycket otydlig i det kopierade skick
som utgått ifrån länsstyrelsen. På den kopie-
rade kartan framgår inte att hålvägen går på
ömse sidor om en väg som skär hygget. På
den sida vägen där hålvägen framträder tyd-
ligt på kartkopian har man ännu inte avver-
kat, medan hålvägen är mycket svår att se på
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kartkopian på den sida om vägen där avverk-
ning och plantering nu är utförd.

Inom ett av objekten medgavs ingen
markberedning inom ett fornlämningsområde
som sträcker sig 30 meter från ett gravfält.
Vid besiktningen framgick att fornlämnings-
området var fläckmarkberett fram till 10 - 12
meter från gravfältet och att plantering hade,
även det i strid mot beslutet, utförts ända
fram till gravarna och i en del fall till och
med uppe på gravarna. I anslutning till hyg-
get var det också aktuellt att överföra skogs-
mark till odlingsmark. I länsstyrelsens beslut
nämns inget om att det inom och i anslutning
till detta område finns en registrerad stenål-
dersboplats.

Inom ännu ett område hade man inte
respekterat det fornlämningsområde som
framgår av länsstyrelsens beslut, där någon
form av kontinuerlig markberedning hade ut-
förts fram till 7 - 8 meter från den aktuella
gravhögens kant. Detta strider mot länsstyrel-
sens beslut, där ett 25 meter stort område från
den aktuella gravens kant, skulle undantas
från markberedning.

Inom återstoden av områdena hade de
angivna villkoren följts väl. I ett fall hade
man inte för avsikt att markbereda, eftersom
det angivna fornlämningsområdet till gravar
som fanns inom området, undantog en så stor
del av hygget och man ansåg att det inte
fanns anledning att markbereda den återstå-
ende mindre delen. I flera fall har man istället
valt att plantera utan markberedning.

Några besiktningar har inte utförts
inom områden där man valt att inte markbe-
reda, då avsikten har varit att se hur villkoren
följts i samband med markberedning. Någon
avstämning har tyvärr inte gjorts av antalet
hyggen som fått tillstånd att markbereda och
sedan inte utför åtgärden eftersom man tycker
att åtgärden innebär för mycket ingrepp i för-
hållande till kostnad och arbetsinsats. Dessa
områden har istället planterats för hand.

Som jämförelsematerial till dessa
ovan behandlade områden, var avsikten att
besiktiga fem områden inom vilka man note-
rat övriga kulturlämningar som hanterats en-
ligt SVL 30 §.  Frågeställningen var om det
fanns skillnader i resultatet av markberedning
beroende på vilken lagstiftning som tilläm-
pats.  Det visade sig att en sådan jämförelse
inte var lätt att genomföra beroende på de
stora skillnader som fanns att tillgå i under-
lagsmaterialet mellan de två skogsvårdsdi-
strikten Gislaved/Gnosjö och Nässjö/Sävsjö.

Vad beror då skillnaderna på? Enligt den per-
sonal som kontaktades på Gislaved/Gnosjö
distriktet är den här typen av hantering så
pass ny att urvalet av objekt var mycket be-
gränsat.

Inom ett av områdena fanns på an-
mälningsblanketten till SVS, uppgifter om att
det finns odlingsrösen inom området och en
notering om att ingen markberedning skall
göras på dessa lämningar. Vid besiktningen
kunde konstateras att den markberedning som
var utförd sedan flera år, var någon form av
kontinuerlig markberedning. Den höga gräs-
vegetationen försvårade dock möjligheterna
att bedöma resultatet av markberedningen
och huruvida man undvikit odlingsrösena. Ett
andra område av denna kategori visade sig
vara en registrerad fornlämning RAÄ 98 i
Villstads socken och utgjordes av ett område
med fossil åkermark. Det är anmärkningsvärt
att områden med registrerade lämningar har
hanterats på detta sätt. Den aktuella fornläm-
ningen har varit registrerad sedan 1983.

Ljungby och Tingsryds skogs-
vårdsdistrikt
Vid en genomgång av de beslut länsstyrelsen
i Kronobergs län fattat avseende tjugo objekt
inom Ljungby och Tingsryds skogsvårdsdi-
strikt, kan man även här dela in villkoren i
generella respektive specifika villkor. De ge-
nerella villkoren är, med viss variation i sättet
att uttrycka det följande;
• Inom området skall markberedning ut-

föras genom fläckmarkberedning.
• Ni skall informera de personer som ut-

för skogsbruksåtgärder inom områdena
om de villkor som hör till beslutet.

• Körskador inom området skall undvi-
kas.

Mer specifika villkorssatser är;
• Vid avverkning skall tillses att gravar

inte skadas av fallande träd, skogsma-
skin etc.

• Stensättningarna får inte övertäckas
och skall grovrensas på kvistar och an-
nat skogsavfall.

• Anvisningar om avstånd från gravar
eller gravfält inom vilket markbered-
ning inte får utföras.

I en del beslut förekommer ett tydliggörande
genom ett tillägg till villkorssatsen som ex-
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empelvis, en fläckmarkberedning där endast
ytskiktet påverkas, alternativt att beslutet ges
större tyngd genom tillägget, annan markbe-
redningsmetod strider mot detta beslut och är
att betrakta som fornminnesbrott.

I beslut fattade från och med år 2001
anges inte längre vilken typ av fläckmarksag-
gregat som skall användas, som tidigare ex-
empel att markberedningen skall utföras med
en sk Mohedakultivator eller liknande.

De tio beslut avseende markbered-
ning som granskats i Tingsryds skogsvårdsdi-
strikt är i stort sett jämförbara med de som
fattats för Ljungby skogsvårdsdistrikt, även
om variationen på de generella liksom de
specifika villkorssatserna är något mer varie-
rande för Ljungby distriktet. Det kan eventu-
ellt bero på att besluten i det distriktet har en
längre spridning över tid från år 1997 till
2001 samt att fornlämningskategorierna vari-
erar och omfattar såväl gravar, gravfält som
fossil åkermark.

Vid en jämförelse av beslut fattade
under åren 1997-2001, är det tydligt att vill-
korssatserna har blivit allt mindre omfattande
eller i princip uteblir. Som exempel kan näm-
nas ett beslut från år 2001, där sökanden helt
kort ges tillstånd att utföra en skonsam
fläckmarkberedning.

Orsakerna till denna förändring kan
bero på flera faktorer. En viss inverkan har att
göra med påtryckningar från skogsvårdsorga-
nisationerna och skogsnäringen, en viss in-
verkan kan möjligen också härledas till ett
markant ökat antal ärenden som framtvingat
ett, måhända för länsstyrelsen rationellt sätt
att hantera det ökande antalet ärenden.

Ljungby skogsvårdsdistrikt
kommentarer efter besiktningar
I samtliga fall hade val av markberednings-
metod följt villkoren i besluten, se bilaga 3.
Viss tveksamhet finns dock i ett fall, där ett
område hade markberetts med harv. I beslutet
påtalas endast att markberedning skall ske
med försiktighet och att det inom delar av
området finns fossila odlingslämningar och
att körskador inom detta område i möjligaste
mån skall undvikas. Inom området finns dels
fossil åkermark, vilken sannolikt inte var re-
gistrerad eftersom den saknar fornlämnings-
nummer i beslutet, dels en övrig kulturläm-
ning i form av en stenmur. I anslutning till
stenmuren var ingen markberedning utförd

medan området med den fossila åkermarken
var markberett med harv och många av röj-
ningsrösena var allvarligt skadade och skada-
de. Det kan tolkas som att den som markbe-
rett verkligen har utfört sitt arbete med för-
siktighet, genom att inte markbereda vid
stenmuren (den är lätt att se). En orsak till att
den fossila åkermarken har hanterats på ett
icke önskvärt sätt, kan vara att det på den till
länsstyrelsens beslut bifogade kartan finns en
markering av den fossila åkermarken som i
alla delar inte överensstämmer med verklig-
heten.

Sex av områdena var markberedda
med ett aggregat av märket JABO fläckag-
gregat. Markberedningen var utförd av en och
samma person och resultaten av markbered-
ningen kan beskrivas i termer av att fläckarna
ofta var långa, ganska djupa eller av varie-
rande djup så att intrycket blir en markbered-
ning av ojämn kvalité. Eftersom fläckarna
oftast är långa upplevs det i de områden där
man lyckats mindre bra, som om hygget bli-
vit markberett med en harv. Det noterades
dessutom att en förhållandevis stor andel av
röjningsrösena var allvarligt skadade. Tre av
de övriga områdena hade även de blivit
fläckmarkberedda i enlighet med besluten.
Inom ett av områdena var fläckmarkbered-
ningen utförd med grävmaskin, de två övriga
hyggena var markberedda  med okända typer
av aggregat.

Den allmänna kommentaren till de
besiktigade områdena i detta distrikt, är att
villkoren i besluten har följts, både avseende
de som kan definieras som generella liksom
de villkor som varit mer specifika. Det som
finns att anmärka på är kvalitén i fläckmark-
beredningens utförande, där det framgår att
den som markberett inte har full insikt i var-
för man ställer krav på att fläckmarkbereda
och vilket resultat som eftersträvas.

Det specifika villkoret, Skador på
röjningsrösen inom fornlämningen skall und-
vikas, förekom inte i Ljungby distrikt. Det är
också i samband med detta villkor som det
finns anledning att påpeka att en del av
markberedningarna har lyckats mindre bra,
genom att många röjningsrösen där har blivit
allvarligt skadade och skadade.
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Tingsryds skogsvårdsdistrikt
kommentarer efter besiktningar
De tio beslut avseende markberedning som
granskats i Tingsryds skogsvårdsdistrikt, se
bilaga 4, är i stort sett jämförbara med de som
fattats för Ljungby skogsvårdsdistrikt, även
om variationen på de generella liksom de
specifika villkorssatserna är något mer varie-
rande för Ljungby distriktet. Det kan eventu-
ellt bero på att besluten i detta distrikt har en
längre spridning över tid från år 1997 till
2001 samt att fornlämningskategorierna vari-
erar och omfattar såväl gravar, gravfält som
fossil åkermark.

I åtta fall av tio har villkoren efter-
levts i så måtto att markberedningen har ut-
förts i enlighet med de uppställda villkoren. I
samtliga fall hade markberedningen utförts
med någon typ av fläckmarksberedningsag-
gregat, utifrån villkor i besluten, men utfallet
vid bedömningen av kvalitén har varierat. I
villkorssatserna nämns inget om fläckarnas
karaktär med avseende på djup och storlek
och det är oftast här det brister genom att
fläckarna kan vara alltför stora (långa) och i
en del fall djupa. Inom en del av områdena
framgår att avverkning hade utförts ett par år
innan markberedningen genomförts. Under
tiden mellan avverkning och fläckmarkbe-
redning har gräs- och slyvegetationen etable-
rat sig, vilket avsevärt försvårar möjligheter-
na att utföra markberedningen på ett för
fornlämningarna gynnsamt sätt och för den
delen även för föryngringen. I något enstaka
fall hade den planerade planteringen ännu
inte genomförts och gräsvegetationen hade
börjat etablera sig i fläckarna. I sådana fall
kan man ifrågasätta nyttan med markbered-
ningen. Inom ett annat område hade många
av plantorna satts i övergången mot vegeta-
tionen, vilket enligt markägaren, som för öv-
rigt var skogsvårdskonsulent, är förfelat då
markberedningen inte fullt ut får avsedd ver-
kan. Inom tre av områdena förekom körska-
dor som var så pass omfattande att de bör be-
traktas som allvarliga.

Som tidigare nämnts hade villkoren
följts i åtta av de tio besluten. Rimligtvis bör
detta anses vara ett gott resultat, men det
finns trots allt en del synpunkter att framföra
i sammanhanget. De specifika villkorssatser-
na i besluten är få medan de generella domi-
nerar. Det finns en stor risk att det uppstår
oklarheter i samband med beslut där villkors-

satserna är formulerade som, skador på röj-
ningsrösen inom fornlämningen skall undvi-
kas eller inom området skall kör- och andra
markskador undvikas. Den här typen av vill-
korssatser kan inte sägas vara tydliga eller i
övrigt instruerande för den som skall utföra
markberedningen. För att klara av att verk-
ställa beslutet borde det finnas någon form av
definition på vad som är en markskada eller
vilken påverkan i form av markberedning
som är möjlig på ett röjningsröse. I vilket
skede uppstår en skada och när är den att be-
trakta som allvarlig. Det kan inte vara rimligt
att lämna detta avgörande till markägaren el-
ler den som utför markberedningen, när defi-
nitioner på vad som skall känneteckna en
skada eller skador inte är klarlagda på myn-
dighetsnivå.

En annan kommentar som gäller de tio
beslut som granskats i Tingsryds skogsvårdsdi-
strikt, är att de berörda fornlämningarna i sex
fall utgörs av fossil åkermark. I de fyra övriga
besluten anges endast att arbetet skall genomfö-
ras på ett sådant sätt att körskador undviks samt
att rösen och andra förekommande lämningar
inte skadas. Det framgår med andra ord inte av
beslutet, vad det är för typ av rösen. Är det
gravrösen eller är det röjningsrösen? I besluten
finns inte heller angivet något fornlämnings-
nummer, vilket borde vara givet då det trots allt
gäller registrerade fornlämningar som är skyd-
dade enligt lag. Tre av besluten är identiska och
är registrerade under samma diarienummer,
trots att beslutet/besluten berör olika fastigheter
och markägare. Eftersom områdena har besikti-
gats kan konstateras att rösena som anges i be-
sluten är röjningsrösen. Ännu en reflektion be-
träffande besluten, är att det i samtliga fall i det
här skogsvårdsdistriktet rör en enda typ av
fornlämning, nämligen fossil åkermark, medan
en förhållandevis vanlig fornlämningskategori
som gravar inte finns representerade i ett enda
fall. Det kan möjligtvis bero på att länsstyrelsen
inte har medgett tillstånd till markberedning
inom områden med registrerade gravar, vilket i
och för sig har skett inom Ljungby skogsvårds-
distrikt. Eller också är det endast en slump. Det
besiktigade underlaget är trots allt ganska litet. I
detta sammanhang bör poängteras att den ur-
sprungliga tanken var att ca 50 % av besluten
skulle beröra fossil åkermark, medan återstoden
borde representera andra typer av fornlämningar
som exempelvis gravar, gravfält, boplatsläm-
ningar och övriga lämningar.
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Allmänna kommentarer

För att uppnå miljömålet levande skogar ge-
nom att bruka skogsmarken på ett sådant sätt
att fornlämningar inte skadas och att skador
på övriga kända värdefulla kulturlämningar
är försumbara senast år 2010, krävs en rad
åtgärder.

En god början är de kurser som under
fjolåret anordnades av SVS i Jönköping-
Kronoberg, där ca 300 skogsentreprenörer
och tjänstemän deltog i en endagskurs i vat-
ten- och kulturmiljövård. Bland annat med-
verkade personal från länsstyrelsen i Jönkö-
pings län som lärare. Det tema som var
kopplat till kulturmiljövård var att känna igen
kulturlämningar i våra skogar och hur vi skall
bevara minnen från äldre tider och generatio-
ner. Det är sannolikt nödvändigt att maskin-
förarna genomgår en fortlöpande utbildning
genom praktisk hantering i fält samt infor-
mation om nödvändigheten i att följa de vill-
kor som ställs i besluten.

Av stor betydelse är också utform-
ningen av besluten. Genom att dessa utfor-
mas tydligt och koncist underlättas arbetet för
entreprenörerna. Som exempel vid val av
verben skall och bör i villkorssatserna. Skall

uppfattas som tvingande medan verbet bör,
kan uppfattas som en rekommendation. Ett
annat exempel från en villkorssats är uttryck-
et som att, körskador skall i möjligaste mån
undvikas, där villkoret kan uppfattas något
försvagande. Beslutet skulle få en ökad tyd-
lighet genom att formuleras som att körska-
dor skall undvikas alternativt att körskador
får inte uppkomma. Vidare är det tydligare
att ange ett maximalt djup för påverkan ner i
mineraljorden istället för att medge tillstånd
till en fläckmarkberedning där endast ytskik-
tet berörs, eftersom det inte är givet vad som
avses med ytskikt.

För att undvika missförstånd och för
att underlätta arbetet för entreprenörerna är
det viktigt att de kartor som biläggs besluten
är tydliga och skalenliga.

För länsstyrelsernas vidkommande
vore det angeläget att tillskapa ökade ekono-
miska resurser för besiktningar inför avverk-
ningar och markberedningar, samt möjliggöra
utökade insatser för uppföljning genom be-
siktningar efter markberedningar, för att se
hur villkoren i länsstyrelsens beslut efterlevs.
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Enkät angående föryngringsärenden inom fornlämnings-
område

Alla länsstyrelser som enkäten skickades har kommit in med svar.

1. Har Ni som rutin att hantera avverkningsanmälningar från Skogs-
vårdsstyrelsen, som berör föryngringsåtgärder inom fornlämning?

C-län Ja.

E-län Ja. Idag har vi som rutin att hantera avverkningsanmälningar.

F-län Ja

G-län Ja

H-län Vi tar inga beslut i samband med sådana ärenden, men ser det knepigt ut så skickar vi vår
fornvårdstekniker eller åker själva för en diskussion på plats. Det vanligaste är att vi inte gör
någonting utan bara konstaterar fakta och accepterar indirekt SVS förslag till skyddszoner
och åtgärdsförslag.

K-län Nej

M-län Ja

N-län Ja det är klart

O-län Ja

Kommentar
Av de nio tillfrågade länsstyrelserna är det
endast länsstyrelsen i Blekinge län som sva-
rat direkt nekande på frågan att man där inte
hanterar avverkningsanmälningar. Dessa
ärenden handhas i Blekinge län av Skogs-
vårdsstyrelsen. Länsstyrelsen i Östergötlands
län svarar att man idag hanterar dessa ären-
den, vilket tyder på att man nyligen börjat ar-
beta med denna ärendegrupp. Vad gäller

länsstyrelsen i Kalmar, framgår att hållnings-
sättet att hantera den här typen av ärenden är
mer passivt och att de åtgärdsförslag och
skyddszoner som föreslås av SVS oftast ac-
cepteras. Kalmar läns museum var tidigare
involverade i dessa frågor. Övriga länsstyrel-
ser svarade alla jakande på frågan, vilket in-
nebär att flertalet av de tillfrågade länen
hanterar avverkningsanmälningar.
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2. Om inte, vem/vilken instans hanterar dessa ärenden?

C-län –

E-län –

F-län –

G-län –

H-län Museet gör inget i dessa frågor nuförtiden.

K-län Skogsvårdsstyrelsen

M-län –

N-län –

O-län –



16

3. Hur många samrådsärenden som föranleddes av avverknings-
anmälningar och berörde fornlämningar, inkom från Skogsvårds-
styrelsen under respektiver år?

C-län Ingen användbar statistik finns
tillgänglig. Många ärenden hante-
rades under hand och internt,
gemensamt med naturvården
inom Lst. En uppskattning är att
det rör sig om 30 – 40 ärenden
per år inom den angivna perio-
den.

E-län 1996-1999: Avverkningsan-
mälningar från
Skogsvårdsstyrel-
sen överlämnades
till Östergötlands
Länsmuseum..

2000: 26 ärenden
F-län Inkomna ärenden

1996 16 st
1997 54 st
1998 56 st
1999 25 st
2000 49 st
2001 103 st

G län 1996 9
1997 35
1998 20
1999 52
2000 57
2001 222

H-län Ingen aning, gissar 1-10/år

K-län Kanske ett per år, sådär
M-län 1996 15

1997 2
1998 4
1999 14
2000 11
(2001 38)

N-län 1996 ingen statistik
ingen statistik
ingen statistik
ca 15
ca 20

O- län 1996 73 skogsärenden
med 220-nummer

1997 139 skogsärenden
med 220-nummer

1998 72 skogsärenden
med 220-nummer

1999 72 skogsärenden
med 220-nummer

2000 97 skogsärenden
med 220-nummer

2001 98 skogsärenden
med 220-nummer

Anm. Uppgifterna för 1996 och 1997 är en summering av skogsärenden avseende f.d. O, P och R-län. Från 1998 är un-
derlaget hämtat från diariet för Västra Götalands län.

Av de länsstyrelser som lämnat statistik på
antalet inkomma ärenden per år, är det Kro-
nobergs län som uppvisar den största ökning-
en. En av orsakerna till det ökade antalet
ärenden, står sannolikt att finna i att länet till
stora delar har en nyligen genomförd revide-
ring av fornminnesinventeringen, en inven-
tering som med årets fältinsatser kommer att
omfatta hela länet. Även antalet ärenden i
Jönköpings län ökade under fjolåret och upp-
visar en fördubbling, trots att större delen av
länet har en något äldre inventering. Den sto-
ra ökningen under fjolåret i dessa båda Små-
lands län, kan därför rimligt sätt inte endast
stå att finna i att Kronbergs län har ett nyli-

gen inventerat underlag. Samma tendens kan
spåras i antalet ärenden för Skåne läns vid-
kommande, som för år 2001 uppvisar mer än
en fördubbling i förhållande till föregående
års statistik. Motsvarande period i storlänet
Västra Götalands län uppvisar inte motsva-
rande ökning, även om en svag tendens kan
skönjas i det redovisade underlaget. Ett un-
dantag utgör dock år 1997 som nära nog
uppvisar en dubblering i förhållande till året
dessförinnan och de två efterföljande åren.
Övriga län saknar statistiska uppgifter eller
har ett begränsat underlag som i nuläget inte
möjliggör en meningsfull jämförelse.
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4. Fattar Ni beslut enligt KML inför föryngringsavverkning?

C-län  Nej. Fr o m 2002 kommer vi att fatta beslut om föryngringsåtgärder inom fornlämningsområ-
det.

E-län Vi fattar inga beslut inför föryngringsavverkningar. Vi skriver meddelandebrev där vi påtalar
att tillstånd enligt KML behövs för markberedning och återplantering.

F-län Nej vi har inget med beslut om avverkning att göra. Skickar bara information om hänsyn vid
avverkning.

G-län Ja

H-län Nej

K-län I mitt fall är frågan hypotetisk, men jag skulle stödja mig på KML.

M-län Ja

N-län Nej, inte beslut, vi skriver ett protokoll efter besiktning tillsammans med företagaren.

O-län Ja

Kommentar
Svaren från de olika länsstyrelserna i sam-
band med ovanstående fråga är varierande. I
fem av länen skrivs beslut enligt KML, vilket
för Uppsala läns del är en ny ordning inför år
2002. Länsstyrelsen i Hallands län skriver ett
protokoll efter att en besiktning utförts till-
sammans med företagaren. Blekinge län har
ännu inte den här typen av ärenden, men an-
ser att ett beslut i enlighet med KML är rik-

tigt. Jönköpings respektive Östergötlands län
menar att länsstyrelsen inte har med avverk-
ningen att göra och skriver beslut först i sam-
band med markberedning. I Jönköpings län
får markägaren ett meddelande med informa-
tion om hänsyn vid avverkningen. Även i
Östergötlands län får markägaren ett medde-
lande, där det påtalas att tillstånd enligt KML
behövs för markberedning och återplantering.
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5 Om ja, hur utformas besluten avseende villkor?

C-län Villkor kommer att ställas på markberedningens utförande, ev förbud.

E-län -

F-län -

G-län Varierar med hänsyn till fornlämning varför endast några exempel redovisas.

Inom fornlämning skall kör- och andra markskador undvikas.

Vid avverkning får fallskador mm inte påverka gravanläggningar.

Närområdet till gravar mm får inte markberedas.

Områden med fossila odlingsområden får endast fläckmarkberedas.

Plantering får inte ske inom gravfält.

Markägaren skall informera dem som utför skogliga uppgifter om villkoren i tillståndet.

H-län -

K-län -

M-län Anläggningar skall hållas fria från ris,

Skonsam maskinell markberedning med t ex fläckmarkberedare och max 5 cm ner i mineral-
jorden
- ingen plantering på eller i direkt anslutning till anläggningar

- innehållet i beslutet skall delges entreprenör som utför arbetet

N-län fråga –

O-län I princip är villkoren utformade i enlighet med nedanstående.

Fornlämningen samt ett 5 meter brett område runt denna får inte planteras.

Maskinell markberedning liksom avlägsnande av matjordsskiktet är förbjudet inom det mark-
område som avgränsats på bifogad karta, (bilaga 1).
Återplantering inom avgränsat område skall ske manuellt, (bilaga 1).

Avverkning och utkörning inom fornlämning och fornlämningsområde skall ske så att inga
kör- eller släpskador uppkommer.
Fornlämningen och området runt den skall grovrensas från grenar, kvistar och annat skogs-
avfall.

Kommentar
Av de tre länstyrelser som svarat på denna
fråga är villkoren i en del fall generellt ut-
formade för att på en del punkter vara mer
specifika och varierar beroende på vilken typ
av fornlämning beslutet gäller. Endast Skåne
län har i villkor som avser markberedning
satt ett maximalt djup.

En sammanställning av villkoren kan
sammanfattas enligt nedanstående;
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Generella villkor
• Inom fornlämning skall kör- och andra

markskador undvikas.
• Avverkning och utkörning inom forn-

lämning och fornlämningsområde skall
ske så att inga kör- eller släpskador upp-
kommer.

• Markägaren skall informera dem som ut-
för skogliga uppgifter om villkoren i till-
ståndet.

• Innehållet i beslutet skall delges entre-
prenör som utför arbetet.

• Fornlämningen och området runt den
skall grovrensas från grenar, kvistar och
annat skogsavfall.

• Anläggningar skall hållas fria från ris,
• Plantering får inte ske inom gravfält.
• Återplantering inom avgränsat område

skall ske manuellt, (se karta).

Specifika villkor
• Områden med fossila odlingsområden får

endast fläckmarkberedas.
• Skonsam maskinell markberedning med

t.ex. fläckmarkberedare och max 5 cm
ner i mineraljorden.

• Maskinell markberedning liksom avlägs-
nande av matjordsskiktet är förbjudet
inom det markområde som avgränsats på
bifogad karta.

• Närområdet till gravar mm får inte mark-
beredas.

• Ingen plantering på eller i direkt anslut-
ning till anläggningar

• Fornlämningen samt ett 5 meter brett om-
råde runt denna får inte planteras.
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6. Utförs det någon besiktning av fornlämningen inför eventuella
beslut?

C-län Ja, alltid.

E-län Östergötlands länsmuseum utför besiktning och utmärkning av fornlämningar inför varje av-
verkningsanmälan som berör fornlämningar.

F-län De flesta områden som skall föryngras besiktas före beslut.

G-län Normalt sett sker ingen besiktning, även om undantag förekommer. Besiktning sker då oklar-
het finns om fornlämning berörs.

H-län Besiktningar utförs någon gång av oss, men inga beslut enligt KML. Se

under 1.

K-län Besiktning bör göras, men det är också en resursfråga, så det kan nog variera från fall till fall.

M-län Ja

N-län Ja!

O-län Ja, vid behov.

Kommentar
Fyra av de tillfrågade länsstyrelserna besikti-
gar det aktuella området inför ett beslutsfat-
tande. Länsstyrelsen i Jönköpings län svarar
att besiktning görs i flertalet fall medan läns-
styrelsen i Kronobergs län i normala fall inte

utför någon besiktning inför beslut. Blekinge
län som hittills inte hanterat den här typen av
ärenden anser dock att besiktning bör göras
inför beslut. Vad gäller Kalmar län görs i en-
staka fall besiktningar.
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7. I förekommande fall, utförs besiktningen av Er eller eventuellt av ett
länsmuseum/annan?

C-län Vanligen Lst, även SVS och länsmuseet

E-län Se ovan.

F-län Besiktning utförs av länsstyrelsen

G-län I regel av Smålands museum enligt avtal mellan Länsstyrelsen och museet. Länsstyrelsen
har utfört enstaka besiktningar under 2001.

H-län Se fråga 1.

K-län Länsmuseet ligger nära till hands.

M-län Länsstyrelsen

N-län Alla anmälda fornlämningar/avverkninsområden besiktigas av länsstyrelsens fornvårdstekni-
ker tillsammans med exploatör/markägare eller motsvarande. När det är fråga om mer kom-
plicerad fornlämningsbild deltar även bitr. länsantikvarie. Aldrig museet/landsantikvarien

O-län Förekommer båda varianterna.

Kommentar
Tre av de tillfrågade länsstyrelserna utför be-
siktningarna själv. Två svarar att besiktningar
antingen utförs av länsstyrelsen eller av
länsmuseet och i ett fall nämns att även SVS

utför besiktningar. Två av länsstyrelserna tar
hjälp av länsmuseum, varav den ena länssty-
relsen hänvisar till ett upprättat avtal mellan
länsstyrelsen och museet.
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8. Medger Ni tillstånd enligt KML till markberedning?

C-län Ja fr o m 2002

E-län Inga generella tillstånd till markberedning. I förekommande fall kan dock detta bli aktuellt.

F-län Ja, inom avgränsade områden.

G-län Ja.

H-län Vi tar inga sådana beslut.

K-län Verkar rimligt att använda KML.

M-län Antar att du menar maskinell markberedning (?) Ja oftast, men inte alltid.

N-län Vi medger i undantagsfall markberedning genom det protokoll som upprättas efter besikt-
ningen där åtgärder och restriktioner beskrivs.

O-län Maskinell markberedning medges utanför fornlämningsområdets närområde. Inom fornläm-
ningsområdets närområde medges aldrig maskinell markberedning.

Kommentar
När det gäller att medge tillstånd till markbe-
redning inom fornlämning tycks det variera
mellan länen. Länsstyrelsen i Kronobergs län
liksom i Uppsala län svarar reservationslöst
ja på frågan. Länsstyrelsen i Östergötlands
län lämnar inga generella tillstånd men menar
att det kan komma att bli aktuellt. Länsstyrel-
sen i Skåne län ger oftast tillstånd till mark-
beredning men det förekommer undantag.

Förhållningssättet i Västra Götalands län till
att medge tillstånd till markberedning tilläm-
pas restriktivt genom att ingen markbered-
ning medges inom fornlämningsområdets
närområde. Det framgår även att Hallands län
har ett mer restriktivt förhållningssätt av att
ge tillstånd till markberedning än de övriga
tillfrågade länsstyrelserna.
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9. Om tillstånd till markberedning medges, anger Ni viken/ vilka typer
av markberedning som kan komma i fråga?

C-län Ja

E-län Ja. Så skonsam metod som möjligt.

F-län Ja om det är relevant för fornlämningstypen.

G-län Ja.

H-län Se ovan.

K-län Ja.

M-län se fråga 5

N-län Ja, vanligtvis manuell beredning eller fläckmarksberedning.

O-län Har med något enstaka undantag ännu aldrig skett. Länsstyrelsen är dock inte främmande för
att så snart antikvariskt godtagbara metoder föreligger överväga att lämna medgivande till
skonsam markberedning inom fornlämningsområdets närområde.

Kommentar
Vanligtvis anger de tillfrågade länsstyrelser-
na i villkoren till besluten, vilken typ av
markberedning som kan komma ifråga, och
av de metoder som angetts är det fläckmark-
beredning eller manuell markberedning. Skå-
ne län medger, som tidigare nämnts, fläck-
markberedning som ej går djupare ner i mine-
raljorden än 5 cm. Jönköpings län anger
markberedningsmetod om det är relevant för
fornlämningstypen. Länsstyrelsen i Västra

Götalands län intar ett restriktivt förhåll-
ningssätt, vilket redan framgått och har hit-
tills endast lämnat något enstaka tillstånd.
Länsstyrelsen där anser dock att så snart an-
tikvariskt godtagbara metoder på markbered-
ning kan påvisas, kommer man att överväga
att lämna medgivande till skonsam markbe-
redning inom fornlämningsområdets närom-
råde.
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10.Genomförs besiktning av områden efter markberedning och i så fall
i vilken utsträckning?

C-län Det kommer vi att göra.

E-län Nej. Ännu har vi inte genomfört några besiktningar efter markberedning men vi anger i våra
meddelandebrev att återbesiktning efter föryngringsavverkning kan komma att ske.

F-län Nej. Stickprov i undantagsfall.

G-län Nej, inte mer än i något enstaka fall.

H-län Nej

K-län Verkar också rimligt, resursfråga.

M-län Stickprov

N-Län På grund av tid- och resursbrist blir det ytterst sällan och i så fall p.g.a. att man har ”vägarna
förbi” och passar på att titta till objektet.

O-län I begränsad utsträckning.

Kommentar
På frågan om besiktningar genomförs efter
utförd markberedning och i så fall i vilken ut-
sträckning, framkommer i de flesta svaren att
besiktningar mestadels har skett i undantags-
fall. Det anges i svaren att besiktning skett
vid enstaka tillfällen eller stickprovsmässigt.
Länsstyrelsen i Hallands län hänvisar till att

det är en fråga om tid- och resursbrist, vilket
även länsstyrelsen i Blekinge län antyder i
sitt svar. Länsstyrelsen i Östergötland infor-
merar i sina meddelanden att återbesiktning
efter föryngringsavverkning kan komma att
ske. Uppsala län svarar att besiktningar
kommer att utföras.
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11.Hur upplever Ni inventeringsläget avseende fornlämningar i Ert
län?

a) gällande fornlämningar i allmänhet b) gällande kategorin fossil åkermark

C-län I skogsmark är läget generellt dåligt Fossila åkrar mycket dåligt.

E-län Våra skogsområden är dåligt inventerade. Fossil åkermark är fläckvis inventerat men
mycket stora luckor finns.

F-län Fornlämningar i allmänhet bra inventerade
och kända.

Fossil åkermark dåligt inventerad.

G-län Östra länsdelen är ej inventerad och inven-
teringsresultat i övrigt saknas ännu från ca
2/3 av länet. Överenskommelse med Riksan-
tikvarieämbetet har träffats för att snabba på
leveranser av digitalt underlag.

Förhållandevis bra med undantag av vad som
anförts under a).

H-län i princip ok undermåligt

K-län Bedrövligt. Gammal, ej reviderad inventering,
30 år gammal.

Ännu bedrövligare, men förändring är på
gång.

M-län bra bra i fd L-län, dåligt i fd M-län

N-Län Inventeringsläget beträffande
fornlämningar i allmänhet: OK

fossil åkermark: otillfredsställande

O-län Godtagbart Undermåligt

Kommentar
Länsstyrelsernas uppfattning om inventer-
ingsläget avseende fornlämningar i allmän-
het, respektive det avseende fossil åkermark i
synnerhet är mycket varierande beroende på
när den senaste inventeringen genomfördes.
Av de nio tillfrågade länsstyrelserna svarade
sex att inventeringsläget avseende fornläm-
ningar i allmänhet är fornminnesregistrets
uppgifter bra eller i stort sett tillfredsställan-
de. Undantag utgör Blekinge län, vars senaste
inventering är 30 år gammal, samt Länssty-
relsen i Uppsala län som poängterar att in-
venteringsläget i skogsmark generellt är då-
ligt. Även Länsstyrelsen i Östergötlands län
anser att inventeringsläget i skogsmark inte
är tillfredsställande. Då det gäller kategorin
fossil åkermark är inventeringsläget däremot
inte tillfredställande, anser man på sex av de

tillfrågade länsstyrelserna och tillståndet be-
skrivs med epitet som bedrövligt, undermå-
ligt, mycket dåligt med mera. Kronobergs län
är till stora delar nyligen inventerat, men
länsstyrelsen påpekar att ännu saknas inven-
teringsresultat från ca 2/3 av den inventerade
delen av länet. Östra länsdelen är ej invente-
rad. Vidare påpekar man att det finns en
överenskommelse med Riksantikvarieämbe-
tet för att ge snabba leveranser av ett digitalt
underlag. För Skåne läns vidkommande
framgår att gamla L-län har en nyligen
genomförd inventering med ett tillfredstäl-
lande underlag för fornlämningar och omfat-
tar således även fossil åkermark, medan den
sistnämnda kategorin för gamla M-län inte är
till fyllest.
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12.Finns det i Ert län något skriftligt dokument eller överenskommelse
som beskriver hur dessa samrådsärenden skall hanteras?

C-län Ja, sedan 1980-talet

E-län Vi har haft ett äldre dokument som gällt fram till år 2000 som reglerade ärendehanteringen
mellan Skogsvårdsstyrelsen och Östergötlands Länsmuseum. Idag har vi en muntlig över-
enskommelse med Skogsvårdsstyrelsen om att avverkningsanmälningar som berör fornläm-
ningar skall till Länsstyrelsen och att Länsmuseet utför besiktningar i fält.

F-län Ja. Överenskommelse med Skogsvårdsstyrelsen.

G-län Nej, enbart muntligt.

H-län Nej

K-län Nä

M-län Nej, men muntligt med SVS

N-Län JA, vi har en fungerande överenskommelse med SVS och återkommande samrådsmöten där
rutinerna ses över och vid behov förnyas

O-län Diskussioner pågår med Skogsvårdsstyrelsen. Avsikten är att komma överens om rutiner för
ärendenas handläggning.

Av bilagorna 5 och 8 framgår de rutiner som
tillämpas i Jönköpings respektive Kronobergs
län, samt den information som går ut till
markägare.
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13.Övriga synpunkter

C-län Vi kommer från 2002 skärpa rutinerna i skogliga ärenden.
SVS kommer att utöka samrådsområdena runt berörda fornlämningar till radien 100/200 m.
Beslut fattas enligt KML om markberedning skall ske inom fornlämningsområden
Utökad kontroll och uppföljning.

E-län En likformighet i hanteringen av avverkningsanmälningar mellan länen måste komma till
stånd.

F-län Bristande resurser/prioritering gör att arbetet släpar efter.

G-län Nej

H-län Det finns förmodligen fler avverkningar som berör fornlämningar än som kommer till vår kän-
nedom. Samtidigt så är det en sån eftersatt ärendegrupp pga resursbrist så vi har inte vå-
gat/orkat forska i frågan. Vi har ett relativt gott samarbete med SVS men det är klart, antikva-
rier är de ju inte.

K-län Önskemål finns och frågan har diskuterats hur rutinerna för anmälan kan ändras, men inget
har hänt.

M-län Ibland omöjligt att besiktiga då avverkning redan är genomförd och allt ris döljer fornlämning-
en. Överväger att i de fallen automatisk förbud för maskinell markberedning, men hittills har vi
tillskrivit dem i de fallen.

N-Län Vi tycker att samarbetet och ärendehanteringen vad gäller fornlämningar och skogsbruk fun-
gerar bra i Halland. Dock har den otillfredsställande registreringen av fossil åker-
mark/röjningsröseområden (blåmarkeringar på våra egna kartor och okända för SVS) ibland
ställt till ledsamma misstag. Sedan en tid tillbaka (1 – 2 år) har dock SVS tillgång till kartor
med blåmarkeringarna inlagda och i dagarna kommer de även att få tillgång till det digitala
fornminnesregistret.

O-län -
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Sammanfattande kommentar på enkäten

Av enkäten framgår att variationen är stor
mellan länsstyrelserna på vilket sätt man
hanterar frågor om föryngringsavverkningar
och i vilken utsträckning man medger till-
stånd till markberedning eller ej nära forn-
lämningar eller inom fornlämningsområden.
För att få en likriktning i dessa frågor är det
angeläget att RAÄ utarbetar riktlinjer för hur
dessa frågor skall hanteras. Ett likartat förfa-
ringssätt att behandla dessa ärenden skulle
poängtera och stärka den antikvariska sidan,
vilket skulle gynna bevarandet av fornläm-
ningar i skogsmark. Ett tydligt och målinrik-
tat arbetssätt i dessa frågor skulle även un-
derlätta SVO`s arbete i dessa frågor.

Som framgår av svaren i enkätens fråga 11 a
om länsstyrelsernas uppfattning om inven-
teringsläget avseende fornlämningar i all-
mänhet, varierar svaren mycket beroende på
när den senaste inventeringen genomfördes.
Av svaren på enkätens delfråga 11 b) om in-
venteringsläget avseende den fossila åker-
marken, framgår att det i flertalet av länen
finns ett stort behov av en revideringsinven-
tering avseende denna kategori. Komplette-
rande inventeringar i de län som har ett så-
dant behov, är en grundläggande förutsätt-
ning för att kunna skydda och bevara ännu ej
upptäckta och registrerade lämningar.




