Kulturstubbar markerar gränsröse på markberett hygge.

Åtgärder
Kulturstubbar4
Vid inventeringen registrerar vi även förekomst av
uppmärkning av kulturlämningen. Både förekomst
av snitslar och kulturstubbar.
Där kulturstubbar placerats utanför och runtom-
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kring kulturlämningen på ett tydligt sätt, minskar
skaderisken med 75 % mot att inte märka ut kulturlämningarna med någon kulturstubbe alls.
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Samverkan
För att förhindra fortsatta skador på våra kulturmiljöer arbetas det både nationellt och lokalt i
olika samverkansgrupper. Orsaker och åtgärder
diskuteras och analyseras. Exempel på åtgärder;
Branschgemensamma riktlinjer för hänsyn till kulturmiljöer – framtagna av skogsbruket (broschyr
finns att ladda ner från Skogforsk). Kulturmiljöutbildningar på företag för all personal, kontroll

av uppmärkning av kulturlämningar inför markberedning, kvalitetssäkring av kulturlämningar i
olika register, användning av ny teknik vid planering med mera.
Resultatet för 2016 presenteras endast i detta
material. För tidigare resultat se vår rapportserie
på nätet.

För mer information om inventeringen
www.skogsstyrelsen.se/om-oss/publikationer/rapporter/ Hänsynen till forn- och
kulturlämningar-Resultat från Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2015
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Stubbe 1,3 m hög (+ - 0,5 m) lämnad för att tydligt
markera kulturlämning.

Skogsstyrelsen april 2017,
AnnKristin Unander, inventeringsledare
Svante Claesson, enheten för policy och analys

Hänsynsuppföljning Kulturmiljö
H

änsynsuppföljning Kulturmiljö är en årlig
inventering av hänsyn till kulturlämningar1 i
skogen. Inventeringen har pågått sedan 2008 - då
inventerades endast hänsynen till övriga kulturhistoriska lämningar2. 2012 förändrades inventeringen
till att även omfatta fornlämningar3. Urvalet av
avverkningsanmälningar förändrades dessutom,
både utlottning och mängden objekt ändrades för
att ett säkrare resultat för hela landet skulle kunna
presenteras.

Hänsynsuppföljningen utförs på ca 400 avverkningar i landet varje år där det finns kända och registrerade kulturlämningar. Endast de sedan tidigare
kända och registrerade kulturlämningarna bedöms,
nyupptäckta lämningar bedöms inte. Ungefär 1000
enskilda kulturlämningar ingår i inventeringen
varje år. Fornlämningar utgör ca 30 procent av
lämningarna.
Resultatet redovisas på lands- och landsdelsnivå.

¹ Med kulturlämning avses här både fornlämning och övrig kulturhistorisk lämning.
2
Övrig kulturhistorisk lämning. Kulturlämning som har tillkommit efter år 1850, skyddas av 30 § i Skogsvårdslagen.
3
Fornlämning. Kulturlämning som har tillkommit före år 1850, skyddas av Kulturmiljölagen.

Skadeorsak 2016
Den vanligaste skadeorsaken är markberedning
som också orsakar de svåraste skadorna. Här ser
vi andelen skador fördelat på landsdelar 2016.
En kulturlämning kan ha flera olika registrerade

skador, exempelvis både nedrisning och markberedningsskada, vilket visas i det här stapeldiagrammet.
Plantering ges inget skadebetyg utan besvaras bara
med ja eller nej.
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I cirkeldiagrammen på sverigekartan redovisas skador för enskilda kulturlämningar på landsdelsnivå 2016.
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Utveckling för landet 2012 – 2016. Om man lägger ihop de två betygen, skada och grov skada
kan vi se en minskning för landet det senaste året. Detta betyder ändå att nästan var sjätte
kulturlämning får betyget skada eller grov skada

