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Sammanfattning/ Abstract 

I våra Svenska skogar finns ett stort kulturarv i form av fornlämningar och övriga kulturhistoriska 

lämningar. Lagen skyddar de båda klassificeringarna, men där fornlämningar har ett starkare lagskydd 

än övriga kulturhistoriska lämningar. Det finns många olika typer av lämningar, där färdväg är en 

lämningstyp som riskerar att ta stor skada när den omgivande skogen ska avverkas. Lämningstypen 

färdväg är en del av en vägsträcka som idag inte brukas. Denna undersökning ämnar försöka skapa en 

klarhet i om det råder skillnad i hänsynen man tar till lämningstypen färdväg beroende på vilken 

klassificering lämningen har samt hur vida kulturstubbar kan förhindra förstörelsen av dessa lämningar. 

För att försöka skapa förståelse inom detta har en skadeinventering utförts, där tio lämningar har ingått i 

undersökningen, spridda över kommunerna Kristianstad, Bromölla, Östra Göinge, Höör och 

Hässleholm. Resultatet av denna inventering visar att fyra av de tio lämningarna har tagit skada och tre 

av dessa är övriga kulturhistoriska lämningar. Gällande kulturstubbar är resultatet jämnt fördelat mellan 

att det finns kulturstubbar och att lämningarna är skadade kontra inte skadade.  
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Inledning 

Ett av de 16 miljömål Sveriges riksdag satt upp är Levande skog. Detta miljömål syftar till att 

värna om de svenska skogars biologiska produktionsvärde, samtidigt som man behåller den 

biologiska mångfalden och värnar om de sociala värdena och kulturmiljöerna i skogen 

(Sveriges miljömål 2020). 

En del av arbetet med att värna om kulturmiljöer i skogen är att minska skador på 

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar samt att bevara kulturarvet i skogen. 

Arbetet med bevarandet av kulturarvet i Sverige leds av Riksantikvarieämbetet 

(Riksantikvarieämbetet 2020). 

Riksantikvarieämbetet publicerade 2020:  Skador på fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar vid skogsbruk (Riksantikvarieämbetet 2020). Rapportens 

övergripande syfte är att ge en aktuell bild av varför och i hur stor uträckning fornlämningar 

och övriga kulturhistoriska lämningar skadas i samband med skogsbruk. I rapporten framgår 

det bland annat att markberedning är den vanligast orsaken till skador på fornlämningar samt 

att färdvägar är den lämningstyp som utsätts för störst andel skador i förhållande till antalet 

inventerade lämningar. Färdvägar är en lämningstyp som innefattar hålvägar, 

järnvägar/banvallar, kavelbroar, markerade leder och vägbankar (Riksantikvarieämbetet 

2021)  

Det som kan skilja lämningarna åt är den antikvariska bedömningen, det vill säga om 

lämningen är klassad som fornlämning eller övrig kulturhistorisklämning. Skillnaden i den 

antikvariska bedömningen är de olika lagskydden som är kopplade till klassificeringen. 

Fornlämningar skyddas av Kulturmiljölagen och övriga kulturhistoriska lämningar skyddas av 

Skogsvårdslagen. Där påföljderna av brott mot kulturmiljölagen kan leda till böter och 

fängelse medan brott mot Skogsvårdslagen endast kan leda till böter. 

Det är med detta som utgångspunkt denna uppsats är skriven för att få en klarhet i om 

hänsynen till lämningen skiljer sig åt beroende på om den är klassad som fornlämning eller 

övrig kulturhistorisk lämning. 
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Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur hänsynen till fornlämningar och övriga 

kulturhistoriska lämningar skiljer sig åt inom lämningstypen färdvägar med utgångspunkt från 

skogsbruksskador samt hur markering med kulturstubbar kan påverka skadeförekomst eller ej. 

• Hur skiljer sig skadorna på färdvägar när lämningen är registrerad som fornlämning 

kontra övrig kulturhistorisk lämning?  

• Hur påverkar kulturstubbar skadornas omfattning?  

Bakgrund 

1. Vägen i kulturlandskapet  

Under större delen av bondestenåldern och den följande perioden som benämns som 

bronsålder var människan bofast och brukade jorden. Efterhand som jorden urlakats på näring 

flyttades gårdarna. Det är först ca 2200 f.kr som en tidig bystruktur växer fram (Emanuelsson 

2002). 

Under järnåldern delades byarna upp i inägor och utmark (Cserhalmi 1998), samt 

kommunikationen mellan byar och handelsplatser via vägar (Ahlberg 2016). Dessa vägar blev 

inga fasta punkter utan vid regnigare perioder kunde vägsträckningen förändras och göra en 

avstickare (Tronde 2020). 

Vägarna förpassades ofta till utmarken (Emanuelsson 2002), och vid tiden av de stora 

jordreformerna under 1700 och 1800-talet förblev delar av den tidigare utmarken fortfarande 

skogliga områden. De lämningarna vi ser i dagens skogslandskap fick ett omedvetet skydd 

genom att den rådande markanvändningen inte krävde lika stora ingrepp som till exempel 

jordbruksmark.   

Detta ”omedvetna skydd” gäller fram till vår moderna tid och det storskaliga skogsbruk som 

växer fram under början av 1900-talet.  

2. Fornlämningar / övriga kulturhistoriska lämningar  

Fornlämningar är spår i landskapet som vittnar om äldre tiders verksamheter. För att en 

lämning ska klassas som fornlämning måste tre kriterier uppfyllas (SFS 1988:950). 

• Lämningar efter människors verksamhet under forna tider, 
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• som har tillkommit genom äldre tiders bruk 

och 

• som är varaktigt övergivna 

Övriga kulturhistoriska lämningar ska uppfylla samma kriterier som fornlämningar. Det som 

skiljer lämningarna åt är året den uppkom. Tillkom lämningen innan år1850, klassas den som 

en fornlämning. Tillkom den efter 1850 klassas den som en övrig kulturhistorisk lämning.   

2.1. Lagskydd  

Övriga kulturhistoriska lämningar omfattas av skogsvårdslagen §30 (SFS 1979:429) utifrån 

”…att de inte ska ta någon skada så länge inte det avsevärt försvårar den pågående 

markanvändningen”. I föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen 7 kap. Hänsyn till 

naturvården, kulturmiljövården och rennäringen (SKSFS 2011:7) framgår det att skador på 

hänsynskrävande biotoper, kulturmiljöer och kulturlämningar ska förhindras eller begränsas. 

Bland de beskrivna kulturmiljölämningarna finns ”röjningsrösen, stenmurar och äldre 

färdvägar, stigar med namn och tradition samt rösningar och ristningar (SKSFS 2011:7). 

Däremot har fornlämningar ett mer potent skydd i och med Kulturmiljölagen (SFS 1988:950) 1 

kap. § 1 som säger: ” Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. 

Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och 

aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på 

kulturmiljön undviks eller begränsas.” Vidare tar 2 kap. § 1 upp vilka lämningar som är 

skyddade av kulturmiljölagen där bland annat färdvägar ingår (SFS 1988:950). 

Påföljderna av fornminnesbrott av normalgraden, de vill säga att man utfört oaktsamma 

handlingar som lett till skada på en fornlämning kan leda till böter eller fängelse i högst 6 

månader. Grovt fornminnesbrott, det vill säga att man har avsiktligt skadat eller förstört en 

fornlämning kan leda till fängelse i högst 4 år.  

Påföljderna av brott mot skogsvårdslagen gällande övriga kulturhistoriska lämningar är i stort 

sett inga, Då det inte finns några generella påföljder i lagtexten. 

2.2. Lämningstyp färdvägar  

I fornminnesregistret beskrivs det att färdvägar är en del av ett ålderdomligt vägnät som idag 

är varaktigt övergivet. Inom begreppet färdvägar ingår: hålväg, järnväg/banvall, kavelbro, 

markerad led och vägbank (Riksantikvarieämbetet 2014). Dessa lämningar kategoriseras till 

största del av linjeobjekt med enstaka punkt- och ytobjekt i fornminnesregistret (Fornsök 
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2020). De vägar som finns i landskapet kan ha brukats av människor under lång tid 

(Regionmuseet i Skåne, 2020). De olika lämningsegenskaperna går att beskrivas således.   

2.2.1 Lämningsegenskap Hålväg  

Hålvägar har bildats genom kontinuerligt brukande och erosion. Lämningen blir tydligast när 

den återfinns i en sluttning. En grov datering av lämningens ålder kan göras utifrån vägens 

utseende. En äldre väg har skålad botten medan en yngre väg har plan botten (Regionmuseet i 

Skåne 2020).   

2.2.2. Lämningsegenskap Järnväg /banvall 

Efter som järnvägen i Sverige är yngre än 1850 (Ahlberg 2016) klassas inte denna 

lämningsegenskap som fornlämning. Dock kan äldre nedlagda järnvägar klassas som övriga 

kulturhistoriska lämningar om den anses vara särskilt industrihistoriskt intressant 

(Regionmuseet i Skåne 2020). 

2.2.3. Lämningsegenskap Kavelbro  

En kavelbros syfte är att underlätta framkomlighet över sanka partier, genom att placera ut 

stockar och slanor (Regionmuseet i Skåne 2020). 

2.2.4. Lämningsegenskap Vägbank 

Vägbank avser en väg samt området runt vägen som är uppbygg av sand, ris, slanor, grus, sten 

med mera (Riksantikvarieämbetet 2014). 

2.2.5. Lämningsegenskap Markerad led 

En markerad led utgörs av en väg som är markerade med olika markörer som till exempel 

stenrösen eller bläckade träd (Riksantikvarieämbetet 2014). 

2.3 Nationella skadeläget – Hänsynsuppföljning kulturmiljö 

I Hänsynsuppföljning kulturmiljö kontrollerar Skogsstyrelsen årligen 400 avverkning i syfte 

att göra en uppföljning av hur man vid avverkningen har tagit hänsyn till fornlämningar och 

övriga kulturhistoriska lämningar. Denna statistik har Riksantikvarieämbetet sammanställt 

och gav 2020 ut rapporten: Skador på fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 

vid skogsbruk. Enligt statistiken är skillnaden inte stor gällande om lämningen är registrerad 

som fornlämningen eller övrig kulturhistorisk lämning, se figur 1(Skogsstyrelsens 
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statistikdatabas 2021). Detta trots att fornlämningar har ett starkare skydd än övriga 

kulturhistoriska lämningar (Riksantikvarieämbetet 2020).  

 

  

Figur 1. Diagram över skadad eller inte skadad gällande övriga kulturhistoriska lämningar kontra fornlämningar. Källa: 

Skogsstyrelsens statistikdatabas (2021) 

Enligt Riksantikvarieämbetes rapport framkommer det att färdvägar och fossil åkermark är de 

två lämningstyper som påverkas och skadas i störst omfattning, samt att orsaken till skadorna 

är i första hand nedrisning och körskador.  

2.4 Tidigare undersökningar 

I Mastersuppsatsen Bevarandet av lämningar i skogsmark (Stern 2020) tar författaren upp 

frågeställningen om det finns någon skillnad i hanteringen av lämningar med olika 

lämningsstatus. Det framgår att de två mest skadade lämningstyperna är yt- och 

linjelämningar. Detta hävda Stern (2020) kan bero på att skadorna framkommer då 

avverkningen görs inom området för lämningens utbredning.  

3. Skogsbruket 

Skogsindustrin i Sveriges är en av landets största näringar och skogsbruksprodukter en av de 

landets största exportvarorna (Skogsindustrierna 2020a). År 2019 var exportvärdet för 

skogsindustrin 150 miljarder svenska kronor (Skogsindustrierna 2020b). Detta industriella 

skogsbruk som vi har i dag tog fart i slutet av 1970-talet (Östlund 1997). För att bibehålla den 

industriella effektiviteten använder man sig i stort sett endast av maskinellkraft vid 

avverkning (Kardell 2004). Enligt rapporten Skador på fornlämningar och övriga 
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kulturhistoriska lämningar vid skogsbruk är det framför allt markberedning som gör de flesta 

skadorna på lämningarna, därefter körskador samt vindfälle. 

3.1 Körskador  

Stora maskiner är en viktig del i det storskaliga skogsbruket i Sverige. Vid en 

föryngringsavverkning är det skördaren som fäller träden och skotaren som plockar ut virket 

från skogen. En sådan maskin väger tom ca. 10 – 20 ton och fullt lastad kan den väga upp 

emot 20–40 ton. Framför allt är det när skotaren kör många gånger på samma väg som det kan 

uppstå körskador. Vid körning i skogen krävs goda kunskaper om rådande markförhållanden 

och god planering (Skogskunskap 2013). 

 

Figur 2 Grova körspår på väg in till avverkning i närheten av Tjörnarp. Foto: Jimmy Olsson 

Körskador i skogsmark har länge varit ett problem. Det uppmärksammades redan på 1950-

talet i och med skogstraktorn, då man upptäckte att körskador bidrog till röta på kvarstående 

bestånd (Kardell 2004). 

3.2 Nedrisning 

För att minska körskador vid avverkning använder maskinisten sig av en väldigt enkel metod, 

som kallas att risa. Detta bygger på att man vid sankare partier i avverkningsområdet lägger ut 

ris och grenar för att göra bärigheten i marken bättre genom att fördela vikten av maskinen på 

en större yta (Skogskunskap 2013).  
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Figur 3. Ris och grenar kvarlämnat efter avverkning - lämning Norra Rörum 228.  Foto: Jimmy Olsson 

3.3 Markberedning  

Markberedning är en frivillig åtgärd efter avverkning, som ämnar att gynna tillväxten av 

utplanteringen av nya träd. Fördelarna med markberedning enligt Skogsstyrelsen är 

plantornas rötter får en säkrare vattenförsörjning. Konkurrensen från hyggesvegetation 

minskar, färre plantor riskerar att skadas eller dödas av snytbagge samt att 

planteringspunkterna blir något varmare, vilket gynnar planttillväxt och minskar risken för 

frostskador (Skogsstyrelsen 2020). Enligt statistik från Skogsstyrelsen över utförda 

skogsvårdsåtgärder markbereddes av maskinell kraft 172,1 tusen hektar skog år 2019. 

Skogsägarna anmälde 262 532 hektar för föryngringsavverkning under 2019 (Skogsstyrelsen, 

2021). 

 3.4 Avverkningsanmälningar  

Inför en föryngringsavverkning måste skogsinnehavaren göra en avverkningsanmälan minst 6 

veckor innan påbörjad avverkning, om avverkningen innefattar ett område större än 0,5 ha. 

Kontrollmyndighet för en avverkningsanmälan är Skogsstyrelsen som också utför fältbesök 

och tillsynsinsats om avverkningen kräver det (Skogsstyrelsen 2020). Avverkningsanmälan är 

en offentlig handling och kan begäras ut av allmänheten.  
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3.4 Kulturstubbar  

Ett sätt att undvika skador i samband med avverkning är att markera lämningen med 

kulturstubbar. Denna markering är en 1,3 m hög stubbe som enkelt kan upptäckas av 

maskinisten och där med undvika att köra över lämningen (Skogsstyrelsen 2020). 

 

Figur 4 Kulturstubbar som markerar en färdväg - lämning Kiaby 110:1. Foto Jimmy Olsson 

I Skogsstyrelsens Hänsynsuppföljning kulturmiljö (2015–2020) har det undersökt i hur stor 

omfattning lämningar har tagit skada eller ej, beroende på om den är adekvat utmarkerad med 

kulturstubbe eller ej. Statistiken visar att korrekt placerad kulturstubbe bidrar till minskade 

skador (Skogsstyrelsens 2020). 

 

Figur 5 Diagram över kulturstubbars befintlighet gällande om lämningen är skadad eller inte skadad 

 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

K
u

lt
u

rs
tu

b
b

e
rä

tt
u

tp
la

se
ra

d
In

ge
n

k
u

lt
u

rs
tu

b
b

e

 skada ingen skada



 

13 

4. Protokoll för skadeinventering  

För att få en inblick i hur ett protokoll för en skadeinventering ser ut studerades tre olika 

skadeinventeringar utförda av myndigheter och entreprenader. 

4.1 Skadeinventering av fornlämningar – i Kronobergs län 2005 (Edvinger & Wennstedt 

Edvinger 2005) 

Denna skadeinventering är utförd av Länsstyrelsen Kronobergs län 2005. Inventeringen 

gjordes till följd av stormen Gudrun 2005. Skador som inventerades var skador direkt 

kopplade till stormen så som rotvältor och trädfällen men även skador kopplade till 

avverkning och utkörning av de stormfällda träden.  

Blanketten inventerarna använt sig av innehåller följande information  

• Kommun 

• Socken och RAÄ nummer 

• Lämningstyp 

• Kommentar 

• Antikvarisk åtgärd  

• Övrig åtgärd 

• Prioritering 

 

4.2 Skadade gravar vid Vik - Fornlämning Stigtomta 62:1, 63:1 & 167:1, fastigheten Vik 

1:2, Stigtomta socken, Nyköpings kommun, Södermanlands län. Arkeologisk förundersökning 

i form av en skadeinventering (Gustafsson Gillbrand 2016). 

Denna arkeologiska förundersökning syftade till att ge en helhetsbild över skadorna på sju 

fornlämningar i Nyköpings kommun. Förundersökningen ligger sedan till grund för 

återställning- och kompensationsåtgärder. Enligt rapporten är markberedning den största 

anledningen till skadorna.  

Vid inventeringstillfället använde sig inventerarna av en bedömningsmall som utgick från 

klassificering av skador med graderna: opåverkad, påverkad, skadad samt allvarligt skadad. 

Tre av de fyra graderna har tillhörande kommentar. 

• Påverkad - skogsmaskiner har kört över fornlämningen utan att ha orsakat markskada, en 

och annan sten har rubbats ur läge 

• Skadad – enstaka fåror, flera stenar har rubbats ur läge. 
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• Allvarligt skadad – flera fåror, eller i övrigt direkt åverkan, ett flertal stenar har rubbats 

ur läge. Fornlämningens form och utseende har förändrats märkbart. 

 

4.3 Stormen Hilde - Inventering av stormskador på kulturvärden inom Dorotea, Lycksele, 

Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner, Västerbottens län. Denna 

inventering är skriven av Kjell Edvinger & Britta Wennstedt Edvinger för Länsstyrelsen 

Västerbotten. 

Inventeringen utfördes efter stormen Hilde den 16 november 2013. Rapportens syfte är att 

kartlägga skador av stormen i Västerbottens län. 

Tillskillnad från de två föregående rapporterna innefattar denna rapport även övriga 

kulturhistoriska lämningar i sin inventering.  

Fältinventeringen utgick ifrån fyra steg:  

• kontroll av lämningars och kulturmiljöers belägenhet och utbredning. 

• kontroll av befintlig beskrivning aktualitet och giltighet 

• kvantifiering och beskrivning av eventuella skador 

• bedömning av behov av och typ av åtgärder för skadade kulturvärden 
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Metod och material 

För att samla in data till denna undersökning har det gjorts en skadeinventering. 

Inventeringsmetoden bygger på studier av tidigare gjorda skadeinventeringar som beskrivs i 

föregående avsnitt, samt Handledning för inventering och dokumentation av forn och 

kulturlämningar för FMIS (Riksantikvarieämbetet 2008).  

1. Val av lämningar genom GIS-analys  

Inför inventeringen i fält behöves det göras ett urval, detta urval gjordes genom en GIS-

analys. Till analysen användes geodata för avverkningsanmälningar samt 

Riksantikvarieämbetets geodata för registrerade lämningar. 

1.1 Avverkningar  

I Skogsstyrelsens geodata för avverkningsanmälningar finns uppgifter om vilken säsong 

skogen är avverkad. Dessa uppgifter sträcker sig från avverkningssäsong 2014/2015 till 

2019/2020. 

1.2 Lämningar 

För att identifiera vilka lämningar som skulle inventeras hämtades Riksantikvarieämbetets 

geodata med alla registrerade lämningar i Sverige. Utifrån detta isolerades lämningar som är 

registrerade som färdväg samt färdvägssystem. 
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1.3 GIS analys  

De tidigare nämnda data över lämningar samt avverkningsanmälningar kombinerades genom 

verktyget Intersect till ett shapelager över vilka lämningar av typen färdväg samt 

färdvägssystem som finns inom avverkad skog, se figur 6. 

   

Figur 6. Karta över lämning Fjälkestad 150:1 som exempel på hur lämningarna kan se ut. FMIS lämningsdata, 

Bakgrundskarta: Lantmäteriets Ortofoto. 

Utöver de tio lämningar som inventerats har ytterligare 16 lämningar/avverkningar 

kontrollerats. Dessa lämningar innefattades av avverkningsanmälningar som ännu inte 

påbörjat avverkning och kunde därav inte ingå i undersökningen. 
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1.4 Inventerade lämningar. 

 

Här nedan följer en tabell över de lämningar som ingår i skadeinventeringen för denna 

uppsats samt en karta över Skånes kommuner med position för lämningarna (figur 7).  

Tabell 1 Tabell över de inventerade lämningarna av typ färdväg - RAÄ nummer, kommun, socken, antikvarisk bedömning och 

Beskrivning av lämning (Fornsök 2021). 

RAÄ. Nr. Kommun Socken 
Antikvarisk 
bedömning 

Beskrivning av 
lämning (FMIS) 

Fjälkestad 150:1 Kristianstad Fjälkestad Fornlämning Hålvägssystem, ca 
250x15 m (NV-SÖ), 
bestående av två 
hålvägar, 250respektive 
60 m l (NV-SÖ), 1-1.5 m 
br och 0.3 m dj. 
Hålvägarna leder ner mor 
skansen vid Biverödsån. 
Enligt uppgift 
frånlokalbefolkningen 
skall för länge sedan 
vägen mellan Fjälkestad 
och Knislinge ha gått i 
denna sträckning. 

Kiaby 110:1 Kristianstad Kiaby, 
Vånga 

Fornlämning Hålvägssystem, 750 m l 
(N-S) bestående av i 
huvudsak 1 hålväg. 
Hålvägen är 1-3 m br och 
0.2-0.9 m dj. Vid 
hålvägens mitt finns en 
förgrening. Den hålvägen 
är 50 m l (N-S), 2 m br 
och 0.3-0.5m dj. 

Östra Sönnarslöv 
21:1 

Kristianstad Östra 
sönnarslöv  

Fornlämning Hålväg, ca 400 m l (N-S), 
2,5-3 m br och 0,5-1,2 m 
dj. U-formigprofil. Ca 50 m 
avbrott i N delen. Ansluter 
till samma markväg i N 
och S. Beväxt med lövträd 
och granar. 

Ivetofta 240 Bromölla Ivetofta Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Färdväg av 
hålvägskaraktär, ca 860 
m l (NÖ-SV), 1.6-2 m br i 
bottenplanet och 0.5-0.6 
m dj. Stenar i kanterna. 

Ivetofta 251 Bromölla  Ivetofta Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Färdväg, delvis av 
hålvägskaraktär, ca 800 
m l (ÖNÖ-VSV), ca 1.1 m 
br i botten, ca 1.7 m br 
upptill och 0.2-0.7 m dj. 
På mindre sträcka finns 
parallella vägar. 
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Vinslöv 138:1 Hässleholm Vinslöv Möjlig fornlämning Hålväg, 60 m l, 1.5-2 m br 
och 0.1-0.2 m dj.Anses av 
Harry Blomberg, 
Vanneberga, utgöra en 
del av den 
s.k.Malmövägen, se RAÄ 
nr 137. 

Matteröd 775 Hässleholm Matteröd Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Äldre vägsträckning, ca 
300 m l och 3 - 7 m br. 
Kantas i Ö delen av 
stenmurar. 

Östra Broby 190:1 Östra 
Göinge 

Östra 
Broby 

Möjlig fornlämning Hålväg?, ca 250 m l 
(NNÖ-SSV), 0,5-1,5 m br 
och 0,1-0,3m dj. I Noch S 
övergår hålvägen? i 
sentida körspår. Hålvägen 
är mycket otydlig. Ev. 
sentida körspår. 

Norra Rörum 228 Höör Norra 
Rörum 

Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Hålvägsliknande rest av 
järnvägsspår, ca 260 m l, 
1 - 1,5 m br och 0,2 - 0,3 
m dj. Korsas av väg och 
har ett avbrott vid äldre 
grusgrop. Enligt uppgift 
rester av en smalspårig 
järnväg som använts vid 
torvtäkt 

Tjörnarp 655 Höör Tjörnarp Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Väg, 150 m l (N-S) och ca 
3 m br. Omgiven av 
dubbelmurar, 0,8-1 m br 
och 0,6-1,2 m h. V muren 
fortsätter i S fram till 
fastighetsgräns. 
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Figur 7.Karta över Skånes kommuner med inventerade lämningar. Lantmäteriet © 2020, bearbetning av Jimmy Olsson. 

De tio inventerade lämningarna ligger i kommunerna Bromölla, Hässleholm, Höör, 

Kristianstad och Östra Göinge.  

1. Utveckling av eget protokoll  

Utifrån sammanställning av studerade skadeinventeringsprotokoll har en matris tagits fram. Denna 

mall användes vid fältinventeringen. Informationen som kan utläsas från protokollet är:  

 

Identifikations nr. - Ett nummer för att enkelt lista de inventerade lämningarna. 

RAÄ nr. - Riksantikvarieämbetes nummer på lämningarna. 

Kommun - Vilken kommun lämningen ligger i. 

Antikvarisk bedömning- Om lämningen är klassad som fornlämning eller övrig 

kulturhistorisklämning  

Markerad med Kulturstubbar - Om lämningen är markerad med kulturstubbar eller ej. 

Skadebeskrivning - Sammanfattning av skadan på lämningen. 
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Figur 9 Färdväg markerad med 26 kulturstubbar – Lämning Norra Rörum 228. Foto: Jimmy Olsson 

2. Fältarbete 

Inventeringen genomfördes 

under perioden 2 februari till 4 

mars 2021 under totalt 6 dagar. 

Fältarbetet fördröjdes på grund 

av kvarvarande snö som täckte 

lämningarna och försvårade 

inventeringen. För att 

lokalisera lämningen i fält 

användes 

Riksantikvarieämbetes 

applikation Fornsök, ett eget 

kartmaterial(se figur 6) över 

avverkningsområdet samt Google Maps. När lämningen lokaliserats utfördes en okulär 

besiktning av lämningen och dess närmaste omgivningar. Sedan antecknades kommentar och 

skadestatus i fält. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8  Hålväg täckt av snö och markerad med kulturstubbar, lämning 240 

Ivetofta. Foto: Jimmy Olsson  
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Figur 10 Ovanför: Färdväg längs två stengärden, 

lämningen kapas av en skogsväg - lämning Tjörnarps 

655 Foto: Jimmy Olsson 

 

 Figur 11 Vänster: Färdväg markerad med 26 

kulturstubbar – Lämning Norra Rörum 228. Foto: 

Jimmy Olsson 
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Resultat 

Resultatet av inventeringen visar att fyra av tio lämningarna har tagit skada i samband med 

skogsavverkning. Skadorna på lämningarna är körskador samt kvarlämnat ris. Resultatet visar 

att övriga kulturhistoriska lämningar är skadade i större utsträckning än fornlämningar. Av de 

10 lämningarna visade sig att det var 3 av dessa som var markerad med kulturstubbar. Vid en 

lämning råder det viss tveksamhet om stubben i fråga är menad som kulturstubbe, samt 6 

lämningar saknar markering. De tre lämningarna som är markerade med kulturstubbar har 

skadats. Samtligt redovisas i följande tabell 2, för fullständig tabell med fältkommentar se 

bilaga 1. 

 

Tabell 2 Förenklat inventeringsprotokoll. 

 

 

 

RAÄ. Nr. Antikvarisk bedömning Markerad 
med 
kulturstubbar 

Skadad Typ av skada 

Fjälkestad 150:1 Fornlämning Nej Nej - 

Kiaby 110:1 Fornlämning Ja Nej - 

Östra Sönnarslöv 
221:1 

Fornlämning Troligtvis Ja Ja Körskada/nedrisning 

Ivetofta 240 Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Ja Nej - 

Ivetofta 251 Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Nej Nej - 

Vinslöv 138:1 Möjlig fornlämning Nej Nej - 

Matteröd 775 Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Nej Ja Körskada 

Östra broby 190:1 Möjlig fornlämning Nej Nej - 

Norra Rörum 228 Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Ja Ja Körskada/nedrisning 

Tjörnarp 655 Övrig kulturhistorisk 
lämning 

Nej Ja Körskada 
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Diskussion  

Hur skiljer sig skadorna på färdvägar när lämningen är registrerad som fornlämning kontra 

övrig kulturhistorisk lämning?  

Resultatet av denna uppsats visar att det är fyra skadade lämningar, varav tre av dem är övriga 

kulturhistoriska lämningar, och en är fornlämning. Trots denna undersöknings låga data antal 

så ligger resultatet i linje med den nationella data som Skogsstyrelsen tillhandahåller 

(Skogsstyrelsen 2021). Det finns ingen drastisk överrepresentation av den ena eller den andra.  

Orsaken till skadorna på de lämningar som inventerats till denna undersökning har visat sig 

vara körskador samt den relaterade nedrisning. Detta går emot Skogsstyrelsens statistik som 

visar att markberedning är den främsta orsaken till på lämningar. Dock syftar denna statistik 

på alla lämningstyper inte enbart färdväg. I inventeringsunderlaget för denna undersökning är 

det ingen skada som kan relateras till markberedning. För att göra en omfattande lägeskontroll 

av vilken den främsta orsaken till skador på färdvägar är bör ett större antal lämningar av 

typen färdväg studeras. Men resultatet av denna undersökning kan ge goda riktlinjer om vad 

det omfattande resultatet skulle kunna vara.  

Hur påverkar kulturstubbar skadornas omfattning?  

Resultatet av denna undersökning visar att vid två av de fyra skadade lämningarna finns 

adekvat markering i form av kulturstubbar. Men även att kulturstubbar inte alltid tjänar sitt 

syfte då de övriga två lämningarna saknar någon form av markering. Detta resultat 

överensstämmer inte med den nationella statistiken. Något att tillägga är även att en av de 

lämningar där kulturstubbar finns och är skadad är en fornlämning.  

Anledningarna till att en lämning tar skada kan vara många. Det finns många variabler som 

spelar in när en skog ska avverkas och man ska planera för hänsyn. En sak som kan försvåra 

är lämningens utbredning och läge. Är det så oturligt att lämningen korsar hela avverkningen 

och kanske en bit utanför blir det svårt att inte köra över lämningen.   

En annan faktor kan vara synlighet. Detta kopplar Stern (2020) ihop med vilken typ av 

lämning det gäller, om det gäller en yt-, linje eller punktlämning. För ett otränat öga kan en 

hålväg kanske se ut som en naturlig fåra i marken eller bara ett viltstråk, men i själva verket är 

det en fornlämnings som skyddas enlig lag.  
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Bör lämningens ålder vara avgörande för hänsynstagandet inom skogsbruket? 

Mycket ligger i den antikvariska bedömningen – Är lämningen äldre, får den ett starkare 

lagskydd och vice versa. Stern (2020) tar upp en enkätundersökning som är utförd på personer 

som arbetar inom skogsbruk. Undersökningen visar att det oftast inte görs någon skillnad på 

huruvida lämningen är en fornlämning eller en övrig kulturhistorisk lämning. De som arbetar i 

skogen hävdar att man ser allt som ”lämningar” och att den enda skillnaden ligger i vilken 

myndighet som bör kontaktas i respektive fråga. Om detta vore fallet så bör det inte finnas 

någon förklaring till att en lämning på ena sida 1850 inte är i behov av samma skydd som en 

lämning på andra sidan 1850.  

I föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (SKSFS 2011:7) omnämns äldre färdväg 

som en kulturlämning som man som skogsbrukare bör ta hänsyn till. Just ordet äldre kan 

anses vara godtycklig när man talar om övriga kulturhistoriska lämningar. Var och när går 

gränsen för en äldre väg?  
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Efterord 

Tack till min handledare Joachim Regnéll för god kompetens och lika goda råd. Tack till 

kurskamrater som stöttat och gett råd. Tack till Rebecca Olsson som många gånger gett mig 

hopp och självförtroende. 
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Bilaga 1. Fullständigt inventeringsprotokoll  

Id RAÄ Komm

un 

Socken Antikv

arisk 

bedöm

ning 

reg.avv

. 

Marke

rad 

med 

kulturs

tubbar 

Ska

da 

Typ 

av 

skada 

Kommentar 

1 Fjälkestad 

150:1 

Kristia

nstad 

Fjälkes

tad 

Fornlä

mning 

Nej Nej Nej - Nyligen avverkat, 

inga skador 

synliga.Ingen 

återplantering 

gjord. Del 1 

Lämning otydlig i 

det avverkade 

området, kör spår 

korsar lämningens 

geometriska plats. 

Del 2 skog ej 

avverkad Vissa 

lämningar inom 

området är ut 

markerade med 

kulturstubbar 

dock inte 

färdvägen. 

2 Kiaby 110:1 Kristia

nstad 

Kiaby, 

Vånga 

Fornlä

mning 

Ja, 

17/18 

Ja Nej - Inga skador 

synliga, 

Lämningen ut 

markerad med 

kulturstubbar 

dock endast en 

liten del av 

lämningen, 

Återplantering 

gjord i den ena 

”avstickaren” av 

färdvägen.  

3 Östra 

Sönnarslöv 

221:1 

Kristia

nstad 

Östra 

sönnar

slöv  

Fornlä

mning 

Nej  Möjlig

en 

ja Körs

kada/

nedri

sning 

Spår från 

skogsmaskin 

korsar lämningen 

på minst 6 ställen. 

Om stubben i 

fråga är tänkt som 

kulturstubbe 
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tjänade den inte 

sitt syfte då precis 

intill finns det 

tydliga körspår. 

Lämningen är 

mycket nedrisad 

och inte bort 

plockat.  

4 Ivetofta  

240 

Bromö

lla 

Ivetoft

a 

Övrig 

kulturh

istorisk

lämnin

g 

Ja, 

17/18 

Ja Nej - Inga synliga 

skador, lämningen 

tydligt markerad 

med 

kulturstubbar.Lä

mningen används 

bitvis av häst 

samt vilt 

5 Ivetofta 251 Bromö

lla  

Ivetoft

a 

Övrig 

kulturh

istorisk

lämnin

g 

Nej Nej Nej - Inga synliga 

skador, väg 

används av 

ryttare.ej 

markerad med 

kulturstubbar 

6 Vinslöv 

138:1 

Hässle

holm 

Vinslö

v 

Möjlig 

fornlä

mning 

Ja, 

17/18 

Nej Nej - Lämning otydlig, 

inga spår av 

skador i 

anslutning till 

lämningens 

utbredning 

7 Matteröd 

775 

Hässle

holm 

Matter

öd 

Övrig 

kulturh

istorisk

lämnin

g 

Ja, 

17/18 

Nej Ja Körs

kada 

Lämningen 

utbredning 

sträcker sig längs 

avverkningens 

kant, Körspår 

över lämningen 

förekommer. 

8 Östra broby 

190:1 

Östra 

Göinge 

Östra 

Broby 

Möjlig 

fornlä

mning 

Ja, 

18/19 

Nej Nej - Lämningen är 

otydlig, möjliga 

körspår 

förekommer (kan 

vara en del av 

lämningen)   

9 Norra 

Rörum 228 

Höör Norra 

rörum 

Övrig 

kulturh

istorisk

lämnin

g 

Nej Ja Ja Körs

kada/

Risni

ng 

Lämningen väl 

utmarkerad med 

kulturstubbar 

längs hela 

lämningen.En 

äldre skogsväg 

korsar lämningen. 

I samband med 

den nya 
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avverknigen har 

skogsmaskin risat 

ner avsevärt detta 

ej bort plockat 

samt att risningen 

inte verkat hjälpt 

då det finns 

tydliga körspår.  

10 Tjörnarp 

655 

Höör Tjörna

rp 

Övrig 

kulturh

istorisk

lämnin

g 

Nej Nej Ja Körs

kada 

Lämningen löper 

mellan två 

stengären,färdväg

en och murarna 

korsas av en 

skogsväg för 

tidigare gjord 

avverkning i 

området. I 

samband med den 

nyligen gjorda 

avverkningen har 

skogsmaskin inte 

kört på denna väg, 

dock har den kör 

över en stenmur 

som finns inom 

området.  Färdväg 

ej ut markerad 

med kulturstubbar 

eller annan 

markering.  

 

 


