
Kulturmiljöhänsyn vid avverkning 
i brandområden
Det kan finnas kulturhistoriska lämningar inom brandområden. Hantering av 
dessa forn- och övriga kulturhistoriska lämningar följer de vanliga rutinerna vid 
avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen. Du som är markägare, planerar eller är 
utförare av arbetet ansvarar för att lämningarna inte skadas.

Skogsbrand
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Exempel på stensättning (grav).                      Foto: Josefina Sköld

De lämningstyper som kan finnas är bytomter, 
dammvallar, torp- och husgrunder, kvarnar, 
kolningsanläggningar med mera.

Det kan också finnas oregistrerade fornlämningar 
inom brandområden, som efter brand är lättare 
att upptäcka i fält. Dessa är också skyddade enligt 
lag.

Hänsynen till det skogliga kulturarvet regleras av 
kulturmiljölagen (1988:950) och skogsvårdslagen 
(1979:429).

Oregistrerade lämningar
Om du påträffar en oregistrerad lämning ska den 
anmälas till Länsstyrelsen. Kontakta även om du 
upptäcker skador på lämningar.

Det är viktigt att inte köra på synliga lämningar.    
                                                                                     Foto: Josefina Sköld
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Målbilder för god miljöhänsyn
Till stöd för tankar och beslut kring god miljöhänsyn kan man använda de målbilder som 
Skogsstyrelsen och skogsbruket gemensamt tagit fram. Dessa finns att hämta på  
www.skogsstyrelsen.se/mer-om-skog/malbilder-for-god-miljohansyn/

Tag bort träd som står på lämningen. Det finns risk att träden 
faller och skadar lämningen.                             Foto: Josefina Sköld

Råd för god kulturmiljöhänsyn efter brand
• Kända lämningar finns registrerade i Fornsök 

(www.fmis.raa.se) samt i Skogsstyrelsens 
Mina sidor och Skogens pärlor.

• Kör inte på synliga lämningar.

• Planera basvägarna i traktdirektivet och 
placera körvägar så att lämningarna inte 
riskerar att skadas.

• Undvik basvägar genom sammanhängande 
lämningsmiljöer.

• Risa basvägar för bästa bärighet.

• Markera lämningar med kulturstubbar som 
skydd vid senare skogsbruksåtgärder. Använd 
gärna kulturstubbar även om de kommer att 
trilla inom ett par år.

• Lämna inte kvar träd och ris på lämningar.

• Dra inte träd över lämningarna – stenarna rubbas lätt.

• Markbered och plantera inte för nära lämningen – se Länsstyrelsens beslut vilket avstånd som 
gäller. Håll ett avstånd om minst 10 meter till lämningens ytterkant, om inget annat anges i 
beslutet.

• Vid röjning hålls lämningarna fria från ris, buskar och träd.

• Se till att maskinförare i samtliga led får tydlig information om de lämningar som berörs. 


