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Sammanfattning
Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i de beslut som beviljades för föryngringsavverkning med
områden av fossil åkermark av Länsstyrelsen Skåne under 2018. En föryngringsavverkning får inte
göras utan att man tar hänsyn till natur, forn- och kulturlämningar samt friluftsliv. I 1 kap 1§ KML (SFS
1988:950) beskrivs att det är en nationell angelägenhet att vårda och bevara kulturmiljöer. Utifrån 2 kap
1§ 2st. KML (SFS 1988:950) är en fornlämning alla lämningar efter människans verksamhet i
landskapet under forna tider, en fornlämning ska även vara varaktigt övergiven och tillkommit efter äldre
tiders bruk.
Studiens syfte har varit att i fält kontrollera om hänsyn har tagits till fossil åkermark utifrån Länsstyrelsen
Skånes beslut för föryngringsavverkning i Kristianstad kommun. För denna studie besöktes 27 av de 31
inkomna ärenden under 2018. Vid inventeringen observerades det skada på 30% vilket återspeglar det
nationella resultatet för 2018 som redovisas av Skogsstyrelsen där 35% av fornlämningarna var
skadade. Detta är oroväckande för bevarandet av den fossila åkermarken. Samt att
tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen Skåne län, inte följt upp dessa och därmed inte bevakar att
lagstiftningen följs vid föryngringsavverkningar.
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1. Inledning
”Skåne präglas av ett aktivt skogsbruk vilket fragmentiserat flera hotade arters naturliga
livsmiljöer. Uttag av bioenergi i form av till exempel GROT-uttag och stubbrytning
påverkar mark och vatten negativt. Alltjämt skadas kulturlämningar i skogsbruket…”
(Länsstyrelsen Skåne 2019).
Denna studies syfte är att i fält kontrollera om hänsyn till fossil åkermark utifrån
Länsstyrelsen Skånes beslut för föryngringsavverkning tagits i Kristianstad kommun
under 2018. I studien tas det även fram hur stor del av föryngringsavverkningarna som
har efterkontrollerats. Detta examensarbete skrivs inom ramen för
Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad. Valet av ämnet grundar sig både
i ett tidigare intresse för skogsbruk samt de kunskaper jag fått under min studietid av
forn- och kulturmiljöer.
Enligt Skogsstyrelsen (2020) så minskar antalet skador på forn- och kulturlämningar i
Sverige. De har även kommit fram till att Götaland är ett av dem områden där den
positiva trenden fortsätter medan Norra Norrland är det område som går emot trenden
med ett ökat antal skador på forn- och kulturlämningar. Skogsstyrelsen (2020) hävdar att
skadade nivån på fornlämningar är nere på 27%.
Kulturmiljölagen (KML) (SFS 1988:950) påvisar angelägenheten av att de kultur- och
fornlämningar som finns i de svenska landskapen bevaras. I kap. 1 § av Kulturmiljölagen
(SFS 1988:950), portalparagrafen, föreskrivs att ” 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.
Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande
generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer” (SFS 1988:950).
Miljömålet Levande skogar syftar till att värna både biologiska mångfald,
kulturmiljövärden och biologisk produktion. ”Skogens och skogsmarkens värde för
biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt
6

kulturmiljövärden och sociala värden värnas” (Sveriges miljömål 2018). Med tanke på
vikten av att bevara dessa miljöer för kommande generationer finns ett stort behov av
ökad regional och lokal kunskap om skogsbrukets skador och i vilken utsträckning
efterkontroller sker.

2. Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att kontrollera i vilken utsträckning hänsyn har tagits till fossil
åkermark utifrån Länsstyrelsen Skånes beslut för föryngringsavverkning i Kristianstad
kommun under 2018.
•

Hur många av de fossila åkermarkerna som berörts av föryngringsavverkning har
tagit skada?

•

Vilka konsekvenser kan förstörelse av fossil åkermark ha för bevarandet och
varför blir det inte bättre?

•

Hur många av de föryngringsavverkningar som berörde fossil åkermark, 2018, har
Länsstyrelsen efterkontrollerat?

3. Bakgrund
3.1. Skadeläget på forn- och kulturlämningar i skogsbruket
I Sverige är inte det stora hotet mot forn- och kulturlämningar att de drabbas av olagliga
utgrävningar eller plundringar (Källman & Korsell 2008). Enligt Källman & Korsell
(2008) skadas fornlämningar främst vid exploatering av mark och vid skogsbruk.
Riksantikvarieämbetet (2019) lyfter fram att det företrädesvis är markberedning som står
för stor del av de skadegörelser som orsakas av skogsbrukets metoder.
Under 2012 började Skogsstyrelsen med en årlig uppföljning av skadeläget på forn- och
kulturlämningar. Enligt de årliga uppföljningarna ska antalet skador och grova skador ha
minskat från 20 % till 13 % sedan skogsstyrelsen började sin årliga uppföljning 2012.
Uppföljningen som genomfördes 2019 avsåg 455 avverkningar och 900 enskilda
lämningar utspritt över hela landet (Skogsstyrelsen 2019a).
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Enligt Skogsstyrelsen (2019a) är det markberedning som fortfarande är det som ger flest
skador på forn- och kulturlämningar, efter markberedning är det körskador som utgör den
näst största skadepåverkan på forn- och kulturlämningar. Tabell 1 visar andelen skador
och graden av skada på forn- och kulturlämningar i skogsbruket för hela landet mellan
2012–2018.
Tab 1. Statistik på hänsyn till fornlämningar mellan 2012–2019. Källa: Skogsstyrelsens
statistikdatabas (2019b)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ingen påverkan

64%

54%

64%

57%

65%

63%

65%

Påverkan

18%

28%

17%

22%

19%

17%

22%

Skada

12%

12%

10%

10%

10%

9%

7%

Skada-grov

6%

5%

9%

11%

6%

11%

6%

Skada total

36%

45%

36%

43%

35%

37%

35%

Trots skogsbrukets omfattande skadegörelse på fornlämningar är antalet anmälningar för
brotten få och ännu färre är antalet fällande domar för dessa brott (Källman & Korsell
2008). Drivkrafterna för denna typ av brott är ekonomiska enligt Källman & Korsell
(2008), eftersom brotten sker av aktörer som verkar på en marknad där
kostnadseffektivitet kan gå ut över hänsyn till kulturmiljövärden.
Fredrik Ögren har i sitt examensarbete, Hantering av forn- och kulturlämningar inom
SCA Norrbottens skogsförvaltning – Informationshantering från planering till
markberedning, vid SLU ett delmoment där en inventering görs utav forn- och
kulturlämningar. I inventeringen har han bedömt skador samt kategoriserat skadenivån på
de inventerade objekten. Resultatet för inventeringen visade att 71,9% av lämningarna
hade ingen/positiv påverkan, 18,7% ringa åverkan, 3,1% skada, 6,3% grov skada. Den
påverkan som han identifierade som störst var körskada/avverkning samt den andra
största var nedrisning (Ögren 2019).
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3.2. Fossil åkermark
Riksantikvarieämbetets definition av fossil åkermark är: ” Varaktigt övergiven åkermark,
formad genom äldre tiders brukningsmetoder. ” (Riksantikvarieämbetet 2018, s. 20). För
att en lämning ska bedömas som en fossil åkermark räcker det inte bara att den förkommit
innan 1850, den måste även uppfylla ett visst antal specifika formelement.
Formelementen kan vara t.ex. stensträngar, terrasskanter, vallar, konkav profil,
röjningsrösen (Riksantikvarieämbetet 2018).

3.3. Föryngringsavverkning
Innan föryngringsavverkning ska:
1. ”Som skogsägare är du skyldig att anmäla avverkning till Skogsstyrelsen
senast sex veckor innan avverkningen påbörjas om området är minst 0,5
hektar. Sex veckor är den tid vi på Skogsstyrelsen behöver för att
kontrollera att reglerna i skogsvårdslagstiftningen följs och om det finns
något som behöver skyddas inom området” (Skogsstyrelsen 2018).
2. ”När du planerar en åtgärd i skogen som kan påverka en fornlämning
måste du söka tillstånd. Det är Länsstyrelsen som kan ge tillstånd. Hänsyn
ska även tas till övriga kulturlämningar” (Skogsstyrelsen 2019d).
3. När beslut är godkänt av Länsstyrelsen är det markägarens och den som
utför arbetets ansvar att inte forn- och kulturlämningar skadas vid
föryngringsavverkning (Skogsstyrelsen 2019d).
Föryngringsavverkning är när man avverkar större delar av ett skogsbestånd för att
plantera en ny generation skog på marken. En föryngringsavverkning får inte göras utan
att man tar hänsyn till natur, forn- och kulturlämningar samt friluftsliv. Detta kräver att
man i god tid planera sin föryngringsavverkning. Innan avverkning har markägaren
ansvar för att ansöka om tillstånd hos skogsstyrelsen (Skogsstyrelsen 2017a). Efter en
avverkning kan möjligheten att identifiera finare strukturer i fossila åkermarker försvåras,
dessa finare strukturer kan vara terrasser samt hak mm (Torstensdotter Åhlin 2001).
Att köra för nära röjningsrösen under ingrepp i skogen till exempel vid
föryngringsavverkning kan leda till att man förstör värdefull information som finns i
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röjningsrösets ytterkanter. I ytterkanterna kan det förekomma en ackumulerad
jordbrukningshorisont. Ett röjningsröse kan även vara mycket större än vad man kan se
ovan jord (Torstensdotter Åhlin 2001). Till en fornlämning tillhör ett större område som
avser att skydda fornlämningen, områdets storleks avgörs utifrån fornlämningens art och
betydelse. Detta område benämns som fornminnesområde. Om det inkommer missnöje
om avgränsningen för ett fornlämningsområde är det Länsstyrelsen som är ansvarig för
fastställningen (Regeringskansliet 2018). Detta går att utläsa i 2 kap. fornminneslagen 3 §
kulturmiljölagen (SFS 1988:950).

3.4. Markberedning
Markberedning är ett ingrepp på marken med syfte att förbättra levnadsmöjligheten för
nyplanterade plantor. Detta ingrepp kräver att man visar hänsyn till natur, forn- och
kulturlämningar då det annars kan orsaka omfattande skador (Skogsstyrelsen 2017b).
Enligt Skogsstyrelsen (2019c) är ett bra sätt för att undvika skador vid markberedning att
markera ut tydligt i kartor, muntligt informera samt att göra tydliga markeringar i fält. Det
är viktigt att vid markberedning ta hänsyn till de fornlämningar som kan ligga dolda
under mark, eftersom oförsiktig markberedning kan ha en kraftig påverkan i djupled.

3.5. Lagar och ansvar
Länsstyrelsen är den tillsynsmyndighet som ansvarar för att ge direktiv utifrån de lagar
som berör forn- och kulturlämningar. Det är viktigt att Länsstyrelsen är väl informerande
till markägare där lagar berörs. De har ett viktigt uppdrag när det gäller att bevara och
tillgodose kulturarvet för framtiden (Riksantikvarieämbetet 2008). ”Människors möjlighet
att upprätthålla en relation till det förflutna undergrävs genom den brottslighet som riktas
mot och drabbar det fysiska kulturarvet. De föremål eller lämningar som i många fall är
skyddade enligt lagen (1988:950) om kulturminnen mm. (KML) utgör de fysiska objekt
som är förutsättningarna för ett gemensamt kulturarv.” (Riksantikvarieämbetet 2008, s. 6)
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3.5.1. Kulturmiljölagen (1988:950)
”6 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka
över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en
fornlämning. Lag (2013:548)” (SFS 1988:950).
I 1 kap 1§ KML (SFS 1988:950) beskrivs att det är en nationell angelägenhet att vårda
och bevara kulturmiljöer. 2 kap 1§. KML (SFS 1988:950) redogör för vad som är en
fornlämning. Utifrån 2 kap 1§ 2st. KML (SFS 1988:950) är en fornlämning alla
lämningar efter människans verksamhet i landskapet under forna tider, en fornlämning
ska även vara varaktigt övergiven och tillkommit efter äldre tiders bruk. I 2 kap 1§ 2st.
KML (SFS 1988:950) tas det även upp att ”lämningar av bostäder”, ”boplatser och
arbetsplatser samt kulturlager som uppkommit vid bruket av sådana bostäder eller
platser”, ”liksom lämningar efter arbetsliv och näringsfång” betraktas som lämningar
efter människans verksamhet.1 kap. 2§ 3st. KML (SFS 1988:950) redogör för att ansvaret
för kulturmiljö delas av alla, enskilda samt myndigheter. Där redogörs även för att man
vid arbete ska se till att skador undviks eller begränsas vid arbetet. I 2 kap 6§ KML (SFS
1988:950) reglerar att det är förbjudet att på något sätt påverka en lämning: rubba,
grävabort, plantera eller på annat vis förstöra fornlämning.
I 2 kap 12§ KML redogörs för att ”Den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning ska
ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om fornlämningen medför hinder eller
olägenhet som inte står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse.” (SFS
1988:950).
3.5.2. Skogsvårdslagen (1979:429)
1 kap 1§ Skogsvårdslagen (SVL) (SFS 1979:429) beskrivs att skogen är en nationell
tillgång samt en förnyelsebar resurs, skötseln ska vara sådan att en god avkastning finns,
men även så att den biologisk mångfalden värnas. 1 kap 10§ SVL (SFS 1979:429)
reglerar att avverkning ska vara ändamålsenlig samt främja återväxten eller främja
skogens utveckling. Det som redogörs i 1 kap 10§ 1st. SVL (SFS 1979:429) kan undantas
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enligt det som redogörs i 1kap 10§ 3st. SVL (SFS 1979:429) av regering eller den
myndighet regeringen utser kan meddela föreskrifter för att bevara kulturmiljövärden.
1 kap 30 § SVL redogör att ”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om den hänsyn som ska tas till naturvårdens och
kulturmiljövårdens intressen vid skötseln av skog, såsom i fråga om hyggens storlek och
utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av träd och trädsamlingar, gödsling,
dikning och skogsbilvägars sträckning.” (SFS 1979:429).
3.5.3. Länsstyrelsens beslut
Johansson (2011) konstaterar i sin studie att ett beslut angående forn- och kulturlämningar
kan se olika ut beroende på hur länet väljer att utforma beslutet. Johansson (2011) belyser
däremot att alla beslut oavsett Länsstyrelse har sin grund i KML (SFS 1988:950) som den
gällande lagstiftning för fornlämningar.
I Bilaga 3 finns två exempel på hur Beslut från Länsstyrelsen Skåne ser ut. Länsstyrelsen
Skåne ger direktiv utifrån vad som står i 2 kap 13§ KML (SFS 1988:950) samt informerar
att fornlämningar är skyddade enligt 2 kap KML (SFS 1988:950). I beslutet förtydligas
även att beslutet ska delges till den entreprenör som ska utföra arbetet. Länsstyrelsen
Skåne påpekar tydligt att de lämnar sitt stöd utifrån 2kap 12§ KML (SFS 1988:950).

3.6. Övriga styrmedel
För att inte skador ska ske i skogsbruket samarbetar Riksantikvarieämbetet och
Skogsstyrelsen sedan länge för att informera och utbilda. Detta med mål att markägaren
ska veta hur man hanterar fornlämningar (Riksantikvarieämbetet 2019). Effekterna av
informationen är emellertid begränsade. Myndigheten konstaterar: ”Trots omfattande
utbildningsinsatser, …, påverkas årlien cirka cirka 40–45% av berörda forn- och
kulturlämningar, cirka hälften av dessa får skador eller grova skador”
(Riksantikvarieämbetet 2019)
3.6.1. Fornsök som informationskälla
Digitaliseringen av fornminnesregistret till Fornsök påbörjades redan under 1980-talet.
Målet med digitaliseringen är att få en oavbruten digitalproduktskedja. Digitaliseringen
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av fornlämningsinformationen pågår fortfarande i nutid. Kvaliteten på den information
som finns i systemet är så bra att den går att använda som underlag i en operativ
verksamhet som t.ex. handläggning vid Länsstyrelsen. Däremot är det bara den
nödvändigaste informationen som kvalitetssäkrades till Fornsök; Lämningstyper,
antikvarisk bedömning och läge (Riksantikvarieämbetet 2017a).
3.6.2. SYN-kurs Natur- och kulturhänsyn – Avverkning
För att få driva ett certifierat skogsbruk krävs det att hålla sina kunskaper uppdaterade
inom natur-, kultur-, samt sociala miljöer. Kursens mål är att långsiktigt säkerställa att en
god kompetens finns (Skogsstyrelsen 2019e).
Kursen är främst utformad för att passa personer som planerar, leder eller utför
avverkning. Utbildningen är utformad med målet att passa in på de krav svenska PEFC:s
entreprenörsstandard ställer, utbildningen ska genomföras vart 5 år. Kursen är främst
baserad på fältmoment. men för att få delta i dessa måste deltagarna kvalificera sig via
webbaserade prov (Skogsstyrelsen 2019e).
3.6.3. Ekonomiska styrmedel
När Länsstyrelsen eller alternativt en annan myndighet identifierar en skada eller får in
information om en skada på fornlämningar gör de en polisanmälan. Hos Nationella
operativa avdelningen (NOA) på polisen finns det en särskild enhet som hanterar
artskyddsbrott och kulturarvsbrott. Ifall en anmälan om brott mot fornminnen leder till en
fällande dom är det vanligaste straffet böter eller skadestånd, detta för att kunna utföra en
arkeologisk undersökning av fornminnet som har skadats (Länsstyrelsen 2018). Trots
dessa styrmedel fortsätter skadorna i skogen (Riksantikvarieämbetet 2017b).

3.7. Kulturmiljövårdens-, Skogsbruks- och jordbrukshistoria
Redan under 1800-talet och tidiga 1900-tal kom intresset för fornlämningar och
människan i landets historia att växa fram. Detta ledde till att fornminnesvårdens ställning
i landet stärktes och en mer reglerad lagstiftning för bevarande växte fram (Emanuelsson
2011). Trots denna lagstiftning skulle enligt Emanuelsson (2011) redan under 1800-talets
rationalisering av jordbruket en stor del av fornlämningar i landskapet försvinna. Detta
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hävdas även av Olsson (2003) som påpekar att de flesta spåren av tidigare
odling försvunnit till följd av att marken kontinuerligt har brukats. I betes-, slåtter- och
skogsmarker kan man fortfarande återfinna rester av äldre tiders odlingsmarker.
Detta då de inte har varit lika utsatta för rationaliseringen av jordbruket på många av
dessa marker. Emanuelsson (2011) hävdar också att rationaliseringen av jordbruket inte
tog hänsyn till fasta fornlämningar. Att de äldre slåttermarkerna har antingen uppodlats
eller beskogats leder till resultatet att bevarade lämningar av äldre tiders jordbruk i de
flesta fall återfinns i skogsmarker (Connelid, Mascher, Regnéll &Weiler 2003). Under
1900-talets början var det fortfarande svårt att i terrängen utläsa var skiljelinjen
mellan jordbruk och skogsbruk gick, vilket ledde till att gränsen var diffus i
landskapet. Detta innebar att stora arealer bedrev både jordbruk och skogsbruk, de glesare
skogsmarkerna var en viktig foderkälla för boskapsdriften. Foderkällorna bestod av både
slåtter och lövtäkter hävdar Emanuelsson (2011). Under 1960-talet kom det skånska
landskapet att förändras i snabb fart från betespräglade bondeskogar till industriskogar
där kalavverkningar och sterila granplanteringar växte fram. Av Skånes totala skogsareal
består ca 40% av planterad granskog (Germundsson 2011). Under 1900-talets första hälft
kom redskapen på för skogsbruket att genomgå en förändring, då man under 1940-talet
kom att börja använda motorsågar i skogsbruket. Motorsågen kom att fortsatt utvecklas
under 1950-talet och effektivisera arbetet vid avverkning. Under 1980-talet kom de första
skotarna att börja användas i skogsbruket (Nordansjö 2011). Vid 1950-talet påbörjades en
kraftig utbyggnad av vägar i skogsbruket, vilket ökade tillgängligheten till avverkningar.
Även den största rationaliseringen av skogsbruket ägde rum ut med vägarna. Under 1955talet kom den första traktorburna barkningsmaskinen, detta ledde till att produktiviteten
kunde fördubblas (Nordansjö 2011).
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4. Områdesbeskrivning
Kristianstads kommun ligger i Nordöstra Skåne (Fig. 1).

Fig. 1. Översiktskarta över undersökningsområdet. I kartan visas utbredningen av områden med
fossil åkermark, skogsmark, öppen mark mm. Källa: Översiktskartan 1:100 000–1:500 000,
vektor © Lantmäteriet, FMIS © Riksantikvarieämbetet.
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Kristianstad kommun karakteriseras av ett flackt odlingslandskap med inslag av
åslandskap i söder och väst. I Kristianstad kommuns norra delar finner man delar av
sprickdalslandskapet och skogsmark (Andersson 2007). Den fossila åkermark som utifrån
fig 1 går att identifiera inom Kristianstad kommun ligger i de områden som täcks av
skogsmark. Att man kan identifiera den fossila åkermarken i skogsmarken beror nog på
att denna inte är brukad i modern tid (Olsson 2003). Enligt Olsson (2003) fanns fossil
åkermark antagligen i en större utbredning innan rationalisering av jordbruket.
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Fig. 2. Jordartskarta över undersökningsområdet, Kristianstad kommun. Den dominerande
jordarten i områden med fossil åkermark är morän. Källa: Jordarter 1:25 000 - 1:100 000 © SGU

Den berggrund Kristianstad kommun ligger på utgörs av kalksten, sandsten och ler från
Krita perioden (Norling 2002). De dominerande jordarterna i kommunen är sandig morän
samt postglacial sand (Fig. 2).
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Kristianstad kommun har gott om vattendrag. Många av Skånes större sjöar ligger i
kommunen eller delvis i kommunen. Ivösjön som är Skånes största sjö ligger delvis i
Kristianstad kommun och med ena delen i Bromölla kommun. Utöver sjöarna i
Kristianstad kommun finns det flera åar, den största ån är Helgå. Även Vramsån och
Mjöån ligger i Kristianstad kommun (Kristianstad kommun 2019).

5. Material & Metod
Materialet som används i studien är ansökningar om att få föryngringsavverka i områden
med fossil åkermark. Totalt inkom det till Länsstyrelsen Skåne 181 ansökningar för hela
länet 2018. Av de 181 var 31 relevant för att kontrollera hur påverkan har varit i
Kristianstad kommun under 2018. Till de ärenden som jag fått ut ska all information
berörande de ärendena medfölja, ansökan, beslut och eventuell efterkontroll ifall det har
gjorts.

5.1. Avgränsningar
•

Områden med fossil åkermark

•

Områden som Länsstyrelsen ansett kan påverkas av föryngringsavverkning

•

Föryngringsavverkningar i Kristianstads kommun 2018

5.2. Inventering
När Skogsstyrelsen genomför sina undersökningar för att identifiera skador i skogsbruket
på forn- och kulturlämningar görs urvalet mot 3 år gamla avverkningar, som är
registrerade i deras databas, Navet. Avverkningarna de undersöker måste ha
fornlämningar eller kulturlämningar som är registrerade i antingen
Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök eller skog- och historia-registret. Totalt berör
rapporterna årligen cirka 400 avverkningar som ska vara jämnt fördelade över Sveriges
regioner. Detta för att rapporterna ska ge en representativ bild av skadeläget totalt. I
Skogsstyrelsens rapporter graderar man även graden av skadan som identifierats. Deras
undersökningar berör inte heller just en typ av lämningar i skogsbruket utan omfattar alla
typer av forn- och kulturlämningar (Skogsstyrelsen 2015).
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Inför inventeringen studerades alla ärenden som berörde fornlämningar, för att sortera ut
alla som berörde områden med fossil åkermark. Alla ärenden med områden av fossil
åkermark skrevs in i Excell med information om kommun, socken, fastighetsbeteckning
samt RAÄ-nummer. När alla områden med fossil åkermark var identifierade gjordes valet
att enbart gå vidare med Kristianstads kommun pga. tidsbrist samt att totalinventera hela
Skånes län skulle bli för omfattande inom ramen för en kandidatuppsats. Det är svårt att
avgöra om en totalinventering utav Kristianstad kommun kan säga något om hela Skåne
läns förhållande angående skador på områden med fossil åkermark. En total inventering
utav Kristianstad kommun ger däremot en bild av hur förhållandet var under 2018 i denna
kommun.
För att identifiera var föryngringsavverkningarna ligger i kommunen användes de
mittpunktkoordinater som medföljer i ärendena. Koordinaterna i ärendena var skrivna i
koordinatsystemet SWEREF 99. För att effektivt kunna hitta områdena konverterades de
om till WGS 84 dec som går att använda enkelt i Google Maps i mobiltelefonen.
Konverteringen gjordes via hemsidan https://rl.se/rt90.
Ute i fält användes Fornsök för att identifiera var på de föryngringsavverkade områdena
den fossila åkermarken var belägen. När områdena med fossil åkermark var identifierad
kunde man enkelt söka av området efter skador på lämningar. Områdena söktes av utmed
där man tydligt kunde se att en skogsmaskin hade kört. Även naturliga höjder samt
jakttorn användes för att kunna få en överblick över områdena där det fanns möjlighet.
Ifall det inte tydligt gick att överblicka området eller se var maskin/maskiner hade kört
eller möjligheten för att få en överblick genomsöktes området slumpartat.
Väl ute i fält kunde inventeringen i vissa fall försvåras av att mycket ris var kvar på
marken, som riskerade att dölja lämningar. I vissa föryngringsavverkningar var det
relativt högvuxet fältskikt vilket gjorde att vissa lämningar blev dolda. Vid varje besök av
ett enskilt område gjordes bedömningen om det förekom skada eller påverkan.
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6. Resultat
Tab 2. Klassificering utav de inventerade besluten.
Antal
Föryngringsavverkningar med fossil åkermark

31

Inte avverkat

7

Inte med i revideringsinventeringen 1980-talet

4

Ingen negativ påverkan observerad

14

Skadat

6

Av tabell 2 framgår information om hur fossil åkermark i Kristianstad kommun påverkats
berörande av föryngringsavverkningar under 2018 i Kristianstad kommun vilka kunde ha
en eventuell påverkan på fossil åkermark. Totalt inkom det under 2018 31 ärenden till
Länsstyrelsen som berörde fossil åkermark. Av dessa var 7 inte avverkade vid mitt besök.
4 av ärendena krävde inte att hänsynstagande åtgärder skulle tas. Detta då man inte kunde
fastställa att den fossil åkermark skulle beröras då fornlämningen inte var registrerad vid
revideringsinventeringen på 1980-talet. 14 områden påvisade ingen påverkan på de
fossila åkermarkerna. 6 av de fossila åkermarkerna var skadade.
Tab 3. Visar antalet ärenden samt de som uppfyller och inte uppfyller kraven för studien.
Antal
Inkomna ärenden

31

Uppfyller inte kraven

11

Uppfyller kraven

20

Tabell 3 visar totalen av alla anmälda ärenden för föryngringsavverkning och vilka som
inte uppfyller kraven samt uppfyller kraven för studien. 11 ärenden uppfyllde inte kraven.
20 ärenden uppfyllde kraven.
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Fig. 3. Denna figur visar andelen skadade områden samt områden med ingen påverkan vid
föryngringsavverkning i procent. Här illustreras även andelen områden med utförda efterkontroll.
Resultatet berör Kristianstad kommun 2018.

I Fig 3 visar att
•
•
•

30% av de föryngringsavverkningar som beviljades och utfördes har skadat de
fossila åkermarkerna.
70% av de föryngringsavverkningarna som beviljades och utfördes hade ingen
påverkan på den fossila åkermaken.
ingen efterkontroll är gjord i Kristianstad kommun för områden med fossil
åkermark som föryngringsavverkades under 2018.

7. Diskussion
7.1. Skadeläget Kristianstad 2018 – fossil åkermark
Totalt kom 30% (6 st) av de fossila åkermarkerna att skadas under
föryngringsavverkningarna. Dessa 30% kommer från ett urval av 20 st
föryngringsavverkningar som undersöktes i studien och uppfyllde kraven, se tab 3. De
resterande undersökta områdena bedömdes det ingen negativ påverkan observerad, totalt
14, se tab 2. I denna studie valdes att enbart att använda två olika kriterier vid inventering,
ingen negativ påverkan observerad samt skadat, se tabell 2. Detta beslut togs för att
studien skulle gå att genomföra inom ramen för examensarbetet. Skogsstyrelsen har i sina
årliga uppföljningar av forn- och kulturlämningar använt sig av flera kriterier, Skada,
Skada-grov, påverkan samt ingen påverkan (Skogsstyrelsen statistikdatabasen 2019b).
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Kriterierna: ingen/positiv påverkan, ringa åverkan, skada samt grov skada har använt av
Fredrik Ögren (2019) i hans studie.
Både Skogsstyrelsen årliga uppföljningar av forn- och kulturlämningar samt Fredrik
Ögrens (2019) studie har likartat resultat som denna studie. I den årliga uppföljning av
forn- och kulturlämningar som utfördes under 2018 av Skogsstyrelsen var det bara 65%
som inte var påverkat vid föryngringsavverkning. I Fredrik Ögrens studie var det 71,9%
som inte var påverkat vid föryngringsavverkning.
I totalt 30% av föryngringsavverkningarna som beslutades 2018 har skogsägare i
Kristianstad kommun, trots tydliga direktiv från Länsstyrelsen, gått emot det som står i 2
kap 6§ KML (SFS 1988:950) att det är förbjudet att på något sätt skada en fornlämning.
De fyra föryngringsavverkningar som inte krävde beslut från Länsstyrelsen Skåne kan ha
haft skador som inte inkluderade i denna studie, vilket skulle kunna ha bidragit till en
högre andel skada totalt än den som studien fastställt. Även fornlämningar som inte är
fastställda i Fornsök är skyddade av KML (SFS 1988:950).

7.2. Uppföljning av tillstånd för föryngringsavverkning
Länsstyrelsen är den myndighet som är ansvarig tillsynsmyndighet i ärenden rörande
forn- och kulturlämningar (Riksantikvarieämbetet 2008), men inget av de områden som
ingår i studien har efterkontrollerats av Länsstyrelsen Skåne, se fig 3. Om Länsstyrelsen
Skåne utför efterkontroll och skada konstateras kan denna anmälas till polisens särskilda
enhet, NOA. Där man hanterar just denna typ av brott (Länsstyrelsen 2018).

7.3. Konsekvensen av skadegörelse på fossil åkermark
Att skada en fornlämning är förbjudet enligt KML (SFS 1988:950), skador på forn- och
kulturlämningar kan påverka värdefulla värden. Det är heller inte alltid säkert att ett
röjningsröses ytterkant syns ovan mark. Detta då ibland stora delar kan döljas under mark
(Torstensdotter Åhlin 2001). Därför kan det vara viktigt att Länsstyrelsen Skåne
informerar om vilka avstånd som ska hållas till röjningsrösen. Om man kör i kant med ett
röjningsröse i fossil åkermark finns det en risk att man förstör ackumulerad
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jordbrukshorisont (Torstensdotter Åhlin 2001). I ackumulerad jordbrukshorisont kan
värdefull information som kan användas vid arkeologiska undersökningar finnas.
Att man inte utför föryngringsavverkningar med större varsamhet vid och i närhet av
röjningsrösen och andra spår av tidigare odling i fossila åkermarker kan bero på
ekonomiska intressen (Källman & Korsell 2008) och att risken för upptäckt av brottet är
litet och risken för påföljd ännu mindre. Att anledningen till åverkan skulle kunna ske på
grund av bristande information eller otillräckliga direktiv för utförandet är inte sannolikt,
eftersom besluten från Länsstyrelsen Skåne tydligt redovisar lagrum och specificerar
vilka hänsyn som ska tas (bilaga 3.

7.4. Fortsatta studier
Vid fortsatta studier i detta ämne kan det vara klokt att använda samma kriterier som
Skogsstyrelsen, Skada, Skada-grov, påverkan samt ingen påverkan (Skogsstyrelsen
2019a). Detta för att resultaten skulle bli lättare jämföra med varandra. Att i denna studie
enbart använda två kriterier har lett till att spridningen av nivåer på skador har blivit stor.
Även i de fall där när man inte har kunnat bedöma ifall det har varit skador på grund av
mycket ris, utifrån att det därför varit svårt att identifiera rösen eller andra strukturer.
Däremot är det väldigt tydligt i KML att det är förbjudet att på något sätt påverka en
fornlämning negativt. Därför anser jag med resultatet av denna studie finns ett behov av
fler studier utförda på lokal nivå.

8. Slutsatser
Totalt skadades i Kristianstad Kommun 2018 30% av de områden som
föryngringsavverkning genomfördes och 70% bedömdes det ingen negativ påverkan
observerad. Inget av alla områden som hade fossil åkermark som föryngringsavverkades
efterkontrollerades utav Länsstyrelsen Skåne. Att den fossila åkermarken i skogsbruket
påverkas negativt kan medföra att information som ligger bevarad i kant med fossil
åkermark förstörs. Även möjligheten att tolka landskapet utifrån de ovan jord
observerbara strukturerna kan försämras eller helt förvinna.
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Resultatet ger en tydlig bild av att man i 30% inte har tagit den nödvändiga hänsyn som
krävts för att inte skada den fossila åkermarken vid föryngringsavverkning.
Påverkan samt skadan på de inventerade områdena kan ha en negativ effekt för det
framtida tolkande av landskapet i Kristianstad kommun. Ifall det i framtiden görs fler
studier i Kristianstad kommun där ett likartat resultat av skador på fossil åkermark befästs
skulle det vara ytterligare orosveckande för kulturmiljövårdens syfte att bevara
kulturmiljöer. Detta med hänsyn till vad (Olsson 2003) redogör om att det är bland annat i
skogsmarker man återfinner stor del av de odlingsmarker från äldre tider som inte har
påverkats vid rationaliseringen av jordbruket. Många odlingsmarker som funnits har
redan idag försvunnit, detta då de var belägna på marker med en hög kontinuitet inom
jordbruket (Olsson 2003).
Oroväckande för bevarandet av den fossila åkermarken är att inte tillsynsmyndigheten,
Länsstyrelsen, följt upp dessa och därmed inte ser till att lagstiftningen följs vid
föryngringsavverkningar.
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10. Bilaga 1. Föryngringsavverkningar Kristianstads kommun
2018
I denna bilaga framgår alla anmälningar som inkom till Länsstyrelsen 2018 där fossil
åkermark har observerats, Kristianstad kommun.
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11. Bilaga 2. Fotografier från inventering

Fotograf: Anton Neuwirth
Bilden är tagen vid Östra Sönnarslövs socken, 2019-10-14. Bilden visar ett exempel på
nerrisning som försvårade inventeringsarbetet.

Fotograf: Anton Neuwirth
Bilden tagen 2019-10-15 i Västra Vram socken som visar ett avverkat område med
relativt mycket vegetation som försvårade inventeringsarbetet.
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12. Bilaga 3. Exempel på avverkningsbeslut
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